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1. INNLEDNING 

Asplan Viak AS er engasjert av Nesfjellet Prosjektutvikling AS v/Bernhard Tandberg og Jørgen 
Haraldseth til å gjennomføre et reguleringsplanarbeid for områdene BA2, BA4, F21, F22, eiendom 
54/7, 56/18,50,122 (nord for F22), og området rundt Einetjern i kommunedelplan for 
Natten/Tverrlie, Nes kommune. 

Nesfjellet Prosjektutvikling AS har inngått samarbeid med grunneierne Tove Solheim (56/1380), Lars 
Vestheim (54/7, 56/50,122) og Odd Eidal (56/18), og det er ønskelig å innarbeide deres områder i et 
helhetlig utviklingsgrep. Områdene ligger som en kile mellom F21 og F22, og er lagt ut som LNF i 
kommunedelplanen. Videre ønsker oppdragsgiver å se på et egnet utbyggingsområde vest for 
Einetjern og golfanlegget. Dette området er lagt ut som del av I3, «Bebyggelse og anlegg – 
Idrettsanlegg» i kommunedelplanen. Med avvikene ift overordna plan vurderes tiltakene å utløse 
krav om konsekvensutredning etter forskrift FOR-2017-06-21-854, jf. omfangskriteriene i §6 pkt.b, 
vedlegg I. 

Planområdet er på ca 840 daa, se vedlagt kartutsnitt med foreløpig planavgrensing i kap.3. 

 

 

Planområdet 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 for å klargjøre forutsetningene for videre planarbeid. 
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2. FORMÅLET MED PLANEN 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et helhetlig grep for grønn og grå infrastruktur og 
differensiert ny fritidsbebyggelse. Planen skal stimulere til helårs bruk med fleksibelt og 
brukervennlig tur- og løypenett, ski in/ski out traséer fra/til alpinanlegget og aktivitetsområder. 
Einetjern ligger som en perle sentralt i området, men gror igjen og ser nå ut som en innsjø i siste 
«livsfase». Det er ønskelig å traue ut området og reetablere opprinnelig tjern med større vannspeil. 

 

3. PLANOMRÅDET OG VIRKNINGER AV PLANARBEIDET 

Planområdet omfatter områdene BA2, BA4, F21, F22, eiendom 54/7, 56/18,50,122 (nord for F22), og 
området rundt Einetjern i kommunedelplan for Natten/Tverrlie, Nes kommune. 

Området ligger sentralt i Nesfjellet og er tilstøtende utviklingen som skjer i tilknytning til Nesbyen 
alpinsenter og golfbane (Natten/Tverrlia). Planområdet er ca 840 daa stort. Utviklingen av området 
vil skape store positive ringvirkninger for etablerte aktiviteter i nærområdet, samt økt omsetning i og 
trafikk for handel- og servicetilbudet i kommunen. 

3.1. Betraktninger rundt utbyggingsomfang og planavgrensing 
Planinitiativet ønsker vurdert utbygging til fritidsbebyggelse i to sentralt beliggende og tilgrensende 
områder som ikke er lagt ut til dette formålet i kommunedelplanen. Med bakgrunn i dette har vi sett 
konkret på utbyggingspotensialet for disse to områdene. Vurderingene er gjort etter beste evne 
basert på planprosessens status pt. 

Følgende forutsetninger ligger tilgrunn: 

LNF-området er på ca 80 daa, og ligger som en forlengelse av terrengformasjonen som F22 og 
BA2/BA4 ligger på. I øst grenser området til F21. Mellom F21 og omsøkte område går et lavbrekk 
med en liten bekk som vil inngå som en del av den overordna grønnstrukturen i området, og skitrasé 
vinterstid med kobling til planlagt returheis nordøst for planområdet. 

Foreløpig forutsettes det fritidsbebyggelse med 
enkelttomter og hytte med en boenhet pr tomt 
etter kategori B for synliggjøring av 
utbyggingspotensialet. Dvs. tomtestørrelser fra ca. 
800 -1300 m2, og en utnytting på inntil 211 m2 BYA. 

Foreløpig vurdering viser et utbyggingspotensiale på 
ca. 50 tomter, forutsatt tomtestørrelser i nedre 
skala for kategori B. 
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I3-området er på ca. 90 daa, og ligger på et slakt kolleparti langs vegen til Bøgaset. Mot øst grenser 
området til myrdraget som skiller området fra golfanlegget. Området vurderes å være svært godt 
egnet til utbyggingsformål, med sentral beliggenhet, gode solforhold og flott utsikt mot 
destinasjonen med golf- og alpinanleggene i siktsona. 

 

Foreløpig forutsettes det fritidsbebyggelse med enkelttomter og hytte med en boenhet pr tomt etter 
kategori B for synliggjøring av utbyggingspotensialet. Dvs. tomtestørrelser fra ca. 800 -1300 m2, og 
en utnytting på inntil 211 m2 BYA. 

Foreløpig vurdering viser et utbyggingspotensiale på 90-100 tomter, forutsatt tomtestørrelser i nedre 
skala for kategori B.  

Skissert utbyggingsomfang i LNF-området og del av I3 vil komme i tillegg til allerede utlagte 
utbyggingsområder i kommunedelplanen. 

Utbyggingsomfanget i områdene BA2, BA4, F21 og F22 må vi komme nærmere tilbake til i 
planprosessen. Som omtalt vil dette avhenge av det endelige plangrepet, og konseptueringen av 
områdene. Det poengteres imidlertid at det vektlegges i prosessen helhetlige grep for grønn og grå 
infrastruktur som premissgiver for avgrensning av utbyggingssonene.  
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Basert på foreløpige plangrep, vurderinger og kjent kunnskap kan vi stipulere følgende omfang: 

 F21: 35-40 tomter, forutsatt tomtestørrelser i nedre skala for kategori B. 
 F22: 80-100 tomter, forutsatt tomtestørrelser i nedre skala for kategori B. 
 BA2: 100-150, forutsatt et differensiert utbyggingskonsept etter kategori A og G. 
 BA4: 70-80 tomter, forutsatt tomtestørrelser i nedre skala for kategori B. 
 I3-området: 90-100 tomter, forutsatt tomtestørrelser i nedre skala for kategori B.  
 LNF-området: 40-50 tomter, forutsatt tomtestørrelser i nedre skala for kategori B. 

Totalt vurderes planinitiativet å kunne legge til rette for et utbyggingsomfang på inntil 500 enheter, i 
tillegg til aktivitetsområder, tur- og løypenett og øvrig infrastruktur. 

 

Vann- og avløp blir et eget tema i konsekvensutredningen.  

Det pågår parallelle prosjekter med utredning av fremtidens avløpsløsninger for Natten/Tverrlia- 
området. Pt er kapasiteten for avløp begrenset i området, og ny kapasitet må tilrettelegges 
uavhengig av dette planinitiativet. Løsning for plassering av renseanlegg i Rukkedalen eller Nesbyen 
berører ikke vesentlig dette planinitiativet, men det kan påvirke anleggsbidragene i positiv retning 
ved at det blir noen flere påkoblinger enn forutsatt i gjeldende kommunedelplan. Kapasitetsmessig 
vil ikke ny planlagt overføringsledning til Rukkedalen/Nesbyen bli påvirket vesentlig av den økte 
utbyggingen i del av I3 og LNF-området som skissert ovenfor. Den utgjør en alt for liten del av totalen 
i området. 

Vannforsyningen forutsettes påkoblet fellesløsning i tråd med utarbeidet «Forprosjekt Vannforsyning 
Nesfjellet», Asplan Viak 23.05.2018. Det økte utbyggingsomfanget vil ikke påvirke vesentlig de 
planlagte vannforsyningsløsningene i området. 

 

Trafikale konsekvenser blir et eget tema i konsekvensutredningen. Vi har fått opplyst at det pt er ca. 
1000 hytter påkoblet avløp i Nesfjellet. Videre anslår vi, basert på korrigerte FKB-data, ca. 730 bygde 
hytter innenfor kommunedelplanen. 

Kommunedelplanen stiller krav til utarbeidelse av en trafikkanalyse, jf. pkt.3.1 i planen. Vi foreslår å 
innarbeide samme reguleringsbestemmelse som er innarbeidet i planforslaget for detaljregulering 
for Einan 3, som ligger ute til offentlig ettersyn nå. 

 

Når det gjelder kulturmyndighetene så er dialogen opprettet for en tid tilbake, og feltarbeidet 
planlegges utført i inneværende sesong. Arkeologene tar utgangspunkt i planavgrensingen som ligger 
som foreløpig avgrensing i kartskissen under. 
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Foreløpig planavgrensing 
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4. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 

Det vises til formålet med planarbeidet, jf. kap.2. 

Det skal bygges fritidsbebyggelse, med tilhørende grønn og grå infrastruktur. Målet er å styrke 
attraksjonskraften for Nesfjellet, og skape liv og røre hele året. 

Byggeområdene vil få en differensiert utbygging, med høyere utnytting i kjerneområdet BA2 enn 
øvrige områder. Det vil bli jobbet med ulike plangrep for å nå en bred brukergruppe. Små hytter på 
små tomter til mere tradisjonelle hyttetomter og hyttestørrelser. Delområder for bygninger med 
flere boenheter pr. tomt vil også blir vurdert (flermannsboliger). 

Plangrep og konseptuering av delområder blir en viktig del av reguleringsprosessen. 

Vann- og avløpsløsninger blir sett i sammenheng med omkringliggende eksisterende og planlagt 
bebyggelse, og vil bli forøkt optimalisert i dette tverrfaglige planarbeidet. 

 

5. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 

Kommunedelplanens føringer for utnyttelsesgrad fremgår i tabellen under. Områdene BA2 og BA4 
kan brukes til kommersielle fritids- og turistformål, herunder utleiehytter og leiligheter til utleie. 

BA2 omfattes av kategoriene A, B, C, D, F, G -  Fritidsbebyggelse (frittliggende og konsentrert), fritids- 
og turistformål, aktiviteter. 

BA4 omfattes av kategoriene A, B, C, D, E, F, G -  Fritidsbebyggelse (frittliggende og konsentrert), 
fritids- og turistformål, aktiviteter. 

Områdene F21 og F22 omfatter fritidsbebyggelse innenfor kategoriene A, B, C, E, F 

Området I3 omfatter Nesbyen golf og aktivitet. Det er knyttet følgende underformål til området: 
Golf, turstier, skiløyper, parkering, serviceanlegg, vannaktiviteter (Einetjern), andre aktiviteter. 

Innenfor LNF-området tillates kun bygninger og anlegg til jordbruk, skogbruk og gårdstilknyttet 
næringsvirksomhet basert på gardens ressursgrunnlag. 
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Tabell fra kommunedelplanens bestemmelser kap.3.2 – Bebyggelse og anlegg 

Planarbeidet vil i utgangspunktet forholde seg til utbyggingsvolum og høyder satt i 
kommunedelplanen. Vi vil imidlertid poengtere at de ulike delområdene nå blir planlagt og regulert i 
et helhetlig grep, og det er ønskelig å ha fleksibilitet i konseptueringen av områdene ift 
kategoriseringene. For de avsatte byggeområdene, og for del av I3 og LNF-området som foreslås 
omdisponert og regulert til fritidsformål, er det derfor ønskelig å kunne vurdere alle kategoriene 
innenfor de ulike byggeområdene. 

Dersom det ligger grundige vurderinger og bevisste valg bak kategoriseringen for de ulike områdene 
bes det om disse gjøres tilgjengelige i det videre planarbeidet.  

 

6. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 

Det vises til formålet med planarbeidet, jf. kap.2. 

Det skal bygges fritidsbebyggelse etter TEK17-standard. Videre vil vi tilstrebe at prinsipper for 
universell utforming legges til grunn ved utforming av allmenn tilgjengelige anlegg, tur- og løypenett 
og aktivitets-/rasteplassområder ved Einetjern. 

Planen skal stimulere til helårs bruk med fleksibelt og brukervennlig tur- og løypenett. 
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7. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG 
OMGIVELSER 

Plangrep og utbyggingsomfang og -form vil bli vurdert særskilt i planprosessen, og nødvendige 
føringer innarbeides ift arealbruksformål og bestemmelser. Volum, form, høyder, material- og 
fargebruk har konsekvenser for bygningenes påvirkning av omgivelsene og vil bli styrt i 
bestemmelsene. 

Reetablering av opprinnelig vannspeil for Einetjern, og tilrettelegging for tur- og rekreasjon i 
området, vil være et viktig og positivt tiltak for omgivelsene og brukerne av området. 

Som grunnlag for løsninger og føringer vil det bli utarbeidet flere fagrapporter, der både en 
overordna landskapsanalyse, naturmiljøkartlegging og kulturminneregistrering som vil være med å gi 
bidrag for å styre plangrepet. Alle fagrapportene utarbeides av medarbeidere med spisskompetanse 
for sine felt. 

 

8. FORHOLDET TIL OVERORDNA PLANER OG GJELDENDE 
REGULERINGSPLANER 

8.1. Overordna planer 
Kommunedelplan for Natten/Tverrlie, vedtatt 21.06.2017. Planområdet er lagt ut som bebyggelse og 
anlegg (BA2 og BA4), fritidsbebyggelse (F21 og F22), LNF-område og Idrettsanlegg. 

Ønsket byggeområde nord for F22, og vest for F21, omfatter eiendommene 54/7, 56/18,50,122 og 
ligger i LNF. Videre ønskes det å innarbeide et byggeområde i del av I3, som ligger på kollepartiet 
avgrenset av vegen til Bøgaset i vest og myrdraget mot golfanlegget i øst. Dette området er lagt ut 
som bebyggelse og anlegg – idrettsanlegg i kommunedelplanen. 
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Utsnitt kommunedelplanfor Natten/Tverrlie. Foreløpig planavgrensing vist med rød strek. 

8.2. Gjeldende reguleringsplaner 

8.2.1. Detaljreguleringsplan for Nesbyen golf og aktivitetspark II, vedtatt 09.11.2017. 
Planområdet berører planen litt i nord og vest, der området er regulert til golfbane og grønnstruktur. 
Bakgrunn er ønsket om å sideforskyve hovedvegen til Natten/Tverrlie, og vurdere utbygging innenfor 
avsatt byggeområde i kommunedelplanen i et helhetlig plangrep for BA2 og Einetjern. Videre vil 
reetablering av Einetjern med større vannspeil og omlegging av tursti kunne overlappe noe regulert 
område til golf- og aktivitetspark. 
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Utsnitt detaljreguleringsplan Nesbyen golf og aktivitetspark II. Planområdet overlapper litt i nord og vest, ref. blå linje. 

8.2.2. Detaljreguleringsplan Senterområde nord, Nesbyen alpinsenter, vedtatt21.06.2016 
Planområdet berøre planen litt i vest, der området er regulert til friområde og kjøreveg. Bakgrunn er 
ønsket om å vurdere ny atkomst til eksisterende hytter i BA4 fra nordøst for å unngå kryssing av 
planlagt skitrasé fra alpinsenteret og til byggeområdene nordvest for alpinanlegget. 

Det legges til rette for sammenfallende planavgrening på resten av strekningen mot øst. 
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Utsnitt detaljreguleringsplan for Senterområde nord, Nesbyen alpinsenter. Planområdet overlapper litt i vest. 
Illustrasjonsutsnittet er fra en tidligfasestudie utarbeidet av IAD i 2014. Blå linje er ny skitrasé, og de to eksisterende 
avkjøringene til BA4 stenges, og erstattes av ny atkomst fra nordøst. 

8.2.3. Nesbyen hestesportsenter, vedtatt 06.11.2008 
Planen er under omregulering som Einan 3, og er nå lagt ut til offentlig ettersyn frem til 31.08.2018. 
Det legges til rette for sammenfallende planavgrensing og koordinerende grønnstruktur, men det blir 
noe overlapping i vegkrysset til Bøgaset. Det er ønskelig å vurdere rundkjøring i stedet for dagens 
fire-armet kryss. Det vil markere på en bedre måte innfarten til reiselivsområdene og forbedre 
trafikksikkerheten. Tiltaket krever koordinering mot pågående reguleringsprosess. 

8.2.4. Detaljreguleringsplan for Einan, vedtatt12.10.2017 
Planen berøres ikke i dette planarbeidet. Sammenfallende planavgrensing vurderes, krever i så fall 
innregulering av eksisterende veg til Bøgaset. 
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9. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET 

Det er hovedsakelig næringsinteresser i kommunen som berøres. Særlig handel- og servicetibydere i 
tillegg til at grunneier får utviklet sin grunneiendom. Det er investert betydelige summer i aktiviteter 
(særlig alpin og golf) de senere årene, samt sykkel. Nevnte investeringer får styrket sitt 
driftsgrunnlag. 

Eksisterende hytteeiendommer i BA4 kan få ny atkomstveg. 

Attraksjonskraften styrkes. Et helhetlig fleksibelt tur- og løypenett, og nye ski in/ski out traséer, 
bidrar positivt for brukerne i hele reiselivsområdet. 

10. SAMFUNNSSIKKERHET 

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 pbl’s sine krav til prosess m/KU og medvirkning, og etter 
avtale med kommunen som planmyndighet. Planprogram utarbeides for kommunal håndtering. 
Kunngjøring om planoppstart i Hallingdølen, på kommunens hjemmeside, og med varslingsbrev som 
sendes direkte til private og offentlige berørte parter. Adresselisten tas ut fra Statens Kartverkets 
databaser for private parter når planavgrensingen er fastsatt. Liste over offentlige fagmyndigheter 
som varsles fremgår under. Vi ønsker innspill fra kommunen på om det er andre 
interesseorganisasjoner som bør varsles. Det legges ikke opp til utvidet medvirkningsprosess, åpne 
møter etc, men det vil bli tatt direktekontakt og ad hoc møter etter behov. Eksisterende hytteeiere i 
BA4 blir fulgt opp særskilt ift atkomstproblematikken, og det blir koordinering mot utviklere av 
området for hestesportsenteret. 

12. KONSEKVENSUTREDNING 

Med avvikene ift overordna plan vurderes tiltakene å utløse krav om konsekvensutredning etter 
forskrift FOR-2017-06-21-854, jf. omfangskriteriene i §6 pkt.b, vedlegg I. Dette med bakgrunn i at 
deler av området som ønskes regulert til fritidsformål ligger som LNF og Idrettsanlegg i 
kommunedelplanen. 

Konsekvensene utredes, og virkningene synliggjøres og sammenstilles som en del av planleveransen.  

Utvalgte utredningstema: 

 Naturmiljø 
 Kulturmiljø 
 Landskap 
 Friluftsliv 
 Egnetshetsanalyse 
 Reiseliv/næring 
 Infrastruktur 
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