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1 INNLEDNING
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HR Prosjekt As er engasjert av Nesbyen Fjellandsby til å utarbeide en detaljreguleringsplan for området
F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie, i Nes kommune. Området ligger
innenfor eiendommene gnr 56 bnr 201 og gnr 56 bnr 1137, hvor eier er Knut Tandberg. Formålet med
planarbeidet er å utvide byggeområde ved eksisterende hyttefelt vest og videre østover. Arealet er i
overordnet plan, satt av til fritidsbebyggelse – nåværende og fritidsbebyggelse – framtidig.
Det bes om oppstartmøte med Nes kommune så snart som mulig for å avklare forutsetningene for
videre arbeid.
Planinitiativet er bygd opp i samsvar med forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering.

Figur 1: Kartutsnitt over planområdet.

Ansvarlige aktører:
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Fagkyndig
Org.nr:
Firma:
Adresse:

988 889 245
HR Prosjekt AS
Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo

E-post:
Telefon nr:
Kontaktperson:

bla@hrprosjekt.no
984 67 380
Birgitte Landmark

Forslagsstiller/tiltakshaver:
Org.nr:
985 745 668
Firma:
Nesbyen Fjellandsby AS
Adresse:

Halandvegen 11, 3540 Nesbyen

E-post:
Telefon nr:
Kontaktperson:

knut@natten.no
32071207
Knut Tandberg
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2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og F12 i
gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. I tillegg til de 15 eksisterende tomtene i
planområde, ser en for seg ca 20 – 30 nye tomter. Endelig antall tomter blir avklart under
planprosessen.

3 PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET VIL FÅ VIRKNINGER UTENFOR
PLANOMRÅDET
Planområdet er avsatt til nåværende og framtidig fritidsbebyggelse i overordnet plan, og planlagt
utvikling innenfor området vil være i tråd med forventet utvikling. Planområdet omfatter område F11
og F12 i gjeldende kommunedelplan. Samlet har planområdet et areal på ca. 170 daa.
Omkringliggende område er i dag preget av fritidsbebyggelse og skianlegg samt ubebygget område.
Omsøkt område ligger sør for eksisterende bebyggelse og infrastruktur og henvender seg mot
ubebygde områder i vest. I vest består området av vei og bebyggelse. Østover er området ubebygget
med glissen fjellskog, noe myr og skrinn mark.
En videre utvikling vil føre til økt bruk av området og kunne påvirke forhold som vei utenfor
planområdet. I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet vann- og avløpsplan.

Figur 2: Avgrenset planområde ligger sør for Syningen og øst for eksisterende hyttefelt og skianlegg.
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4 PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK

Innenfor planområdet er det som nevnt tenkt regulert
En ser for seg frittliggende fritidstomter med tilhørende adkomstveg.

for

fritidsbebyggelse.

5 UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER
For fritidstomtene og bebyggelse er det tenkt at en skal følge gjeldende bestemmelser for utforming
av hytter/fritidsbebyggelse i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie.

6 FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET
Ubebygde deler av omsøkt område består i dag av skog med noe myr. Søk på Miljødirektoratets
karttjenester avdekker ikke at eiendommen er berørt av truede arter, arter av nasjonal interesse,
verneområder, kulturlandskap eller liknende. Det er registrert gaupe i området.
Det er ikke registrert kulturminner innenfor området.
Vassdrag, myr, grøntkorridorer og turløyper skal sikres gjennom byggegrense og bestemmelser i
reguleringsplan.

7 TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASSING TIL, LANDSKAP OG OMGIVELSER
Det er ønske om at området skal fremstår helhetlig og med tilpasning til eksisterende omgivelser,
terreng, landskap og bebyggelse. Planen vil gi føringer for utforming og plassering av ny bebyggelse.
Tiltaket vil gi virkninger for landskapsbilde med en økt utstrekning av bebyggelse og infrastruktur.
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8 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN OG GJELDENDE REGULERINGSPLANER
Planområdet er i kommunedelplan for Natten og Tverrlie (planid 00201401) regulert til
fritidsbebyggelse - framtidig og fritidsbebyggelse - nåværende. Omsøkt tiltak er i tråd med formålet
område F11 og F12 er avsatt til i overordnet kommunedelplan. Område F12 er tidligere delvis regulert
(planid 02199901), område F11 er ikke tidligere regulert. Omsøkt plan vil erstatte eksisterende plan i
området.

F12

F11

Figur 3: Område F11 er i gjeldende kommunedelplan regulert til fritidsbebyggelse – nåværende. Område F12 er avsatt til
fritidsbebyggelse – framtidig.

9 VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET
Det antas at planarbeidet ikke berører vesentlige interesser.

10 SAMFUNNSSIKKERHET
Ved søk i NVE Atlas er det ikke registrert aktsomhetsområder for skred/snøskred eller steinsprang
innenfor planområdet. Området er heller ikke utsatt for flom. Det vil bli utarbeidet ROS analyse i
forbindelse med planleggingen.
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11 BERØRTE PARTER SOM SKAL VARSLES OM PLANOPPSTART
I tillegg til naboer mener vi at følgende bør få varsel om oppstart:
Buskerud Fylkeskommune

Utviklingsavdelingen, Postboks 3563

3007 Drammen

Fylkesmannen i Oslo og Viken

Postboks 325

1502 Moss

Statens vegvesen

Region sør, Postboks 723

4808 Arendal

Hallingdal Kraftnett A/S

Lienvegen 41

3580 Geilo

Mattilsynet

Postboks 383

2381 Brummundal

NVE

Postboks 2124

3103 Tønsberg

Hallingdal brann- og redningsteneste IKS

Torpomoen 27

3579 Torpo

Hallingdal Renovasjon

Kleivi Næringspark 31

3570 Ål

12 PROSESS FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING
En vil følge ordinær planprosess med mulighet for medvirkning gjennom hele prosessen og da spesielt
i forbindelse med varsel om oppstart og under offentlig høring. Det legges ikke opp til særskilt
informasjonsmøte.
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13 VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM
KONSEKVENSUTREDNING
Vi har vurdert omsøkte tiltak i forhold til «Forskrift om konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854».
Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes jf. KU forskriften § 6:
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan innenfor området F11 og F12 som allerede er
konsekvensutredet som fritidsbebyggelse i kommuneplanen. Det er ingen forhold i vedlegg I som tilsier
at det er behov for KU. Omsøkt arbeidet faller ikke under kriteriene i §6.
Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn, jf. KU-forskriften § 8:
Det er ingen forhold i vedlegg II som tilsier at det er behov for KU. Omsøkt arbeidet faller ikke under
kriteriene i §8.
Opplysninger som skal legges fram av forslagstiller som grunnlag for ansvarlig myndighets vurdering
etter § 11 eller § 12, jf. KU-forskriften § 9:
Det er gjort en vurdering vedrørende bokstav a-d i KU-forskriftens § 9:
a) Størrelse, planområde og utforming: Gjort rede for i punktene ovenfor i planinitiativet.
b) bruken av naturressurser mm.: Det er gjort søk i Miljøverndepartementets naturbase uten treff.
c) avfallsproduksjon og utslipp: Utbygging i område gir behov for økt avfallshåndtering. Hallingdal
Renovasjon er satt opp som høringspart og valg av løsning gjøres i samarbeid med dem.
d) risiko for alvorlige ulykker og/eller katastrofer: Området ligger ikke i ras- eller flomfarlig område.
Det vil bli utarbeidet ROS analyse i forbindelse med planleggingen.
Kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller
samfunn, jf. KU-forskriften § 10:
Vi har aktivt brukt veileder «Når skal tiltak i vedlegg II konsekvensutredes? Vurdering etter § 10 i
forskrift om konsekvensutredninger, kommentarutgave 29.06.2017» når vi har vurdert om planen kan
få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.
Vi mener planen ikke får vesentlig virkning for miljø eller samfunn.

Gol, 15.11.19
HRP AS avd. Gol

Birgitte Landmark
Arealplanlegger - Gol

NESBYEN KOMMUNE

Nesbyen kommune
Rukkedalsvegen 46
3540 Nesbyen

Teknisk enhet

Møtereferat fra oppstartsmøte for privat reguleringsarbeid
Sted og dato: Nesbyen 12.12.2019
Deltakere:

PlanID- og saksnr:

Sjekkpunkt
Presentasjon av prosjekt

Parter

Knut Tandberg (grunneier)
Birgitte Eitrem Landmark (HR-prosjekt)
Torstein Kaslegard (HR-prosjekt)
Jeanette Kaspersen (Nes kommune)
Mark O`Hare (Nes kommune)
01201907- Syningen 2

Kommentar
Det skal utarbeides detaljreguleringsplan for området F11 og F12 i gjeldende
kommunedelplan for Natten/Tverrlie. Formålet med planarbeidet er å utvide
byggeområde ved eksisterende hyttefelt i vest og videre innover i østlig regning.
Arealformål er i samsvar med gjeldende kommunedelplan- fritidsbebyggelse.
Det skal ikke foretas tiltak utenfor avsatt område for fritidsbebyggelse. Det antas
en utbygging på om lag 20-30 nye enheter, men antallet er ikke ferdig utredet.
Tiltakshaver: Knut Tandberg
Forslagstiller: HR-prosjekt AS
Utbygger: Knut Tandberg
Grunneiere: Knut Tandberg
Fakturamottaker: Nesbyen fjellandsby

Berørte eiendommer

Følgende eiendommer ligger innenfor/grenser til den foreslåtte
planavgrensningen:
Kommunen utarbeider naboliste.

Planstatus

Detaljreguleringen skal utarbeides i tråd med kommunedelplan for Natten og
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NESBYEN KOMMUNE

Tverrlie med planident 00201401 vedtatt den 21.06.2014. Det er ikke varslet avvik
fra utbygger ift kommunedelplanens bestemmelser. Kommunen har varslet at man
vil ha mer spesifikke bestemmelser om skjæring/fylling enn det som fremkommer i
kommunedelplanens bestemmelser. Dette skyldes erfaringer fra andre
planområder som viser behov for mer spesifikke bestemmelser.
Tidligere bebyggelsesplan for Syningen (planident 02199901) skal oppheves når
Syningen 2 planen blir vedtatt. Det skal varsles om opphør av Syningenplanen
samtidig med varsel om oppstart av ny detaljreguleringsplan for Syningen 2.
Aktuell naboliste og
offentlige myndigheter
Plantype og
planavgrensning.
Planprogram / KU

Tekniske forutsetninger:

Kommunen utarbeider liste over aktuelle berørte. Regionale fagmyndigheter skal
varsles samt Natten Velforening.
Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan. Planavgrensning tilpasses til ny plan
for Natten II ved overlapp.

Ut fra de opplysninger som er sendt kommunen til oppstartsmøte finner man ikke
at det det er grunnlag for å kreve planprogram eller konsekvensutredning i tråd
med forskrift for konsekvensutredninger.
Bygninger: Skal oppføres i tråd med kommunedelplanens bestemmelser for
området.
Veg: Det skal leveres veiprofiler (tverr- og lengdeprofiler). Fremkommelighet for
kjøretøy tilknyttet beredskap og brann skal ha en særskilt vurdering. Frisiktsone
mot trafikkert vei skal følge SVV veinormal. På plankart skal senterlinje og
kjørebanekant være påtegnet. Det skal etableres vendehammer/snuplasser i
enden av alle blindveier.
Det forutsettes tilstrekkelig veibredde slik at to lastebiler kan møtes.
For øvrig skal landbruksklasse 2 som minimum legges til grunn. Skjæring/fylling til
veg skal inngå i vegformål.
Kommunen ønsker at man tilrettelegger for parkeringsplass for besøkende til
utmarksområder.
Infrastruktur for vann- og avløp: Det skal utarbeides egen vann og avløpsplan.
Denne skal utarbeides av fagkyndig VA-ingeniør. Det forutsettes at vedkommende
har kvalifikasjoner tilsvarende prosjektets totale størrelse (sentralgodkjenning).
Eksisterende anlegg (VA) måles inn og dokumenteres med bilder og tekst.
Vannforsyning skal utredes og etableres som ett felles anlegg. Det avsettes egne
arealer innen området til vannbehandlingsanlegg og dette skal vises i
arealplankartet. Plassering av vannverk er ikke avklart pr oppstartstidspunkt.
Enkeltstående brønner tillates ikke. Vann skal håndteres i tråd med plan- og
bygningslovens bestemmelser samt drikkevannsforskriften og de til enhver tids
gjeldene krav på området. Det minnes om beskyttelse av vannkildene. Ved boring
av nye brønner skal disse gis en hensynssone med tilhørende bestemmelser for å
sikre dem mot forurensning.
Avløp skal på felles anlegg (til kommunens ledningsnett) og det tillates ikke egne
avløpsledninger- midlertidig eller permanent.
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NESBYEN KOMMUNE

Kommunens VA-norm brukes.
Det skal inngås utbyggingsavtale for området i tråd med kommunens
prinsippvedtak. Utbyggingsavtale skal varsles samtidig med varsel om oppstart av
planarbeid.
Det utarbeides brannvannsanalyse for området og etableres brannvannskum innen
planområdet.
Overvann: VA-planen skal vise konkret håndtering av overvann. Hvilke
konsekvenser overvann får for aktuelle byggeområde og nedenforliggende
områder skal belyses i egen analyse. Flomveianalysen skal utarbeides slik at
flomveier belyses og dokumenteres.
Avfallhåndtering: Eksisterende returpunkt på Tronrud skal brukes og fritidsboliger
skal være tilknyttet offentlig renovasjon. Evt. behov for utvidelse av returpunktet
må avklares tidlig i planprosess med Hallingdal renovasjon.
Massedeponi/riggplass: Planen skal beskrive hvor massedeponi og riggplass skal
være. Det er ønskelig at det er egne arealer innen området. Skal vises i kartet,
planbeskrivelse og bestemmelsene. Ved bruk av midlertidig bygge - og
anleggsområde skal dette vises i arealplankartet, og bestemmelsene må angi når
midlertidigheten opphører, da dette kartlaget da skal fjernes i kommunens
planbase ved opphør av midlertidigheten.
Plannavn/adressenavn

Plannavn: Syningen 2
Kommunen adresserer området.

Natur:

Grunnforhold: Myr skal ikke bebygges, inkludert veier.
Landskapstilpasning: Bygninger skal plasseres skånsomt i terrenget og uten
silhuettvirkning. Det forutsettes aktiv bruk av byggegrenser og at man vurderer
hver enkelt tomt særskilt i planprosess og gir bestemmelser til den enkelte tomt
(særskilt vurdering av hvor innkjøring skal ligge, presise bestemmelser for skjæring
og fylling).
Radon: Ikke kjent utfordring i området. Eventuelle behov for tiltak løses i
byggesaken.
Naturmangfoldloven: Utredning skal vises i planbeskrivelsen. Funn tas hensyn til i
planen og innarbeides i plandokumentene.

Miljø:

Miljø: Stier og løyper (sykkelstier, skiløyper) skal tegnes på kartet som plantema.
Støy: Det skal settes inn bestemmelser som regulerer tidspunkt for tillatt arbeid i
helger/høytider/ferier.
Det henvises til kommunedelplanens bestemmelser pkt 2.5.
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Kulturminner

Kulturminnerapport fra Buskerud fylkeskommunen skal følge planleveranse til
1.gangsbehandling.

Landbruk

Ikke aktuelt i denne planen.

Klima og energi

Kommunens klima og energiplan legges til grunn for planarbeidet.

Risiko og sårbarhet:

Det utarbeides egen ROS-analyse til planen.

Avtaler:

Det skal inngås utbyggingsavtale med kommunen. Dette varsles samtidig med
oppstartsvarselet for nytt reguleringsarbeid.
Privatrettslige avtaler skal fremlegges.

Prosess:







Krav til levert materiale:

Det varsles oppstart av planarbeid (annonse i Hallingdølen og på
konsulentens hjemmeside). Brev sendes grunneiere, naboer, velforening
og regionale fagmyndigheter. Det varsles samtidig om inngåelse av
utbyggingsområde samt opphør av bebyggelsesplan for Syningen planident
02199901. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte skal følge
utsendingen.
Bestilling av kulturminneregistrering er HR-prosjekt sitt ansvar.
Oppsummering av innkomne forslag skal følge planforslaget og
innarbeides i planbeskrivelsen.
Leveranse av komplett planforslag
- Arealplankart utarbeidet i tråd med nasjonal produktspesifikasjon
- Bestemmelser i tråd med overordnet plan
- Planbeskrivelse
- ROS-analyse
- Helningskart
- 3d-modell som viser terreng, veier og hytteplassering
- Vann og avløpsplan tekstdokument
- Vann og avløpsplan temakart
- Veiprofiler

Basiskart: Kjøpes fra forhandler i tråd med retningslinjer
Plankart: Forslag til plankart leveres i PDF-format i henhold til standard. Det er krav
om levering av plandata i SOSI-format i henhold til gjeldende SOSI-standard. SOSIfilen skal kontrolleres og leveres uten feil. Rapport fra SOSI kontrollen vedlegges
planleveranse. Kommunen bruker GISLINE og tar imot layout i dette format.
Adkomstpiler settes på alle tomter. Byggegrenser reguleres på alle tomter i
henhold til faktisk terreng, men med et minimum på 4 m. Byggegrenser reguleres
også til VA-ledninger (5 m) og veier.
Øvrige plandokumenter: Plandokumenter leveres i PDF- og wordformat. For
levering av annet planmateriale, vises det til nasjonale forskrifter og veiledninger.
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Normer og veiledning:














Plan- og bygningsloven
Forvaltningsloven
Naturmangfoldloven
Forskrift om konsekvensutredninger
Forskrift om kart, stedfestet informasjon, arealformål og kommunalt
planregister
T-1490- Utarbeiding av reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven
T-1476-Planlegging etter plan- og bygningsloven
T-5/97 Fareområder
Veinormer etter Statens vegvesen og kommunedelplan Natten/Tverrlie
Kommunale retningslinjer til rednings- og slokkemannskapet
T-2/08 Om barn og planlegging
Kommunale retningslinjer for Vann- og avløp

Retningslinjer for støy: se M.D.´s sider:
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2012/retn
ingslinje-stoy-arealplanlegging.html?id=696317&WT.tsrc=epost
Gebyrer:

Gebyr sendes ut ved 1. gangsbehandling. Gebyr i tråd med kommunenes
gebyrregulativ.

Annet

Begreper
Uklare begreper defineres i planbeskrivelse.

Kontaktpersoner

Hos forslagstiller:

Navn: Torstein Kaslegard
TLF: 408 00421
E-post: tk@hrprosjek.no

Hos Nesbyen kommune:

Navn: Jeanette Kaspersen
TLF: 32 06 83 43 eller 959 80480
E-post. jek@nesbyen.kommune.no

Hos tiltakshaver:

Navn: Knut Tandberg
TLF: 992 99999
E-post: knut@natten.no
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«Navn»
«Adresse»
«Poststed»

Phone
E‐post
Web
Org nr
Adresse
Postnr

Deres ref.:

Vår ref.: 1907104 ‐ TK

46 80 55 55
post@hrprosjekt.no
www.hrprosjekt.no
988 889 245
Dronning Eufemias
gate 16
0191 Oslo

Gol: 28.05.2020

VEDR.:
KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID:
DETALJREGULERING FOR SYNINGEN 2, GNR/BNR 56/201 OG 56/1137
I NESBYEN KOMMUNE.
I henhold til plan‐ og bygningsloven § 12‐8 kunngjøres herved varsel om oppstart av
planarbeid med detaljregulering for Syningen 2, i Nesbyen kommune.

PLANOMRÅDET
Planforslaget vil omfatte eiendommene Gnr/Bnr 56/201 og 56/1137. Dette utgjør områdene
F11 og F12, i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Planområdet er om lag 183
daa.

FORMÅLET MED PLANARBEIDET
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og F12 i
gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. I tillegg til de 15 eksisterende tomtene i
planområde, ser en for seg ca 35 nye tomter. Endelig antall tomter blir avklart under
planprosessen.
Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger og en har konkludert
med at planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.
Planforslaget vil erstatte gjeldende Reguleringsplan for Syningen, i område F12, med planid
02199901 (06.03.2015).
Oppdragsgiver er Nesbyen Fjellandsby AS v/Knut Tandberg.

1

Nesbyen

Fv 2910

Rv7

Syningen

Figur 1: Oversiktskart med plassering av planområdet.

F12

F11

Figur 2: Avgrensning planområdet markert med svart stiplet linje..

2

VARSEL OM OPPSTART AV UTBYGGINGSAVTALE
Det blir varslet oppstart av utbyggingsavtale i samsvar med plan‐ og bygningsloven kapittel 17 i
forbindelse med planarbeidet.
INNSPILL TIL KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID
Merknader eller forespørsler rettes innen 08.06.2020 til:
HR Prosjekt AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL. Eller til e‐post: TK@hrprosjekt.no
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte er tilgjengelig for innsyn på HRP AS sine nettsider,
https://hrprosjekt.no/kunngjoringer/.
VIDERE SAKSGANG
Etter at merknadsfristen er ute vil planforslaget bli utarbeidet, for deretter å bli sendt til Nes
kommune for saksbehandling. Etter første gangs behandling i kommunen blir planen lagt ut til
offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med eventuelle merknader og eventuelle
innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling.

Gol den 08.05.20
HR Prosjekt AS, avd. Gol

Torstein Kaslegard
Arealplanlegger
Tlf/Mobil 408 00 421
E‐post: tk@hrprosjekt.no
Kopi av kunngjøringen er sendt til:
Knut Tandberg (knut@natten.no)
Jeanette Kaspersen (jek@nesbyen.kommune.no)
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Kunngjøringen er sendt til følgende:
Matrikkelnr

Navn

Adresse

Poststed

56/201 m. fl

TANDBERG KNUT

HALANDVEGEN 11

3540 NESBYEN

56/795,1556

DØLVIK SIW OG ASBJØRN LYSÉLL

JARLSBORGVEIEN 3 B

0377 OSLO

56/1437

HEMIÖ KALLE‐KUSTAA

BADEVEIEN 6

1444 DRØBAK

56/1292

BLYTT HALFDAN

TRAVERVEIEN 28

0588 OSLO

56/1292

WATNDAL KRISTIN BRYNTESEN

LØKKALIA 9

0783 OSLO

56/797

KROGH KATE OG LARS HENRIK

ØVRE STRANDGATE 9

3018 DRAMMEN

56/1109

NESBYEN ALPINSENTER AS

Postboks 148

3541 NESBYEN

56/1210/0/1

AKER ANNETTE OG STEEN KEN MORTEN

BROKVOLLVEIEN 16

3032 DRAMMEN

56/1210/0/2

STOLLEN 32

3030 DRAMMEN

56/1231/0/1

LIAN AINA OG MARTHINUSSEN VIKTOR
ANDRE
BENGTSON JEANETTE OG JAN‐ERIK K

ISVEIEN 79

1390 VOLLEN

56/1231/0/2

TRONRUD SILJE KATRINE OG SIMEN

SIGURD HJORTS VEI 7 A

3530 RØYSE

56/1236/0/1

KJELSÅSVEIEN 36 F

0488 OSLO

56/1236/0/2

TANGNES MORTEN LOFTHUS OG TANGNES
MORTEN LOFTHUS
KRISTIANSEN ESPEN

BRÅTASVINGEN 45

3425 REISTAD

56/1236/0/2

KRISTIANSEN TERJE SVEIN

TORS VEI 4

3472 BØDALEN

Fylkesmannen i Oslo og Viken

fmovpost@fylkesmannen.no

Viken fylkeskommune

Utviklingsavdelingen

post@viken.no

Statens vegvesen

Region sør

firmapost @vegvesen.no

NVE

Region sør

nve@nve.no

Hallingdal Kraftnett A/S

kundesenter@hallingdal‐kraftnett.no

Hallingdal Renovasjon IKS

firmapost@hallingdalrenovasjon.no

Mattilsynet

Felles mottak

Hallingdal brann‐ og redningstjeneste IKS

postmottak@mattilsynet.no
post@hallingdal‐brannvesen.no

Natten velforening

c/o Henrik Berg,
Utsynveien 1 K
Teknisk enhet

Nesbyen kommune
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1176 OSLO
postmottak@nesbyen.kommune.no

Hallingdølen
annonse@hallingdolen.no

Phone
E-post
Web
Org nr
Adresse
Postnr

Deres ref.:

Vår ref.: 1907104 - TK

46 80 55 55
post@hrprosjekt.no
www.hrprosjekt.no
988 889 245
Dronning Eufemias
gate 16
0191 Oslo

Gol: 28.05.2020

KUNNGJØRING OM OPPSTART AV PLANARBEID:
DETALJREGULERING FOR SYNINGEN 2, I NESBYEN KOMMUNE.
VEDR.:

Følgende kunngjøring ønskes i avisen snarest.

Logoen til HR Prosjekt AS (farger)
Resten av annonsen inkl. kartutsnitt av planområdet (svart-hvitt)
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Logo: HR Prosjekt AS
OPPSTART AV PLANARBEID
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8 kunngjøres herved varsel om oppstart av
planarbeid med detaljregulering for Syningen 2, i Nes kommune.
Planforslaget vil omfatte i sin helhet gnr/bnr 56/1136, samt deler av gnr/bnr 56/201. Dette utgjør
områdene F11 og F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Planområdet er på ca. 183
daa.

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for fortetting/utviding av ny fritidsbebyggelse i
samsvar med gjeldende kommunedelplan for Tverrlie og Natten. I tillegg til de 15 eksisterende
tomtene i planområdet, ser en for seg ca. 35 nye tomter. Endelig antall tomter blir avklart under
planprosessen.
Planarbeidet er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger og en har konkludert med at
planarbeidet ikke er omfattet av forskriften.
Berørte grunneiere, naboer og offentlige instanser blir varslet direkte.
Varsel om oppstart av utbyggingsavtale
Det blir varslet oppstart av utbyggingsavtale i samsvar med plan- og bygningsloven kapittel 17 i
forbindelse med planarbeidet.
Planinitiativ og referat fra oppstartmøte er tilgjengelig på HRP as sine nettsider:
www.hrprosjekt.no/kunngjoringer/.
Merknader eller forespørsler rettes innen 28.06.2020 til:
HR Prosjekt AS avd. Gol, Gamlevegen 6, 3550 GOL.
Eller til e-post: tk@hrprosjekt.no
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Er det spørsmål vedrørende utformingen av annonsen ta kontakt med undertegnede.
Med vennlig hilsen

HR Prosjekt AS, avd. Gol

Torstein Kaslegard
Arealplanlegger
Tlf/Mobil 408 00 421
E-post: tk@hrprosjekt.no

HR Prosjekt AS (HRP)
Dronning Eufemias gate 16
0109 OSLO

Vår dato: 16.06.2020
Vår ref.: 202005857-2
Arkiv: 323
Deres dato: 28.05.2020
Deres ref.: 1907104 ‐ TK

Saksbehandler:
Heidi Mathea Henriksen
22959759/hmh@nve.no
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NVEs generelle tilbakemelding - Varsel om oppstart - Reguleringsplan Syningen 2 - GBnr 56/201 og GBnr 56/1137 - Nesbyen kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 28.05.2020.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå
kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk
(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser
innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven
(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til
sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift
(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det
ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.
Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større
mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene
og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere
avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket
retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør
bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt
avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på
avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir
satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann
på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.



Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede
klimaendringer og klimautfordringer.



De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018
gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen.



For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,



Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til nve@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.

Side 3

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Anne Cathrine Sverdrup
regionsjef

Heidi Mathea Henriksen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN
NESBYEN KOMMUNE

HR PROSJEKT AS
Tollbugata 51

3044 DRAMMEN

Torstein Kaslegard
Behandlende enhet:

Transport og samfunn

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Arne Tovslid / 97518020

20/100878-2

Deres referanse:
1907104 ‐ TK

Vår dato:

09.06.2020

Oppstart planarbeid - Syningen 2 – gnr. 56 bnr. 201 og 1137 - Nesbyen
kommune

Vi viser til hitsendt varsel om ovennevnte planarbeid.
Statens vegvesen minner om forutsetninger i kommunedelplan for Natten og Tverrlie samt
gjeldende kommuneplan.

Vi forutsetter ny uttalelse til planforslag senest i forbindelse med offentlig ettersyn.
Statens vegvesen Transport og samfunn
Med hilsen

Anders O.T. Hagerup
Seksjonsleder

Arne Tovslid

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer.

Kopi

Nesbyen kommune, Kommunehuset, 3540 NESBYEN

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Kontoradresse

Fakturaadresse

Transport og samfunn

firmapost@vegvesen.no

3044 DRAMMEN

Regnskap

2605 LILLEHAMMER

Org.nr: 971032081

Statens vegvesen

Postboks 1010 Nordre Ål

Tollbugata 2

Statens vegvesen
Postboks 702
9815 Vadsø

HR Prosjekt AS avd. Gol

Vår dato:

Vår ref:

19.06.2020

2020/19724

Deres dato:

Deres ref:

28.05.2020

1907104

Saksbehandler, innvalgstelefon

Brede Kihle, 32266865

Nesbyen kommune - Innspill til varsel om oppstart av detaljregulering
for Syningen 2
Vi viser til deres oversendelse datert 28. mai 2020 hvor det varsles oppstart av detaljregulering
for område F11og F12 ved Natten og Tverrlie, gnr. 56/120 og 56/1137.
Det er ønske om å legge til rette for fritidsbebyggelse innenfor område F11 og F12 i
kommunedelplan for Natten og Tverrlie ved Syningen. Ifølge kunngjøringen skal det legges
til rette for 35 nye tomter i tillegg til 15 eksisterende tomter. Ut fra kart ser det ut til at det
er bratt terreng i området. Videre er det myr og våtmark med glissen vegetasjon som vil
bli berørt av utbyggingen. Vi ber derfor om at det legges opp til hytter med tilhørende
infrastruktur som tar spesielle hensyn til terrenget og landskapet i tillegg til myr, våtmark
og naturmangfold. Vi ber om at disse forholdene blir tilstrekkelig utredet og ivaretatt i
tråd med nasjonale føringer.
Bakgrunn
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å legge til rette for fritidsbebyggelse i
tråd med kommunedelplanen for Natten og Tverrlie hvor området er satt av til fritidsbebyggelse.
Det er planer om å legge til rette for 35 nye tomter til fritidsbebyggelse i tillegg til 15 eksisterende
tomter.
Fylkesmannens rolle
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk,
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i
planarbeidet.
Fylkesmannens innspill
Vi viser til Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2033, vedtatt 14.
mai 2019. Her går det bant annet frem at regjeringen legger vekt på at utbyggingen skjer på en
måte som sikrer kvalitet i områdene. Sammenhengende grønnstrukturer og god landskaps- og
terrengtilpasning av infrastruktur og bebyggelse, er viktig. Vi viser også til Meld. St. nr. 18 (2015-

2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet, hvor det er en arealpolitisk føring at det
skal legges til rette for en bærekraftig politikk for fritidsboliger, der fritidsboliger lokaliseres og
utformes slik at hensyn til allment friluftsliv, landskap, estetikk, energibruk, kulturminner og
naturmangfold ivaretas, og der landskapsanalyser danner grunnlag for planene.
Vi viser også til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 og
veilederen fra Miljøverndepartementet (nå Klima- og miljødepartementet) om planlegging av
fritidsbebyggelse T-1450. Her går det blant annet frem at terreng brattere enn 1:4 ikke bør
bygges ut da dette vil gi store terrenginngrep. Terreng mellom 1:4 – 1:6 bør bare bygges ut med
bygninger som tar spesielle hensyn til terrengtilpasning, for eksempel maksimal bredde på bygg
med inntil 5,5-6 meter og hvor lengderetningen av bygget blir plassert på linje med høydekvotene
og ikke vinkelrett som vil gi store fyllinger og terrenginngrep.
Videre er det viktig at vassdrag forvaltes gjennom helhetlig arealpolitikk som sikrer
vassdragslandskap, vassdragsbelter og vannressurser. I plan- og bygningsloven § 1-8 er det
fastsatt at det i 100-metersbeltet langs vassdrag skal tas særlige hensyn til natur- og kulturmiljø,
friluftsliv, landskap og allmenne interesser.
Deler av området består av myr og våtmark knyttet til dette. Vi viser til naturmangfoldmeldinga –
Natur for livet (2015-2016), hvor det går frem at regjeringen vil styrke vektleggingen av hensynet
til våtmark, inkludert myr. I Norge er minst en tredjedel av myrene under skoggrensen drenert de
siste hundre år. Utover viktige landskaps- og friluftsverdier som ofte er knyttet til disse områdene
er myra viktig for naturmangfoldet, som flomdemper, rensing av vann og som karbonlager.
Randsoner langs vassdrag er også blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til
landskapsøkologi og biologisk mangfold. I tillegg utgjør vassdragsnaturen et viktig element i
friluftsammenheng.
I denne forbindelse vil vi også vise til Lov om forvaltning av naturens mangfold
(naturmangfoldloven) av 19. juni 2009 der det fastsettes mål for ivaretakelse av naturtyper og
arter. Videre omhandler denne loven sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige
prinsipper som skal legges til grunn for arealplanleggingen. Det må derfor som en del av
planarbeidet redegjøres for hvordan de miljørettslige prinsippene for offentlig beslutningstaking i
§§ 8-12 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp.
Med utgangspunkt i at terrenget er svært krevende og at deler av området består av myr og
våtmark, mener vi det må gjøres tilpasninger i planforslaget som på best mulig måte ivaretar
disse verdiene. Fylkesmannen hadde innsigelse til dette området under arbeidet med
kommunedelplanen for Natten og Tverrlie, men trakk seinere innsigelsen etter endringer i
planen.
Vi ber derfor om at det redegjøres nærmere for friluftsinteressene i området og natur- og
landskapsforhold som et viktig grunnlag for utforming av planen. Områder av verdi for friluftsliv,
landskap og biologisk mangfold må innarbeides i planen som en del av grønnstrukturen. Som et
viktig grunnlag for planen ber vi om at det utarbeides illustrasjoner over tenkt utbygging av
området for å visualisere hvordan bebyggelsen sammenfaller med landskapet i området.
Når det gjelder håndtering av vann og avløp vil vi vise til den regionale planen for vannregion
Vest-Viken som ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. Etter vannforskriften §
12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke vil nå miljømålet om god
tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er oppfylt. Fylkesmannen

forutsetter at kommunen som lokal forurensningsmyndighet følger dette opp og at resipienten
som velges ikke forringer tilstanden som følge av utslippene eller gjør det vanskelig å oppnå
miljømålene i den regionale vannforvaltningsplanen.
Plan- og bygningsloven § 4-3 stiller krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROSanalyse) ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og
sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle
endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging.
Vi anbefaler DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 og
rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fra Kommunal- og
moderniserings-departementet som nyttig hjelpemiddel. Vi vil også vise til Statlig
planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning, vedtatt 28. september 2018.
Her går det blant annet frem at konsekvensene av klimaendringene skal vurderes og at høye
klimaframskrivinger skal legges til grunn for planleggingen. Videre går det frem av punkt 4.3 at
planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, overordnede blågrønne strukturer, og
forsvarlig overvannshåndtering. Kommunene skal ta utgangspunkt i naturbaserte
overvannsløsninger. ROS-analysen skal følge planforslaget ved offentlig ettersyn og vi forutsetter
at eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen.
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29.01.2020 og
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av
14.11.2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og
regionale hensynene er fulgt opp.

Med hilsen
Geir Sørmoen (e.f.)
seniorrådgiver

Brede Kihle
seniorrådgiver

Dokumentet er elektronisk godkjent

Kopi til:
Norges vassdrags- og energidirektorat
Statens vegvesen region sør
Viken fylkeskommune
Nesbyen kommune

PB 5091 Majorstuen
Postboks 1010 Nordre Ål
Postboks 220
Rukkedalsvegen 46

0301
2605
1702
3540

OSLO
LILLEHAMMER
SARPSBORG
NESBYEN

HR Prosjekt AS, avd. Gol,

Gamlevegen 6,
3550 GOL
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Att.Torstein Kaslegard

OPPSTARTVARSEL FOR DETALJREGULERING SYNINGEN 2 I
NESBYEN KOMMUNE - MERKNAD
Det står at formålet med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor område F11 og
F12 i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. I tillegg til de 15 eksisterende tomtene i
planområde, ser en for seg ca. 35 nye tomter.
Mattilsynets vurdering:
Plankartet viser et sammenhengende og forholdsvis konsentrert utbyggingsområde.
Vi har fått opplyst at det hittil er bygd 3 hytter og 3 dobbelthytter, samt byggemeldt 1 hytte og 2
dobbelthytter innenfor gjeldende reguleringsplan.
Vi vil vise til «nasjonale mål for vann og helse», vedtatt av Regjeringen i 2014:
«Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved
fortetting innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for
å knytte disse til eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig
til nytt fellesanlegg, slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og
kostnads- og driftseffektive enheter».
I tråd med dette forventer vi at det etableres et nytt felles vannforsyningsanlegg, eller foretas
tilknytning til et eksisterende fellesanlegg i nærheten og at dette framgår av den VA-planen som
skal lages.
Vi vil også anmode om at de fritidsboligene som allerede er bygd tilknyttes fellesanlegget.
Et slikt fellesanlegg vil være av en størrelse som innebærer plangodkjenning av Mattilsynet (> 10
m3), jfr. drikkevannsforskriften § 18.
Med hilsen
Amund Lien
seniorinspektør
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
Dokumenter som må ha signatur blir i tillegg sendt i papirversjon.
Mattilsynet
Avdeling Nordre Buskerud, Hadeland og
Valdres

Saksbehandler: Amund Lien
Tlf: 22400000
E-post: postmottak@mattilsynet.no
(Husk mottakers navn)

Postadresse:
Felles postmottak, Postboks 383
2381 Brumunddal
Telefaks: 23 21 68 01
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Vår ref.: 320206/2020 - 2020/112148
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Nesbyen kommune - F11-F12 Syningen 2 - gbnr 56/201 og 56/1137 detaljregulering - varsel om oppstart - uttalelse om kulturminner
Vi viser til brev datert 28.05.2020 med oversendelse av varsel om oppstart av arbeid med
detaljreguleringsplan for Syningen 2 i Nesbyen kommune. Planområdet ligger ved foten av
fjellet Syningen, dels på sørvestsiden og dels på sørsiden. Terrenget veksler mellom temmelig
bratte og flatere partier der det er myrdrag og våtmark.
Automatisk fredete kulturminner (eldre enn 1537)
Det er ikke kjent noen automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men vi anser
at det likevel er et potensial for kulturminner fra forhistorisk tid og middelalder, særlig i
sørhellinga under Syningen. Før vi kan uttale oss til reguleringsplanforslaget, må vi derfor
gjennomføre en arkeologisk registrering, jf. Kulturminneloven § 9. Utgifter til slik gransking
må dekkes av tiltakshaver, jf § 10.
Forholdet til automatisk fredete kulturminner bør avklares tidligst mulig i planprosessen.
Dersom registreringen først gjennomføres ved offentlig ettersyn, kan dette medføre
forsinkelser og forlenget høringsfrist. Kommunen er ansvarlig for at forholdet til automatisk
fredete kulturminner er avklart før planen vedtas.
Arkeologiske registreringer kan gjennomføres ved bruk av flere ulike metoder, i dette tilfellet
vil vi benytte overflatesøk.
Kort beskrivelse av overflatesøk som registreringsmetode
Ved overflatesøk går vi systematisk gjennom planområdet og ser etter automatisk fredete
kulturminner som er synlige på overflaten. Metoden medfører ingen inngrep i terrenget, men
det kan være aktuelt å grave små prøvestikk med spade eller bruke jordbor der man ønsker å
få en oversikt over jordsmonn eller jordbunnsforhold.
Den arkeologiske registreringen vil bli sammenfattet i en rapport. Ved funn av arkeologiske
kulturminner vil fylkeskommunen selv foreta innmålingen av disse, samt utarbeide digitale
kart over kulturminnene. Sosi- eller shapefiler vil bli sendt til planfremmer.
Noen typer kulturminner kan frigis mens vi registrerer
Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med forenklet undersøkelse i felt etter kulturminneloven
§§ 8, 1. og 4. ledd.
KULTUR Arkeologiseksjon

Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO
Telefon: 32 30 00 00
Dokumentet er elektronisk godkjent

E-post: post@viken.no
Internett: www.viken.no
Org.nr.: 921693230

Dette innebærer at fylkeskommunen kan frigi et mindre antall kulturminner av vanlig type
under registreringen, jamfør brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det blir
aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende tiltaksområde vil vi ta kontakt under registreringen
for å avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme.
Forutsetningen er at dette skal skje innenfor gjeldende budsjett og at arbeidet ikke skal
overstige to dagsverk i felt og to dagsverk til etterarbeid. Fordelen er at kulturminnene da vil
bli frigitte i forbindelse med registreringen, og det vil ikke bli satt vilkår om ytterligere
arkeologiske undersøkelser utført av Kulturhistorisk museum i Oslo.
Videre saksgang
Dersom det under registreringen blir gjort omfattende arkeologiske funn, bør en forsøke å
bevare disse i sammenhengende områder ved bruk av hensynssoner og bestemmelser i
reguleringsplanen. Dersom dette ikke er mulig, og tiltakshaver likevel ønsker å utnytte arealet
der det ligger fredete kulturminner, må tiltakshaver søke fylkeskommunen om dispensasjon
fra kulturminneloven.
Dersom dette godkjennes, er det vanligvis en forutsetning at de frigitte kulturminnene skal
undersøkes ved en arkeologisk utgravning før tiltakene i planen kan realiseres. Utgifter til en
slik arkeologisk utgravning bæres av tiltakshaver, jf. Kulturminnelovens § 10.
Omfang og budsjett for arkeologisk registrering
Budsjettet er utarbeidet i henhold til Riksantikvarens retningslinjer for budsjettering og
gjennomføring av arkeologiske registreringer, se
https://www.riksantikvaren.no/Ansvarsomraader/Arkeologiske-kulturminner/Arkeologiskeregistreringer-undersoekelsesplikten.
Registreringen av planen for Syningen 2 er kostnadsberegnet til inntil 8 dagsverk, med
forarbeid, feltarbeid og etterarbeid/rapport. Det er også budsjettert med inntil 3 C14-prøver
som kan benyttes til datering dersom det er tvil om et kulturminnes alder.
Vi gjør oppmerksom på at dette er et maksimumsbudsjett, og at dersom arbeidet tar kortere
tid og/eller det sendes inn færre dateringsprøver enn beregnet, vil kostnaden selvsagt bli
redusert.
Vi ber om at vedlagte kostnadsoverslag på inntil kr 84273,- vurderes av tiltakshaver, og at
aksept returneres skriftlig. Tiltakshaver må både akseptere budsjettet og bestille den
arkeologiske registreringen hos Arkeologisk feltenhet v/ Linn Marksetn, telefon 22 05 56 95 /
mobil 976 41 826, e-post: Bestillingfeltarkeologi@viken.no. Fakturaadresse må også oppgis.
Viktig: Først når aksepten og bestillingen er mottatt kan saken bli lagt til registrering. Da det er
stor pågang av saker, særlig på høsten, må bestillingen gjøres i god tid i forhold til framdriften
i planarbeidet. Arkeologiske registreringer krever at det er snø- og frostfritt, og utføres ikke o
vinteren.
Fylkeskommunens beslutning om omfanget av undersøkelsene er ikke et enkeltvedtak, og kan
dermed ikke påklages. Tiltakshaver kan likevel be Riksantikvaren vurdere rimeligheten i
omfanget av undersøkelsene.
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Endringer som kan påvirke kostnadsoverslaget – noen eksempler
Vi ber dere melde fra om eventuelle endringer av planområdet eller annet som kan påvirke
kostnadsoverslaget. Ved vesentlige uforutsette forhold kan det være nødvendig å foreta
budsjettjusteringer. Slike forhold kan for eksempel være:




Utvidelse/innskrenking av planområdet
Sesongmessige utfordringer som følge av for eksempel frost eller snø, og som sinker
arbeidet.
Manglende tilgang til (deler av) planområdet

Vennlig hilsen
Morten Hanisch

Ellen Anne Pedersen

Sekjsonsleder arkeologiske kulturminner

Rådgiver/arkeolog

Vedlegg:
1
Budsjett for kulturminneregistrering
Kopi til:
NESBYEN KOMMUNE
FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN AVD DRAMMEN
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From:
To:
Subject:
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Ellen Anne Pedersen
Torstein Kaslegard
Nesbyen Kommune F11-F12 Syningen 2 - planområdet registrert tidligere
6. juli 2020 12:45
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Hei
Takk for info. Jeg har hjemmekontor og av og til (som i dette tilfellet) savner jeg vårt digitale
oversiktskart over tidligere registrerte områder som jeg ikke har tilgang til herfra. Dere kan se
bort fra kravet om arkeologisk registrering av planområdet Syningen 2.
Med vennlig hilsen
Ellen Anne Pedersen
Rådgiver arkeologi
Avdeling for kulturarv
Telefon: +47 32 80 85 93
www.viken.no

Fra: Torstein Kaslegard <TK@hrprosjekt.no>
Sendt: fredag 3. juli 2020 09:42
Til: Ellen Anne Pedersen <ellenp@viken.no>
Emne: Nesbyen Kommune F11-F12 Syningen 2
Hei viser til ditt brev dater 01.07.20, ref nr 320206/2020 – 2020/11248 samt brev datert
26.06.2020 deres ref 280483/2020-2020/112148 vedrørende oppstartvarsel av detaljregulerinig
for Syningen 2 i Nesbyen kommune.
Omsøkte område ble kulturminneregistrert av dere i 2014. Saksnummeret deres var da
2014/4042-2. Rapporten ble oversendt Arkitektbua as den 02.02.2015.
Ser at området den gangen ble kalt Panoramafeltet 1 og 2. Dette er nå endret til Syningen 1 og 2.
Det som ble synfart i 2014 er et litt større område enn det som til slutt ble godkjent i
kommunedelplanen. Den derfor dekker godt det omsøkte planarbeid.
Regner med at det er navneforviklingen som gjør til at dere krever ny synfaring i og med at
tidligere rapport ikke er nevnt. Håper dere derfor kan vurdere på nytt behovet for ny synfaring.
Med vennlig hilsen
Torstein Kaslegard
Arealplanlegger
Phone
Sentralbord
Email
Web

+47 40 80 04 21
+47 46 80 55 55
tk@hrprosjekt.no
www.hrprosjekt.no

Innholdet i denne meldingen er konfidensielt og er ment for mottakere spesifisert i meldingen.
Det er strengt forbudt å dele noen del av denne meldingen med noen tredjepart uten skriftlig samtykke fra avsenderen.
Hvis du har mottatt denne meldingen ved en feiltagelse, vennligst gi oss en tilbakemelding og slett deretter meldingen.
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Vår ref.: 280483/2020 - 2020/112148
Deres ref.: 1907104 - TK
Dato: 26.06.2020

Nesbyen kommune - Reguleringsplan - Gbnr 56/201 og 56/1137 Syningen 2 - Detaljregulering - Oppstartvarsel
Det vises til brev datert 28.05.2020.
Kort om saken
Planforslaget vil omfatte eiendommene Gnr/Bnr. 56/201 og 56/1137. Det utgjør områdene F
11 og F12, i gjeldende kommunedelplan for Natten og Tverrlie. Planområdet er om lag
ca. 183 daa. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for hytteutbygging innenfor F 11
og F 12, i tillegg til de 15 eksisterende tomtene i planområdet, vil planen tilrettelegge
for ca. 35 nye tomter. Endelig antall tomter blir avklart under planprosessen. Samtidig med
oppstart av planarbeid varsles det også oppstart om arbeid med utbyggingsavtale.
Kommunale planer
Deler av området består av myr og våtmark. I framtidig forvaltning av naturområder skal det
legges hensyn til myr og våtmark vektlegges. Store deler av det totale myrarealet i Norge har
blitt drenert, og det er stort søkelys på endringsprosessene som gjør myr i stor grad blir
benyttet som utbyggingsområder. Det er viktig å være oppmerksom på at myr er viktig for
naturmangfoldet og myr vil fungere som fordrøyingsmagasin i forbindelse med flom og å
lagre karbon. Når myr dreneres økes også utslippet av Co2.
Når det gjelder forholdet til vann og avløp vises det til den regionale planen for vannregion
Vest-Viken som ble godkjent av Klima- og miljødepartementet 4. juli 2016. Etter
vannforskriften § 12 kan ikke nye tiltak/ny aktivitet tillates i en vannforekomst som ikke vil nå
miljømålet om god tilstand eller som vil forringe tilstanden, med mindre visse vilkår er oppfylt.
Området er delvis bratt. Det vises til veilederen T-1450 Planlegging av fritidsbebyggelse som
vektlegger tilpasning av bebyggelse og tilhørende infrastruktur til landskap og terreng for å
unngå uheldig landskapsvirkning og redusere terrenginngrep. Det er lagt til grunn at de
bratteste områdene (fra 1:4 og brattere) ikke bør bygges ned, og at områder med en bratthet
på mellom 1:4 – 1:6 kun bør bygges ut med spesielle hensyn til landskap og terreng.

PLAN Avdeling for kommunale planer

Postadresse: Postboks 220, 1702 SARPSBORG
Besøksadresse: Galleri Oslo Schweigaards gate 4, 0185 OSLO
Telefon: 32 30 00 00
Dokumentet er elektronisk godkjent

E-post: post@viken.no
Internett: www.viken.no
Org.nr.: 921693230

Arkeologiske kulturminner
Det er ikke kjent automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet, men vi anser at det
likevel er potensial for utmarksminner fra forhistorisk tid og middelalder innenfor
planområdet. Det vil derfor være behov for en arkeologisk registrering før vi kan uttale oss om
planen.
Kravet er hjemlet i kulturminneloven § 9. Utgifter til slik gransking må dekkes av tiltakshaver,
jf. § 10. Omfanget av det arkeologiske feltarbeidet er anslått til 8 dagsverk. De totale
kostnadene for registreringen er budsjettert til inntil kr 84 273,For mer utfyllende informasjon henvises til eget brev med budsjett.
Samferdselsplanlegging og forvaltning
Dagens detaljreguleringsplan Syningen (06.03.2015) skal utvides. Planområdet er ca. 183 daa
og formålet er å legge til rette for bygging av hytter. I tillegg til 15 eksisterende tomter vil det
planlegges for ca. 35 nye tomter.
Planområdet ligger i et eksisterende hytteområde og mer enn 2 km fra fv. 2910
Rukkedalsvegen.
Avdeling for Samferdselsplanlegging og forvaltning har ingen merknader til varsel om
planoppstart.

Vennlig hilsen
Per Albert Kierulf

Terje Øverland Lønseth
Rådgiver

Saksbehandler Kommunale planer, Terje
Øverland Lønseth
Saksbehandler Samferdselsplanlegging og
forvaltning, Gyda Viken
Saksbehandler Arkeologiske kulturminner,
Ellen Anne Pedersen
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