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Øvre Eiker - uttalelse til reguleringsplan med varsel om utvidelse av 
planområde - 88/10 - 164/5 - 3001/16 - Myremoen 

Vi viser til deres oversendelse datert 9.11.2020 med varsel om utvidelse av planområde for 
reguleringsplan Myremoen.  
 

Bakgrunn 
Det fremgår av varselet at formålet med planarbeidet er å inkludere Myrmoen travbane 
gnr/bnr 88/25, 26, 27 i planforslaget. Travbanen er avsatt til Landbruk-, natur- og friluftsformål 
samt reindrift (LNFR) i kommuneplanen for Øvre Eiker. Aktuelt reguleringsformål for travbanen 
er idrettsanlegg. Formålet med reguleringsplanen er som tidligere varslet å legge til rette for et 
aktivitetsanlegg for utendørsidrett, herunder ulike skiaktiviteter og sommeraktiviteter samt legge 
til rette for utvikling av eksisterende travbanes virksomhet. 
 
Fylkesmannens rolle 
Vi skal bidra til at planer ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser innen landbruk, 
klima og miljøvern, folkehelse, samfunnssikkerhet, samt barn og unges interesser. Fylkesmannen 
skal arbeide for at Stortingets og regjeringens vedtak, mål og retningslinjer innen våre 
ansvarsområder blir fulgt opp i kommunale planer. Kommunen er planmyndighet og har 
ansvaret for at plan- og bygningslovens formelle krav til innhold og planprosess oppfylles i 
planarbeidet.  
 
Fylkesmannens innspill  
Vi forutsetter at våre innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan, datert 11.10.2019, tas med 
også i arbeidet med utvidet planområde.  
 
Følgende statlige planretningslinjer ser ut til å være relevante føringer for planarbeidet:  

- Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018). 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014). 
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995). 

 
Videre viser vi til Fylkesmannens forventningsbrev til kommunene for 2020 av 29. januar 2020 og 
Fylkesmannen i Oslo og Vikens forventninger til kommunal arealplanlegging 2019-2020 av 14. 
november 2019. Vi anbefaler også nettsidene www.planlegging.no og www.miljøstatus.no.  

https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/kommunal-styring/forventningsbrev-til-kommunene-for-2020/
https://www.fylkesmannen.no/oslo-og-viken/plan-og-bygg/sideoppbevaring/forventninger-til-kommunal-planlegging/
http://www.planlegging.no/
http://www.milj%C3%B8status.no/


 
Vi vil komme tilbake til saken når planen er på offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen 
seniorrådgiver 
 

  
 
Kristin Viko Gaupset 
rådgiver 
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Øvre Eiker kommune -uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan 
for Myremoen - 88/10 - 164/5 - 3001/16 

Bakgrunn 
Vi viser til oversendt varsel om oppstart av reguleringsplan for Myremoen. Hensikten med planen er 
å etablere et aktivitetsområde med langrennsløyper, skilekbakke, rekruteringsbakke for hopp, 
rulleskibane og lysløyper. Området har et areal på ca 1,22 kvm og er avsatt til rent LNF-formål og 
LNF-område for med spredt fritidsbebyggelse i kommuneplanenes arealdel.  
 
Fylkesmannens kommentarer 
 
Fylkesmannen mener det er noe uheldig at det startes opp arbeid med reguleringsplan uten at 
arealbruken er avklart gjennom på kommuneplannivå. Gjennom en kommuneplanrullering vil det 
være lettere å ta stilling til behovet for idrettsarealer mer helhetlig i kommunen. Videre er avklaring 
på kommuneplannivå med på sikre forutsigbarhet, medvirkningsprosesser og en arealforvaltning 
som er i tråd med nasjonale føringer.  
 
I tilsendt referat fra oppstartmøtet vises det til at det er krav om konsekvensutredning, uten at det 
fremkommer om det er behov for planprogram. Fylkesmannen vil vise til at formålet med bruk av 
planprogram er å gjøre rede for behovet og opplegget for utredning av planens virkninger for miljø 
og samfunn og hvordan dette arbeidet skal gjennomføres. Som et minimum skal planprogrammet 
gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning. 
Fylkesmannen vil anbefale at det utarbeides ett planprogram. 
 
Følgende tema må vurderes og ivaretas i planarbeidet: 
 
Barn og unges interesser 
Av tilsendt oppstartsvarsel fremgår det at tiltaket er rettet mot alle aldersgrupper og nivåer, men vil 
ha størst fokus på barn og unge. Fylkesmannen ber om at planarbeidet sikrer en tidlig og aktiv 
medvirkning fra barn og unge i planprosessen i tråd med pbl § 5-1 og i henhold til de rikspolitiske 
retningslinjene for å styrke barn og unges interesser i planlegging punkt 4d.  Av rundskriv T-2/08 fremgår 
det at de personer, grupper eller instanser som kan representere barn og unges sak, også må gis 
anledning til å medvirke. Vi forutsetter at tema blir nøye fulgt opp i videre planprosess.  
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Støy  
Tiltakene reguleringen legger til rette for vil kunne føre til en økt trafikkbelastning i området. Det må 
derfor foretas en vurdering om tiltaket vil kunne medføre støybelastning over anbefalte 
grenseverdiene i tabell 3 i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 for 
eksisterende støyømfintlig bebyggelse i nærområdet ut fra forventet trafikkøkning. Dersom ny 
aktivitet og økt trafikk vil føre til økte verdier ber vi om at det utarbeides en støyutredning og at 
planen sikrer at boligene blir sikret tilfredsstillende støynivåer.  
 
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
Vi viser til føringene i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
fastsatt 26. september 2014, Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, regionale 
Areal- og transportplan Buskerudbyen 2013-2023, Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-
2035 og nullvekstmålet for personbiltrafikk i storbyområdene. Dette er føringer som må legges til 
grunn i vurderingen om anlegget vil ha en gunstig plassering i kommunen. Fylkesmannen viser til at 
området ligger noe usentralt til, der det er naturlig å bruke bil som fremkomstmiddel. Fylkesmannen 
vil vise til at det ikke er alle grupper som vil kunne benytte seg av anlegget som har mulighet til å 
bruke bil som fremkomstmiddel. Derfor ber vi om at muligheter for å ta kollektivtrafikk til området 
undersøkes og at det arbeides for å tilrettelegge for bruk av kollektiv transportmidler. Videre må det 
legges vekt på trafikksikre adkomster og ferdselsårer for gående og syklene. 
 
Naturmangfold, grønnstruktur, landskap og friluftsliv  
Planforslaget må ta hensyn til verdi for landskap, rekreasjonsområder og naturmangfold. Vi viser 
videre til Den europeiske landskapskonvensjonen som trådte i kraft 1. mars 2004 og ber om at utvikling 
av området ivaretar viktige landskapsmessige verdier. Lov om forvaltning av naturens mangfold av 
19. juni 2009 omhandler sentrale prinsipper om kunnskapsgrunnlag og miljørettslige prinsipper som 
skal legges til grunn for arealplanlegging etter annet lovverk. Som en del av videre planarbeid må det 
gjøres rede for hvordan de miljørettslige prinsippene om offentlig beslutningstaking i §§ 8-12 i 
naturmangfoldloven er vurdert og ivaretatt. Som del av vurderingen må det vurderes om det er 
behov for kartlegging av området.  
 
Vi viser til at det i Miljødirektoratets naturbase er registrert to områder med naturtypen 
Naturbeitemark av verdi A – Svært viktig rett utenfor planavgrenngen. Områdene er vurdert til å 
være i god hevd og scorer høyt på artsmangfold. De to rødlistede artene høstmarinøkkel (VU) og 
huldrenøkkel (CR) er i finne i lokalitetene. Fylkesmannen forventer at planforslaget ikke medfører at 
beiting på området ikke kan fortsette. Videre må ikke funnene blir negativ påvirket som følge av 
planlagt ny aktivitet i området. Vi viser også til at ved travbanen er det registrert en mindre dam med 
forekomst av storsalamander med verdi A og at det er registret naturtype liggende død ved i 
området mot Hønerudåsen. 
 
Videre er det flere myrområder innenfor planområdet. Disse må identifiseres og merkes av på 
plankartet. I den nye politiske plattformen til regjeringen fremgår det blant annet at den vil: 

 Videreføre arbeidet med restaurering av myr.  
 Stoppe nydyrkingen av myr og restaurere ødelagt myr.  

 
Myrområdene som ligger innenfor planområdet må derfor ivaretas i det videre arbeidet. Denne 
naturtypen er også viktig for hydrologien i området og av hensyn til behovet for å få ned 
klimagassutslippene bør disse bevares.  
 
Når det gjelder friluftsliv vil vi vise til at det er positivt at kommunen satser på å øke tilbudet i 
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kommunen. I den sammenheng vil vi også vise til Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde 
til helse og livskvalitet, hvor det fremgår mål for friluftspolitikken om at en stor del av befolkningen 
driver jevnlig med friluftsliv. Regjeringen vil derfor at friluftsliv i nærmiljøet skal prioriteres i det 
offentlige friluftsarbeidet. I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging står det også 
at kommunene skal legge til rette for fysisk aktivitet for hele befolkningen, blant annet ved å sikre 
grønne områder som er lett tilgjengelige og tilrettelagt for fritidsaktiviteter, idrett, lek og avkobling. 
 
Universell utforming 
Universell utforming er et forhold som det må redegjøres for og som bør sikres fulgt 
opp gjennom egne planbestemmelser. Vi viser til Lov om likestilling og forbud mot diskriminering, 
trådte i kraft 1. januar 2018 og Regjeringens handlingsplan for økt tilgjengelighet for personer med 
nedsatt funksjonsevne. 
 
ROS-analyse 
Vi ber om at det utarbeides ROS-analyse som skal følge planforslaget ved offentlig ettersyn og at 
eventuelle nødvendige tiltak mot uønskede hendelser blir innarbeidet i planen. Vi viser til plan- og 
bygningsloven § 4-3 hvor det er krav til utarbeidelse av risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
ved utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 
betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 
følge av planlagt utbygging. 
 
Vi anbefaler at DSB sin veileder Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging fra 2017 og 
rundskriv H-5/18 Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling fra Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet blir benyttet som nyttig hjelpemiddel. 
 
 
Med hilsen 
 
Geir Sørmoen (e.f.) 
Seniorrådgiver 

  
 
Marte Hakavik Braarud 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Øvre eiker kommune - Reguleringsplan - Gbnr 88/10 med flere - 
Myremoen - Detaljregulering - Uttalelse til varsel om utvidelse av 
planområde 
Vi viser til brev av 9. november med varsel om utvidet planområde for reguleringsplan 
Myremoen. 
 
Tiltaket er vurdert ut fra fylkeskommunens rolle som regional planmyndighet, forvalter av 
fylkesvei, fagmyndighet for kulturminnevern og prosessmyndighet etter vannforskriften. Viken 
fylkeskommune har følgende merknader til varselet:  
 
Om planarbeidet og utvidelsen 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et aktivitetsanlegg for utendørsidrett, med 
ulike skiaktiviteter og sommeraktiviteter. I tillegg skal det legges til rette for utvikling av 
eksisterende travbanes virksomhet. Det er krav om konsekvensutredning iht. forskrift om 
konsekvensutredninger §8, vedlegg 2, del 12, pkt. a. Planområdet ligger ved Slottåsen nord 
for Hokksund, og er avsatt til henholdsvis LNFR-formål og LNFR spredt fritidsbebyggelse i 
overordna plan. 
 
Hensikten med utvidelsen av planområdet er å inkludere Myrmoen travbane gnr/bnr 88/25, 
26, 27 i planforslaget. Travbanen er uregulert og avsatt til LNFR-formål i overordna plan. 
Aktuelt reguleringsformål for travbanen er idrettsanlegg. 
 
Planfaglige merknader 
Vi viser til vår uttalelse ved varsel om oppstart og ber om at momentene her legges til grunn i 
planarbeidet. I tillegg til det vi uttalte den gang viser vi til at det er kartlagt rødlistearter i og 
rundt planområdet i kartløsningen Naturbase. Vi viser til Regional plan for areal og transport i 
Buskerud 2018-2035 som legger til grunn at hensynet til prioriterte arter, truede eller nær 
truede arter og utvalgte naturtyper eller truede og nær truede naturtyper, jf. Norsk rødliste 
for arter 2015 og Norsk rødliste for naturtyper 2011, skal ivaretas. Vi går ut fra at dette 
forholdet vil vurderes nærmere i konsekvensutredningen. 
 
Samferdselsfaglige merknader 
Vi har ingen merknad. 

 
Kulturminnefaglige merknader 
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Arkeologiske kulturminner: 

Vi viser til Buskerud fylkeskommunes tidligere uttalelse datert 15.10.2019 i forbindelse med 
opprinnelig varsel om oppstart (vedlagt). Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk 
fredede kulturminner innenfor planområdet. Vi kjenner imidlertid til kulturminner (id 19243, 
id 5950) registrert tett på veitraseen inn til området, deriblant en automatisk fredet steinring. 
De nevnte kulturminnene inngår også i et større kulturmiljø i Øvre Eikers kommunedelplan for 
kulturminner (kulturmiljø 3: Myreslottet), som grenser til reguleringsplanen i nordøst. Vi vil 
ikke kunne akseptere tiltak som forringer opplevelsen av de nevnte kulturminnene og 
kulturmiljøet Myreslottet. Dersom kulturminneverdiene ikke blir tilstrekkelig hensyntatt, kan 
det ved offentlig ettersyn bli fremmet innsigelse til planforslaget.  

I uttalelsen varslet fylkeskommunen også krav om arkeologisk registrering av deler av det 
varslede planområdet (se denne). Etter at Buskerud fylkeskommune ble del av Viken 
fylkeskommune har enkelte satser osv for arkeologisk feltarbeid blitt endret. Vi legger derfor 
ved et oppdatert budsjett tilpasset det nye varselet, med dagens budsjettsatser. De totale 
registreringskostnadene er beregnet til maksimalt kr 43 049,-. Budsjettet er basert på 2020-
priser og kan bli indeksjustert og oppdatert i henhold til Statens regulativer.  

Budsjettet er utarbeidet i henhold til Riksantikvarens retningslinjer for budsjettering og 
gjennomføring av arkeologiske registreringer 
(https://www.riksantikvaren.no/veileder/arkeologiske-registreringer-undersokelsesplikten). 
Utgifter til arkeologisk registrering vil bli belastet tiltakshaver, jf. kulturminnelovens § 10. 
Fakturerte kostnader vil ikke overstige budsjettert beløp. 

Arbeidet er anslått til inntil 5 dagsverk for arkeolog, med forarbeid, feltarbeid og 
etterarbeid/rapport. Det er i tillegg budsjettert for en C14-prøve til vedartsanalyse og 
datering. Dersom arbeidet tar kortere tid og/eller det ikke sendes inn dateringsprøve, vil 
kostnaden selvsagt bli tilsvarende redusert.  

Vi ber dere melde fra om eventuelle endringer av planområdet eller annet som kan påvirke 
kostnadsoverslaget. Ved vesentlige uforutsette forhold kan det være nødvendig å foreta 
budsjettjusteringer. Slike forhold kan eksempelvis være utvidelse av tiltaksområdet med 
bakgrunn i ønsker fra tiltakshaver, manglende oppfylling fra tiltakshavers side av avtalte 
forhold knyttet til hogst, slått/innhøsting el.lign., sesongmessige utfordringer som følge av 
frost eller snø og vesentlig forsinkelse på grunn av manglende adgang til eiendom. 

Fylkeskommunens beslutning om omfanget av undersøkelsene er ikke et enkeltvedtak, og kan 
dermed ikke påklages. Tiltakshaver kan likevel be Riksantikvaren vurdere rimeligheten i 
omfanget av undersøkelsene.  

 

Bestilling og oppstart: 

Vår erfaring tilsier at avklaring av forholdet til automatisk fredete kulturminner bør gjøres 
tidligst mulig i planprosessen. Hvis registreringen ikke er gjennomført før planen legges ut til 
offentlig ettersyn, kan dette medføre behov for utvidet høringsfrist.  

https://www.riksantikvaren.no/veileder/arkeologiske-registreringer-undersokelsesplikten
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Vi ber om at vedlagte kostnadsoverslag på inntil kr. 43 049,- vurderes av tiltakshaver, og at 
eventuell aksept returneres skriftlig. Vi kan ikke sette i gang arkeologisk registrering før vi har 
mottatt skriftlig aksept, med fakturamottaker og -adresse, til e-post: 
bestillingfeltarkelogi@viken.no.  

Når budsjettet er akseptert, avtales tidspunkt og nærmere vilkår for registreringen med vår 
feltkoordinator Linn Marksten; telefon 22 05 56 95 / mobil 976 41 826, 
bestillingfeltarkeologi@viken.no. Registreringer kan bare foretas når bakken er snø- og telefri. 
Da feltenheten ofte har stor pågang, bør bestilling gjøres i god tid for å sikre fremdriften i 
arbeidet.  

Vi gjør oppmerksom på at berørte grunneiere må varsles og godkjenne arkeologisk 
registrering på deres eiendom i god tid før oppstart av feltarbeidet. Fylkeskommunen kan ikke 
utføre registrering før dette er klart. 

 

Bygningsmiljø og landskap: 

Fagfeltet har ingen merknader, da vi ikke kjenner til nyere tids kulturminner i den foreslåtte 
utvidelsen av planområdet. 

 

Vennlig hilsen 

Per Albert Kierulf Christina Ilmork Martinsen 

Avdelingsleder Rådgiver 

 

Vedlegg: 
1 BFKs uttalelse til opprinnelig varsel 
2 Budsjett_Myremoen_oppdatert 2020 
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Saksbehandler plan: Christina I. Martinsen 
 
Kopi til: 
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Budsjett arkeologisk registrering

Saksnr. 20/139426 Saksbeh.:

Prosjektnr. Dato: 30.11.2020

Tiltakshaver

Adresse

TIMEKOSTNADER
timer à kr sum

Forarbeid 7,5 847kr             6 353kr                 
Feltarbeid u/overnatting 15,0 847kr             12 705kr              
Feltarbeid m/overnatting 1 130kr          -kr                     
Etterarbeid 15,0 847kr             12 705kr              
Sum timekostnader 37,5 31 763kr              

REISEUTGIFTER
Reiseutlegg
Leiebil el. tilsvarende 1 510kr                 
Sum reiseutgifter 1 510kr                

KJØP AV TJENESTER
Gravemaskin
Annet teknisk utstyr
Delsum -kr                    
Naturvitenskapelige analyser
14C 6 600kr                 
annet
Delsum naturvitenskap 6 600kr                
Andre konsulenttjenester
Sum kjøp av tjenester 6 600kr                

Håndtering av funn, prøver og dokumentasjonsmateriale (inntil 10 % av lønnskostnader)
10 % 3 176kr                 

SUM BUDSJETT (maksimum) 43 049kr              

Kulturhistorisk museum

Viken fylkeskommune

Anja S. Melvær

Sted/ gård, kommune Myremoen, gbnr 88/10 m fl

Eiker skiklubb

døgnpris 600,- x 2 dager + (2,5 kr pr km x 62km) x 2 dager

Myremoen

kr 5600 (C14-prøve) + kr 500 (vedartsbestemmelse)
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BUSKERUD FYLKESKOMMUNE 
Postadresse: 
Postboks 3563 
NO-3007 Drammen 

Besøksadresse: 
Hauges gate 89, Drammen 
E-postadresse 
postmottak@bfk.no 

Telefon 
+47 32 80 85 00 
 

Bankkonto 
2200.07.13523 
Foretaksregisteret 
NO 964 951 373 

Myremoen - gnr 88 bnr 10 - bnr 164 bnr 5 - gnr 3001 bnr 16 - Øvre 
Eiker kommune - varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 

Vi viser til brev av 17.09.2019 med varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid for Myremoen. 
Buskerud fylkeskommune har plan- og kulturminnefaglige innspill til planarbeidet.  
 
Bakgrunn 
 
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for aktivitetsområde for 
ulike skiidrettsaktiviteter på Øvre Eiker kommunes eiendom. Adkomstveg til området vil 
oppgraderes til kommunal standard og skogsbilveg i området vil kunne legges om. Eksisterende 
turløype i planområdet vil bli videreført med omleginger. Planområdet er i kommuneplanens 
arealdel avsatt til LNF-område og LNF – spredt fritidsbebyggelse. Deler av planområdet inngår i 
«Reguleringsplan for Myrespiten» som «offentlig friområde», «unyansert formål» og «kjøreveg og 
parkering»,  
 
Planfaglige innspill 

 
Generelt er fylkeskommunen positiv til tilrettelegging for tilrettelegging for områder til idrett og 
aktivitet. Fylkeskommunen påpeker likevel at tiltaket ikke  er avsatt i overordnet plan, og at det i 
utgangspunktet burde vurderes på kommuneplannivå for å se tiltaket i en større sammenheng og 
aveiie behovet for idrettsarealer i kommunen. Kommuneplanen er et viktig styringsverktøy for 
arealforvaltningen som blant annet skal sikre forutsigbarhet, medvirkning og en arealforvaltning 
som er i tråd med nasjonale føringer.  
 
Det fremgår ikke av oppstartsvarselet om det er vurdert om tiltaket utløser krav om 
konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 8. Planforslaget bør redegjøre for 
hvordan behovet for konsekvensutredning er vurdert, ihht.  Forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Fylkeskommunen viser til Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging (SPR-SBATP) samt Regional plan for areal og transport for Buskerud 2018-

EIKER SKIKLUBB  
att. Ole Terje Letmolie  
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2035. SPR- SBATP og den regionale areal- og transportplanen må inngå som føringer i 
planarbeidet. Etter føringene er det mål om at utbyggingsmønster og transportsystem skal 
fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for 
klima- og miljøvennlige transportformer. Planarbeidet må redegjøre for hvordan disse føringene 
følges opp og beskrive forventede transportbehov som følge av tiltaket. Det foreslåtte 
aktivitetsområdet har en litt perifer beliggenhet, og dette tilsier at mye av transporten til og fra 
området vil være bilbasert.  Planarbeidet må derfor redegjøre for forventet transportbehov som 
følge av tiltaket og ivareta trafikksikkerheten til myke trafikanter i området.   
 
Når det gjelder barn og unges interesser viser fylkeskommunen til Rikspolitiske retningslinjer for å 
styrke barn og unges interesser i planleggingen, rundskriv T2-/08 Om barn og planlegging og plan- 
og bygningslovens formålsparagraf som vektlegger at barn og unge skal sikres gode 
oppvekstmiljøer. Ved omdisponering av areal brukt til lek skal det gis fullverdig erstatning i tråd 
med retningslinjene og utdypningen i rundskrivet. 
 
Fylkeskommunen viser til Regional plan for areal og transport i Buskerud 2018-2035 og 
stortingsmeldingen Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet. Det vektlegges en 
bærekraftig arealbruk som skal bidra til å ivareta natur- og landskapskvaliteter og friluftshensyn. 
Fylkeskommunen er positive til at eksisterende turløype skal videreføres slik det fremgår av varsel 
om oppstart, og anbefaler at tiltaket hensyntar øvrig stinett i og rundt området. 
 
Det er myr innenfor planområdet. Myr er viktig for biologisk mangfold, kan ha en flomdempende 
og vannrensende effekt og er viktig i en klimasammenheng. I henhold til den regionale areal- og 
transportplanen skal myr- og våtmarksområder ivaretas, og vi ber om at dette vektlegges.  
 
 
Kulturminnefaglige merknader 
 
Arkeologiske kulturminner 
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredede kulturminner innenfor 
planområdet. Vi kjenner imidlertid til kulturminner (id 19243, id 5950) registrert tett på veitraseen 
inn til området, deriblant en automatisk fredet steinring. Vi forutsetter at tiltak ikke har negativ 
virkning på disse kulturminnene. De nevnte kulturminnene inngår også i et større kulturmiljø i 
Øvre Eikers kommunedelplan for kulturminner (kulturmiljø 3: Myreslottet). Vi forutsetter at tiltak 
nær eller tett på kulturmiljøet ikke forringer verdiene i dette.  
 
Registreringene av automatisk fredete kulturminner som er foretatt i forbindelse med 
utarbeidelse av økonomisk kartverk, er ofte mangelfulle. Vi må derfor foreta registreringer før vi 
kan uttale oss til planen. 
 
Krav om arkeologisk registrering 
Vi viser til Lov om kulturminner §§ 8 og 9 om undersøkelsesplikten ved planlegging av offentlige 
og større private tiltak. Det er en fordel at registrering av automatisk fredete kulturminner foretas 
på varselstadiet for å unngå konflikter senere i planprosessen. Slike registreringer må foretas på 
bar og frostfri mark. Utgifter til slik granskning må dekkes av tiltakshaver jfr. lovens § 10.  
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Det er kun behov for arkeologisk registrering i en mindre del av planområdet. Vi vil foreta en 
overflatebefaring av området nærmest de tidligere kjente automatisk fredete kulturminnene (id 
5950 osv). Det resterende området er svært skrint og har lavt potensial for kulturminner, og vil 
derfor ikke registreres. I dialog med plansaksbehandler for Øvre Eiker kommune har vi forstått det 
slik at Rakkestadveien ikke skal opparbeides vesentlig utover dagens situasjon. Vi vil derfor heller 
ikke kreve registrering av denne traseen. 
 
Budsjett og bestilling av arkeologiske undersøkelser 
Tidsbruken for den arkeologiske registreringen inkludert reise, for- og etterarbeid er beregnet til 
33 arbeidstimer. Dette utgjør en kostnadsramme på kr 36 007,-. Se vedlagt budsjett med 
spesifiserte kostnader.  
 
Utviklingsavdelingen ber om aksept, sammen med navn og adresse på mottaker for faktura til: 
postmottak@bfk.no 
 
Våre feltarkeologer vil ta kontakt med grunneier i forkant av registreringen.  
 
Du finner mer informasjon om arkeologiske metoder og arealplanlegging her: 
http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/  
 
 
Noen typer funn kan frigis under registreringen 
Fylkeskommunen deltar i et prosjekt med utvidet myndighet til å fatte vedtak etter 
kulturminnelovens § 8, 1. ledd og § 8, 4. ledd.  
 
Dette innebærer at fylkeskommunen i enkelte tilfeller kan frigjøre enkeltliggende kulturminner av 
vanlig forekommende type, jf. brev fra Miljøverndepartementet av 16.02.2015. Dersom det blir 
aktuelt å benytte seg av dette i gjeldende planområde vil vi ta kontakt under registreringen for å 
avgjøre om eventuelle registrerte kulturminner kan undersøkes med det samme.  
 
Forutsetningen er at dette skal skje innenfor gjeldende budsjett, og skal ikke overstige to dagsverk 
i felt og to dagsverk til etterarbeid. Kulturminnene vil da bli frigitt uten krav om ytterligere 
arkeologiske undersøkelser senere.  
 
For mer informasjon om prosjekt for utvidet myndighet, se: 
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Dispensasjon-for-inngrep-i-
arkeologiske-kulturminner/Delegering-av-myndighet 
 
 
Bygningsvern og etterreformatoriske kulturminner 
Innenfor planområdet ligger det flere kullmiler (askeladden-id: 174246, 261862, 261880, 261877, 
261874, 261876, 262177). Disse er sannsynligvis fra den tidligere gruvedriften sør for området. 
Kulturminnene har ikke et formelt vern, da de er fra perioden etter reformasjonen i 1537. De 
vitner imidlertid om den aktiviteten som har foregått i området, og vi ser det som positivt dersom 

http://www.bfk.no/Tjenesteomrade/Kulturminnevern1/
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Dispensasjon-for-inngrep-i-arkeologiske-kulturminner/Delegering-av-myndighet
https://www.riksantikvaren.no/Tema/Arkeologiske-kulturminner/Dispensasjon-for-inngrep-i-arkeologiske-kulturminner/Delegering-av-myndighet
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kullmilene kan bevares for ettertiden. Kommunen kan vurdere om nye tiltak i området kan legges 
utenom kullmilene, slik at disse blir bevart.  
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 

Kjersti Morseth Hallerud Anja Sveinsdatter Melvær 
fagleder plan feltkoordinator/rådgiver arkeologi 

 
Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur 
          
 
Vedlegg: 
1 Budsjett for arkeologisk registrering 
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NVEs generelle innspill - Varsel om utvidelse av planområde - 

Reguleringsplan for Myremoen - Øvre Eiker kommune 

 

Vi viser til utvidet varsel om oppstart datert 09.11.2020.  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til 

sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift 

(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det 

ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 

og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 

avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket 

retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør 

bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt 

avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på 

avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir 

satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann 

på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NYHET: Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning for reguleringsplan.  

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i 

planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i 

arealplanlegging.  

 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 

 De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 

gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling».  

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.  

NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
https://www.nve.no/media/11104/nve_sjekklistereguleringsplan_05nov2020.pdf
https://www.miljodirektoratet.no/myndigheter/vannforvaltning/overvannshandtering/
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

 

FYLKESMANNEN I OSLO OG VIKEN 

Øvre Eiker kommune 
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Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Myremoen - GBnr 88/10, 

164/5 og 3001/16 - Øvre Eiker kommune 

Vi viser til varsel om oppstart datert 17.09.2019. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og 

grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning 

om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 

ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. 

Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 

erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 

detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.  

Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i 

nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper 

nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges 

med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i 

planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på 

www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.      

Vassdrag- og grunnvannstiltak 

Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller 

ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi


 
Side 2 

 

 

 

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy: 

 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 

arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår 

innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og 

skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan farene bør utredes og innarbeides i planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder 

er vurdert og godt nok dokumentert. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling», 

https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen. 

 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 

innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rs@nve.no. 

 NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til 

konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og 

verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Ingvild Tillerbakk 

saksbehandler 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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From: Espen Bekkevold
To: Tiffany Nygård
Cc: eker; Daljord Trond
Subject: Fwd: Myremoen, Øvre Eiker
Date: torsdag 3. desember 2020 22:18:34

Hei igjen

På det mottatte høringsutkastet vi har mottatt er ikke følgende på høringslista

1. Travselskapet Myremoen
2. Vestsiden Utmarkslag
3. Vestsiden beietlag

Hvorfor er ikke de med?

Espen Bekkevold

---------- Forwarded message ---------
Fra: Espen Bekkevold <ebekkevold61@gmail.com>
Date: tor. 3. des. 2020 kl. 22:12
Subject: Myremoen, Øvre Eiker
To: <tiffany.nygaard@asplanviak.no>

Hei

Fikk varsel om utvidelse av reguleringsplan for Myremoen for 2 dager siden. Sendt 9 nov
2020 til en adresse vi aldri har hatt og heller ikke hørt om.

Adressen til Eker Skytterlag er: Eker Skytterlag, Boks 299, N-3301 Hokksund
Eventuelt på mail til : eker@skytteralg.no

Disse adressene brukes på all korrespondanse heretter. Brukes Midtstua 19 vil det ta to-tre
uker ekstra før det evt kommer frem

Espen Bekkevold
Formann
Eker Skytterlag
tlf 920 17 810

mailto:ebekkevold61@gmail.com
mailto:Tiffany.Nygaard@asplanviak.no
mailto:eker@skytterlag.no
mailto:trdaljo@frisurf.no
mailto:ebekkevold61@gmail.com
mailto:tiffany.nygaard@asplanviak.no
mailto:eker@skytteralg.no


Øvre Eiker Travselskap 

Postboks 285 

3301 Hokksund       Hokksund 11.oktober 2019 

 

 

Eiker skiklubb v/Ole Terje Letmolie 

Co/Isachsen Anlegg AS 

Teglverksv. 100 

3057 SOLBERGELVA 

 

Øvre Eiker Kommune v/Planavdelingen 

Postboks 76 

3301 Hokksund        

 

 

HØRINGSUTTALELSE SOM GJELDER OMREGULERING MYHREMOEN 

 

I forbindelse med at det nå er varslet en omregulering av området rundt Myhremoen og det utredes 

et nytt skianlegg mellom Myhremoen Travbane og skytteranleggene ved Myhrespiten, ønsker vi å 

komme med våre synspunkter rundt dette.  

Vi ser noen utfordringer i forhold til et skianlegg lagt her, og da særlig når det gjelder sikkerhet. 

Når det kommer til selve omreguleringen, er for så vidt dette noe vi selv har ønsket gjort. Av vår e-

post sendt 28.11.18 til Øvre Eiker kommune, som vi aldri har fått svar på, var vårt ønske å komme inn 

i den nye kommunedelplanen for å omregulere nærmeste område rundt Myhremoen travbane til 

hestesportsformål. Dette ønsket kom etter vi har vært i flere samtaler med kommunen om blant 

annet treningsløypen som er etablert i området. Vi ønsker vårt område utvidet, da vi planlegger økt 

aktivitet og flere aktiviteter/grener på sikt.  I disse samtalene var denne omreguleringen noe vi ble 

oppfordret til å starte opp en dialog om.  Vi opplever dessverre at Øvre Eiker kommune, som 

grunneier ikke har villet ta tak i det vi mener er en feil trase for denne nevnte treningsløypen, som 

ligger inne i dette området som skianlegget også vil berøre. Vi har derfor i ettertid kun hatt dialog 

med Temtemoen angående leieavtale om et lite område ved travbanen som vi leier av Øvre Eiker 

Kommune.   

Vi reagerer på at i dette varselet er det skrevet: «Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en 

detaljert reguleringsplan for aktivitetsområde for ulike skiidrettsaktiviteter med tilbud for alle 

interesserte brukere» 



Vi i Øvre Eiker Travselskap kan ikke gå med på at alt område rundt oss omreguleres til skiidrett 

aktiviteter og at vi andre brukere skal få tilbud «hvis vi er interessert.» Det er slik ordlyden oppfattes 

nå. Skal området omreguleres til idretts -og fritidsformål så skal det stå det og ikke 

«skiidrettsaktiviteter».   

Når det gjelder å legge et nytt skianlegg midt mellom to godt etablerte anlegg med plasskrevende 

idretter som skyting og hestesport, og med svært mange aktive utøvere som allerede har tilpasset 

seg hverandres behov og har en god dialog, har vi en del bekymringer. 

Vi har full forståelse for at de som driver med skisport også ønsker seg et sted å bedrive idrettene 

sine. Slik vi har fått framlagt planene, framstår det som om det er store og flotte planer. Og 

plasskrevende.  

Etter de fremlagte tegningene kommer dette anlegget kloss opp i vår eiendom, og skitraseen krysser 

vår ene treningsløype flere steder. Det er også en del ting vi undres over som kan komme til å påvirke 

oss direkte? Vi regner med at et moderne skianlegg har behov for snøkanoner, noe som 

skigrupperingen også har nevnt i samtaler. Vi kan f.eks. ikke skjønne at det kan være nok vann i 

Spitelven til å drifte snøkanoner, da det ikke er nok vann for oss å hente i Spitelven, verken for å 

vanne banen på sommerstid eller legge is på banen vinterstid. Hvilken innvirkning vil snøkanoner ha 

på støy og temperatur på vårt anlegg? I dag renner det en bekk til der vi har et av vanninntakene 

våre gjennom det området som er tiltenkt skianlegg. I hvilken grad vil den påvirkes? Hvordan vil tilsig 

til vårt vannanlegg påvirkes?  I forbindelse utbyggingen av treningsløypen vår, var det med en 

kartlegging av biologisk mangfold. Blant annet er det nevnt den rødlistede Hønsehauken finnes i 

dette området. Hønsehauken kan ofte observeres rett over området der rakstrekken vår er og der 

skianlegget er tiltenkt. Ved en etablering av skianlegg går vi ut ifra at en ny slik kartlegging vil gjøres. 

Vi kan f.eks. ikke bygge ut bak stallene våre på grunn av rødlistet Stor-Salamander i området. 

Vi er bekymret for at det skal skje ulykker når skiløpere møter hest i løypen og rundt Myhremoen 

travbane. Hester reagerer med flukt om de blir skremt. Barnerop, «uorganiserte» lyder og ting som 

kommer brått på, er det som skremmer hest oftest. Om det kommer et barn fremfor hesten, hvem 

sitter da med ansvaret ved en ulykke? Hest og vogn regnes i dag som kjørende, så vi ville fått det. 

Noe vi ikke er interessert i skal skje. Da travanlegget i sin tid ble etablert, ble det søkt fra en skiklubb i 

Hokksund om etablering av rulleskitrasè på innerbanen. Dette ble avslått på grunnlag av nettopp 

sikkerhet og at idrettene ikke var kompatible. Da den tidligere nevnte treningsløypen vår ble etablert, 

var en av argumentene når det gjaldt bruken av løypen om vinteren og vintertrasé, at denne måtte 

stoppe før den kom inn til Spiten Skileik. Dette for å unngå mulige konflikter med skiløyper. 

Det vil bli økt trafikk på veiene opp til og forbi Myhremoen, som er eneste mulige vei for de stallene 

som ligger området opp til banen. Denne veien er allerede tungt trafikkert av tilreisende til 

travbanen, pistolbanen, skytebanen, feltbanen, trialbanen, paintballbanen, skileiken, badevann og 

hytteeiere. I samtaler med kommunen har det vært ønsket en telling av antall biler i døgnet som 

passerer før og etter travbanen. Denne tellingen burde vært gjennomført før man skal tilføre mer 

trafikk til området. Det burde også vært utredet hvor mange brukere området faktisk allerede har. 

Det vi i Øvre Eiker Travselskap vet, er at bare vi er rundt 50 stykker med smått og stort, samt 60-70 

hester som trenes daglig på anlegget. Av disse oppstalles litt under halvparten på Myhremoen. 

Resterende bruker omliggende kommunal vei for å ta seg opp til anlegget. I varselet står det at 

«skogsbilvei fra travbanen mot pukkverk vil kunne legges om, for å gi bedre stigningsforhold for 

brukerne». Hvilken skogsbilvei er det snakk om? Hvilken stigning og hvilke brukere? Vi syns 

formuleringen er veldig uklar.  



Kommer det et skianlegg på det foreslåtte stedet, tror vi det vil gå ut over vår treningsmulighet langs 

Rakkestadseterveien, som vi har avtale med veilaget om å bruke, og som i dag brukes mye. Denne 

avtalen har vi hatt siden vi ble flyttet opp i -76.  Ifølge skigrupperingen er det ikke noe problem for 

dem å hjelpe til med å utbedre og legge om den treningsløypen vi har anlagt. Dermed vil vi kunne 

komme inn på Rakkestadseterveien lengre opp overfor skytebanen. Ideen er for så vidt god og vi er 

så absolutt for å gå i en dialog om dette. Vi har dog ingen penger å bruke på denne løypen. Hvis vi 

hadde det, ville den vært rettet opp allerede. I kontrakten for løypen vi fikk laget, skulle denne vært 

etter en viss standard den ikke er og heller aldri har vært i. I vårt første møte alene med 

skigrupperingen var tidligere grunneier Arne Enger, som var entreprenør på løypen, med. (Eierskapet 

er nå overtatt av hans sønn) Ifølge Enger er det visst ikke noe problem å rette på treningsløypen til 

avtalt standard. Dog hvis vi ikke var interessert i å gå med på å få skianlegg, så kunne vi i framtiden bli 

nektet å kjøre med hest på Rakkestadseterveien. Vi har ikke fått slike signaler fra noen av de andre 

grunneierne av Rakkestadseterveien eller Veilaget. I følge skigrupperingen har de penger og mulighet 

til å tilrettelegge utbedring av treningsvegen skulle det bli aktuelt. 

I dag gir hestenæringen et betydelig bidrag til årsverk både i Øvre Eiker kommune og resten av fylket. 

Vi er i dialog med Buskerud Travforbund om en overtakelse av anlegget, der de eier og drifter. Dette 

anlegget vil da være hovedanlegg for søndre Buskerud, når Drammen Travbane etter hvert 

forsvinner. Buskerud Travforbund har andre økonomiske muskler enn oss. Et oppgradert 

treningsanlegg vil gi nye arbeidsplasser. Vi har i dag flere næringsdrivende travtrenere som har 

tilhørighet til anlegget og bidrar til arbeidsplasser. Vi har også håp og tro på at det som er travskole 

på Drammen Travbane i dag, flytter opp til Myhremoen, og vil dermed bidra til et nytt fritidstilbud i 

kommunen. En av travtrenerne som driver virksomheten sin i umiddelbar nærhet av Myhremoen, 

planlegger utvidelse av sin virksomhet til å omfavne flere grener innenfor hestesporten og gi tilbud 

som i dag ikke finnes i Øvre Eiker. Dette vil også være med på å styrke stedets verdi som et sentrum 

for hestesport i Søndre Buskerud.  

Øvre Eiker Travselskap har også vært i samtaler med Buskerud Rytterkrets og har allerede sett på 

planer om å bygge ut deler av indre bane til andre hestesportsidretters formål. Dette vil da bli etter 

internasjonale mål og dette finnes det bare ett sted i landet fra før av i dag. De som driver med 

terrengkjøring og feltritt vil trenge arealer i skogsområder et par ganger i året.  Islandshest miljøet i 

området er veldig stort, og vi har gård med satsende ryttere etablert i umiddelbar nærhet av 

Myhremoen. Målet er å kunne ha islandshestspor for å tilby også denne gruppen arena for å ha 

trening og konkurranser. 

Økt aktivitet vil også kunne gi økt plassbehov, noe vi i samtaler med Øvre Eiker Kommune har 

opplevd dem svært positive til å imøtekomme oss på. Signalene har vært sterke om at området rundt 

Myhremoen travbane skulle være forbeholdt hesteaktiviteter og vi har fått leid område hos 

kommunen. I det store og hele opplever vi egentlig at Øvre Eiker Kommune ønsker å være en «Ja-

kommune» for forskjellige aktiviteter.  Vi vil også tillegge at vi har et godt samarbeid og dialog med 

naboene våre i dag.  

Vi er bekymret for vår aktivitet og eksistens på Myhremoen! Skal det satses flere millioner på 

Myhremoen travbane og det skal være hovedtreningsanlegg for søndre del av Buskerud som nå er 

planen, må vi først og fremst tenke sikkerhet. Skianlegget kan medføre at travfolk vil reise til andre 

baner utenfor vårt fylke, for å slippe uønskede episoder med sine hester, spesielt unghester, som 

trenger trygge og rolige rammer rundt seg. I verste fall betyr det at de slutter med hest for at 

forholdene ikke er lagt godt nok til rette for dem og i neste omgang kan det bety at Myhremoen ikke 

har grunnlag for videre eksistens. Myhremoen er i dag et godt tilrettelagt sted for å få frem gode 



travhester både sommer og vinterstid. Det har som sagt store utviklingsmuligheter og vi har flotte 

naboer som har forståelse for sporten vår, derfor ønsker vi ikke å måtte flytte på oss igjen. 

Vi minner om at vi allerede har flyttet en gang, da vi fikk Myhremoen i makebytte og en salgssum 

mot travbanen på Loesmoen. Dette fordi vi, på Loesmoen, var for tett på andre aktiviteter og for at 

Øvre Eiker kommune ville frigi arealer til industri, som i dag gjør at kommunen har store bedrifter 

etablert innenfor sine grenser. Hvem kunne tenkt seg kommunen uten disse i dag? Myhremoen har 

dessverre ikke alle de samme kvaliteter som Loesmoen hadde og det har aldri blitt helt det samme 

igjen. Det ble mye dyrere å bygge opp Myhremoen enn det vi satt igjen med i erstatning fra 

kommunen den gang. Vi ønsker nødig å måtte få begrensinger i vår aktivitet slik vi har det i dag og vi 

ønsker at vi skal kunne fortsette vår utvikling av sport og aktivitet på Myhremoen. Både for vår egen 

del og som et aktivum for Øvre Eiker Kommune.  

Vi håper at dere tar våre synspunkter med dere i prosessen rundt det tiltenkte skianlegget og i jobb 

med reguleringsplan for området. 

 

Med vennlig hilsen 

Styret i Øvre Eiker Travselskap 

 



Vestsiden Beitelag v/Ole Halvor Lyngås 
           15.10.2019 
Eiker Skiklubb v/Ole Terje Letmolie 

 

Innspill fra Vestsiden beitelag til høringssak angående oppstart av reguleringsplanarbeid 
Myremoen 

Vestsiden beitelag stiller seg i utgangspunktet positive til foreslått reguleringsplan gitt at følgende 
forutsetninger blir imøtekommet: 

1. Kompakt anleggsområde (inkl parkeringsplasser) må gjerdes inn ihht Grannegjerdelova slik at 
det verner mot hest, sau og storfe 

2. Vedlikehold av gjerde tilfaller eier/drifter av anlegget 
3. Utbedring/vedlikehold av gjerdet og reparasjon av skader som har oppstått i løpet av 

vintersesongen må utføres før lovmessig beiteslipp (1. juni) 
4. Kommentarer til vedlagt kart:  

 sirkel med grønt omriss viser areal med svært lav verdi for beitedyr. Skianlegg i dette 
området anses som det minst belastende, gitt at nevnte punkter i dette skrivet er 
imøtesett 

 firkanter med rødt omriss viser areal hvor det er til dels stort beitetrykk og 
representerer dermed viktige biotoper. Anlegg i disse områdene sees som uheldig 
for aktiviteten til Vestsiden Beitelag 

 øvrig areal på kartet er areal hvor dyr observeres mer sjeldent men det er allikevel av 
betydning for beitet som helhet 

5. Dersom det skal etableres skiløyper utenfor areal markert med grønn sirkel (på vedlagt kart) 
vil gressdekte skiløyper være å foretrekke fremfor grusvei eller vei med fast dekke. Etableres 
det skiløype med gressdekke som kan benyttes av beitedyr i sommersesongen, vil dette 
kunne kompensere for tapt areal i røde områder på vedlagt kart. 

Erfaringsmessig så kan det oppstå konflikter mellom beitedyr og trafikk i området. Økt trafikk gir 
økt risiko for konflikter, spesielt ser vi at parkerte biler er utsatt for skader påført av beitedyr. I 
henhold til Beitelova så er parkering innenfor beiteområde på eget ansvar. Dyreeier/beitelag er 
således ikke økonomisk ansvarlig for eventuelle skader som oppstår på biler, utstyr eller anlegg 
innenfor beiteområdet. Med bakgrunn i dette ser vi at inngjerding av parkeringsplasser også vil 
være å foretrekke. 

Det er et ønske fra Vestsiden Beitelag at parkeringsplasser tilknyttet skianlegget vil kunne bli 
benyttet av brukere av skytebaneområdet og travbanen slik at vi får mest mulig sambruk av 
berørte arealer. 

 

For Vestsiden Beitelag,  

Ole Halvor Lyngås 



 



   

Hokksund pistolklubb 
Rakkestadseterveien 190 
3330 Skotselv 
Postboks 269, 3301 Hokksund 
 
 
Eiker Skiklubb v/Ole Terje Letmolie    
co/ Isachsen Anlegg AS                          
Teglverksveien 100, 3057 Solbergelva 
e-post: oleterje.letmolie@isachsenas.no 
 
 
 
Tilsvar vedrørende varsel om regulering av området ved Rakkestadseterveien til skianlegg. 
 
 
På vegne av Buskerud Jæger og fiskerforening ved Jonny Hoffmann, Eker skytterlag ved 
Espen Bekkevold, Stein Vidar Andersen og Trond Daljord, Vestsiden Beitelag ved Ole Halvor 
Lyngås, Øvre Eiker Travselskap ved Elisabeth B. Carlsen, Linn Aulie og Jorun Enger Johansen, 
Hokksund pistolklubb ved Cato Brekke, Bjørn Egil Helgerud og Linda Iren Sørvig representert 
av Hokksund pistolklubb heretter referert til som interessenter. 
 
Brukerne av eksiterende anlegg stiller seg i utgangspunktet positiv til regulering av området. 
Slik interessentene forstår det, er det tilgrensende området LNFR (164/5) (skianlegg) 
regulert. Eiendommen til Øvre Eiker Travselskap er privateid, Vestsiden Beitelag har 
beiterett J.fr Beitelova, Buskerud jæger og fiskeforening, Eker skytterlag og Hokksund 
pistolklubb.  
 
«I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 varsler vi med dette, på vegne av Eiker Skiklubb, at det nå startes 
arbeid med detaljert reguleringsplan for gnr 88 bnr 10, del av 164/5 og 3001/16i Øvre Eiker kommune.» I 
henhold til gjeldende reguleringsplan (arkiv nr 504/29), er området 88/10 allerede 
detaljregulert til skytebane for Buskerud Jæger og fiskeforening, Eker skytterlag og Hokksund 
pistolklubb.  
 
«Hensikten med planarbeidet er å utarbeide en detaljert reguleringsplan for aktivitetsområde for ulike 
skiidrettsaktiviteter med tilbud for alle interesserte brukere.» Interessentene stiller seg meget 
undrende til denne formuleringen. Slik man oppfatter varselet så er det en blanding av 
områderegulering og detaljregulering. I varselet står det regulering av området (88/10, 164/5 
og 3001/16) til aktivitetsområde for ulike skiaktivitet. Når det her er snakk om en 
områderegulering, så antar interessentene at det er snakk om en regulering til idrett. For så 
på et senere tidspunkt detaljregulere parsellene til særidretter. I og med at tilsluttende 
områder er detaljregulert til bl.a skytefelt (88/10-1).  
 
Interessentene observerer også at den oversendte plantegning/ skissen i varselet ikke 
harmonerer med områdene nevnt i teksten, slik vi ser det. 88/10 grenser til det skisserte 
området og er allerede regulert til skytebane.  
 
 



 
 

Man stiller seg i tillegg noe undrende til at det foreslås regulering til skiaktiviet som 
nærmeste nabo til godt etablert skyteanlegg med over 100 år lang tradisjon med opplæring 
til bl.a jakt.  
 
Det området som er foreslått regulert til skianlegg vil i stor grad gå på bekostning av 
Vestsiden Beitelag sin beiterett, Utmarkslaget i forhold til jakt og dyretråkk, og Øvre Eiker 
travselskap i forhold til eksisterende treningsløype samt fremtidig utbygging.  Området er 
også regulert til motorsport på eiendom 164/5 med både løyper og bygning.  Skyttermiljøet 
på spiten aktiviserer i overkant av 2000 skyttere årlig og vi er engstelig for at et allment 
skianlegg skal kunne være i konflikt med vår aktivitet.  
 
Øvre Eiker Travselskap har fått beskjed om at utbygging i området bak stallområdet der det 
er dam ikke er aktuelt på grunn av rødlistet stor salamander, og stiller seg derfor noe 
undrende til bygging av fremtidig utnyttelse av dette området. Videre er de bekymret for 
sikkerheten og ansvarsfordelingen i dette. Det er ca 70 hester som bruker banen i dag og 100 
folk på daglig basis. De ser også utfordringer rundt at de evt vil bli inngjerdet.  
 
 
Kopi:  
Øvre Eiker kommune, v/ Planavdeligen, Postboks 76 3301 Hokksund  
e-post: post@ovre-eiker.kommune.no og jorgen.firling@ovre-eiker.kommune.no 
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Thor Inge Tollehaug

Fra: Tonje Adelsten Lyngås <tonje.lyngaas@gmail.com>
Sendt: tirsdag 15. oktober 2019 23.27
Til: Ole Terje Letmolie
Kopi: post@ovre-eiker.kommune.no; jorgen.firing@ovre-eiker.kommune.no
Emne: Innspill til oppstart av planarbeid Myremoen

Viser til høringsutkast.  
 
Jeg har følgende innspill å komme med: 
 
Hvis skianlegget blir realisert vil trafikkmengden på Stensetveien og Myreveien øke betraktelig. Som beboer langs 
Stensetveien opplever jeg allerede i dag at veien er godt utnyttet i forhold til hva den er dimensjonert til. I tillegg 
benyttes Myreveien til turgåing og trening av hest, og jeg ser dermed med bekymring på mulighetene for dette ved 
økt trafikkmengde. 
 
Fartsgrensen i området er 60 km/t, allerede i dag opplever jeg at det kjøres med svært høy fart langs både 
Stensetveien og Myreveien og det er mange private utkjørsler langs disse veiene som har dårlig sikt.  
 
For å vurdere trafikkmengden må det derfor utføres tellinger over lengre tid for å få med sesongvariasjoner knyttet 
til turområder i nærliggende skogsområder, stevner hos de ulike skytterforeningene og aktiviteter på travbanen og 
trailklubben. Det er en forventing at trafikktelling og en beregning av antatt økt trafikkmengde blir tatt med som 
vurderingsgrunnlag i konsekvensutredning av anlegget. 
 
mvh 
Tonje Adelsten Lyngås 


	2 Uttalelse Fylkesmannen 11.10.2019.pdf
	Øvre Eiker kommune -uttalelse til varsel om oppstart av reguleringsplan for Myremoen - 88/10 - 164/5 - 3001/16

	5 NVEs generelle innspill - Varsel om utvidelse av planområde -  Reguleringsplan for Myremoen - Øvre Eiker kommune.pdf
	NVEs generelle innspill - Varsel om utvidelse av planområde - Reguleringsplan for Myremoen - Øvre Eiker kommune
	Flom, erosjon, skred og overvann
	Vassdrag- og grunnvannstiltak
	Energianlegg


	5.1 201910595-2 NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Myremoen  2909112_3_1 (1).PDF
	Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for Myremoen - GBnr 88/10, 164/5 og 3001/16 - Øvre Eiker kommune
	Flom, erosjon, skred og overvann
	Vassdrag- og grunnvannstiltak
	Energianlegg



