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1. Ansvarlige  
 
Fagkyndig 

Firma Baus Arkitektur AS 
Kontaktperson Jan Erik Tilghman  
E-post jet@bausark.no 
Telefon 41851163 

 
Forslagsstiller 

Firma Brødrene Rodegård AS 
Kontaktperson Arild Rodegård 
E-post s-rodega@online.no 
Telefon 95922408 

Hjemmelshaver  
Gbnr. 62/70 

Navn Jens Brodersen 
E-post / 
Telefon 

 
901 32 910 

 

2. Innledning 
Baus Arkitektur AS er engasjert av Brødr. Rodegård AS for utvidelse og endring av 
Vestlie masseuttak, gbnr 62/70.   

Initiativet er utarbeidet i henhold til §1 pkt. a-l i forskrift om behandling av private 
forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Det bes om oppstartsmøte 
med kommunen for å avklare forutsetningene for videre arbeid med planforslaget.  

 

 

Figur 1 Beliggenhet i Nesbyen kommune, markert med blå sirkel. 
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3. Planområdet 
3.1. Formålet med planen  

(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav a) 

Formålet med reguleringsplanen er å tilrettelegge for ny bru til Vestlie masseuttak, jfr. 
rekkefølgekrav satt i gjeldende reguleringsplan. Samtidig lyttes deler av 
uttaksområdene RU2 og RU3 fra nordøst til sørvest.    

 

3.2. Planområdet og om planområdet vil få virkninger utenfor planområdet  
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b og f) 

Planområdet følger planavgrensningen til eksisterende reguleringsplan, planID 
01201302, bortsett fra i sør-vest. Her utvides planavgrensningen for nytt uttaksområde 
og ny bru.   

Planområdet er totalt 184 daa.  

 

 

Figur 2: Beliggenhet til planområdet 

Brødrene Rodegård As har drevet uttak av fjell i området siden 2002. Planområdet 
består av et eksisterende uttaksområde hovedsakelig fast fjell. 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 

Nesbyen 

Tunhovd 
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dessverre 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.  

Byggevirksomheten i Nes har økt jevnt de siste år, og etterspørselen etter råstoff har 
økt. I sommerhalvåret kjøres det i snitt ut mellom 700-1000 m2 masse daglig.  

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 214. Ellers er planområdet omkranset av skog.  

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.  

Landskap 

Et masseuttak vil alltid føre til negative konsekvenser for landskapet det berører. 
Vestlia 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. 

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. 

Friluftsliv og ferdsel 

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. 

 

3.3. Presentasjon av prosjektet  
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav c, d og e) 

Reguleringsplanen utarbeides med bakgrunn i ‘’Bygge, miljø, transport og anleggsplan’’ 
(BTMA) for ny bru. BTMA er utarbeidet av siving Ragnar Hagen, og er tidligere 
oversendt Nesbyen kommune og regionale myndigheter. Rapporten utreder ulike 
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alternativer for ny bru over Rukkedøla. Forslagsstiller ønsker å arbeide videre med 
alternativ 3; å bygge den nye brua ca. 572 meter lengre vest. 

Rodegård har kjøpt og hentet bru bruelementer fra Birkheim bru på E 16. Denne brua er 
revet av vegvesenet og erstattes av ei ny bru. Elementene ligger på Grønna 
Industriområde for lagring.  

Deler av uttaksområdene RU2 og RU3 flyttes vestvest for eksisterende uttaksområde. 
Nytt område er en naturlig utvidelse av RU1. Bekken gjennom planlagt uttaksområde 
legges om utenfor uttaksområdet.   

Veger  

Planforslaget tilrettelegger for omlegging av skogsbilveg som i dag går gjennom 
masseuttaket. Ny skogsbilveg vil tilfredsstille kravene til landbruksvegklasse 3. Nye 
veger er 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.  

 

3.4. Forhold til overordnet plan  
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav g) 

Planområdet ligger delvis innenfor reguleringsplan for Vestlie masseuttak (planID 
01201302) og kommuneplanens arealdel. 

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt 14.12.2017. Majoriteten av planområdet er avsatt 
til steinbrudd og masseuttak.  

Ny bru, veger og utvidelse av uttaket ligger innenfor kommuneplanens arealdel. Her er 
området avsatt til LNFR- areal.  

 

3.5. Planprosessen og samarbeid / medvirkning  
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav h, j og k) 

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 

Det legges ikke opp til utvidet medvirkningsprosess med f. eks. informasjonsmøter 
eller liknende. Det vil bli tatt direktekontakt ved behov.  

3.6. Samfunnssikkerhet og forebygging av risiko og sårbarhet  
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav i) 
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Ved søk i NVE atlas ser en at deler av området i nærheten av bekken ligger innenfor 
aktsomhetssone for ras/skred. Behov for eventuelle avbøtende tiltak utredes som del 
av planprosessen. . 

 

3.7. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger 

  (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav l)  

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.  

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.  

 

Vedlegg: 

- planavgrensning i SOSI 
- Kart.  


