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Nesbyen Kommune 
Alfarvegen 117 
3540 Nesbyen 
 

 
Søknad om endring av reguleringsplan for Liaberg / Liaset 
 
 
Tiltakshaver:    Endre Bringo 
    
 
Søker:     Baus Arkitektur AS, 
     Jordeshagen 15C 
     3540 Nesbyen 
 
 
Baus Arkitektur AS søker på vegne av Endre Bringo endring av reguleringsplan 
for Liaberg / Liaset (planID 01201201) jfr. Plan og bygningsloven §12-14. 
Gjeldende plan ble vedtatt 08.05.2018 i KS-sak 20/18. I etterkant av vedtaket er 
det ikke fradelt tomter eller påbegynt tiltak i tråd med planen. Formålet med 
endringen er å tilrettelegge for høystandard hytter med innlagt vann og avløp, 
samt omlegging av veg for å tilfredsstille rekkefølgekrav satt i bestemmelsene. 
Ønske om tilrettelegging for høystandard er i forbindelse med etablering av 
strøm i området. Endringen omhandler i hovedsak arealet innenfor gbnr. 86/8 – 
Endre Bringo.   
 
Omsøkt endring av reguleringsplan påvirker i liten grad gjennomføringen av 
planen for øvrig, går ikke utover hovedrammene i planen, og berører ikke 
hensynet til viktige natur- og friluftsområder. 
 
Vann og Avløp 
Vedlagt følger VA-plan utarbeidet av SOS- brannkonsult AS. Den antyder de 
overordnede løsningene for etablering av avløp til de 16 tidligere godkjente 
hyttetomtene. Anlegget dimensjoneres også for påkobling av de 3 eksisterende 
hyttene i planområdet. Det etableres et biologisk/kjemisk renseanlegg sørøst i 
planområdet.  
 
For drikkevann tilrettelegges det for etablering av grunnvannsbrønner på de 
enkelte tomtene, alternativt mindre klynger med felles brønner. Prinsipp for 
vannforsyning er godkjent av Mattilsynet, se vedlegg.  
 
Veg 
Bestemmelsenes pkt. 7.1 – Beredskap stiller følgende krav: 
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‘’Før fradeling av eiendom skal forhold knyttet til slokkevann dokumenteres. 
Dersom slokkevann baseres på bruk av tankbil, må det dokumenters 
fremkommelighet for utrykningskjøretøy i byggesak’’ 
Slokkevann skal baseres på bruk av tankbil. Dokumentasjonskravet stilles som 
del av søknad om fradeling av tomter eller igangsettingstillatelse. Linjeføringen 
for vegene er vedtatt og   vegene må opparbeides innenfor reguleringsformålet. 
Ved detaljprosjektering viser det seg at V1 har gjennomsnittlig stigning over 
15%, hvor deler av vegen er brattere enn 20%. Omlegging av vegen er 
avgjørende for å kunne gjennomføre planen for øvrig. Etter endring vil vegen få 
vesentlig bedre fremkommelighet i både bygge- og driftsfase, og den vil 
tilfredsstille kravene satt til landbruksvegklasse 3.   
 
Endringer / justeringer i bestemmelser: 

- Pkt. 1.1, For tomt H5:  
Endres til å gjelde grusforekomst på tomt H5 og H6, jfr. endret 
tomteplassering.  

- Pkt 1.1, For tomt H13:  
3. setning endres til: Dersom det bygges sokkeletasje skal mønehøyde 
ikke overstige 4,9m fra gjennomsnittlig planert terreng. 

- Pkt 1.1, vann / avløp:  
Erstattes med: Det tillates innlagt vann og avløp i hyttene. Alle hyttene 
skal være tilknyttet godkjent renseanlegg i tråd med VA-plan.   

- Pkt. 1.1 Gjerder, flaggstenger, portaler m.v. 
- 1. og 2. setning erstattes med: Det skal være felles gjerde rundt 

hyttefeltet. Det er ikke tillatt med gjerde rundt enkelte tomt. Gjerdet skal 
ikke hindre eksisterende ferdsel langs stier og løyper.   

- Pkt.1.2 Område for vannforsyning, DV3- Dv4 utgår.  
- Nytt pkt. 1.3 - Område for avløpsanlegg.  

Innenfor området kan det oppføres nødvendige bygg for drift av 
avløpsanlegget. 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Jan Erik Tilghman 
Mobil: +47 418 51 163 
E-post: jet@bausark.no 
 
 
 
Vedlegg:  
01201201_Plankart_ endring Liaberg 
01201201_ Bestemmelser_endring Liaberg  
01201201 - Overordna VA-plan 
01201201 - Overordna VA-plankart 
Lengdeprofil ny veg 
Uttalelse fra mattilsynet 


