
NES KOMMUNE 

 

Referat oppstartmøte Lyseren 7 

 

 

Nes kommune 
3540 Nesbyen 

Teknisk enhet 

 
Møtereferat fra oppstartsmøte for privat reguleringsarbeid  
 
 

Sted og dato: 29.11.18 

 
Deltakere: 

 
Rannveig Brattegaard – Asplan Viak 
Leif Lie -grunneier 
Jeanette Kaspersen- arealplanlegger Nes kommune 
Sivert Faye – arealplanlegger Nes kommune 
Jan Børre Øien- oppmålingsleder Nes kommune 
Ingvild Launes – jurist/byggesak Nes kommune 
 

PlanID- og saksnr: 01201807- Lyseren 7 - saksreferanse 18/01447 

 
 
 

Sjekkpunkt Kommentar 

Presentasjon av prosjekt 
 

Rannveig Brattegaard presenterte prosjektet. Planen skal tilrettelegge for 
fritidsbebyggelse i tråd med kommuneplan for Nes vedtatt 21.06.18. Det 
tilrettelegges for frittliggende fritidsboliger med tilhørende infrastruktur, men 
antall hytter er ikke klart ennå. Hensikt med planarbeidet er også å klarlegge bruk 
av jord - og skogbruksarealer innenfor området. 

Parter  

 

 

Tiltakshaver: Leif Lie 
Forslagstiller: Asplan Viak ved Rannveig Brattegaard 
Utbygger: Leif Lie 
  
Grunneiere: Leif Lie  
 
Fakturamottaker: Leif Lie, Blingsmovegen 320, 3540 Nesbyen  
 
 

Berørte eiendommer 

 

Følgende eiendommer ligger innenfor den foreslåtte planavgrensningen: 
Gnr. bnr. 79/2, 79/79, 79/111, 79/119, 79/184, 79/195, 79/196, 79/197, 79/205, 
79/211, 79/213, 79/214, 29/215, 79/217, 79/218, 79/220, 79/221, 79/222, 79/224, 
79/225, 79/240, 79/246, 79/252. 
 
Grenser som skal gås opp: Se vedlagte kart fra Jan Børre Øien datert 06.12.18 

Planstatus 
 
 

Detaljreguleringen skal utarbeides innen kommuneplan for Nes kommune, vedtatt 
21.06.18. Planarbeidet omfatter område F40 og deler av F33. Videre tas 
reguleringsplan Lyseren 79/240 m.fl. planid 01201207 og reg.plan Lyseren gbnr 79 
bnr 2 med planident 01200601 med. Disse reguleringsplanene varsles opphørt 
samtidig med oppstart av reguleringsarbeidet. 

 

Aktuell naboliste og 
offentlige myndigheter 

Nes kommune oversender naboliste. I tillegg skal regionale fagmyndigheter 
varsles. 
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Plantype og 
planavgrensning. 
 
 

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan. 
 
 

Planprogram / KU Ikke aktuelt. Planforslaget fremmes i tråd med kommuneplan.  
 

Tekniske forutsetninger:  
 
 
 
 

Bygninger: I tråd med kommuneplanens bestemmelser for området. 
 
Vei: Fremkommelighet for beredskap/brann skal særskilt vurderes. Frisiktsone mot 
trafikkert veg i tråd med vegnormal. Påtegnet senterlinje og kjørebanekant i 
plankart. Vendehammer/snuplasser i enden på blindveger. Minimum 8 meter 
regulert veggrunn.  
 
Infrastruktur for vann- og avløp: Det skal utarbeides VA-plan av fagkyndig med 
sentralgodkjenning i tråd med prosjektets omfang. VA-plan skal bestå av temakart 
og temaplan. Vannforsyningen skal utredes og etableres som fellesanlegg. 
Separate brønner tillates ikke. Vann skal håndteres i tråd med plan og 
bygningslovens bestemmelser og drikkevannsforskriften. Avløp skal på felles 
avløpsanlegg og enkeltstående anlegg tillates ikke.  Dokumentasjon på kapasitet på 
fellesanlegg skal dokumenteres senest samtidig med innsending av plan til 
førstegangsbehandlingen. Det avsettes areal i plan til vannbehandlingsanlegget. 
 
Brannvann:  
Det forutsettes at det etableres brannvannsuttak. VA-plan skal redegjøre for 
plassering og dimensjonering.  
 
Overvann(takvann og drensvann).  
VA-plan skal vise håndtering av overvann og evt konsekvenser for tomter nedenfor 
planområdet (flomveier). 
 
Avfallhåndtering: Skal foregå på allerede opparbeidet returpunkt i området. Evt. 
utvidelse avklares med Hallingdal renovasjon. Fritidsboligene skal være tilknyttet 
offentlig renovasjon. 
 
Massedeponi/riggplass: Planbeskrivelse skal definere hvor massedeponi/riggplass 
skal være og det gis egne bestemmelser for dette. Kommunen vil akseptere at 
tomt brukt til massedeponi og riggplass brukes til ordinær hyttetomt når alle andre 
hytter er bygd. Dette har vi akseptert i andre hyttefelt. Tomt legges inn med 
kombinert formål og egne bestemmelser. 
 

Plannavn/adressenavn  
gatenavn 
 

Plannavn: Lyseren 7 
Kommunen vil adressere område.  

Natur:  
 

Grunnforhold: Unngå i størst mulig grad bygging på myr, inkludert veger.  
 
Landskapstilpasning: Det skal være en aktiv bruk av byggegrenser og bygninger 
skal plassere på en slik måte at de ikke gir negativ fjernvirkning og silhuettvirkning.  
 
Radon: Ikke kjent utfordring for området, men løses evt i byggesak. 
 
Naturmangfoldloven: Utredning skal vises i planbeskrivelse. Evt. funn hensyn tas i 
planen. 
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Miljø: 
 
 
 

Miljø: Stier og løyper tegnes inn som plantema.  
 
Støy: Det skal settes inn bestemmelser som regulerer tidspunkt for tillatt arbeid i 
helger/julehøytid/ påskehøytid/ferier. 
 

Kulturminner Kulturminnerapport skal følge planleveranse til 1.gangsbehandling. Det er opplyst i 
møte at registrering  
 

Landbruk  
Landbrukseiendommer/arealer skal ikke bygges ned og ønske om å bygge 
utleiehytter på stølen aksepteres ikke. Stølsvoll videreføres. Landbruksbygg gis 
egne bestemmelser i tråd med kommuneplanens arealdel.  
 

Klima og energi Kommunens klima og energiplan legges til grunn for planarbeidet. 
 

Risiko og sårbarhet: 
 

ROS-analyse skal utarbeides og følge planleveransen. 
 

Avtaler:  
 

Beiterettigheter/veirettigheter forutsettes avklart. 
 

Prosess:  
 
 

 

 Oppstartsmelding (annonse i Hallingdølen og på konsulentens 
hjemmeside, brev til grunneiere, naboer, andre berørte og regionale 
fagmyndigheter).  

 Bestilling av kulturminneregistrering gjøres av konsulent (inkludert 
bekreftelse på oppdraget). 

 Oppsummering av innkomne merknader 

 Oversendelse av komplett planforslag 
Deretter behandling av forslag i henhold til plan og bygningslovens regler. 
 

Krav til levert materiale: 
 
 

Basiskart: Basiskart kjøpes fra forhandler i henhold til retningslinjer.  
 
Plankart: Forslag til plankart leveres i PDF-format i målestokk i henhold til 
standard. Det er krav om levering av plandata i SOSI-format i henhold til gjeldende 
SOSI-standard. SOSI filen skal kontrolleres og leveres uten feil og rapport som viser 
kontrollen skal følge vedlagt. Kommen bruker GISLINE og tar imot layout i dette 
formatet.  
 
Adkomstpiler settes på alle tomter. Byggegrenser reguleres på alle tomter og i 
henhold til faktisk terreng. Alle tomter skal ha innregulert veg til tomtegrense også 
evt. eksisterende tomter. Byggegrense mot avløp, veg o.l. legges inn.  Byggegrense 
mot vassdrag er 50 m og innreguleres. 
 
Øvrige plandokumenter: Plandokumenter leveres i PDF- og wordformat.  
For levering av annet planmateriale, vises det til nasjonale forskrifter og 
veiledninger.  
  

Normer og veiledning: 
 
 

 

 

 Plan- og bygningsloven 

 Forvaltningsloven 

 Naturmangfoldloven 

 Forskrift om konsekvensutredninger 
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 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 STV og kommunale normer  

 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 av planforslaget. Gebyr i henhold til 
kommunes til enhver tid gjeldende gebyrregulativ. 

 

Annet Begreper: Uklare begreper defineres nærmere i planbeskrivelse. 
 
Foreligger det privatrettslige avtaler som er kjent for utbygger skal dette sendes 
kommunen sammen med planforslaget. 
 
Kommunen anbefaler at man tar kontakt med nabo Ragnar Øye for å avklare om 
det er aktuelt å lage felles reguleringsplan, men kommunen stiller ikke krav om 
felles detaljplanlegging.  
 

Kontaktpersoner Hos forslagstiller: 
Navn: Rannveig Brattegaard 
TLF: 991 52057 
E-post: rannveig.brattegard@asplanviak.no 

Hos Nes kommune:  
Navn: Jeanette Kaspersen 
TLF: 32 06 83 43 
E-post :jeanette.kaspersen@nes-bu.kommune.no 
 
Plandokumenter sendes via postmottak@nes-bu.kommune.no 
 

Hos tiltakshaver: 
Navn: Leif Lie 
TLF: 902 08545 
E-post: leifmaskin.nesbyen@live.no 
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