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1 Innledning 

1.1 Bakgrunn 
Brødrene Rodegård As har drevet uttak av fjell i området siden 2002. Brødr. Rodegård 
AS ser en utvikling der tilbudet av byggeråstoff er presset av den store etterspørselen. 
I dag er uttaket et av to uttak som forsynes majoriteten av utbyggingsområdene i 
kommunen. Byggevirksomheten i Nes har økt jevnt de siste årene, og etterspørselen 
etter råstoff har økt deretter. Med den kjennskap en har til markedet i dag, antar en at 
gjennomsnittlig årlig uttaksmengder vil ligge mellom 40-65 000 m3 fast masse i årene 
fremover.  
 
Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt desember 2017. Planen tilrettelegger for 
utvidelse av uttaket i 3 faser. Første fase er der uttaket har vært drevet siden 2002. 
Ressursene i dette delområdet er snart brukt opp. Før utvidelse til fase 2 og 3 stiller 
gjeldende reguleringsplan rekkefølgekrav til at:  
 
Avkjørselen mot fv. 214 skal være ferdig opparbeidet i henhold til byggeplan og 
gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Tiltaket skal være kontrollert og 
godkjent av Statens vegvesen før uttaksområdet RU2 og RU3 tas i bruk. 
 
Rodegård engasjerte i 2020 Siving. Ragnar Hagen for utredning av løsning for ny bru. 
Hagen utredet tre alternativer til bruløsning og gjennomføring av disse. Utredningen 
ble sendt på høring til berørte myndigheter av kommunen. Etter en helhetlig vurdering 
vil det være best å bygge den nye brua ca. 572 meter vest for nåværende bru. 
Foreslått plassering ligger utenfor dagens reguleringsplan. Arealene mellom fremtidig 
bru og masseuttaket er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-formål. Videre drift 
av uttaket og plassering av ny bru er derfor avhengig av avvik fra arealformålet i 
kommuneplan.  
 
En eventuell stopp på ressurstilgangen i Vestlie vil forverre tilbudet og Brødr. Rodegård 
AS ser derfor et sterkt behov for å sikre videre ressurstilgang. Strenge kvalitetskrav, 
landskap og eiendomsforhold gjør at egnede uttaksområder ikke er enkelt å finne. 
Uttak av masser er i tillegg svært plasskrevende. Etter mange år med uttak har nå 
Vestlie tilstrekkelig størrelse for å kunne drives rasjonelt. Relokalisering av 
virksomheten er vurdert til å være svært lite hensiktsmessig.  
 
Som del av planprosessen vil planforslaget tilrettelegge for utvidelse av uttaksområde 
RU1 mot vest.  
 
Nord-østre del av uttaksområdene er det opptil 10 meter med løsmasser før en når ned 
til fjell. Dette gjør tidvis at ressursen er krevende å utnytte. Det meste av 
avdekningsmassen har dårlig kvalitet, og vil bli mellomlagret for seinere bruk for 
revegetering av området. Vest i uttaksområdet er mektigheten liten, og fjellet har 
svært god kvalitet.  
 

1.2 Formål  
I gjeldende reguleringsplan for Vestlie Masseuttak er det gitt krav til ny bro fra 
fylkesvegen til masseuttaket. Broen skal være ferdigstilt før uttaket utvides til RU2 og 
RU3. Brødr. Rodegård AS ønsker å starte opp privat forslag til detaljreguleringsplan. 
Hensikten med planen er å tilrettelegge for oppfyllelse av rekkefølgekrav satt i 
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gjeldende reguleringsplan, samt utvidelse av uttaket. Utforming av veg og kryss til 
FV2910 skal tilfredsstille Fylkeskommunens tekniske krav.  
 
Eksiterende uttaksområde består av et stort uttak delt inn i tre delområder, RU1-RU3. 
Det er kun påbegynt uttak av masser fra RU1. på grunn av massetype og mektighet 
ønsker Brødr. Rodegård utvide RU1 mot sørvest samtidig som at det planlegges for ny 
adkomst til uttaksområdet.  
 

1.3 Planprogram og konsekvensutredning 
Paragraf 4 i forskrift om konsekvensutredning fastsetter at forslagsstilleren, det vil si 
den som fremmer forslag til plan etter plan- og bygningsloven, selv skal vurdere om 
planen eller tiltaket omfattes av forskriftens §6, §7 eller §8.  
 
§ 8.Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn: 

Følgende planer og tiltak skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger 
etter § 10, men ikke ha planprogram eller melding: 

a. reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der 
det konkrete tiltaket er konsekvensutredet i en tidligere plan og der 
reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere planen 

b. tiltak i vedlegg II som behandles etter en annen lov enn plan- og bygningsloven. 
 
Vurdering etter bokstav a 
 
Planforslaget er vurdert ift. plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning §§6-8. detaljreguleringer som fastsetter rammer for tiltak i 
vedlegg I og II skal konsekvensutredes jf. forskriftens §6, bokstav a. Planen skal legge 
rammer for endring og utvidelse av dagens drift for uttaket, jf. Vedlegg I, punkt 25.  
 
Vedlegg 1, pkt. 19: 
Uttak av malmer, mineraler, stein, grus, sand, leire eller andre masser dersom minst 
200 dekar samlet overflate blir berørt eller samlet uttak omfatter mer enn 2 millioner 
m3 masse, eller uttak av torv på et område større enn 200 dekar. Mindre tiltak omfattes 
av vedlegg II nr. 2a. 
 
Planområdet er totalt 217 daa. Innenfor dette området vil det i tillegg til uttaksområde, 
bli avsatt arealer til skjermingssoner, veger, skogsbilveg og nytt kryss fra FV 2910. 
Samlet overflate berørt av uttak blir ikke større enn 200 dekar. Masseuttaket 
kategoriseres som mindre tiltak, og omfattes av vedlegg II nr. 2a.  
 
Hensikten med utarbeiding av detaljreguleringsplan er oppfyllelse av 
rekkefølgekravene satt i eksisterende plan for masseuttaket. Det vil det være krav om 
planprogram og konsekvensutredning på «kommuneplannivå» for de arealene som 
omdisponeres fra LNFR-formål.  
 
Arealene som i dag omfattes av reguleringsplan for Vestlie masseuttak har tidligere 
vært konsekvensutredet på kommuneplan nivå, og en finner ikke grunnlag for at evt. 
Endringer innenfor dette området skal omfattes av KU.  

https://lovdata.no/forskrift/2017-06-21-854/%C2%A710
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1.4 Beliggenhet  
Planområdet ligger i øvre del av Rukkedalen, ca 10 km vest for Nesbyen sentrum.  
 

 
 
 
Uttaket ligger sentralt plassert mellom de største utbyggingsområdene i kommunen. 
Området ligger på sørsiden av FV2910 og Rukkedøla, i et område med lite bebyggelse.  
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1.5 Planområdet 
Planområdet følger planavgrensningen til eksisterende reguleringsplan, planID 
01201302, bortsett fra i sør-vest. Her utvides planavgrensningen for ny bru, omlegging 
av skogsbilveg og utvidet uttaksområde.   
 

 
Figur 1: planområdet 
 
Planområdet er avgrenset mot Rukkedøla i nord. Selve uttaksområdet vil ikke strekke 
seg ned til elva, men planavgrensningen er lagt mot/over elva for å synliggjøre at det 
er tatt hensyn til grøntdrag/vegetasjonsbelte. Mot nord er planområdet avgrenset av 
fylkesvei 2910. Ellers er planområdet omkranset av skog.  
 
Planområdet er totalt 217 daa. Gjeldende reguleringsplan for Vestlie dekker 128 daa av 
 

1.6 Lovgrunnlaget  
Relevant lovverk for utarbeidelse av reguleringsplan:  

- Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) av 27. 
juni 2008 

- Lov om erverv og utvinning av mineralressurser (mineralloven) av 01.januar 2010 
- Lov om vegar (veglova) av 01 januar 1964 
- Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) av 24. november 2000 
- Lov om vern mot forurensing og om avfall (forurensningsloven) av 13.mars 1981 
- Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) av 19.juni 2009 
- Lov om kulturminner (kulturminneloven) av 9. juni 1978 

 

1.7 Planer og utredninger som ligger til grunn for planen 
For utarbeidelse av komplett planforslag vil vi legge til grunn følgende:  

- Medvirkning i planlegging, veileder H-3202 B. 
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- Gjeldende reguleringsplan for Vestlie masseuttak (planID 01201302) vedtatt 
14.12.2017 

- Kommuneplanens Arealdel 2015-2025 - vedtatt 21.06.2018 
- Kommuneplanens Samfunnsdel 2018-2030 - vedtatt 21.06.2018  
- BMTA ny bru, Ragnar Hagen – 02.12.2020 

2 Planprosess 

2.1 Fremdrift 
Viktige milepæler i planprosessen 
 
Planprosess Faser i planarbeidet Deltakere tidsrom 
 Forslag til planprogram Fagkyndig des 22 

Høring planprogram/ 
varsling oppstart 
planarbeid 

Alle Feb - mars 23 

Vedtak planprogram Teknisk utvalg april 2023 
1. Utarbeiding 

av 
planforslag 

Utarbeiding planforslag Fagkyndig  feb – april 23  
Utredninger Fagkyndig mars 23 
ROS Fagkyndig  april 23 
Komplett planforslag  Fagkyndig  april 23 

 

2.2 Medvirkning 
Medvirkning i plansaker følger av plan- og bygningsloven. Plansaken sikre medvirkning 
fra berørte naboer, gjenboere og offentlig fagmyndigheter.  
I tillegg til naboer bør følgende regionale fagmyndigheter varsles om oppstart:  
- Nesbyen kommune 
- Viken fylkeskommune 
- Statsforvalteren i Oslo og Viken 
- NVE 
- Direktoratet for mineralforvaltning 
- Hallingdal kraftnett 
- Hallingdal renovasjon 
- Mattilsynet  
- Hallingdal brann- og redningstjeneste IKS 
 
Det legges ikke opp til utvidet medvirkningsprosess med f.eks. informasjonsmøter eller 
liknende. Det vil bli tatt direktekontakt ved behov.  
 
Medvirkningsprosessen skal igangsettes så tidlig som mulig i planarbeidet. 
Oppsummering gjøres i forslag som legges fram til politisk behandling og vedtak. 

2.3 Utredningsbehov i planprosessen 
Planforslaget er vurdert ift. plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredning §§6-8. detaljreguleringer som fastsetter rammer for tiltak i 
vedlegg I og II skal konsekvensutredes jf. forskriftens §6, bokstav a. Planen skal legge 
rammer for endring og utvidelse av dagens drift for uttaket, jf. Vedlegg I, punkt 25.  
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Årsaken til utarbeiding av detaljreguleringsplan oppfyllelse av rekkefølgekravene satt i 
eksisterende plan for masseuttaket. Det vil det være krav om konsekvensutredning på 
«kommuneplannivå» for de arealene som omdisponeres fra LNFR-formål.  
Planprogram vil følge oppstartsvarsling. 
 
Arealene som i dag omfattes av reguleringsplan for Vestlie masseuttak har tidligere 
vært konsekvensutredet på kommuneplan nivå, og en finner ikke grunnlag for at evt. 
Endringer innenfor dette området skal omfattes av KU.  
 
Alle reguleringsplaner skal vurderes i henhold til naturmangfoldlovens kap II og 
kulturminnelovens § 9, og i tillegg skal det utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Dersom det i kommuneplanens konsekvensanalyse fremgår at det ikke er kjente 
konsekvenser knyttet til for eksempel biologisk mangfold, kulturminner eller tema i 
ROS-analysen, skal det likevel utredes også i en reguleringsplan. 
 
Støy 
Som del av eksisterende reguleringsplan for masseuttaket er støy utredet. 
Reguleringsplanen vil tilrettelegge for utvidelse av masseuttaket. Det er derfor behov 
for ny utredning av støy for utvidelsesarealet. Støyrapporten utarbeides av fagkyndige 
og legges til grunn for planforslaget.  
 
Ras og skred 
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetssone for jord- og flomskred. Kraven til 
sikkerhet mot naturpåkjenninger og sikkerhetsklasser for skred i TEK17 knyttes til 
bygninger og byggverk.  
 

3 Beskrivelse av planområdet 

3.1 Landskap 
Planområdet ligger bunn av Rukkedalen, og ligger i midt i Vestlie. Vestlie er ei 
skogkledd li som faller jevnt fra Storhalle, ned i Rukkedøla. Denne delen av dalen er  
 
Ut ifra tilgjengelig kunnskap er det ikke spesielle forhold knyttet til naturmangfold, 
kulturminner, miljø og landskap i planområdet. Det går en bekk gjennom området. 
Bekken ser ut til å ha endret bekkeløp flere ganger gjennom tiden.  
 
Et masseuttak vil alltid føre til negative konsekvenser for landskapet det berører. 
Vestlie fjelltak ligger nede i den relativt smale dalbunnen i Rukkedalen, og er omkranset 
av bratte dalsider på både nord og sørsiden. Uttaksområdet er lite eksponert mot 
eksisterende bebyggelse. Tiltaket vil delvis synes fra fylkesvei 214 for de som passerer 
i bil. 
 
Det er et hovedmål at uttaket planlegges og gjennomføres på en slik måte at tiltaket i 
minst mulig grad blir visuelt påtrengende for områdene omkring. Det er en målsetning 
å søke å minimere tiltakets visuelle konsekvenser i fjernvirkning og i nærvirkning. De 
viktigste virkemidlene er å bevare en god vegetasjonsskjerm rundt hele uttaket. 
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3.2 Arealbruk og størrelse 
Dagens drift av uttaksområdet utgjør ca. 40 daa av planområdet. Resterende arealer 
innenfor planområdet benyttes til skogbruksformål. Totalt er 100 daa avsatt til 
steinbrudd og masseuttak i gjeldende reguleringsplan. 
 
For å opprettholde skogsdriften på denne siden av Rukkedøla er det viktig at det sikres 
god forbindelse mellom eksisterende skogsbilveg til ny bru.  
 
Planområde for Vestlie 2 er totalt 217 daa. Innenfor den nye reguleringsplanen vil det i 
tillegg til uttaksområde, bli avsatt arealer til skjermingssoner, veger, omlegging av 
skogsbilveg og nytt kryss fra FV 2910. 
 

3.3 Bebyggelse 
Det er ingen bebyggelse innenfor planområdet. Planprosessen vil avklare evt. 
fremtidige behov for bebyggelse for lager, personell osv.  

3.4 Kulturminner og kulturmiljø 
Det ble foretatt kulturminneregistrering av eksisterende planområde i forbindelse med 
utarbeidelse av reguleringsplan. Viken fylkeskommune har i brev 27.06.22 uttalt at ikke 
er stort potensiale for kulturminner i det utvidete arealet. De har derfor ingen 
merknader til utvidelsen av masseuttaket.  De ber likevel om at følgende 
rekkefølgekrav innarbeides i bestemmelsene:  
 
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner, skal arbeidet straks stanses og melding skal snarest sendes 
kulturminnemyndighetene i Viken fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner § 8. Det er 
viktig at de som utfører arbeid i marka gjøres kjent med denne bestemmelse.» 
 

3.5 Grønnstruktur 
Siden det er uttak i området i dag, vil endringen for friluftslivet bli liten. 
Friluftsinteressene er i første rekke knyttet til Rukkedøla. Tilgjengeligheten er 
begrenset, og det er ikke vanlig at folk hverken ferdes med fiskestang eller går tur i 
dette området. Området utpeker seg ikke på noen måte som et attraktivt 
rekreasjonsområde, da terrenget er vanskelig framkommelig. Tiltaket vil ikke berøre 
sammenhengende tur/skiløyper. 
 

3.6 Teknisk infrastruktur 

 
I gjeldende reguleringsplan for Vestlie Masseuttak er det gitt krav til ny bro fra 
fylkesvegen til masseuttaket. Broen skal være ferdigstilt før uttaket utvides til RU2 og 
RU3. Regulering av denne med tilhørende infrastruktur vil være førende for 
planarbeidet. Utforming av veg og kryss til FV2910 må tilfredsstille Fylkeskommunens 
tekniske krav.  
 
Planforslaget skal tilrettelegge for omlegging av skogsbilveg som i dag går gjennom 
masseuttaket. Ny skogsbilveg skal minimum tilfredsstille kravene til 
landbruksvegklasse 3, for å sikre fremkommelighet for lastebil året rundt. Nye veger er 
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skissert inn i vedlagt kart, men traséene er ikke endelig fastsatt. Dette gjøres som del 
av planprosessen. Tegnede veger er derfor veiledende for å illustrere arealbehov.  
 

4 Viktige problemstillinger i forhold til miljø og samfunn 

4.1 Biologisk mangfold 
Biologisk mangfold innenfor planområdet er registrert som del av Miljødirektoratet sin 
naturtypekartlegging i 2021. Av rødlistede arter er det funnet forekomst av 
Granseterlav i vestre del av planområdet. Arten er nær truet grunnet reduksjon i 
populasjonsstørrelse. Arten er i stor grad tilknyttet gammel, naturskogspreget barskog. 
 
Forekomsten ligger utenfor område tiltenkt fremtidig masseuttak. Vestre del av 
planområdet vil i hovedsak bestå av skogbruksareal, veg til masseuttaket og 
skogsbilveg. Vurdering av tiltakets påvirkning av arten vil være en del av planarbeidet.  
 

4.2 Landbruk 
Landbruksinteressene i dette området er i det vesentlige knyttet til skogsdrift. Tiltaket 
vil ikke medføre omdisponering av dyrket, eller dyrkbar mark. Det er vanligvis ikke 
beitedyr i området. Sau på utmarksbeite i sommerhalvåret forekommer. Skogen i 
området er barskog, i hovedsak gran. Boniteten i området er klassifisert som lav til 
middels. Tiltaket vil medføre omdisponering av skogareal av lav til middels bonitet. 
 

4.3 Kulturminner og kulturmiljø 
Vi bestilte den 14.12.2021 kulturhistorisk registrering av området. Viken 
Fylkeskommune ga den 27.06.2022 følgende uttalelse:  
 
Fylkeskommunen registrerte gjeldende planområde i 2016. Det ble ikke funnet noen 
automatisk fredete eller nyere tids kulturminner, jf brev med oversendelse av rapport 
datert 02.11.2016. Det er heller ingen synlige kulturminner på hoydedata.no basert på 
flybåren laserskanning av terrenget på bakkenivå. Vi anser at det ikke er noe stort 
potensial for kulturminner i det utvidete arealet. Vi har derfor ingen merknader til 
utvidelsen av masseuttaket. 
 
Likevel ber vi Nesbyen kommune om å legge inn følgende reguleringsbestemmelse: 
«Dersom det i forbindelse med tiltak i marka blir funnet automatisk fredete 
kulturminner, skal arbeidet straks stanses og melding skal snarest sendes 
kulturminnemyndighetene i Viken fylkeskommune, jfr. Lov om kulturminner § 8. Det er 
viktig at de som utfører arbeid i marka gjøres kjent med denne bestemmelse.»  
 

5 Innspill til planprogrammet 
Instans / avsender Resymé Kommentar 
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Vedlegg 

Planinitiativ - Vestlie Masseuttak_031221 
Plangrense – Varsel om oppstart 
Referat fra oppstartsmøte Vestlie masseuttak 2  


