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1. BAKGRUNN 

1.1. KONTAKTINFORMASJON 

Forslagsstiller er grunneier Herman Henaug 

Vestsidavegen 48, 2160 Vormsund 
Tlf.: 99641445 
 
Fagkyndig plankonsulent er Norconsult AS Jessheim, Storgata 11a 

Pb 24, 2051 Jessheim.  
Tlf.: 63942440 
Oppdragsleder: Aksel Askeland, tlf.: 90125716, e-post: aksel.askeland@norconsult.com  
 

1.2. FORMÅLET MED PLANEN 

Planens formål er å legge til rette for oppføring av ny fritidsbebyggelse i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Det planlegges for 40 nye tomter hvor det blir tillatt med 
oppføring av frittliggende fritidsbebyggelse, dvs. en hytteenhet pr. tomt (fritidseiendom). 
Eksisterende trase for Tussebuvegen reguleres inn. Det skal videre reguleres inn 
adkomstveger, grønnstruktur, tursti, skiløyper, friområder, badeplass, felles renovasjon, 
renseanlegg og parkering for allmenheten.  
 

1.3. PLANOMRÅDET 

Planområdet på ca. 204 daa er lokalisert med strandlinje langs sørvestre Sagstusjøen ved fv 
1572 ca. 8 km øst for Årnes. Her er det gode muligheter for jakt, fiske og rekreasjon. 

 

De nye hyttene lokaliseres i all hovedsak vest for Tussebuvegen. Sagstusjøen benyttes mye 
til friluftsaktiviteter som padling, fisking, pilking og bading. Det settes ut fisk (ørret) her også. 
Området rundt har merkede turstier/løyper, og det er satt opp flere gapahuker i området.  

mailto:aksel.askeland@norconsult.com
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Planområdet 
 

Adkomst skjer fra eksisterende avkjøring fra Rakeievegen/fv.1572 inn Tussebuvegen (privat 
veg). I kommuneplanen er området avsatt til område F1 for fremtidig LNF-område med 
spredt fritidsbebyggelse. 

Det er østre del av F1 (øst for Gulliksdalen) som reguleres da det er dette som egner seg 
best for fritidsbebyggelse. Her er det utsikt til vannet, fine solforhold, gode grunnforhold, og 
området får en felles adkomst. Den vestre delen er dårligere egnet – hvor det er et 
gjennomgående dalsøkk med myr/bekk - Gulliksdalen, og en del ligger lavere enn området 
foran mot vannet. Terrenget er også kronglete, delvis bratt med en del småkoller 
skrenter/fjell. Innimellom finnes det egnede tomter, men helhetlig så blir det mindre egnet. 

Planområdet omfatter del av gnr/bnr 158/2, i tillegg til eiendommene med gnr. 158 og bnr.  
20, 21, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 35, 37, 38, 41, 42, 44 og 46. 
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Det er 15 eksisterende hytteeiendommer og 1 boligeiendom innenfor planområdet. 7-8 av 
hytteeiendommene ble fradelt på 1950-tallet, og i 1973 var 12 av eiendommene bebygd. 
Fylkesvegen i sør vil også delvis bli regulert inn i planen.  

Det er strøm i området i dag, og noen av de eksisterende hyttene har egne vann/avløps-
løsninger. 

 
Flyfoto med planområdet markert. 

 
De fleste nye tomtene for fritidsboligene blir lokalisert på et delvis flatt platå mellom 190-195 
moh. Det er barskog på morene/grunnlendt mark innenfor planområdet. Det ble gjennomført 
hogst i området for et par år siden, og området fremstår nå som veldig luftig og det er gode 
sol-/utsiktsforhold. 

 
 
 
Foto tatt i januar 2020 i 
nordre del av 
planområdet – ser 
sørover. En kan se 
eksisterende hytter til 
venstre på bildet. 
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Utsikt til Sagstusjøen fra nordre delen av det nye tomteområde. Tatt fra ca. der rød prikk vises på plankart 
nedenfor. 
 

 
Utsnitt nordre del av planområdet, planutkast mars 2020 
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Sagstusjøen en høstdag i 2016 

2. PLANSTATUS 

2.1. KOMMUNEPLAN 

I kommuneplanens arealdel 2019-2030 er området avsatt til område F1 for fremtidig LNF-
område med spredt fritidsbebyggelse. Det er krav om reguleringsplan. 
 

 
Utsnitt fra Kommuneplan for Nes kommune, F1 er området for spredt fritidsbebyggelse ved Sagstusjøen. 

 
Kommuneplanens bestemmelser sier det er tillatt med oppføring av frittliggende 
fritidsbebyggelse, dvs. en hytteenhet pr. tomt (fritidseiendom). I henhold til kommuneplanen 
skal bebygd areal ikke overstige 100 m2 ved nybygg eller utvidelse av eksisterende 
fritidsbebyggelse. I tillegg skal bebygd areal for tilhørende uthus og lignende ikke overstige 
totalt 20 m2 per fritidseiendom. 
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Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Nes 2019-2030 

 
Det skal utarbeides en rammeplan for vann og avløp, samt behandling av overvann i henhold 
til tre-trinns strategien. Det er 25 meters byggegrense mot fylkesveg. 

2.2. REGULERINGSPLANER OG RETNINGSLINJER 

Etter våre opplysninger så finnes det ikke andre gjeldende reguleringsplaner i området. Når 
det gjelder retningslinjer for planarbeidet viser vi til føringene i arealdelen av 
kommuneplanen. 

 

2.3. PÅGÅENDE RELEVANT PLANARBEID 

Det pågår ikke annet relevant planarbeid som er knyttet til området. 
 

2.4. REGIONALE FØRINGER 
 

• Regional plan for kulturminner og kulturmiljøer i Akershus (2007, rev. forslag 2019) 
Ta vare på og bruke kulturminner som en positiv ressurs i Akershus, og derigjennom bidra 
til økt kulturforståelse, identitet og tilhørighet, trivsel og verdiskaping.  

Vurdering: Det er ikke kjente automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Vurdere 
eksisterende hyttebebyggelse fra 50-60 tallet i forhold til historie og byggeskikk. 
 

• Jordvernstrategien i Akershus (2015) 
Hensikten er å gi tydelige signaler til kommunene om gjeldende jordvernpolitikk og verdifulle 
jordressurser. 

Vurdering: Området er i dag utmark og ikke egnet som dyrkbart pga. grunnlendt mark. 
Arealet oppfyller både nasjonale- og regionale føringer knyttet til jordvern  
 

• Regional plan for klima og energi i Akershus (2018) 
Setter som mål å redusere klimautslippene innen 2030 med 50 %, og klimanøytralitet innen 
2050. Reduksjon av klimaavtrykk er et aktuelt tema også i kulturminnevernet. Eksempelvis er 
eldre hus allerede bygget, ofte av robuste materialer, og klimafotavtrykket er allerede tatt. 
Nybygg fører til store klimaavtrykk gjennom økt materialbruk og transport. Gjenbruk av 
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verneverdig bebyggelse kan dermed bidra til reduserte klimautslipp. 

Vurdering: Det skal planlegges for bærekraftige / klimavennlige fritidsboliger, spesielt i 
forhold til materialer og energibruk. 
 

• Regional plan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv 2016-2030 
Friluftsliv og fysisk aktivitet er viktig. Til grunn for planen ligger bl.a. at folkehelsearbeid 
handler om å tilrettelegge for en bærekraftig samfunnsutvikling som både motvirker sosiale 
ulikheter og fremmer god helse i hele befolkningen. 

Vurdering: Det planlegges for direkte tilgang til skiløyper, turstier og traseer som en kan 
sykle. Det skal være en gjennomgående grønnstruktur i direkte tilknytning til større 
sammenhengende friluftsområder.  
 

2.5. NASJONALE FØRINGER 

Veilederen T-1450 «Planlegging av fritidsbebyggelse» ble utgitt av 
Miljøverndepartementet i 2005. Kommunal- og moderniseringsdepartementet har i Meld. St. 
18 (2016-2017) varslet at de vil tydeliggjøre hovedprinsippene som skal legges til grunn for 
kommunal og regional planlegging av fritidsboliger gjennom revisjon av veilederen for 
planlegging av fritidsbebyggelse T-1450. Veilederen skal ha hovedfokus på kommunal 
planlegging, men skal også si noe om fritidsbebyggelse som del av regional planlegging og 
utvikling. Som et forarbeid til en ny veileder ble det gjennomført et forprosjekt i 2018 som 
belyser noen av problemstillingene som er aktuelle å ta opp i en revidert veileder. Målet med 
forprosjektet har vært å beskrive status og utfordringer knyttet til planlegging og utbygging av 
fritidsboliger, samt en gjennomgang av eksisterende veileder for å se på behov for 
oppdatering. Følgende innspill ble gitt til ny nasjonal fritidspolitikk: 
 

• Fortetting av eldre fritidsboligområder. 
o hvilke områder bør/kan fortettes? 
o hvordan løse krav til standard i nye fritidsboliger i forhold til eksisterende 

fritidsboliger med ønske om bevaring av eksisterende fritidsboligliv? 
o hvilke områder ved kyst, i lavland og på fjellet bør ikke fortettes og endres ut 

fra å ta vare på våre fritidsbolig- og friluftstradisjoner og kultur. 

• Lik behandling i kommuner av godkjente lokale løsninger for store og små 
renseanlegg – f.eks. Jets toaletter med utslipp til tett tank eller til biotank. 

• Kommunenes håndtering av nye avløpsanlegg med f.eks. skille av gråvann og 
svartvann, og påvirkning på kommunale avgifter? 

 
Det ble også gitt en rekke innspill til ny veileder omkring mål/strategier, bærekraftig utvikling, 
lokal verdiskapning, transport, arkitektur/estetikk, arealbruksinteresser, naturfare/ 
klimatilpassing, infrastruktur og energi for å nevne noen. 
 
Bærekraftig fritidsboligutbygging og fritidsboligområder bør vektlegge de tre dimensjonene i 
planlegging, utbygging og drift: 
• Bevaring av miljø, natur og kultur 
• Styrking av sosiale verdier 
• Økonomisk levedyktighet 
 
Vurdering: Det skal være fokus på bærekraftig utvikling i Norge. Det er derfor viktig at 
fritidsboliger og fritidsboligområder utvikles så bærekraftig som mulig jfr. målene som er satt i 
forprosjektet til ny veileder T-1450. 
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3. PLANØNSKET 

3.1. BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for å oppføre 40 fritidsboliger i tråd med 
kommuneplanens arealdel. Dette blir en utvidelse av eksisterende hyttefelt langs 
Tussebuvegen som ble bygd ut fra slutten av 50-tallet til midt på 70-tallet (gjenstår 1 tomt fra 
den gang som skal bebygges nå, og den deles i 2). De nye hyttene blir i hovedsak lokalisert 
på platået innenfor/vest for eksisterende hytter/Tussebuvegen. Eksisterende veg 
Tussebuvegen reguleres inn med en 5 meters korridor. Nye adkomstveger reguleres med 
grøft og forutsettes opparbeidet slik at de kan tåle ferdsel/trafikk året rundt. 

Det planlegges for felles lukket vann-/avløpsordning med lokalt renseanlegg for området, 
hvor også eksisterende fritidsboliger bør tilknyttes. Det skal være felles renovasjon ved 
innkjøringen til området, hvor det også planlegges for parkering for gjester og allmenheten. 
Høyspenttrase gjennom søndre del av området reguleres inn med tilstrekkelig faresone og 
byggeavstand i forhold til gjeldende regler og krav fra netteier. 

Forslagsstiller vil tilby eksisterende hytteeiendommer langs Sagstusjøen en mulighet for 
tilleggsareal mellom tomta og Tussebuvegen. Helt i nord må Tussebuvegen forlenges for å 
nå de 2 siste eksisterende eiendommene som pr. dato ikke har egen adkomst. Dette blir i 
tillegg adkomst til 3 nye hytter. 

 

3.2. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 
Forslagsstiller vil følge kommuneplanens bestemmelser som sier det er tillatt med oppføring 
av frittliggende fritidsbebyggelse, dvs. en hytteenhet pr. tomt (fritidseiendom). I henhold til 
kommuneplanen skal bebygd areal (BYA) ikke overstige 100 m2 ved nybygg eller utvidelse 
av eksisterende fritidsbebyggelse. I tillegg skal bebygd areal for tilhørende uthus og lignende 
ikke overstige totalt 20 m2 per fritidseiendom. 

Byggehøyder avklares i reguleringsplanarbeidet. 

Eksisterende hyttetun på hovedbølet gnr/bnr 148/2 
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Eks. hytter i området langs Sagstusjøen 

   
 
3.3.  FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 
Det reguleres inn løsninger som ivaretar hensyn til naboområder og som sikrer tilgang både 
for eksisterende og nye hyttebeboere. Ved å regulere inn kjøreveger gjennom feltet vil en 
gjøre det enklere å plassere traseer for VA-ledninger og kabler, og dermed legge til rette for 
fritidsboliger med kjørbar atkomst og innlagt vann og strøm. En kjøreveg vil også gi atkomst 
for brannbil og ambulanse, og dermed ivareta beredskapshensyn. 

Gjennomgående grønnstruktur og muligheter for fri ferdsel er viktig i et slikt område, samtidig 
som overvann også kan føres bort/fordrøyes i eksisterende grøfter/myrdrag som vil finnes 
innenfor grønnstrukturen. Dette sikres i reguleringen. Det planlegges gjennomgående 
skiløypetraseer og turdrag. Badeplass og badeområde som skal være offentlig tilgjengelig 
planlegges også i området. 

  
Odden med badeplassen helt nord i området  
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3.4. VIRKNINGER FOR LANDSKAP OG OMGIVELSER 
Reguleringsplanen omfatter et skogområde med grunnlendt mark som ikke er dyrkbar. 

Gjennomføring av planen vil naturlig nok endre landskapsbildet, men de nye hyttene vil for 
det meste ligge på et platå innenfor de eksisterende hyttene på omtrent samme høyde som 
de øverste hyttene langs Tussebuvegen. Tomtestrukturen planlegges omtrent lik 
eksisterende struktur vedr. avstand mellom hytter m.m. 

Det tas sikte på å bevare mest mulig vegetasjon særlig knyttet til den regulerte 
grønnstrukturen. Det vil ikke oppstå spesielle siluettvirkninger sett i forhold til landskapet bak 
hyttefeltet og det foranliggende hytteområdet og skråning ned mot vannet. Det planlegges for 
relativt store tomter fra 0,9 til 1,4 daa. 

 
Området for fritidsboligene er gjennomhogd for et par år siden 
 

De nye tomtene for fritidsboliger vil ikke hindre utsikten for de eksisterende hyttene i 
området. Tussebuvegen reguleres inn slik traseen er pr. dato med en korridor på 5 meter.  
 
Det ble ikke funnet automatisk fredete eller nyere tids kulturminner jfr. rapport datert 
07.01.2016 v/arkeologisk enhet i Akershus fylkeskommune. 

Størsteparten av de eksisterende hyttene vil ikke merke mye til økt trafikk som følge av 
utvidelsen av hyttefeltet, da 2/3 av de nye hyttene har adkomst/avkjøring før dette. 
Innregulerte stier/løyper og turdrag med direkte adkomst fra hytteområdet til omkringliggende 
store friluftsområder vil bidra til at bilen ikke blir brukt så lenge en er på hytta. 

Miljøfaglig Utredning AS har registrert naturmangfold i området (rapport datert 12.01.2016). 
Ingen naturtyper eller rødlistearter ble registrert ved befaringen. Ingen verdifulle naturtyper 
eller viltlokaliteter blir berørt av utbyggingen og den samlede belastningen på økosystemet 
vurderes som liten. 

Grunnforholdene antas å være uten særlige utfordringer. Det er stort sett grunnlendt mark 
med fjell i dagen mange steder. 

Estetikk og byggeskikk vil i utgangspunktet være i tråd med dagens byggeskikk for 
hytteområder som dette. Eventuelle særlige forhold som ønskes må eventuelt avklares i 
forbindelse med reguleringsarbeidet. 

Området er relativt flatt og det er svært gode muligheter for universell utforming av utendørs 
anlegg. Rett ved planområdet er det anlagt en brygge med adkomstmuligheter for rullestol. 
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3.5.  VIRKNINGER UTENFOR PLANOMRÅDET 
Gjennomføring av den planlagte utbyggingen vil føre til liten økning av trafikk på fylkesvegen. 
Etableringen av de nye hyttene vil ha en beskjeden fjernvirkning sett i forhold til at det 
allerede ligger hytter langs vannet foran det nye feltet, og landskapet/Sagstuåsen som stiger 
opp bak området. 
 

3.6. FREMDRIFT 
Det ble gjennomført oppstartsmøte med kommunen den 27.11.2015 og oppstart av 
planarbeid ble varslet i januar 2016. Det ble videre arbeidet med planforslag våren 2016 og 
alle eksisterende hytteeiere i området ble orientert om planarbeidet, bl.a. på årsmøte i 
veglaget i april 2016. Det har vært noe uenighet om eksisterende veg/Tussebuvegen som 
har ført til flere utsettelser, samt at forslagsstiller satte planarbeidet på vent et par år. 
Arbeidet ble gjenopptatt høsten 2019, og et utkast til plan foreligger pr. dato. 

Da det er 4 år siden varsling av oppstart så vil kommunen at det utarbeides planinitiativ og at 
det varsles på nytt. Forslagsstiller ser for seg at komplett planforslag blir fremmet til 
kommunen for 1.gangs behandling før sommeren 2020. 
 

4. SAMFUNNSSIKKERHET OG 
 KONSEKVENSUTREDNING 

4.1.  RISIKO OG SÅRBARHET 
I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet ROS-analyse, og evt. nødvendige 
risikoreduserende tiltak vil innarbeides i planforslaget. En utbygging i tråd med ønsket 
regulering og de føringer som gjelder i forbindelse med planprosess og 
byggesaksbehandling vil så langt vi kan vurdere det, ikke utløse særlige behov for tiltak for å 
forebygge risiko og sårbarhet utover de som ligger i foran nevnte regelverk. 
 

4.2. VURDERING AV BEHOV FOR KONSEKVENSUTREDNING 
Konsekvensutredning har hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-1 og 4-2 med tilhørende 
forskrift om konsekvensutredninger som trådte i kraft 01.07.17. Etter § 4 i forskrift om 
konsekvensutredninger (KU) skal forslagstiller vurdere om planforslaget faller inn under 
kriteriene for konsekvensutredning. Dette skal igjen verifiseres av ansvarlig myndighet. 
 
Forskriften skiller mellom planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram, jf. 
forskriften § 6, og planer etter § 8 som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige 
virkninger etter § 10.  I § 10 skal det vurderes om planen kommer inn under kriterier for 
vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
For reguleringsplaner etter § 8 som skal konsekvensutredes, er det ikke krav om 
planprogram. 
 
Det aktuelle området er ikke tidligere regulert, men planlagte tiltak vil være i samsvar med 
overordnet arealformål i kommuneplanen. 
 
Oppsummering og konklusjon: 
§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke er listet opp i vedlegg 
I. § 8 og vedlegg II er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke inngår i vedlegg II. 
 
Konklusjonen er at planen ikke skal konsekvensutredes. 
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5. MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN 

Mesteparten av arealet som foreslås regulert eies av en grunneier/forslagsstiller, i tillegg til 
de eksisterende 16 fradelte eiendommene innenfor planområdet. Vi oppfatter ikke at det er 
interessenter utover de som etter vanlig prosedyre varsles. 
Behovet for samarbeid med andre offentlige myndigheter, naboer og lag og foreninger som 
har aktivitet i området vurderes under planarbeidet. 

I forbindelse med den opprinnelige oppstarten av planarbeidet ble det avholdt møte med 
hytteeierne i området under årsmøte i Tussebuvegen veglag i april 2016. De administrerer 
Tussebuvegen i et veilag (hovedadkomsten) og ønsket ikke en omlegging av denne slik som 
det var skissert da. 

For øvrig vil gjeldende prosessregler i plan- og bygningsloven ligge til grunn for 
planprosessen. 
 
 
 
 
 
 


