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Oppstartsmøte bryggeanlegg Setten hyttepark

Dato: 2019-10-09 Sted: Bjørkelangen, Aurskog-Høland kommune Tid: 12:00
Møteleder: Referent: Andreas Kaarbø
Virksomhet:
Norconsult AS

Aurskog-Høland kommune

ByggMedOss AS

Navn/Init. :
Andreas Kaarbø og Kjersti Andrea
B. Fjeldstad

Henry Michael Ødegaard

Lasse Heggedal

Rolle/Ansvar:
Arealplanlegger/
plankonsulent

Saksbehandler

Utbygger

Tilstede: Kopi:
Sendes
møtedelta
kere +
Knut
Heggedal

Neste møte: Sted: Tid:

Punkt: Sak: Frist/Utført: Ansvar:

2

3

4

5

6

Bakgrunn for ønsket om brygger v/Lasse Heggedal
Det er ønskelig med bryggeanlegg ved vannet nedenfor hytteområdet.
Det er flere som har opplevet at de båter som ligger på bøye er utsatt
for vær og vind og slites løs når det er sterk vind fra nord som får godt
tak. Det antas at om lag 30-40% av hytteeierne innenfor Setten
hyttepark vil ønske seg brygger, og det planlegges for å imøtekomme
dette.

Utforming av bryggeanlegg
Det ønskes primært 3 steder med brygger, hvorav
hovedbryggeanlegget vil ligger i bukta på nordsiden av odden. Der
tenkes det også anlagt bod(er) med hyllesystem eller reoler med tak,
på land, for oppbevaring av kajakker for hyttefolket.
For de to bryggelokalitetene lenger sør ønskes det kun bryggeanlegg i
sjø.
Bryggeanleggene skal forankres på land. Det skal ikke opparbeides
for sjøsettingsplass innenfor planområdet.

Adkomst
Det planlegges ingen opparbeidelse av adkomst ned til bryggene, det
tenkes at eksisterende stier/tråkk vil fungere tilfredsstillende. Båtutsett
er tilgjengelig andre steder i Setten.

Teknisk infrastruktur
Ingen behov for teknisk infrastruktur, herunder VA, VEG.

Utredningskrav
Det anses ikke nødvendig med utredning iht. Naturvernloven.

Kulturminner
Ved regulering av Setten hyttepark ble det foretatt
kulturminneundersøkelser i området. Dette antas dermed som
unødvendig i denne planprosess.
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Varsling oppstart 
Varsel om oppstart kunngjøres i èn avis: Indre Akershus Blad. 
Oppstartvarsling godkjennes av kommunen før den går i trykken.  
Kommunen sender varslingsliste (adresseliste og naboliste) til 
plankonsulent. 

 

 

Ref. AK/KAF, 14.10.2019 
 


