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Forslag til reguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten hyttepark - 1. 
gangsbehandling 
 
 

Kommunedirektørens innstilling: 
Formannskapet godkjenner forslag til reguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten hyttepark, datert 
08.05.2020, med bestemmelser, datert 22.06.2020, utlagt til offentlig ettersyn. 
 
Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11. 
 
 

Vedlegg:  
 
Vedlegg 1. Oversiktskart 
Vedlegg 2. Reguleringsplankart, datert 08.05.2020 
Vedlegg 3. Reguleringsbestemmelser, datert 22.06.2020 
Vedlegg 4. Planbeskrivelse, datert 22.06.2020 
Vedlegg 5. Illustrasjonsplan 
Vedlegg 6. ROS-analyse, datert 08.05.2020 
Vedlegg 7. Notat - Vurdering av KU plikt, datert 11.02.2020 
Vedlegg 8. Statens Vegvesen - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 11.12.2019 
Vedlegg 9. NVE - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 02.12.2019 
Vedlegg 10. Hafslund Nett - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 16.12.2019 
Vedlegg 11. Fylkesmannen i Oslo og Viken - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 06.01.2020 
Vedlegg 12. Fortidsminneforeningen - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 06.01.2020 
Vedlegg 13. NRBR - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 09.12.2020 
Vedlegg 14. Viken fylkeskommune - Uttalelse til varsel om planoppstart, datert 07.01.2020 
Vedlegg 15. Rapport arkeologisk registrering 2012, datert 15.11.2012 
Vedlegg 16. Rapport arkeologisk registrering 2017, datert 20.01.2017 
Vedlegg 17. Oppstartsvarsel, datert 27.11.2019 
Vedlegg 18. Referat fra oppstartmøte, datert 10.09.2019 
Vedlegg 19. Planinitiativ, datert 04.09.2019 
 
 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt): 
 
Kommuneplanen 2018-2028 
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Saksopplysninger: 
Det foreligger et forslag til reguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten Hyttepark, gnr/bnr. 154/1. 
Planområdet er på 3,2 daa, og består i hovedsak av skog med middels til høy bonitet og innsjø. 
Området ligger på nordsiden av Kvetangen i Setten og vest for Setskog hyttepark som er regulert til 
hyttetomter i en tidligere reguleringsplan. 
 
Planforslaget er utarbeidet av Norconsult Jessheim på vegne av Setskog hyttepark AS. 
 
Området ønskes regulert til småbåtanlegg og uthus/naust/badehus. Planforslaget legger opp til at det 
vil bli muligheter for 50 båtplasser og 3 boder til lagring av kajakker. I tilknytning til bryggeanlegget 
skal det ikke opparbeides teknisk infrastruktur slik som vann og avløpsanlegg. Det legges heller ikke 
opp til serviceanlegg for båter i tilknytning til bryggeanlegget. Eksisterende stier skal benyttes som 
adkomst til området.  
 
Ved å anlegge bryggeanlegget vil antall bøyer og antall båter som blir dratt opp på land bli redusert, 
noe som vil gjøre strandlinjen mere tilgjengelig både for den truede edelkrepsen og for øvrige dyr og 
mennesker. 
 
Det er vurdert at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning. 
 
Forslagsstiller har redusert omfanget av planen i forhold til det som ble beskrevet i kunngjøringen om 
varsel om planoppstart. I varslingsbrevet var det beskrevet tre bryggeanlegg, hvor to av bryggene 
skulle plasseres utenfor området som er avsatt til småbåthavn. I planforslaget som nå foreligger 
foreslås det et bryggeanlegg nord for odden. Forslagsstiller har valgt å trekke bryggeanlegget noe 
lenger nord enn det avsatte området til småbåthavn i kommuneplanen for å ikke komme i konflikt med 
kulturminnet på odden. Planområdet i planforslaget vil strekker seg noe lenger ut i innsjøen enn hva 
som er avsatt i kommuneplanen. Området som er avsatt til småbåthavn i kommuneplanen er ca. 1,5 
daa, med LNFR for spredt bolig-, fritids- eller næringsbebyggelse rundt. Med planforslagets plassering 
og størrelse vil planområdet delvis ligge i området avsatt til LNF- formål og småbåthavn. 
 
Igangsetting av planarbeid ble varslet 27.11.2019 med kunngjøring i Indre Akershus blad 29.11.2019, 
på Aurskog-Høland kommunes hjemmesider og på www.norconsult.no. Høringsfristen ble satt til 
07.01.2020. Planarbeidet ble varslet i henhold til plan- og bygningslovens bestemmelser. Det innkom 
7 brev i forbindelse med varsling av planoppstart. Forslagsstillers sammendrag og kommentarer følger 
i planbeskrivelsen, se vedlegg 4.  
 
Hovedpunkter fra innspillene og kommentar til disse fra forslagsstiller er som følger: 
 
Fylkesmannen i Oslo og Viken, datert 06.01.2020  
Fylkesmannen skriver i sin uttalelse at de savner en konkret vurdering av konsekvensutredningen. Det 
poengteres at det i 100-meters beltet langs vassdrag skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Varslet planområde er ikke i samsvar med 
kommuneplanens arealdel. Det bes om at planen holdes innenfor avsatt område i kommuneplanen. 
Det åpnes for justering av plassering av reguleringsplanen om det er gunstig. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Planforslaget er vurdert til å ikke utløse krav om konsekvensutredning. Det er ikke funnet 
risikomomenter av vesentlig grad i risiko- og sårbarhetsanalysen. Reguleringsplanen for 
bryggeanlegget er skjøvet noe lenger nord for å ivareta kulturminnet på odden. 
 
Viken Fylkeskommune, datert 07.01.2020 
Anbefaler at bryggeanlegget ikke skal virke privatiserende og hindre ferdsel både på land og sjø. 
Ønsker ikke større bryggeanlegg en nødvendig, men positivt til at båtplasser samles i 
fellesbryggeanlegg. Fellesbryggeanlegget må sikre sanering av andre brygge-/bøyeplasser i 
nærområdet. Anbefaler å samle de tre foreslåtte bryggene til et felles bryggeanlegg innenfor området i 
kommuneplanen. Det er påvist spor av steinalder bosetning på Kvetangen og litt lenger sør i 
planområdet. 
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Forslagsstillers kommentar: 
Bryggeanlegget flyttes noe lenger nord enn hva kommuneplanens arealdel angir for å ikke komme i 
konflikt med det automatisk fredede kulturminnet på Kvetangen. 
 
Fortidsminneforeningen på Romerike, datert 06.01.2020 
Fortidsminneforeningen forutsetter at anleggene ikke vil påvirke det fredede kulturminnet og påpeker 
også at byggeprosessen ikke må gi negative konsekvenser. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller har trukket bryggeanlegget lenger nord enn det som er avsatt i kommuneplanen for å 
ivareta kulturminnet. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat, datert 02.12.2019  
Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Det må vurderes om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller har i planbeskrivelse vurdert at tiltaket ikke vil medføre spesiell skade eller ulempe for 
allmenne interesser. Det vil heller ikke komme i konflikt med eksisterende eller planlagte anlegg. 
 
Hafslund Nett, datert 16.12.2019 
Ved planlegging av bebyggelse som krever strøm kan det bli behov for å sette av arealer til å etablere 
en ny nettstasjon innenfor planavgrensningen.  
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller skal ikke ha strøm til bryggeanlegget og ny nettstasjon vil derfor ikke være nødvendig. 
 
Statens vegvesen, datert 11.12.2019  
Statens vegvesen skriver i sitt brev at de ikke har noen merknader. 
 
Nedre Romerike brann- og redningsvesen IKS, datert 06.01.2020 
Brannvesenet vil ikke kunne berge materielle verdier, siden området er vanskelig tilgjengelig. 
 
Forslagsstillers kommentar: 
Forslagsstiller tar uttalelsen til orientering. 
 
 

Relevante bestemmelser: 
 
Plan- og bygningsloven §§ 12-10 og12.11 
 
I henhold til plan- og bygningsloven skal kommunen ved førstegangsbehandling av et forslag  
til reguleringsplan ta stilling til hvorvidt planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn eller  
ikke. Eventuelle merknader til planvarselet skal ligge til grunn for avgjørelsen. 
 
 

Vurderinger: 
Bryggeanlegg med tilhørende boder for oppbevaring av kajakker vil stimulere til økt bruk at Setten 
som rekreasjonsområde. 
 
Arealet som er avsatt til småbåthavn i kommuneplanen er mindre enn planens omfang. I 
kommuneplanen er det avsatt et område på ca. 1,5 daa, mens reguleringsplanen har en størrelse på 
3,2 daa. Kommunedirektøren er positiv til at planområdet utvides, samt at utformingen og 
plasseringen endres. Dette siden området som er avsatt i kommuneplanen ligger nærme kulturminnet, 
samt at fasongen på avsatt område er noe uheldig i forhold til anleggelse av bryggeanlegg. Ved å 
trekke planområdet lenger nord, samt å endre utformingen av avsatt område i kommuneplanen vil 
planområdet bli mer hensiktsmessig og får en bedre utnyttelse. 
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Det er viktig å få på plass et godt bryggeanlegg for båter på Setten. Et bryggeanlegg vil gjøre at båter 
samles til en brygge og blir mindre utsatt for vær og vind. Fortøyning til brygge vil redusere faren for at 
båtene sliter seg løs ved sterk vind, noe som har vært tilfelle. Båter fortøyd til bøyer og til land langs 
vannkanten tar mer plass og vil være mer skjemmende for omgivelsene enn et bryggeanlegg hvor 
båtene kan samles og ligge trygt fortøyd. 
 
Kommunedirektøren er enig med forslagsstillers kommentarer til uttalelsene som har kommet inn i 
forbindelse med varsel om planoppstart. 
 
 

Økonomiske vurderinger: 
Avgjørelsen om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn eller ikke vurderes ikke å ha 
økonomiske konsekvenser for kommunen. 
 
 

Miljømessige konsekvenser: 
Av naturmangfoldlovens § 7 fremgår det at omsøkte tiltak skal vurderes etter naturmangfoldlovens 
prinsipper for offentlig beslutningstaking (§§ 8 til 12). Disse vurderingene fremkommer i vedlagt 
planbeskrivelse og det er ikke funnet forhold etter disse prinsippene som tilsier at planforslaget ikke 
kan legges ut til offentlig høring. 
 
 

Alternativer og konsekvenser:  
 

1. Formannskapet kan velge å gi sin tilslutning til planforslaget, ved å legge det ut til offentlig 
ettersyn.  

2. Formannskapet kan velge å avvise forelagt planforslag, eller legge det ut til offentlig ettersyn 
med eventuelle endringer. 

 
 

Konklusjon: 
Kommunedirektøren vil anbefale Formannskapet å vedta forslag til reguleringsplan utlagt til offentlig 
ettersyn. 
 


	Forslag til reguleringsplan for bryggeanlegg ved Setten hyttepark - 1. gangsbehandling

