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Til: Aurskog-Høland kommune 

Fra: Andreas Kaarbø 

Dato 2020-02-11 

   

1. Bakgrunn for tiltaket og reguleringsplan 

Det skal reguleres bryggeanlegg i innsjøen Setten ved Setten Hyttepark, på Kvetangen, i Aurskog-

Høland kommune. Det planlegges for om lag 40-50 plasser for småbåter. Bryggeanlegget vil ligge på 

nordsiden av odden Kvetangen. Bryggeanlegget skal forankres på land. Det tenkes også anlagt 

boder på land med hyllesystem eller reoler med tak for oppbevaring av kajakker for hytteeierne. 

I tilknytning til bryggeanlegget skal det ikke opparbeides teknisk infrastruktur som vann og 

avløpsanlegg. Det legges heller ikke opp til serviceanlegg eller anlegg for utsetting av båter i 

tilknytning til bryggeanlegget. Det skal ikke opparbeides flere adkomstveger enn de stier som 

allerede eksisterer i området. 

Forholdet til kommuneplanens arealdel: 

Det er i nylig vedtatt arealdel av kommuneplanen avsatt område for småbåthavn på Kvetangen i 
Setten. Området ligger både på land, og strekker seg ut i vannet.  

   

Her vises området som er avsatt til småbåthavn i kommuneplanens arealdel. 

 



Notat 

Oppdragsgiver:   

Oppdragsnr.:     Dokumentnr.:   

2020-02-11  |  Side 2 av 7 n:\519\76\5197689\5 arbeidsdokumenter\59 ku\11 02 2020 vurdering av ku plikt brygger setten.docx 

 

Det befinner seg et automatisk fredet kulturminne som ligger delvis inne i området som er 
avsatt til småbåthavn i kommuneplanens arealdel; Kinnestad, Kvetangen, Boplass 
(158330-1). Det foreslås derfor at området for bryggeanlegg flyttes noe nordover i forhold til 
kommuneplanens arealdel for at anlegget ikke skal komme i konflikt med kulturminnet. I 
tillegg vil formen på regulert bryggeanlegg i innsjøen være noe annerledes i sin utforming, 
og strekke seg noe lenger ut i innsjøen enn hva som vises i kommuneplanens arealdel. 
Dette er nærmere beskrevet og illustrert i kartutsnittet nedenfor, der rødbrun farge illustrerer 
området som endres i forhold til kommuneplanens arealdel.    

   

Her vises området som er avsatt til småbåthavn og området som er vernet for ivaretakelse av kulturminnet, 
samt forslag til endret plassering av bryggeanlegget for ikke å komme i konflikt med kulturminnet. 

 

 

 

 



Notat 

Oppdragsgiver:   

Oppdragsnr.:     Dokumentnr.:   

2020-02-11  |  Side 3 av 7 n:\519\76\5197689\5 arbeidsdokumenter\59 ku\11 02 2020 vurdering av ku plikt brygger setten.docx 

 

2. Vurdering av om tiltaket utløser krav om 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.  
 

Hensikten med forskriften er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning 
under forberedelsen av planer og tiltak, og når det tas stilling til om og på hvilke vilkår 
planer eller tiltak kan gjennomføres. 
 
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. Ansvarlig myndighet vil i dette tilfellet være Aurskog-Høland 
kommune. 
 
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. 
 

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 

melding 

a) kommuneplanens arealdel etter § 11-5 og regionale planer etter plan- og bygningsloven 
§ 8-1, kommunedelplaner etter § 11-1, og områdereguleringer etter § 12-2 når planene 
fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II  
 
b) reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. 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  
 
c) tiltak i vedlegg I som behandles etter andre lover enn plan- og bygningsloven.  
 
Vurdering: 
Tiltaket faller ikke inn under de definerte planer eller tiltak som er listet opp i forskriftens 
vedlegg nr. 1. 
 
§ 7.Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha 
melding 
a) tiltak i vedlegg II som behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven  
 
b) planer og programmer etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg I og II 
og som vedtas av et departement.  
 
Vurdering: 
§7 gjelder ikke her da dette er et tiltak etter plan- og bygningsloven.  
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§ 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. 
 
Vurdering: 
Tiltaket faller inn under punkt 12 b) i vedlegg II, som gjelder for Lystbåthavner. Tiltaket 
innebærer et småbåtanlegg med om lag 40-50 båtplasser. Det legges imidlertid ikke opp til 
tradisjonelle servicefunksjoner som en forbinder med tradisjonelle lystbåthavner. Innenfor 
planområdet er det kun tenkt oppført et bryggeanlegg som skal forankres på land, med 
tilhørende boder for oppbevaring av kajakker. Bryggeanlegget er ment å gi mulighet for de 
som allerede har båt på Setten til å få en tryggere og mer konsentrert båtplass hvor båtene 
vil være mindre utsatt for vær og vind, i forhold til forankring av båter på bøyer osv. som tar 
mer plass. Setten er en innsjø der det allerede er både bryggeanlegg og enkeltstående 
brygger fra tidligere. 
 
I vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn, skal det iht. § 10 ses hen til egenskaper ved planen eller tiltaket, og planen eller 
tiltakets lokalisering og påvirkning på omgivelsene, av tiltak som inngår i vedlegg II. 
 
Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 

Egenskaper: Vurdering: 

a) størrelse, planområde og utforming Planområdet har relativt liten 
utstrekning. Det er noe areal på land 
som skal benyttes til forankring av 
bryggeanlegget, og det planlegges for 
oppførelse av noen boder der 
hyttefolket kan oppbevare sine 
kajakker. 

b) bruken av naturressurser, særlig 
arealer, jord, mineralressurser, vann og 
biologiske ressurser 

Det er begrenset bruk av areal på land. 
I vann er det planlagt bryggeanlegg 
med om lag 40-50 båtplasser for 
småbåter. 

c) avfallsproduksjon og utslipp Det legges ikke opp til serviceanlegg for 
vedlikehold av båter eller tilsvarende 
aktiviteter i planområdet. Det 
planlegges heller ikke for anlegg for 
utsett av båt på stedet. Det anses derfor 
å være liten fare for avfallsproduksjon 
eller utslipp fra planområdet.  
Det er viktig for å forebygge utslipp og 
lekkasje av drivstoff og olje, at båtene 
blir samlet og ikke liggende i bøyer og 
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langs land der de er mer utsatt for vær 
og vind. Vi antar derfor at det blir 
mindre søl og lekkasje av drivstoff/olje 
fra båtene, spesielt også ved påfylling, 
da de ligger sikrere og roligere.  
Faren for at båtene sliter seg løs og blir 
ødelagt, med påfølgende utslipp av 
drivstoff/olje, er også lavere hvis båtene 
samles i et bryggeanlegg. 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller 
katastrofer 

En kan ikke se at tiltaket vil medføre 
risiko for alvorlige ulykker eller 
katastrofer. 

 
Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket 
kan medføre eller komme i konflikt med: 
 

Kriterier Vurdering: 

a) verneområder etter naturmangfoldloven 
kapittel V eller markaloven § 11, utvalgte 
naturtyper (naturmangfoldloven kapittel VI), 
prioriterte arter, vernede vassdrag, 
nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, 
objekter, områder og kulturmiljø fredet etter 
kulturminneloven 

Tiltaket vil ikke komme i konflikt med 
nevnte verneområder, objekter eller 
kulturmiljø eller kulturminner. Planområdet 
tar hensyn til kulturminnet som ligger i 
nærheten.  
Edelkreps lever i Haldenvassdraget og er 
en rødlisteart - en prioritert art. Arten er 
sårbar overfor forurensing. Det antas at 
tiltaket med bryggeanlegg vil være et 
positivt tiltak ifht. edelkrepsen, da det 
anses å medføre redusert fare for 
forurensning i form av utslipp og søl av 
drivstoff/olje i vassdraget og bidra til en mer 
tilgjengelig strandsone.  

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle 
landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt 
viktige mineralressurser, områder med stor 
betydning for samisk utmarksnæring eller 
reindrift og områder som er særlig viktige 
for friluftsliv 

Planområdet tar hensyn til kulturminnet 
som ligger i nærheten. Planområdet er 
foreslått forskjøvet noe lenger nord enn hva 
som er avsatt til småbåthavn i 
kommuneplanens arealdel, av hensyn til 
bevaring av kulturminnet. 
Ved å rydde i antall bøyer og i antall båter 
som blir dratt opp på land, vil dette gjøre 
strandlinjen mere tilgjengelig både for den 
truede edelkrepsen og for øvrige dyr og 
mennesker. Tiltaket med båtplasser og 
spesielt anlegg for oppbevaring av 
kajakker, vil stimulere til økt bruk at Setten 
som rekreasjonsområde. 
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c) statlige planretningslinjer, statlige 
planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av plan- 
og bygningsloven av 27. juni 2008 nr. 71 
eller rikspolitiske bestemmelser eller 
rikspolitiske retningslinjer gitt i medhold av 
plan- og bygningsloven av 14. juni 1985 nr. 
77. 

Vassdraget faller inn under rikspolitiske 
retningslinjer for vernede vassdrag. Setten 
ligger innenfor området som er omfattet av 
Haldenvassdraget. Tiltaket omfattes ikke 
av retningslinjens vedlegg nr. 3 som 
omhandler inngrep som blant annet 
vegbygging, masseuttak, vannuttak, 
forbygning/strandkledning, flomvern, 
kanalisering, bygg/anlegg og forurensning, 
og som kan skade verneverdier i vassdrag. 
En liste over inngrep er gitt i retningslinjens 
vedlegg 3. Der antydes også hvilke formål 
inngrepene er ment å tjene og enkelte 
skadeeffekter av slike inngrep. 

d) større omdisponering av områder avsatt 
til landbruks-, natur- og friluftsformål, samt 
reindrift eller områder som er regulert til 
landbruk og som er av stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

Tiltaket vil ikke komme i konflikt med 
områder avsatt til LNFR – formål i 
kommuneplanens arealdel, med unntak av 
at planområdet forskyves noe lenger i 
nordlig retning grunnet hensynet til 
kulturminnet like i syd. 

e) økt belastning i områder der fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Ingen konflikt. 

f) konsekvenser for befolkningens helse, 
for eksempel som følge av vann- eller 
luftforurensning 

Ingen fare for vann- eller luftforurensning 
da tiltaket ikke legger opp til annen bruk av 
vassdrag enn hva som er dagens bruk. 

g) vesentlig forurensning eller 
klimagassutslipp 

Tiltaket vil ikke legge opp til vesentlig 
forurensning eller klimagassutslipp. Det 
legges ikke opp til serviceanlegg for 
vedlikehold av båter eller tilsvarende 
aktiviteter i planområdet. Det planlegges 
heller ikke for anlegg for utsett av båt på 
stedet. Eksisterende båttrafikk på Setten 
kan trolig bli noe øket som følge av tiltaket, 
men det anses å ikke få merkbar effekt.  
Konsekvensen av lekkasjer fra drivstoff/olje 
fra båtmotorer vil medføre forurensning og 
generelt føre til en forringelse av 
vannkvaliteten. I følge vurderingen av 
egenskapene ved tiltaket i punkt c i 
tabellen ovenfor, er det vurdert at 
forurensningen anses å bli redusert. 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge 
av naturfarer som ras, skred eller flom. 

Det anses ikke å foreligge risiko for nevnte 
farer. 
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3. Oppsummering og konklusjon: 

§ 6 og vedlegg I er vurdert til ikke å være gjeldende her, da tiltaket ikke er listet opp i 
vedlegg I.  
§7 er vurdert til ikke å være gjeldende her da, tiltaket ikke faller inn under annet lovverk, 
eller skal behandles av departement. 
§ 8 og vedlegg II er vurdert til å være gjeldende her, da tiltaket omfattes av punkt 12 b) i 
vedlegg II, som gjelder for Lystbåthavner. Tiltaket er dog vurdert til ikke å medføre 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
 
Et bryggeanlegg med tilhørende boder er et reversibelt tiltak. Tiltaket kan dermed fjernes, 
og området kan tilbakeføres til opprinnelig stand, dersom det senere viser seg at tiltaket vil 
medføre stor forurensning og vesentlige ulemper og skade. 
 
Konklusjonen er at planen ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
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