
 

 Innspill til kommuneplanens arealdel 2013-2030 

1. Gårds/bruksnr. 175/2 og 6, «Brauter skog» 

Hvem eier området innspillet gjelder? 

Eiendommen tilhørte Nes kommune, men ble lagt ut for salg i 2010. Etter 

en forholdsvis lang prosess ble salget gjennomført sommeren 2013. Nye 

eiere er Arno Berg og Lars Bugge.  

Dette innspillet gjelder et areal på ca 320 da som i eksisterende arealdel til 

kommuneplanen (vedtatt13.12.2005) er satt av til LNF område med spredt 

fritidsbebyggelse. 

Hensikten med dette innspillet er at man i ny arealdel opprettholder 

nåværende formål for anvendelse av området, dvs å opprettholde arealets 

status som LNF område med spredt fritidsbebyggelse. 

Da Nes kommune la ut Brauter skog for slag, ønsket man nettopp å skille ut 

og utvikle dette området for hytte- fritidsformål. Det at kommunen selv 

ønsket slik utnyttelse mener vi er et godt argument for å bibeholde arealets 

status i ny arealdel. 

2. Områdets beliggenhet og størrelse (kort beskrivelse) Legg ved kartutsnitt 

Brauter skog ligger helt sør i Nes kommune og strekker seg fra innsjøen 

Flolangen og østover. I gjeldende kommuneplans arealdel er det aktuelle 

arealet skravert med angivelse: «LNF-område m/ spredt fritidsbebyggelse.»  

Det aktuelle området er angitt i vedlegg 1. 

 

Eiendommen ligger i LNF-område (landbruks- natur- og fritidsområde) i 

kommuneplanens arealdel, og i området nærmest Flolangen, ca 320 dekar, kan 

spredtfritidsbebyggelse tillates. Dette i følge Fylkesmannen i Oslo og 

Akershus, se vedlegg 2 

 

3 Hva skal arealet brukes til? 

I området langs østsiden av Flolangen finnes det allerede om lag 10-12 

hytter. Området ligger attraktivt til, vestvendt, solrikt og med utsikt over 

Flolangen. Arealet planlegges tilrettelagt for spredt hyttebebyggelse, dvs en 

fortsettelse av den eksisterende hyttebebyggelsen langs Flolangen.  

Utviklingstakten vil reguleres av etterspørselen i markedet.  

Hvis boliger – hvor mange boenheter pr. daa? 

 

Hvis næring – hvilken type? 

 



4 Hva slags planstatus har området i dag? (I gjeldende kommuneplan – eller 

reguleringsplan)  

Arealet har som nevnt status som LNF område med spredt 

fritidsbebyggelse. 

 

Hva brukes området til i dag? (skog, jordbruk, friområde, byggeområde) 

Arealet brukes i dag til skogområde / skogsdrift 
 

5 Konsekvenser av forslaget når det gjelder miljø, dyrka/dyrkbar mark, 

kulturminner, naturmiljøer, støy, nærhet til lekeområder/friluftsområder 

osv. 

Utbygging av hyttefelt vil innebære visse miljøbelastninger, spesielt når det 

gjelder bygging av infrastruktur (vei, vann, avløp, el-forsyning). Gitt 

områdets eksisterende status, har man så langt funnet disse 

miljøbelastningene akseptable.  

Hyttefelt her vil ikke ha konsekvenser når det gjelder dyrkbar mark og støy. 

Hyttefeltet vil bidra til å gi folk naturopplevelser. 

6. Adkomstløsninger, forventet trafikkmengde: 

Adkomst vil skje via Dragsjøveien og veien langs Flolangen. Dagens 

veistandard anses som tilstrekkelig for å håndtere trafikken til / fra 

hytteområdet. Trafikkmengden vil henge nøye sammen med antall enheter 

som eventuelt vil bli bygd, men dette antallet er uansett neppe stort nok til å 

utløse en trafikkmengde som igjen vil gjøre veiutvidelser nødvendige.  

Et annet viktig poeng er at hytteutbygging vil bidra til å styrke 

inntektsgrunnlaget for veiene i området, og f.eks. sørge for bedre 

veistandard, vinterbrøyting mm. Dette vil i sin tur være positivt for Nes 

kommunes innbyggere som bruker området til tur, fritidssysler osv.   

 

Er det behov for å gjøre noe med adkomst/veiløsninger? 

Nei, ikke utenom å bygge adkomstveier frem til hyttetomtene.  

 

7. Hvordan er beliggenheten ifht: 

 Skole og/eller barnehage 

 Skoleveg/gang- og sykkelveg 

 Lekeområder 

 Handelssenter 

 Kollektivtrafikk 



 

Disse momentene er nok mer innrettet mot boligbebyggelse enn 

hyttebebyggelse, og oppleves ikke å være relevante. 

8. Vann og avløp – hva er situasjonen i dag? 

Hytteutvikling vil kreve egne løsninger for vann og avløp.  

 

Hvor langt er det til nærmeste offentlige anlegg? 

Hytteområdet vil ligge om lag 10-12 km unna offentlig VA-infrastruktur, og 

tilkobling hit vil neppe være aktuelt.  

 

Kreves det særskilte tiltak på VA-området? 

Hytteutbygging i dette området vil kreve egne vann- og avløpsløsninger, 

slik man har benyttet i mange lignende utbygginger i Norge.   

 

9. Er det utfordringer mht. sikkerhet i området?  

 Grunnforhold  

 Rasfare  

 Flom  

 Andre forhold  

Nei, det er liten grunn til å tro at dette byr på særlig utfordringer.  

10. Andre kjente forhold av betydning? 

Det er viktig å minne om at Nes kommune selv ønsket å skille ut området 

med tanke på utvikling av hyttefelt. Området ligger lett tilgjengelig til vei 

og har kvaliteter som mange hytteeiere ønsker seg; nærhet til skog og vann, 

utsikt og gode solforhold. Området er også nær tett befolkede områder i 

Oslo og Akershus, og denne nærheten vil kunne gjøre området attraktivt for 

folk å kjøpe hytte i.    

Med sin flotte beliggenhet, mener vi at området er attraktivt og velegnet 

som hytteområde. Vi mener det er grunn til å tro at markedet for hytter her 

vil først og fremst etterspørre enheter i moderate størrelser og til forholdsvis 

moderate priser.  

Hvis det er for liten plass på skjemaet, kan spørsmålene besvares på eget ark. Innspillene 

sendes enten i vanlig post, eller som epost: 

Nes kommune, pb. 114, 2151 Årnes, eller postmottak@nes-ak.kommune.no, og merkes 

sak12/156.Spørsmål kan rettes til prosjektleder Sissel Pettersen, telefon 63911202 eller mobil 

48152729. 

mailto:postmottak@nes-ak.kommune.no

