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Saksnr: Utvalg Møtedato 

 Teknisk utvalg  

 Kommunestyret  

 

Vedlegg 

1 Liaberg/Liaset planendring - Høringsdokument 

2 Liaberg/Liaset planendring - Arealplankart 

3 Liaberg/Liaset planendring - Planbestemmelser 

4 Søknad om endring av reguleringsplan 

5 Liaberg/Liaset planendring - VA-plan 

6 Liaberg/Liaset planendring - VA-plankart 

7 Liaberg/Liaset planendring - Veiprofiler 

8 Liaberg/Liaset planendring - Plan- og profiltegning avløp 

9 Liaberg/Liaset planendring - Innkomne merknader etter høring 

10 Liaberg/Liaset planendring - Forslagsstillers svar til høringsinnspill 

 

Saksopplysninger: 

Baus Arkitektur AS har på vegne av Endre Bringo søkt om endring av reguleringsplan for 
Liaberg/Liaset (planID: 01201201). Endringen har som formål å tilrettelegge for høystandard-hytter i 
den forstand at det søkes å føre frem vann og avløp til tomtene for fritidsbebyggelse og etablere et 
renseanlegg innenfor planområdet. Søknaden om planendring kommer i forbindelse med etablering 
av strøm i området. Det søkes i tillegg om omlegging av vei og følgelig endring av tomtestrukturen for 
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å tilpasses til den nye veien. Endringen berører i all hovedsak den del av planområdet som tilhører 
eiendommen gnr. 86, bnr. 8. Det søkes videre om endringer i tilhørende planbestemmelser som i 
hovedsak er tilknyttet at det skal føres frem vann og avløp.  

Det fremgår av plan- og bygningslovens § 12-14 (1) at «For utfylling, endring og oppheving av 
reguleringsplan gjelder samme bestemmelser som for utarbeiding av ny plan.» Lovens forarbeider 
presiserer følgende om ordlyden, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 238: 

«Bestemmelsen innebærer etter første ledd at det gjelder de samme reglene for endring og 
oppheving av reguleringsplan som for utarbeiding av ny plan. Dette er som tidligere 
begrunnet med at et planvedtak som bygger på en grundig faglig utredning, offentlig 
medvirkning og politisk prosess, må være forpliktende, og ikke skal kunne fravikes i 
hovedtrekkene uten etter ny og tilsvarende prosess.» 

Kommunen har foretatt en vurdering i forhold til inneværende søknad om planendring og lovens krav 
til endring av reguleringsplan, og finner at saksbehandlingsprosessen som har blitt lagt til grunn 
oppfyller kravet om «ny og tilsvarende prosess», samt at den vedlagte dokumentasjonen er 
tilfredsstillende i forhold til planendringens karakter og størrelse. Søknad om planendring ble mottatt 
av kommunen den 05.10.2021. Det ble avholdt møte mellom grunneier, forslagsstiller og kommunen 
den 29.11.2021, og etterfølgende revidert søknad om planendring ble mottatt den 03.12.2021. 
Endringsforslaget ble lagt ut til høring og offentlig ettersyn i samsvar med plan- og bygningslovens § 
12-10 den 16.12.2021, med frist for innspill satt til den 27.01.2022. 

Det har i løpet av høringsperioden kommet inn tre innspill til endringsforslaget. På bakgrunn av 
merknadene ble det stilt krav til ytterligere dokumentasjon i forhold til planens konsekvenser på 
vann og avløp. Etterspurt dokumentasjon ble mottatt den 08.04.2022.  

 

Overordnet plan: 

Gjeldende reguleringsplan for Liaberg/Liaset trådte i kraft den 02.06.2018. Det har siden ikke blitt 
fradelt noen tomter eller iverksatt tiltak i tråd med reguleringsplanen. Arealene som berøres av 
endringen er avsatt til arealformålene LNFR, veg og annen veggrunn, fritidsbebyggelse og 
vannforsyningsanlegg. Endringen medfører hovedsakelig omdisponering av de nevnte 
arealformålene innenfor del av planområdet på eiendommen gnr. 86, bnr. 8, med unntak av at to 
områder for vannforsyningsanlegg utgår og det avsettes nytt areal til avløpsanlegg.  

 

Miljøkonsekvenser: 

Det har ikke kommet inn noen nye momenter i høringsperioden som har utløst behov for endring av 
plankartet, og planens konsekvenser til miljø og naturmangfoldet stiller seg følgelig uendret i forhold 
til de vurderinger som ble lagt til grunn ved offentlig ettersyn av planforslaget. Vurderingene opp 
mot naturmangfoldlovens prinsipper fremgår av høringsdokumentet som er vedlagt saken.  

 

Vurdering: 

Innkomne merknader etter høring av endringsforslaget gjengis kortfattet og kommenteres enkeltvis i 
det følgende. Innspillene i sin helhet følger saken som vedlegg. 
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Statsforvalteren i Oslo og Viken 

1. Vannmiljø 
Det vises til at det ikke finnes noen kartlegging av miljøtilstanden til resipienten Fetjaelva, 
som fremtidig renseanlegg vil sokne til. Vannforskriften § 4 stiller krav til minst god økologisk 
og kjemisk tilstand i vannforekomsten og hovedregelen om forbud mot reduksjon i 
tilstandsklasse. Det bes om at kommunen gjør konkrete vurderinger etter vannforskriften, 
herunder beskrivelse av miljøtilstand og vurdering av endringsforslagets effekter på 
miljømålene.  

2. Avløp 
Det er i tilhørende VA-plan ikke oppgitt hvilken tettbebyggelse avløpet er en del av. Det vises 
til definisjonen på tettbebyggelse i forurensningsforskriften § 11-3 bokstav k, og det 
etterspørres en helhetlig VA-plan utarbeidet av kommunen med vurderinger knyttet til det 
totale avløpssystemet for hele tettbebyggelsen. Videre oppgir ikke VA-planen pe beregnet i 
BOF5 etter NS 9426.  

Kommentar: 

1. Etter innkomne merknader å bedømme, finner kommunen at vedlagt dokumentasjon på 
vann- og avløpssituasjonen i planen ikke er tilstrekkelig dokumentert. Kommunen har hatt 
tett dialog med Hallingdal kommunalt avløpstilsyn og vassforvaltning (KAV). Vedrørende 
planforslagets påvirkning på resipientens miljøtilstand, foreligger det ingen kartlegging av 
miljøtilstanden til Fetjaåne. Det knytter seg dermed usikkerhet til hvorvidt den overholder 
vannforskriftens miljømål per dags dato, og om resipienten vil tåle belastningen til utslipp fra 
avløpsanlegget uten å få reduksjon i tilstandsklasse. Det innarbeides derfor rekkefølgekrav i 
planbestemmelsene som stiller krav til dokumentert miljøtilstand før det kan gis tillatelse til 
iverksetting av nye tiltak i tråd med planen. Dette fordrer prøvetaking av både økologisk og 
kjemisk tilstand til resipienten, samt beregningsgrunnlag på at prosjektert renseanlegg ikke 
vil føre til forringelse av miljøklasse.  

2. Vedrørende avløpssituasjonen, fremgår det av VA-planen at avløpsanlegget dimensjoneres 
med utgangspunkt i 16 nye og 3 eksisterende fritidsboliger innenfor planområdet. På samme 
tid blir det gjort klart at videre arbeid skal avklare om hytter og støl utenfor planområdet 
også bør tilknyttes felles avløpsløsning. Det foreligger altså et visst usikkerhetsmoment i 
forhold til dimensjoneringsgrunnlaget til avløpsanlegget på inneværende tidspunkt. All den 
tid det ikke foreligger noen dokumentasjon på resipientens miljøtilstand, vil det heller aldri 
bli gitt noen utslippstillatelse uten at prøvetaking er gjennomført. Dette forutsetter at både 
resipientens miljøtilstand og dimensjonering av avløpsanlegget blir avklart ved 
detaljprosjektering og søknad om utslippstillatelse.  
 
Når det gjelder områdets tettbebyggelse, jf. forurensningsforskriften § 11-3 bokstav k, så 
sokner planområdet til det større hytteområdet på Fetjan. I henhold til tellinger som 
kommunen har gjennomført den 03.05.2022 foreligger det 160 bruksenheter innenfor 
tettbebyggelsen, og et mulighetsrom for ytterligere 65 bruksenheter iht. ubebygde tomter i 
reguleringsplaner. Dette er med god margin innenfor en tettbebyggelse som faller innunder 
forurensningsforskriftens kapittel 13. Per dags dato er det ikke aktuelt å bygge noe 
fellesanlegg for hele tettbebyggelsen, og en kommunal VA-plan for området er heller ikke 
forholdsmessig i lys av endringsforslagets karakter. Selve beliggenheten til planområdet er 
relativt avsidesliggende i forhold til omkringliggende bebyggelse, slik at tilkobling av 
fritidsboliger lenger unna planområdet enten krever at spillvannsledning krysser Fetjaåne, 
eller et utlegg på nærmere 1 km for tilkobling til neste fritidsbebyggelse på samme side- og 
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oppstrøms av elva. Per dags dato er dette ikke en realistisk utbygging. Kommunen finner dog 
at det kan være hensiktsmessig at avløpsanlegget dimensjoneres med henblikk på 
muligheten for utvidelse og tilkobling til flere fritidsboliger på sikt. Det anbefales følgelig å ta 
høyde for dette ved detaljprosjektering av anlegget. 
 
Det gjøres samtidig oppmerksom på at det må oversendes søknad til kommunen for tillatelse 
til privat eierskap av avløpsanlegget, samt at det skal opprettes andelslag for drift av dette, jf. 
vass- og avløpsanleggsloven § 2. 

 

Mattilsynet 

Viser til tidligere uttalelse per epost datert den 25.08.2021. Det fremgår av uttalelsen at Mattilsynet 
aksepterer at drikkevannsforsyning i planområdet betjenes av borebrønner på den enkelte tomt eller 
felles mellom tomter i mindre grupper, på grunn av tomtenes spredte beliggenhet i krevende terreng 
og at det er lite sannsynlig med utvidelse av området. Dersom to eller flere hytter deler 
drikkevannsforsyning, skal vannforsyningen registreres før byggestart hos Mattilsynet, jf. 
drikkevannsforskriften § 17. Det tilføyes i høringsinnspillet at alle brønner må beskyttes gjennom 
fastsatte hensynssoner med bestemmelser for å unngå forurensning.  

Kommentar: 

All den tid det ikke er avklart hvor på den enkelte tomt det skal borres etter vann, finner kommunen 
det lite hensiktsmessig å avsette en hensynssone og på den måte begrense tomtenes muligheter for 
plassering av fritidsbebyggelse. Brønnboring må gjøres forsvarlig, fortrinnsvis fellesskap, eventuelt på 
den enkelte tomt der terrenget tilsier at det er den beste løsningen. For å imøtekomme mattilsynets 
merknad finner kommunen det hensiktsmessig å innarbeide i planens bestemmelser et krav om at 
tiltak skal plasseres i en avstand på 5 m fra borebrønner, i samsvar med forslagsstillers foreslåtte 
ordlyd. Det vises for øvrig til merknad fra forslagsstiller vedlagt saken.   

 

NVE 

Fremmet generell innspill og viser til NVEs kartbaserte veileder for reguleringsplan og egne 
kartløsninger for arealinformasjon.  

Kommentar: 

NVEs innspill er tatt til etterretning.  

 

Endringer i planbestemmelser 

• Punkt 1.1, avsnitt om «VANN/AVLØP» endres til følgende ordlyd:  
Det tillates innlagt vann og avløp i hyttene. Bebyggelse på tomtene H1-H9 skal være tilknyttet 
godkjent felles avløpsanlegg med tilstrekkelig kapasitet. Anlegget skal dimensjoneres i 
henhold til VA-plan.  
 
Borehull skal opparbeides fortrinnsvis i mindre grupper, alternativt tillates det opparbeidet på 
den enkelte tomt dersom det byr på uforholdsmessig store inngrep i terrenget. Det tillates 
ikke tiltak nærmere enn 5 meter fra hullene. Plassering skal angis på situasjonskart ved 
søknad om tiltak. 
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• § 7 «REKKEFØLGEKRAV» tilføyes følgende punkt: 
 

o 7.3 Miljøtilstand på resipient 
Før det gis kan tillatelse til tiltak skal miljøtilstanden til Fetjaåne være dokumentert i 
form av prøvetaking av resipientens økologiske og kjemiske tilstand. Prosjektert 
beregnet belastning på resipienten som avløpsanlegget vil tilføre skal dokumenteres 
med utgangspunkt i fullført prøvetaking. Resipienten skal overholde miljømålene 
etter vannforskriften §§ 4 og 12 før det kan gis tillatelse til tiltak. 
 

o 7.4 Avløpsanlegg 
Dersom andre tomter enn H1-H9 skal tilkobles felles avløpsanlegg, skal det 
utarbeides en oppdatert VA-plan før det gis tillatelse til tiltak på tomten.  

 

 

På bakgrunn av øvrige vurderinger og høringsinnspill, legges det til grunn at planendringen etter 
administrasjonens skjønn er tilstrekkelig opplyst og har bakgrunn i et forsvarlig kunnskapsgrunnlag til 
å kunne vedtas. Høringen har ikke fremlagt noen nye momenter ut over det som er kommentert 
tidligere i dette dokumentet, slik at de vurderingene som ble lagt til grunn i høringsdokumentet 
fremdeles står seg med gyldighet. Dokumentet følger vedlagt saken. 

 

Rådmannens innstilling: 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 12-10 og 12-14 vedtas endring av detaljreguleringsplan for 
Liaberg/Liaset (planID: 01201201), med de endringer som fremgår av saken. 
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