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1. INNLEDNING 
Asplan Viak AS er engasjert av Leif A. Lie til å gjennomføre et reguleringsplanarbeid på Lyseren i Nes 
kommune. Planarbeidet omfatter område F40 og deler av området F33, avsatt til fremtidig 
fritidsbebyggelse, i kommuneplan for Nes kommune, PlanID 00201101 (ikraftsettelsesdato 
21.06.2018). Planarbeidet omfatter også reguleringsplanen Lyseren 79/240 m.fl., PlanID 01201207 
(ikraftsettelsesdato 11.09.2014). Reguleringsplanen er tatt med inn i planarbeidet med ønske om å 
øke tillatt mønehøyde på enkelte av tomtene innenfor planen. Planarbeidet omfatter også deler av 
reguleringsplan Lyseren gnr 79 bnr 2, PlanID 01200601 (ikraftsettelsesdato 09.03.2006). Deler av 
denne reguleringsplanen er tatt med i planarbeidet for å best mulig kunne vurdere helheten i 
området, og får å på nytt kunne vurdere bruken av de områder som i planen er avsatt til jord- og 
skogbruk. 

Foreløpig planområde har en størrelse på omlag 250 daa, se kartutsnitt med foreløpig 
planavgrensning i kap. 3 og i vedlagt kart. 

Figur 1: Utsnittet viser planområdets beliggenhet. 

Dette planinitiativet er utformet iht. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering, og 
er bygd opp etter forskriftens §1, pkt. a-l. 

Det bes om et oppstartsmøte med Nes kommune så snart som mulig for å klargjøre forutsetningene 
for videre planarbeid. 
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2. FORMÅLET MED PLANEN 
Formålet med planarbeidet er å i all hovedsak regulere området til fritidsbebyggelse i tråd med 
overordnet plan. Formålet er videre å i reguleringsplanen Lyseren 79/240 m.fl. vurdere om man kan 
legge til rette for noe høyere mønehøyde på enkelte tomter (H1-H4) enn hva dagens plan åpner opp 
for. Dette er for å ved bygging av hyttene bedre kunne tilfredsstille dagens krav til isolasjon. Formålet 
er også å vurdere om arealene avsatt til jord- og skogbruk i reguleringsplanen Lyseren gnr 79 bnr 2 er 
hensiktsmessig å videreføre når store omkringliggende områder nå skal reguleres. 

Planen skal legge til rette for et helhetlig grep og en helhetlig utvikling. Planen skal gi føringer for 
omfang og utforming av ny bebyggelse, sikre at hensynet til natur og friluftsliv blir ivaretatt og sikrer 
at området fremstår helhetlig med tilpassing til eksisterende omgivelser, terreng, landskap og 
bebyggelse. 

3. PLANOMRÅDET OG VIRKNINGER AV PLANARBEIDET 
Planområdet omfatter område F40 og deler av område F33 i kommuneplan for Nes kommune. 
Planområdet omfatter også reguleringsplanen Lyseren 79/240 m.fl., PlanID 01201207 
(ikraftsettelsesdato 11.09.2014) og deler av reguleringsplan Lyseren gnr 79 bnr 2, PlanID 01200601 
(ikraftsettelsesdato 09.03.2006). 

Planområdet ligger på Lyseren, ca. 20 km fra Nesbyen i retningen Tunhovd/Nore og Uvdal. Planen vil 
være en utvidelse at et etablert hyttefelt og del av et større hytte- og stølsområde. 

Figur 2: Utsnitt kommuneplan for Nes kommune. Foreløpigplanområdet er markert med blå strek.
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Figur 3: Utsnittet viser reguleringsplanstatus i området. Foreløpig planavgrensning er markert med blå strek.

Planområdet omfatter område F40 i kommuneplanen. Området er i kommuneplanen avsatt til 
fremtidig fritidsbebyggelse. Detaljreguleringen vil her være i tråd med overordnet plan. 

Planområdet omfatter deler av område F33, avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse i kommuneplanen. 
Innenfor dette området ønsker man å legge til rette for noen nye tomter. Man ønsker her å vurdere 
om det bør legges til rette for rein fritidsbebyggelse eller kombinert formål landbruk og 
fritidsbebyggelse slik det er gjort på enkelte tomter i blant annet reguleringsplanen Lyserntoppen 
hyttefelt gbnr. 79/4 og reguleringsplanen Detaljregulering Lyseren gnr. 86/30, 61/7, 58/48 m.fl.

Planområdet omfatter reguleringsplanen Lyseren 79/240 m.fl . Dette for å på enkelte av tomtene; 
H1-H4, vurdere om man kan øke mønehøyden noe sett i forhold til gjeldenes plan. Dette ønsket er i 
al hovedsak begrunnet ut i fra at mønehøyden slik den er i dag gjøre det utfordrende å tilfredsstille 
dagens krav til isolasjon ved bygging av hytter.  

Planområdet omfatter også deler av reguleringsplan Lyseren gnr 79 bnr 2.  Disse områdene er i 
gjeldene reguleringsplan satt av til jord- og skogbruk, friluftsformål, privat veg, veg, og område for 
avløp og infiltrasjonsanlegg. Dette området ønskes tatt med i planarbeidet for å kunne vurdere 
utviklingen i området i et helhetlig perspektiv. Området som er avsatt til jord- og skogbruk vil 
potensielt kunne bli noe inneklemt med hytter på alle kanter, og man ønsker derfor å ta dette 
området med når man nå skal lage en ny plan for å sikre en helhetlig og framtidsrettet utvikling i 
området. Man vil gjennom planprosessen vurdere om bruken av områdene til jord- og skogbruk er 
hensiktsmessig i et helhetlig og framtidsretta perspektiv. 
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Figur 4:Utsnittet viser foreløpig planavgrensning med rød, stipla linje.
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4. PLANLAGT BEBYGGELSE OG ANDRE TILTAK
Det vises til formålet med planarbeidet og beskrivelse av planområdet og virkningene av 
planarbeidet, jf. kap. 2 og kap. 3. 

Det skal gjennom planarbeidet legges til rette for ny fritidsbebyggelse, og på deler av området 
vurderes om det kan legges til rette for kombinert landbruksformål og fritidsformål. Det vil gjennom 
planarbeidet være viktig å se på hvordan man kan legge til rette for en helhetlig utvikling av området 
som spiller godt sammen med eksisterende bebyggelse i området. Det vil også være viktig å legge til 
rette for gode forbindelser til omkringliggende rekreasjonsområder og omkringliggende tur- og 
løypenett. 

Utbyggingsomfang plangrep og konseptuering blir en viktig del av reguleringsplanprosessen, og vi vil 
kommer nærmere inn på dette i planprosessen. Differensiert utbygging vil gjennom planprosessen 
vurderes. Det vil bli jobbet med ulike plangrep for å kunne gi et varierte tilbud og nå en bred 
brukergrupper. 

Vann- og avløpsløsninger blir sett i sammenheng med eksisterende og planlagt bebyggelse og 
eksisterende anlegg. 

Adkomst til området vil være via Lysernvegen. Avkjørselen fra fylkesveg 214 er av god standard og 
vegen har god bredde og gode stigningsforhold. 

Når det gjelder kulturminner har Buskerud fylkeskommune gjennomført en registrering i området 
høsten 2018. Det ble ikke gjort noen funn i området.  

5. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER
Kommuneplanens føringer for utnyttelsesgrad og byggehøyder vil legge føringer for planarbeidet. 

6. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET
Det vises til formålet med planarbeidet, jf. kap. 2. 

Det skal innenfor planområdet bygges fritidsboliger etter TEK17 standard. Videre vil planen sørge for 
at prinsippene for universell utforming skal legges til grunn ved utbygging av området. Planene skal 
også forholde seg til omkringliggende rekreasjonsområder og tur- og løypenett på en slik måte at det 
legges til rette for gode forbindelser og bruk av områdene. 

7. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG 
OMGIVELSER

Plangrepet, planomfang og utforming vil bli særskilt vurdert i planprosessen. Nødvendige føringer 
innarbeides i plankart og reguleringsbestemmelser. Volum, form, høyde, material og fargebruk har 
konsekvenser for bygningers påvirkninger av omgivelsene og vil bli styrt gjennom bestemmelsene. 

Planløsningen vil bli nøye vurdert gjennom planprosessen og løsningen vil bygge på vurderinger gjort 
i feltene og faglige analyser. 
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8. FORHOLDET TIL OVERORDNA PLANER OG GJELDENDE 
REGULERINGSPLANER  

Gjeldene føringer for området finner man i kommuneplan for Nes 2013-2025, ikraftsettelsesdato 
21.06.2018. Område F40 og F33 er i kommuneplanen avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse. 

Figur 5: Utsnitt kommuneplanen for Nes kommune. Planområdet ligger innenfor den rødesirkelen.

Planområdet omfatter også reguleringsplanen Lyseren 79/240 m.fl. og deler av reguleringsplanen 
Lyseren gnr 79 bnr 2  For ytterliggere informasjon om beskrivelse av og begrunnelse for valg av 
planområdet vises det til det beskrivelse av formålet med planen, jf. kap. 2 og beskrivelse av 
planområdet og virkninger av planarbeidet jf. kap. 3. 

Figur 6: Utsnitt gjeldene reguleringsplaner i innenfor planområdet.
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9. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITATIVET
Utvikling innenfor planområdet vil kunne bidra til å styrke turistnæringen i Nes kommune ved å tilby 
hyttetomter på markedet, i tillegg til at grunneier får utviklet sin grunneiendom. 

10. SAMMFUNSSIKKERHET 
Det vises til ny veileder fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap – Samfunnssikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (2017). Det vil bli utarbeidet en ROS-analyse i tråd med anbefalingene 
her ift. vurderinger av sikkerhet/risiko og sårbarhet. 

11. BERØRTE PARTER, PROSESS OG MEDVIRKNING
Det legges opp til en planprosess etter plan- og bygningsloven sine krav til prosess med medvirkning. 
Planprosessen vil også gjennomføres etter avtale med kommunen som planmyndighet. Oppstart av 
planarbeid vil sendes direkte til private og offentlige berørte parter. Adresselisten tas ut fra Statens 
Kartverk sine databaser for private parter når planavgrensningen er endelig fastsatt. Liste over 
offentlige fagmyndigheter som varsles framgår under. Vi ønsker innspill fra kommunen på om det er 
andre interesseorganisasjoner som bør varsles. 

- Nes kommune
- Buskerud fylkeskommune
- Fylkesmannen i Buskerud 
- NVE
- Mattilsynet
- Statens vegvesen
- Hallingdal renovasjon
- Hallingdal kraftnett

Det legges ikke opp til en utvidet medvirkningsprosess, åpne møter etc., med det vil bli tatt 
direktekontakt og lagt opp til møter ved behov. 

12. VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRFT OM 
KONSEKVENSUTREDNING

Planarbeidet er vurdert i forhold til «Forskrift om konsekvensutredninger FOR-2017-06-21-854». 
Planarbeidet er i al hovedsak vurdert til å være i tråd med overordna plan. De avvikene som evt. er 
fra overordnet plan vurderes til å ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Planarbeidet 
vurderes til å ikke omfattes av omfangskriteriene etter forskriftens §§6-8 og §10. 

Det vil gjennom planprosesser blir gjort planfaglige vurderinger og det vil utarbeides planmateriale. 
Temaer som vann- og avløp, trafikk, barn og unge, grønnstruktur og friluftsliv, kulturminner, klima og 
energi, universell utforming, naturmangfold, landskaps og estetikk og flom og skred vil bli utredet, 
vurdert og beskrevet i planmaterialet. Det vil også utarbeides en ROS-analyse som vil følge 
planmaterialet, jf. kap. 10. 
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