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01201806, Einan 4- detaljreguleringsplan - referat fra oppstartsmøte 

Vedlagt følger referat fra oppstartsmøte 05.09.2018 vedrørende planinitiativ for bl.a. 
Einetjern med omkringliggende områder.  
 
Som omtalt i møtet og som det fremgår av oppstartsmøtereferatet avvises planinitiativet 
slik det er fremsatt. Begrunnelse er at det er i strid med overordnet kommunedelplan for 
Natten og Tverrlie vedtatt 21.06.2016 både på arealformål (om lag halvparten av 
planområdet er i strid med overordnet plan) og på bruk av bestemmelser. 
 
I medhold av forskrift, til plan- og bygningslovens § 12-1, (vedtatt kgl.res. 8. desember 2017) 
§ 4 er det åpnet for mulighet for at forslagsstiller kan kreve planinitiativet fremlagt for 
kommunestyret til vurdering eller avgjørelse.  
 
Det gjøres oppmerksom på at planinitiativ innenfor rammene til kommunedelplan for 
Natten og Tverrlie vil aksepteres. 
 

Med hilsen 

Jeanette Kaspersen 
Avdelingsingeniør 

Godkjent og ekspedert uten underskrift 

 

Mottakere:  

Asplan Viak AS Ål, Eirik Øen  

 

Kopi til:  



 
 

 

Nesfjellet Hyttegrend AS, Bernhard Tandberg 

Jørgen Haraldseth  
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Nes kommune 
3540 Nesbyen 

Teknisk enhet 

 
Møtereferat fra oppstartsmøte for privat reguleringsarbeid Einan 4 
 
 

Sted og dato: 05.09.2018 

 
Deltakere: 

Forslagsstiller: Eirik Øen 
Tiltakshavere: Bernhard Tandberg, Jørgen Haraldseth 
Nes kommune: Jeanette Kaspersen, Sivert Faye 
 

PlanID- og saksnr: Planid 01201806, plannavn: Einan 4, Saksnr. 18/00879 

 
 
 

Sjekkpunkt Kommentar 

Presentasjon av prosjekt 
 

Ønsker å utvikle området med hovedvekt på ny grønn og grå infrastruktur og 
forbedring av eksisterende. I planområdet vil det også legges til rette for nye 
fritidsboliger med ski inn/ski ut-traseer i aktuelle områder som knytter 
planområdet sammen med alpinsenteret. Det legges også vekt på et brukervennlig 
tur- og løypenett.  I dag er det mange krysninger mellom veger og stier/løyper. Det 
presenteres muligheter for å ta store grep om eksisterende infrastruktur og legge 
om hovedveger i området. Man vil da få færre krysninger og mindre konflikt 
mellom veg og sti/løypenett. 
  
Einetjern trekkes også frem som en av hovedsatsningene i planen, hvor man ser 
for seg å reetablere tjernet som er i ferd med å gro igjen og skape et større 
vannspeil. Det vil da tilrettelegges for aktivitet rundt tjernet. 
 
Ønsker å utvikle området med «mindre» fritidsboliger da det er høy etterspørsel 
etter denne typen hytter. 
 

Parter  

 

 

Tiltakshaver/e: 
Nesfjellet prosjektutvikling 
Forslagstiller/ansvarlig prosjekterende: Asplan Viak, Ål v/ Eirik Øen 
Utbygger: Bernhard Tandberg og Jørgen Haraldset (Nesfjellet prosjektutvikling) 
Grunneiere: Avtaler med grunneiere må fremlegges da de ber om regulering over 
flere eiendommer de selv ikke eier.   
 
Fakturamottaker: Nesfjellet prosjektutvikling AS 
 
 

Berørte eiendommer 

 

Det vises til kartutsnitt i innsendt planinitiativ. 

Planstatus 
 

Detaljreguleringen skal utarbeides i tråd med kommunedelplan for Natten og 
Tverrlie, vedtatt den 21.06.2016. 



NES KOMMUNE 

 

Referat fra oppstartsmøte 05.09.18 for Einan 4 
 

  
Punkter som avviker fra overordna plan med tilhørende bestemmelser:  

 LNF-område mellom F21 og F22. Her ønsker man å tilrettelegge for 
fritidsboliger som er i strid med overordnet plan. 

 I3 – idrettsanlegg. Her ønsker man å tilrettelegge for fritidsboliger som er i 
strid med overordnet plan for området 

 Bestemmelser om utforming og størrelse, fritidsbebyggelse. Det varsles i 
møtet at utbygger ikke ønsker å være bundet av bestemmelser i 
kommunedelplan N/T da utbygger ikke finner det hensiktsmessig å være 
bundet av bestemmelser for de ulike delområder. Mener det er det mer 
hensiktsmessig å se større områder under ett. Planfremmer ønsker å få en 
begrunnelse fra kommunen for hvilken bakgrunn det er for valg av 
bestemmelser for de ulike delområdene i overordnet kommunedelplan 
N/T. Administrasjonen må forholde seg til kommunestyrets vedtak for 
området. Enkelte mindre justeringer kan aksepteres etter dialog og 
klarering med administrasjonen. Dersom man ønsker aksept for å gå bort 
fra bestemmelser for delområder vil dette kreve en utredning av 
konsekvens som skal politisk behandles.  
 

Planavgrensning skal være innmålt der den følger eiendomsgrense. Eventuelle 
uklare eiendomsgrenser innen planområdet dokumenteres ved innmåling. 

 

Aktuell naboliste og 
offentlige myndigheter 

Nes kommune utarbeider naboliste. I tillegg skal lokale veglag skal varsles, 
velforeninger og eventuelle ski/løypelag.  Fagmyndigheter: Hallingdal renovasjon, 
Hallingdal kraftlag, Hallingdal brann og redning, fylkesmannen, fylkeskommunen, 
mattilsynet, NVE  

Plantype og 
planavgrensning. 
 
 

Det skal utarbeides en detaljreguleringsplan. 
 
Den foreslåtte planavgrensningen består av:  

 Område F21, F22, BA2 og BA4 (bebyggelse og anlegg) 

 Mindre del av detaljreguleringsplan Senterområde nord, Nesbyen 
alpinsenter, planID 01201308 – for å tilpasse evt. endret infrastruktur. 

 Del av område I3 (idrettsanlegg) – følger Bøgasetvegen i vest, traktorveg i 
sør og avgrensning mot golfbanen i øst. 

 Del av LNF-område mellom F21 og F22.  
 

Spørsmål som må avklares i detaljreguleringen: 
 

Planforslaget vil legge til rette for ca. 450 enheter totalt. Ca. 300 i F21 og F22 og ca. 

150 i LNF og I3. 

Det var ikke aktuelt å inkludere delområde F1 i planens avgrensning. Planforslag 

skal allikevel ta hensyn til en fremtidig utvikling av F1-området.  

Kommunen ønsker høy detaljeringsgrad.  
Forslagsstiller ønsker detaljer om hva som lå til grunn for bestemmelser om 
utnyttelsesgrad for de ulike delområdene i kommunedelplan. Ønsker å lage en 
plan som ikke er låst til disse bestemmelsene. Veg og grønnstruktur avklares i 
planarbeidet. 
 
Arbeidsmøter avholdes underveis i planarbeidet. Dersom det aksepteres mulighet 
for generelle bestemmelser i strid med vedtatt kommunedelplan N/T, må det 
ellers dimensjoneres for største belastning (brann, vannforsyning, avløp). 
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Vedrørende begrunnelse for de ulike delområdenes bestemmelser om 
utnyttelsesgrad må man komme tilbake til dette på et senere tidspunkt.  
 
Kommunen kan ikke godta foreslått planavgrensning, da denne avviker fra 
overordnet plan, kommunedelplan Natten og Tverrlie. Planinitiativet blir derfor 
avvist. Forslagsstiller/tiltakshaver kan kreve å få planinitiativet behandlet politisk 
for endelig avgjørelse. Planinitiativ i tråd med overordnet plan vil aksepteres.   
 
I møtet ble det orientert om mulighet for å klage på beslutning om avvisning av 
planinitiativet. Det vises til forskrift (vedtatt ved kgl.res. 8.desember 2017) til plan- 
og bygningsloven §12-1. Forskriftens § 4 åpner for mulighet for å fremme 
planinitiativet for kommunestyret ved uenighet om vesentlige punkter. Det vil 
være opp til planfremmer å anmode om dette. 

Planprogram / KU Avhengig av endelig planavgrensning. Kommer tilbake til dette etter evt. politisk 
avklaring.  
 
 

Tekniske forutsetninger:  
 
 

Bygninger 
Delområder i gjeldende kommunedelplan har egne bestemmelser for 
utbyggingsvolum/utforming i hvert delområde. Forslagsstiller ønsker større 
fleksibilitet rundt dette og ber om en redegjørelse fra kommunen som beskriver 
hva som lå til grunn for bestemmelsene for de enkelte delområdene.  
 
Dette må administrasjonen komme tilbake til når endelig planavgrensning er 
avklart. Dersom planforslaget skal fravike kommunedelplan må dette beskrives og 
begrunnes i planen. Administrasjonen tar stilling til om omfanget av ønsket 
endring må forankres politisk tidlig i planprosessen. 
 
Bygning i silhuett tillates ikke.  
 
Veg 
Følger vegnormal N100, evt. landbruksklasse 2 og 3. Kommunen ønsker tverrsnitt 
og lengdeprofiler for veger, legges ved planforslag. Veger og 
snuplass/vendehammer i blindveger må dimensjoneres for lastebil 
(stigebil/brannbil). Stopplommer/passeringsmulighet ved fyllepunkt for tankbil. 
Frisikt i tråd med vegnormal. 
 
Infrastruktur for vann- og avløp.  
Det skal utarbeides VA-plan av vanningeniør som har sentralgodkjenning i tråd 
med hele prosjektets omfang. VA skal bestå av temakart og temaplan og dette 
utarbeides i tråd med kommunal norm. 
 
Det tillates ikke enkeltstående brønner for vann og utgangspunktet er at det skal 
være felles vannverk for området. Utbygger opplyser i møtet at masterplan 
utarbeidet av Asplan Viak skal legges til grunn. Dimensjoneres med gode marginer. 
Det opplyses at rapport om vannsituasjon er sendt til kommunen. På tidspunkt for 
oppstartsmøte er denne rapporten ukjent for planavdelingen. Kommunen ber om 
en kopi av denne ved innsendelse av planforslag. Vannforsyningen skal håndteres i 
henhold til PBL og drikkevannsforskrifter. Kommunen ber om at det tilrettelegges 
for felles vannbehandlingsanlegg, og at det avsettes areal for dette i 
arealplankartet. 
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Avløp: Valg av renseanlegg kan få konsekvenser for utbyggingsavtaler og det 
varsles en evt. reforhandling av utbyggingsavtaler på et senere tidspunkt. I varsel 
om oppstart av planarbeid skal det også varsles utbyggingsavtale for avløp og 
skilting i tråd med kommunens prinsippvedtak for utbyggingsavtaler. 
 
Det er sendt inn merknad til planforslag for Einan 3 etter 1. gangs behandling og 
offentlig ettersyn fra utbyggerne.  Forslagsstiller ønsker å samordne avløp og veg 
med dette planområdet. Det gjøres oppmerksom på at Einan 3 skal til 
sluttbehandling innen kort tid og det er svært usikkert om en samordning kan la 
seg gjennomføre på dette tidspunkt. 
 
Kan være aktuelt med møte mellom kommunen og forslagsstiller når ny sak om 
renseanlegg er avklart. Foreløpig er det tiltenkt at ledning kobles på offentlig 
ledning nord for F21.  Avløp skal påkobles kommunalt ledningsnett for avløp.  
 
Overvann (takvann og drensvann).  
Håndtering av overvann må framgå av VA-planen og behandles særskilt i denne. 
Overflatevannets eventuelle påvirkning på andre områder/bebyggelse i og utenfor 
planområdet skal fremgå av VA-planen. 
 
Brannvannsforsyning 
Kommunen krever egen slokkevannsforsyning. Det er ikke tilstrekkelig å basere 
slokkevann på tankbil. Brannvannsuttak tegnes inn i VA-plan og beskrives i denne.  
 
Avfallhåndtering 
Skal benyttes eksisterende felles returpunkt. Må være kapasitet på 
renovasjonspunkt. Det har tidligere vært uklart hvilken kapasitet nåværende 
renovasjonspunkt har. Kommunen foreslår at det undersøkes med 
renovasjonsselskap om denne planen medfører behov for endring av returpunktet. 
Behov for endring tas inn som rekkefølgebestemmelse i planen.  
 
Massedeponi/riggplass 
Kommunen ønsker at det avsettes et definert område i planen for 
massedeponi/riggplass i anleggsperioden og at det foreligger en plan for 
avfallshåndtering under utbyggingsfase. Plan for tilbakeføring etter 
anleggsperioden ivaretas i bestemmelsene. Det skal settes bestemmelser for å 
regulere bygge- og anleggsvirksomhet i ferie- og høytider. 
 

Plannavn/adressenavn  
gatenavn 
 

Ber om innspill til adressenavn/gatenavn. Fastsettes av kommunen. 
 

Natur:  
 

Grunnforhold:  
Tiltak i Einetjern/myrdrag skal utredes av forslagsstiller. Masseberegning og 
dokumentasjon på hva som skal gjøres skisseres i grove trekk i planforslaget. 
Beskrivelse av grunnforhold fremgår i planbeskrivelsen. Unngå bygging av veg på 
myr, og tomter skal ikke legges på myr.  
 
Landskapstilpasning:  
Overordnet landskapsanalyse blir gjort i planarbeidet. Ber om at det vises hensyn 
til estetikk, silhuett og eksponering. Kommunen ønsker at enkelttomter vurderes i 
planarbeidet og at byggegrenser brukes aktivt. Byggegrenser påtegnes 
arealplankartet som juridiske linjer. 
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Radon:  
Håndteres i byggesak. 
 
Naturmangfoldloven: 
Oppsummering i planbeskrivelsen fra utredning. Egen rapport vedlegges. 
Redegjørelse for naturmangfoldloven §§ 8-12 i planbeskrivelsen. 
 

Miljø: 
 
 
 

Miljø: 
Stier og løyper tegnes inn som plantema. Det er ønskelig at det utarbeides et eget 
temakart for stier og løyper. 
 
Støy: 
Begrensninger på drift ved helligdager og ferier under anleggsperioden innarbeides 
i bestemmelsene. 
 
Landskapstilpasning: 
Landskap skal ivaretas ved utbygging. Det forutsettes aktiv bruk av 
byggegrenser/individuell vurdering av alle tomter med tilpassede bestemmelser. 
 
 

Kulturminner Fylkeskommunen er i gang med arkeologisk registrering av planområdet.  
 
 

Landbruk Krever utredning dersom del av LNF-området mellom F21 og F22 skal inkluderes. 
Planinitiativet for dette området avvises. Påklages dette gjøres ny vurdering av 
planinitiativet. Kommer kommunestyret til at planinitiativet skal aksepteres for 
aktuelt LNF-området vil dette kreve en konsekvensutredning.  
 

Klima og energi Vurderes i planarbeidet. Viser til kommunedelplan Natten og Tverrlie, 
bestemmelse 2.3 samt kommunens klima og energiplan. 
 
 

Risiko og sårbarhet: 
 

Utarbeides ROS-analyse. Brannberedskap og tilgjengelighet for brannvesen må 
ivaretas. Ikke aktuelt å basere slokkevann på tankbil. Brannvannsuttak etableres 
innen planområdet.  
 
 

Avtaler:  
 

Fullmakt fra grunneiere dokumenteres.  
Samtidig med varsel om oppstart skal det varsles oppstart av utbyggingsavtale. 
Eventuelle privatrettslige avtaler som påvirker reguleringsarbeidet fremlegges. 
 
 

Prosess:  
 
 

Innsendte planinitiativ avvises. Om lag halve planen er i strid med overordnet 
kommunedelplan. Dersom planens avgrensning innrettes i tråd med overordnet 
plan kan man følge ordinære prosesser.  

 Varsel om oppstart (annonse i Hallingdølen og på konsulentens 
hjemmeside, brev til grunneiere, naboer, berørte parter og 
fagmyndigheter) 

 Oppsummering av innkomne merknader 

 Oversendelse av komplett planforslag 

 Videre behandling i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser 
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Det er opplyst om mulighet til å påklage et avvist planinitiativ. Videre planprosess 
vil avhenge av om utbygger vil fremme planinitiativet for politisk avklaring eller ei.  
 

Krav til levert materiale: 
 
 

Basiskart:  
Basiskart kjøpes fra forhandler i henhold til retningslinjer. 
 
Plankart: 
Forslag til plankart skal levers i PDF-format i målestokk i h.h.t standard.  
Det er krav om levering av plandata på SOSI-format i h.h.t. gjeldende SOSI-
standard. SOSI-filen skal kontrolleres og rapport vedlegges.  
Kommunen bruker GISLINE, og tar imot layout i dette formatet.  
Adkomstpiler og byggegrenser på alle tomter, regulert veg til tomtegrense (også 
gamle tomter). Byggegrense mot avløpsledning og veg ol. legges inn.  
 
Øvrige plandokumenter 
Plandokumenter leveres i Word og PDF-format.  
I tillegg sendes det inn: 

 Sti- og løypeplan – temakart 

 VA-plan – kart og tekstdokument 

 Terrengprofiler 
 

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 STV og kommunale normer  

 Kommunale retningslinjer til rednings- og slokkemannskapet 

 T-2/08 Om barn og planlegging 

 Kommunale retningslinjer for Vann- og avløp   

 Universell utforming 

 Aktuelle retningslinjer for støy 
 

Gebyrer: 
 
 

 

Sendes ut i forbindelse med 1. gangs behandling.  

 

Annet Høring og varsel om oppstart sendes samtidig. Og evt. varsel om utbyggingsavtale. 
Rekkefølgekrav om trafikkanalyse innarbeides, jf. bestemmelse 3.1 i 
kommunedelplan Natten og Tverrlie. 
 
Begreper som brukes i prosessen og i reguleringsplan defineres grundig slik at de 
blir lette å forvalte i etterkant.  
 

Kontaktpersoner Hos forslagstiller: 
Navn: Eirik Øen 
TLF: 976 77 646 
E-post: eirik.oen@asplanviak.no  

mailto:eirik.oen@asplanviak.no
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Hos Nes kommune:  
Navn: Jeanette Kaspersen 
TLF:32068343 
E-post: jeanette.kaspersen@nes-bu.kommune.no  

Hos tiltakshaver: 
Navn: Bernhard Tandberg 
TLF: 99721142 
E-post: bt@nesfjellet.no 
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