Notat
Detaljregulering Buvasslie hyttegrend.
Til:

Nesbyen kommune

Fra:

HallingKonsult as

Dato:

Flå 20.1.22.

Det vises til vårt forslag til detaljregulering for Buvasslie hyttegrend og Nesbyen
kommune sitt vedtak om utlegging til offentlig ettersyn med frist for merknader til
21.2.22.
HallingKonsult vil i dette notatet gå gjennom punktene som Nesbyen kommune
ønsker å få endret/har endret før utlegging til offentlig ettersyn.
1. Tomtene H1-H2.
Nesbyen kommune har med henvisning til myr og vassdrag valgt å ta ut tomtene H1
og H2 av planforslaget.

Kommentar:
HallingKonsult ber kommunen vurdere tomtene H1 og H2 på nytt ut fra
faktiske forhold. I henhold til AR5 er status for areal klassifisert som myr slik i
dette området:

Med utgangspunkt i AR5 vil i alt 1413kvm bli foreslått omdisponert til
veg/tomter med vårt forslag. Dersom en går inn på hver enkelt tomt og
vurderer AR5 kartleggingen så vil en få nyansert omfanget av myr ytterligere.
For tomt H1 vil siste del av adkomstvegen krysse et kort myrdrag, anslagsvis
10-15 meter. Vi foreslår at det kan stilles som vilkår at denne vegstrekningen
bygges oppå myra ved bruk av geonett, eller tilsvarende løsning slik at vegen
legges oppå myr uten inngrep i grunn.
For tomt H2 foreslår vi en endring av byggegrense slik at sør/sørvestre del av
tomten ikke kan bebygges for å ivareta myrområdet som ligger i AR5 etter
samme mal som for tomtene H4 og H5 slik:

Oppsummering:
Tiltakshaver ønsker primært å beholde tomtene H1 og H2 som opprinnelig
foreslått. Alternativt kan det legges inn rekkefølgekrav om bruk av geonett,
eller tilsvarende for kort vegstrekning rett nord for tomt H1. For tomt H2 kan
det alternativt legges inn en egen definert byggegrense som vist i illustrasjon
over for å ivareta hensynet til myrdrag sør på tomt H2.

2. Arealbruk ved gbnr: 56/1062 m.fl.- avtale om bruk av grunn
Nesbyen kommune har regulert to mindre «lommer» inneklemt mellom eksisterende
hyttetomter til LNF- formål.
Kommentar:
HallingKonsult viser til vedlegget, «samtykke arealbruk», underskrevet av alle
hjemmelshavere med interesser rundt gbnr: 56/1062. Vedlegget beskriver
hvordan arealbruken i området som helhet ønskes løst.
Oppsummering:
HallingKonsult ber om at hele det aktuelle området fastsettes som
byggeområde for fritidsbebyggelse med egendefinerte byggegrenser som
sikrer de intensjoner Nesbyen kommune har ved å definere arealbruk til LNF.
(Definert byggegrense må hensynta allerede etablert bebyggelse (uthus m.v) i
området).
3. Mønehøyder- henvisning til kommuneplan

Kommentar:
Kommunen viser til bestemmelsen om at det ikke kan tillates andre bygningstyper
enn oppstue med mønehøyde inntil 6,5 meter. I kommuneplanen er også begrepet
tverrloft brukt:

Tiltakshaver ønsker å følge kommuneplanens bestemmelser i forhold til definerte
byggehøyder, men ønsker å få vurdert om det er bygningstyper som kan defineres
som «tverrloft» uten at det nødvendigvis er «oppstue». Tiltakshaver ønsker ikke
oppstuer innenfor sitt hyttefelt, men ser for seg at blant annet H- hytter kan ha en del
med «2-etg» som kan kalles tverrloft.
Oppsummering:
Tiltakshaver ønsker en vurdering av begrepet tverrloft, men har ellers ikke noe imot
at definerte mønehøyder samsvarer med kommuneplanen (5,5m/4,5m for uthus mv)
4. Bestemmelser- bruk av stømgjerder.
Nesbyen kommune ønsker ikke at strømgjerde, eller strømnetting skal være tilatt i
området.

Kommentar:
I området er det over flere år blitt benyttet strømførende strømtråd for å holde
beitedyr unna inngangsparti og uteareal ved hyttene. Tiltakshaver ønsker at dette
fortsatt skal være tillatt. Tiltakshaver har støtte i dette synet fra hytteeiere i området.
Det vises til vedlegg fra Willy Amundsen.
Oppsummering:
Tiltakshaver ønsker at strømtråd kan brukes som alternativ til permanent gjerde og
ønsker derfor at kommunen innearbeider følgende i planbestemmelsene:

«I perioden 1. juni til 1. oktober tillates gjerder som består av strømførende strømtråd
som er solid festet i gjerdestolper og som er plassert maksimalt 10 meter fra
vegglivet på bygningene. Strømførende gjerde forutsetter jevnlig tilsyn. Nettinggjerde
er ikke tillatt.».
5. Andre merknader til høringsbrev
Nesbyen kommune viser til at det ligger et kulturminne på tomt H7. Nesbyen
kommune har også definert egne byggegrenser for tomt H4 og H5.

Kommentar:
HallingKonsult viser til at det er foretatt utgraving av kulturminnet i regi av
fylkeskommunen. For tomtene H4 og H5 ber vi om at det legges inn rette linjestykker
i stedet for buede byggegrenser.
Oppsummering:
HallingKonsult forutsetter at kulturminnet blir frigitt med henvisning til det
arbeid/registrering som er utført av fylkeskommunen. HallingKonsult ber om at
definerte byggegrenser legges som rette linjer for å lette seinere prosjektering av
bebyggelse og anlegg på tomtene.
Oppsummering:
HallingKonsult ber særlig om en vurdering av foreslått løsning for tomt H1 og H2.
Med foreslåtte endringer mener vi at tomtene kan tillates bebygd forutsatt at det
stilles krav til utforming av veg over en strekning på 10-15m inn til H1 og ny definert
byggegrense for H2.
Med hilsen

Vedlegg:
•
•

«Samtykke arealbruk», felles uttalelse fra berørte parter.
«Gjerdebestemmelser», uttalelse fra Willy Amundsen.

Felles kommentar- tilleggsareal.
Nesbyen kommune har lagt ut forslag til detaljregulering for Buvasslie hyttegrend til offentlig
ettersyn med frist for uttalelse innen 21.1.2022. Nesbyen kommune har blant annet foreslått
en endring av mitt planforslag for områder som grenser mot gbnr: 56/1062, 56/960 og
56/954.

Kort om mitt forslag utarbeidet av HallingKonsult akkurat i dette området:
Jeg har i mitt planforslag foreslått et tilleggsareal til gbnr:56/960 og 56/1062. Bakgrunnen er
at jeg i sin tid inngikk en privatrettslig avtale med eier av gbnr: 56/1062 som innebærer at
eier av gbnr: 56/1062 har bruksrett til et areal som pr. i dag ligger utenfor gbnr:56/1062.
Illustrasjonen under viser mitt planforslag og endringen som Nesbyen kommune har
utarbeidet:

Nesbyen kommune ønsker å regulere to områder til LNF formål (nr1 og nr2 i illustrasjonen
over). Dette er areal som etter min oppfatning vil holdes bedre i hevd ved at området kan
disponeres av gbnr: 56/1062 og gbnr: 56/960. Reguleres arealet til LNF kan det i
utgangspunktet ikke fradeles grunneiendommen, gbnr: 56/328 (hovedbølet).
Et LNF areal kan i teorien bebygges forutsatt at det settes opp bygg relatert til
landbruksformål, f.eks. stall e.l. Jeg har ingen slike planer, men forslaget fra Nesbyen
kommune innebærer en slik teoretisk mulighet.
Det presiseres at arealet Nesbyen kommune ønsker å regulere til LNF-formål fra min side er
forutsatt at ikke skal/kan bebygges gjennom bruk av byggegrenser. Med mitt forslag vil
derimot eier av gbnr: 56/1062 og gbnr: 56/960 kunne søke om fradeling av disse arealene
med bakgrunn i reguleringsplanen og bli formell eier(e).
I praksis betyr dette at gbnr: 56/1062 kan fradeles med et samlet areal på om lag 3,6 daa,
der ca. 2,5 daa ikke kan bebygges. Og at gbnr: 56/960 kan fradeles med et samlet areal på
om lag 2,3 daa, der ca. 1 daa ikke kan bebygges.

For at det ikke skal være noen tvil om hvilken fremtidig status jeg ønsker for dette området
og hvilke arealer som kan bebygges med bakgrunn i mitt planforslag har jeg fått utarbeidet
følgende illustrasjon:

Figur 1: Bebyggelse tillates ikke innfor skravert område.

Med mitt forslag vil arealet bli regulert til fritidsbebyggelse og ikke LNF. Med egne definerte
byggegrenser for gbnr.: 56/1062 og 56/960 vil arealene ikke kunne bebygges, men kunne
disponeres og holdes i hevd av disse to eiendommene. Etter min oppfatning er dette en
bedre løsning enn det Nesbyen kommune har lagt frem i sitt forslag.
Dere har min fulle forståelse for om dere ønsker å komme med andre utfyllende merknader
til fremlagt planforslag ved å sende disse skriftlig til Nesbyen kommune innen 21.1.22. Jeg
ber likevel om at dere støtter dette konkrete forslaget gjennom deres underskrift på
dette dokumentet. Nesbyen kommune vil bli underrettet om deres avgjørelse.
Med Hilsen

