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Forord 
 

Eiker skiklubb ønsker å fremme reguleringsplan for et nytt aktivitetsanlegg på Myrermoen i Øvre 
Eiker kommune. Planen fremmes som en privat detaljregulering. Siden tiltaket ikke er vurdert i 
kommuneplanens arealdel er det stilt krav om konsekvensutredning iht. forskrift om 
konsekvensutredninger §8, vedlegg 2, del 12, pkt. a.  

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for utbygging av et aktivitetsanlegg for 
utendørsidrett.  Aktivitetsområdet skal tilrettelegge for ulike skiaktiviteter som også kan brukes til for 
eksempel sykling og orientering på sommerhalvåret. Planen skal også tilrettelegge for en 
fremtidsrettet videreutvikling av eksisterende travbane.  

Oppstart av planarbeidet ble varslet høsten 2019. Det ble varslet om utvidelse av planområdet 
vinteren 2020. Sammendrag av de innkomne uttalelsene med forslagsstillers kommentarer er 
referert i kapittel 7.  

Asplan Viak har bistått Eiker skiklubb med å utarbeide forslag til reguleringsplan med 
konsekvensutredning.  

 

 

 

Sandvika, 11.02.2021 

 

 

 

Tiffany Nygård Henrik Barstad Bermingrud 
Oppdragsleder Asplan Viak Eiker skiklubb 
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1. BAKGRUNN 

1.1. Sakens forhistorie 
Eiker Skiklubb har hatt aktivitetene sine (organiserte treninger og renn) knyttet til Ormåsen, men på 
grunn av økt byggeaktivitet, har det vært vanskelig å holdet anlegget ved like. Økt befolkning, skader 
på anlegg og begrensede muligheter for å utvide anlegget, har gjort det nødvendig å søke etter andre 
områder for skiaktivitet. 
 
Tiltakshaver har valgt å arbeide mot et anlegg nær Myrermoen. Kommunen har stilt sin grunn til 
disposisjon for et slikt anlegg, og det kan etableres i sin helhet på kommunal eiendom.  
 
Øvre Eiker Travselskap skal overdra treningsanlegget for hest på Myrermoen til Buskerud Trav 
Eiendom AS. Anlegget skal være et fremtidig treningsanlegg for hest for søndre del av Buskerud. 
Dagens travbane på Myremoen er uregulert, og i tråd med anbefaling fra Øvre Eiker kommune er 
travbanen nå inkludert i planområdet slik at anlegget sikres planmessig.  

1.2. Hensikten med planen 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utbygging av et aktivitetsanlegg for 
utendørsidrett.  Aktivitetsanlegget skal ivareta rekruttering innen ulike skiaktiviteter for barn og 
unge, men også ivareta idrettsarrangement på krets- og nasjonalt nivå. Aktivitetsområdet skal 
tilrettelegge for ulike skiaktiviteter som også kan brukes til for eksempel sykling og orientering i 
barmarksesongen.  
 
Anlegget blir et livstidsanlegg, som skal ivareta unge rekrutter til eldre som ønsker gode 
rekreasjonsmuligheter. Det vil være et allsidig tilbud innen skiaktiviteter, blant annet langrenn, hopp, 
skileik, samt rulleski på sommerhalvåret. Anlegget skal være åpent for allmenheten, og også på sikt 
tilrettelegge for andre sommeraktiviteter. Anlegget skal kunne gi alle brukere trygge treningsforhold 
og bidrar til at man unngår aktivitet på trafikkerte veger.    
 
I tillegg skal planen tilrettelegge for fremtidsrettet videreutvikling av eksisterende travbanes 
virksomhet. Selve travbanen med omkringliggende område er forslått regulert til idrettsformål. 
   

1.3. Saksgang hittil 
Oppstartsmøte ble avholdt 13.06.2019. 
Varsel om planoppstart ble kunngjort i Bygdeposten og Drammens tidene den 19.09.2019. Brev ble 
sendt til naboer og interessenter den med svarfrist 15.10.2019. Det har kommet inn 5 uttalelser. Den 
9.11.2020 ble det varslet om utvidelse av planområdet med frist for uttalelse 07.12.2020. Hensikten 
var å inkludere Myrmoen travbane i planforslaget etter ønske fra Øvre Eiker kommune. Det kom inn 
fire uttalelser til tilleggsvarselet.  
 
Sammendrag av de innkomne uttalelsene med forslagsstillers kommentarer er referert i kapittel 7. 
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2. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

2.1. Overordnede planer og retningslinjer 
Planforslaget er vurdert opp mot overordnede planer og mål i kapittel 5.7. Relevante overordnede 
føringer i planarbeidet er: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)  
• Regional plan for areal og transport for Buskerud 2018-2035 
• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/2008) 
• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) Meld. St. 

18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet 
• Folkehelsemeldingen, Meld. St. 34 (2012–2013) God helse – felles ansvar  
• St.meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge 

2.2. Kommuneplan/kommunedelplan 
Kommuneplan for Øvre Eiker 2015-2027: Kommuneplanen har følgende sju satsningsområder:  
 

• Visjon, verdier og attraktivitet 
• Regional drivkraft 
• By og stedsutvikling 
• Barn og unge 
• Levekår og livskraft 
• Miljø, klima og energi 
• Næring, sysselsetting og kompetanse 

 
I kommuneplanen inngår området som «Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (LNFR)». 
Vestre del av planområdet er regulert til LNF spredt fritidsbebyggelse fremtidig, mens østre del av 
planområdet er avsatt til LNFR nåværende (se kartutsnitt nedenfor). 
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Figur 2-1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. Vestre del av planområdet er regulert til LNF spredt 
fritidsbebyggelse fremtidig, mens østre del av planområdet er avsatt til LNFR nåværende (Kilde: Øver Eiker 
kommunes kartportal). 

 
 

2.3. Tilstøtende reguleringsplaner 
0029 Reguleringsplan for Myrerspiten – vedtatt 17.01.1978 
Gjeldende arealformål er «Offentlig friområde», «Unyansert formål-skytterhus», «Spesialområde-
skytebane» og «Kjørevei og parkering».  
I 1986 godkjente bygningsrådet flytting av skytterhustomta som en mindre vesentlig 
reguleringsendring fra område regulert til unyansert formål-skytterhus til et område nordøst for 
parkeringsplassen.   
 
I 2009 ble det gitt dispensasjon fra reguleringsplanen for oppføring av treningshall for trail i 
tilknytning til regulert parkeringsplass. 



 

side 9 av 44 

 
Figur 2-2: Utsnitt av reguleringsplan for Myrerspiten (Kilde: Øvre Eiker kommunes kartportal). Hovedvekten av 
arealene innenfor planområdet er regulert til friområder.  
 

Detaljreguleringsplan for masseuttak Stenseth på gbnr. 82/2 som grenser til planområdet var på 
høring i sommeren 2020. Det er foretatt noen mindre endringer i planens bestemmelser. Disse er 
ikke av en slik karakter at planen må ut til nytt offentlig ettersyn. Kommunestyret vedtok i sitt møte 
9.12.2020, sak 177/20, å egengodkjenne reguleringsplan for Stenseth masseuttak. 

 
Figur 2-3: Planområde for detaljreguleringsplan for masseuttak Stenseth 
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3. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET  

 
Figur 3-1: Kartutsnitt som viser planområdets beliggenhet. Planområdet ligger ca. 7 km nordvest for Hokksund i 
Øvre Eiker kommune (Kilde: Asplan Viak-kartet. Digitalt kartgrunnlag: Statens kartverk, GEOVEKST og 
kommunene) 
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Figur 3-2: Eksisterende situasjon. Planområdet er angitt med stiplet strek. 

3.1. Beliggenhet, størrelse og bruk 
Størrelse og beliggenhet 
Planområdet ligger i hovedsak på kommunal eiendom på åsen vest for Myre og Stenset, 
og omfatter et areal på omtrent 1,32 km2.  
Planområdet avgrenses i nord og vest av Rakkestadveien, i sør mot eiendom 88/2 og i øst 
av jordbruksområder på Myre og Stenset. 
 
Dagens bruk 
Området som foreslås regulert er et skogbruksareal som i dag benyttes til friluftsliv og 
beiteområde. Det er en gjennomgående skiløype, som vil ivaretas i den planlagte 
utbyggingen. Vest for planområdet har Eiker Jeger- og fiskeforening skytebane med 
skytterhus. Sørvest i planområdet er en hall for innendørs trial.  
 
I planområdets østre del ligger travbanen. Travbanen ble tatt i bruk i 1977. Rundbanen er 
940 meter lang, ca. 20 meter bred. Barkbane ligger innenfor løpsbanen i ett spor. 
Eksisterende bebyggelse består av stallbygning, WC-anlegg og et bolighus med to 
leiligheter. 
 
  

Myrerspiten 
skytebane Myrermoen 

travbane 
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Eiendomsforhold 
Størsteparten av planområdet eies av Øvre Eiker kommune. 
Planområdet omfatter følgende eiendommer:  

Gbnr Eier 
88/10, del av 164/5 Øvre Eiker kommune 
164/1 Kari Anne Myhre Hoen  
88/25, 88/26, 88/27 Øvre Eiker Travselskap* 

* Anlegget skal overdras til Buskerud Trav Eiendom AS 

 

 
Figur 3-3: Kartutsnitt som viser eiendomsgrenser (røde heltrukne linjer). 

3.2. Trafikkforhold 
Vegsystem 
Kjøreveg til planområdet er via Rakkestadseterveien. Vegen er kommunal fram til Myrermoen 
travbane, og videre privat. Vegstandard og vegbredde er noe varierende, men stort sett 
tilfredsstillende for dagens trafikkmengde. Kjøring er avgiftsbelagt fra Myrermoen og videre. Vegen 
betjener adkomst til andre idrettsanlegg som skytebaner, trail-anlegg m.m. Disse ligger i nær 
tilknytning til planlagt aktivitetsområde for idrett. Videre betjener vegen rekreasjonsområder, 
hytteområder og skogbruk. Se også vedlagte trafikknotat, samt kapittel 4.10 og 5.1. 
 

3.3. Landskap, natur- og rekreasjonsverdier 
Planområdet ligger i et større område med jord- og skogbruk. Området ligger i overgangen mellom 
det flatere jordbrukslandskapet med dyrkbar mark, og et mer variert terreng med vegetasjonskledde 
åser.  
 
Planområdet ligger over marin grense, som i Øvre Eiker kommune er 170 meter over havet. NGUs 
løsmassekart definerer at området i hovedsak består av bart fjell med stedvis tynt dekke samt stedvis 
områder med tynn morene. Dagens travbane ligger på en breelvavsetning, samt at det er innslag av 
myr innenfor planområdet.   

Gbnr: 88/10, 
del av 164/5 

Gbnr: 164/1 

Gbnr: 88/25, 
88/26, 88/27 
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Figur 3-4: Oversikt over løsmasser i og utenfor planområdet (Kilde: NGU - nasjonal løsmassedatabase)  
 
Det er ikke registrert forekomster av viktige naturtyper eller miljøregistreringer i skog (MIS) innenfor 
planområdet iht. miljødirektoratet sin kartbase, natubase.no. 
 
Innenfor travbanens areal ligger Lokalitet BA00069725 (Naturbase faktaark). Dette er et leveområde 
for storsalamander (NT), småsalamander samt vanlig frosk. Dammen er nogenlunde intakt, men med 
et nokså begrensa åpent vannspeil. Amfibiumfunnene stammer fra 1994, men dammen er 
overveiende sannsynlig fortsatt habitat for salamander-artene.  

 

 
Figur 3-5: Dam som overveiende sannsynlig er habitat for salamander-arter. Selv om det er mye gras i dammen, 
er det vann mellom stråene og derfor egnet for salamander. 
 
I naturbase er det registrert følgende naturtyper utenfor planområdet: 
 

Naturtype ID Naturtype Verdi 
BN00047486  Naturbeitemark Svært viktig.  
BN00047464 Bekkekløft og bergvegg Viktig 

https://faktaark.naturbase.no/?id=BA00069725
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Figur 3-6: Kart som viser registrerte naturtyper (Kilde: Naturbase). Disse naturtypene ligger utenfor 
planområdet.  
 
Det er ingen statlig sikra friluftsområder innenfor, eller i nær tilknytning til, planområdet. Skiløypa 
mellom Skotselv og Hoensvannet krysser gjennom planområdet. Det pågår idrettsaktiviteter som trav 
og skyting i eller like ved planområdet. Det er forøvrig ikke kjent at selve området brukes til 
rekreasjon/friluftsliv. 
 

BN00047486 

BN00047464 
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Figur 3-7: Utsnitt fra kart over skiløyper for Eiker Vest som viser skiløypa mellom Hoensvannet og Skotselv. 
Planområdet er omtrentlig angitt med sirkel. (Kilde: Skiloyper_EikerVest-Holtefjell_2018-2019.pdf (ovre-
eiker.kommune.no) ) 
 

3.4. Landbruk 
Arealressurskart fra Naturbase viser at mesteparten av området består av skog med lav bonitet, se 
kart nedenfor.  

https://ovre-eiker.kommune.no/kultur/skiloyper/Documents/Skiloyper_EikerVest-Holtefjell_2018-2019.pdf
https://ovre-eiker.kommune.no/kultur/skiloyper/Documents/Skiloyper_EikerVest-Holtefjell_2018-2019.pdf


 

side 16 av 44 

 
Figur 3-8: Kartutsnitt fra www.naturbase.no som viser boniteten innenfor planområde 

3.5. Kulturminner og kulturmiljø  
Innenfor planområdet er det påvist flere kullmiler datert til etter reformasjonen iht. Askeladden. 
Viken fylkeskommune har ved varsel om oppstart ikke opplysninger i sine arkiver om automatisk 
fredede kulturminner innenfor planområdet.  
 

 
Figur 3-9: Utsnitt registrerte kulturminner i- og utenfor planområdet (Kilde: Asplan Viak-kartet. Digitalt 
kartgrunnlag: Statens kartverk, GEOVEKST og kommunene). 
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Kulturminne id 19243, id5950, er registrert tett på vegtraseen inn til området. De nevnte 
kulturminnene inngår i et større kulturmiljø i Øvre Eikers kommunedelplan for kulturminner 
(kulturmiljø 3: Myreslottet) som ligger nordøst for planområdet.  
 

 
Figur 3-10: Kulturmiljøet Myreslottet vises med rød strek og grenser til planområdet i nordvest. Numrene på 
kartet refererer til lokalitetenes ID-nummer i kulturminnedatabasen Askeladden. (Kilde: Kommunedelplan for 
kulturminner i Øvre Eiker Fagrapport for arkeologiske kulturminner) 
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4. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET  

4.1. Planforslagets hovedidé og hovedgrep 
Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge til rette for utbygging av et aktivitetsanlegg for 
utendørsidrett.  Det vil være et allsidig tilbud innen skiaktiviteter, blant annet langrenn, hopp, skileik, 
samt rulleski på sommerhalvåret. Aktivitetsanlegget kan også brukes til for eksempel sykling og 
orientering på sommerhalvåret.  
 
Anlegget skal være åpent for allmenheten. Anlegget skal kunne gi alle brukere trygge treningsforhold 
og bidrar til at man unngår aktivitet på trafikkerte veger.    
 
I tillegg skal planen tilrettelegge for en videreutvikling av eksisterende travbanes virksomhet. Øvre 
Eiker Travselskap skal overdra anlegget til Buskerud Travforbund. Travbanen skal bli et fremtidig 
treningsanlegg for søndre del av Buskerud.  
 

 
 
Figur 4-1: Utsnitt av plankart for aktivitetsanlegg Myrermoen.  
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4.2. Arealformål  
Planen regulerer følgende arealformål: 

1. Bebyggelse og anlegg 
• Idrettsanlegg (1400) 
 

2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
• Kjøreveg (2011)  
 

3. Grønnstruktur 
• Naturområde (3020) 
• Friområde (3040)  
 

4. Landbruks-, natur- og friluftsområder samt reindrift 
• LNFR (5100) 
 
Hensynssone 
• Bevaring av naturmiljø (560) 
 
Bestemmelsesområde  
• #1 Parkeringsplasser 
 

Beskrivelse av hva de ulike arealformålene tilrettelegger for beskrives nærmere i kapitlene nedenfor. 

4.3. Idrettsanlegg, felt o_BIA_1 
BIA_1 skal være et aktivitetsområde hvor det tillates etablering av aktivitetsbakke for blant annet 
hopp, skileik og terrengsykling, aktivitetsslette, klubbhus, tidtakerbu, rulleskiløype, lysløyper og 
parkeringsplasser. En del av aktivitetsområdet vil bli tilrettelagt for handicap-idrett.  
 

 
Figur 4-2: Prinsipp-illustrasjon sett fra øst som viser tentativ plassering for aktivitetsslette, klubbhus og 
parkering. Aktivitetsbakke skimtes i bakgrunnen og Rakkestadseterveien vises til høyre (Illustrasjon: Bjerke 
teknisk design) 
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Figur 4-3: Prinsipp-illustrasjon sett mot nord som viser området med klubbhus i bakgrunnen. Deler av 
eksisterende vegetasjon er fjernet i illustrasjonen for å gi bedre oversikt over anlegget. (Illustrasjon: Bjerke 
teknisk design) 
 
Nedenfor er en nærmere beskrivelse av de ulike funksjonene innenfor feltet BIA_1:  
 
Aktivitetsbakke 
Det kan anlegges en aktivitetsbakke på nordsiden av åsen. Bakken planeres i eksisterende terreng, og 
det benyttes stedlige masser som toppdekke. Høydeforskjell på topp og bunn er ca. 35 m og lengden 
er ca. 150 m. Det skal etableres to treningsbakker for hopp, disse skal formes i eksisterende terreng, 
uten høye konstruksjoner. Bakkenes størrelse er 15 m og 30 m. Skileikbakken legges i naturlig 
terreng, og det bygges en naturvoll ved avgrensing av bakkens nedre del. Dette for å unngå konflikt 
mellom bakken brukere og adkomstveg / parkering. Det skal på sikt etableres et enkelt skitrekk på 
bakkenivå i forbindelse med aktivitetsbakken. Skibakken vil kunne benyttes til for eksempel 
terrengsykling på sommerhalvåret. Detaljering av tiltak knyttet til aktivitetsbakken, vil fremmes i 
forbindelse med byggesøknader. 
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Figur 4-4: Prinsipp-illustrasjon sett mot sørøst som viser området med aktivitetsbakke, parkering og klubbhus. 
Aktivitetssletta skimtes i bakgrunnen. Deler av eksisterende vegetasjon er fjernet i illustrasjonen for å gi bedre 
oversikt over anlegget. (Illustrasjon: Bjerke teknisk design)  
 
 

 
Figur 4-5: Prinsipp-illustrasjon av aktivitetsbakke sett mot sør som viser to treningsbakker for hopp. Disse skal 
formes i eksisterende terreng, uten høye konstruksjoner. Illustrasjon viser ikke skitrekk og belysning.  
(Illustrasjon: Bjerke teknisk design) 
 
Aktivitetsslette  
Det kan anlegges en aktivitetsslette på ca. 120 m x 60 m. Denne er plassert i et relativt flatt område, 
for å begrense masseflyttingen. Aktivitetssletta vil opparbeides etter tilsvarende fremgangsmåte som 
skiløypene, slik at stedets vegetasjonstype ivaretas mest mulig. Deler av aktivitetssletta vil inngå i 
planlagt rulleskiløype.   
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Rulleskiløype 
Det kan anlegges en rulleskiløype med fast dekke. Denne vil ha en lengde på inntil 3 km, og etableres 
med en bredde på 5 meter. Enkelte partier med møtende trafikk, vil rulleskiløypa ha to felt av 4 
meter. Rulleskiløypa vil starte og ende på aktivitetssletta. Ved bruk av naturlig revegetering i 
forbindelse med bygging av rulleskitraseer, ønsker man å legge til rette for at naturen kan ta tilbake 
mest mulig av arealene inn mot asfalten. Formålet er å planlegge og gjennomføre arbeidet slik at 
man på best mulig måte kan ivareta og gjenopprette økologiske verdier som er i området, også etter 
at anlegget er ferdigstilt. Etablering av rulleskiløype kan utføres etappevis, og detaljering av tiltaket 
vil fremmes i forbindelse med byggesøknader. 
 
Lysløyper 
Deler av løypenettet, rulleskiløypa, aktivitetssletta og aktivitetsbakken kan ha belysningsanlegg. 
Dette bygges ut i etapper, hvor aktivitetsslette, aktivitetsbakke og rulleskiløypa prioriteres. 
Rulleskiløype kan snølegges på vinteren, og tilby tidligsnø dersom forholdene ligger til rette. 
 
Klubbhus 
Det kan oppføres et klubbhus med grunnflate inntil 290 m2 + 110 m2 utendørs terrasse. Terrassen 
kan være delvis overbygd, og vil ha godkjent rekkverk ved høyder over 80 cm, målt fra bakkenivå. 
Bygget oppføres med skråtak, og skal tilpasses tilliggende terreng. 
Huset kan oppføres i 2 etasjer + hems. Maks mønehøyde er 9 meter, målt fra ferdig planert terrengs 
gjennomsnittsnivå rundt bygningen. Underetasjen vil planlegges slik at den har plass til to 
løypemaskiner, lager for arrangementsutstyr, trimrom og smøreboder med godkjent ventilasjon. 
Sanitæranlegg kan også plasseres i underetasje. Hovedetasje kan ha kjøkken, forsamlingslokale, 
kontorer, møterom m.m. Tilgang til hems fra forsamlingslokalet. Det legges ikke opp til 
overnattingsmuligheter i klubbhuset. Detaljerte tegninger av bygget fremmes ved byggesøknad.  
 

 
Figur 4-6: Prinsipp-illustrasjon som viser klubbhuset sett fra aktivitetssletta. I forgrunnen vises tentativ 
plassering for korttidsparkering og nærplasser for HC. Deler av eksisterende vegetasjon er fjernet i 
illustrasjonen for å gi bedre oversikt over anlegget. (Illustrasjon: Bjerke teknisk design) 
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Figur 4-7: Prinsipp-illustrasjon som viser utsikt mot sørvest sett fra klubbhuset. Deler av eksisterende 
vegetasjon er fjernet i illustrasjonen for å gi bedre oversikt over anlegget. (Illustrasjon: Bjerke teknisk design) 
 
Tidtakerbu 
I tilknytning til aktivitetssletta, kan det oppføres en tidtakerbu med eget rom for speaker. Størrelse 
på bygget er grunnflate inntil 30 m2. Det kan bygges i to etasjer, med speakerbu i 2. etg. Plasseringen 
av tidtakerbu skal tilpasses tilstøtende terreng, slik at den er minst mulig skjemmende i det visuelle 
bildet.  
 
Parkering 
Parkeringsplasser og adkomst er beskrevet under pkt. 4.10 og prinsipp vises i figuren nedenfor. 
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Figur 4-8: Oversikt over planlagte funksjoner innenfor aktivitetsområdet BIA_1 
 

4.4. Idrettsanlegg/anlegg for hestesport, felt BIA_2  
Området skal benyttes til hestesportanlegg hvor alle typer tiltak som legger til rette for, og har 
forbindelse med, hestesport tillates.   

Dagens bruk av eksisterende bebyggelse vil videreføres.  Da travbanen skal overdras av Buskerud 
Travforbund vil noen av anleggene fra Drammen travbane flyttes til anlegget på Myremoen. Dette 
gjelder for eksempel oppselingsbokser, vaskebokser og toaletter for besøkende til banen samt et 
anlegg/rundell med tak for mekanisk vandring for hest.   

En videre oppgradering av eksisterende anlegg vil vurderes nærmere. Det gjelder for eksempel 
rehabilitering av løpsbanen inkl. lysanlegg, samt etablering av driftsbygning med plass til 
traktorer/redskap og oppholdsrom/kafeteria/klubbrom.  

Søknadsplikt ved utvidelser av eksisterende bebyggelse eller nyetablering, avklares med kommunen. 

Klubbhus (anslått 
plassering) 

 

Voll 

 

Parkering 

 

Aktivitetsbakke 

 Aktivitets- 
slette 
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4.5. Naturområde, felt o_GN  
Tidligere registrert forekomst av storsalamander i dammen/vannspeilet på travbanens eiendom sør 
for Rakkestadseterveien, beskrevet i kapittel 3.3 er sikret i reguleringsplanen som naturområde hvor 
hogst og øvrige tekniske inngrep ikke tillates. Arealavgrensningen fra Naturbase er utvidet noe 
vestover for å ta hensyn til at salamanderen overvintrer på land. De faktiske overvintringsområdene 
er ikke kartlagt, og basert på kunnskap om salamander, kan disse ligge inntil 500 m fra dammen, men 
om det finnes egna habitat, foretrekker de fleste individer å overvintre så nær dammen som mulig.  

 

 
Figur 4-9: Dam med vegetasjonsbelte er regulert til naturområde, markert o_GN på plankartet. 
 

4.6. Hensynssone bevaring naturmiljø 
Det er registrert én naturtypelokalitet av typen gammel granskog (verdi C – lokalt viktig) som en del 
av planarbeidet. Her ble sopparten rosenkjuke funnet. Den er rødlistet som nær truet (NT). 
Naturtypelokaliteten blir sikret i reguleringsplanen med hensynssone 560 - bevaring naturmiljø. 
Innenfor hensynssonen er det forbud mot hogst og øvrige tekniske inngrep. 
 
 
 
 

 
Figur 4-10: Bilder fra lokaliteten gammel granskog (Foto: Rein Midteng). På granstokken til venstre, ses 
sopparten rosenkjuke. Den er rødlistet som nær truet (NT). 
   



 

side 26 av 44 

4.7. Friområde, felt o_GF 
Området reguleres til offentlig friområde hvor det blant annet tillates tilrettelegging i form av 
skogsbilveger, turstier, skiløyper, treningsløyper for hest samt luftemuligheter for hest.  

Flere av skiløypene vil kunne kombineres med terrengsykling i barmarksesongen. Skiløypene skal 
tilpasses omkringliggende terreng. Store fyllinger og skjæringer skal reduseres til et minimum. 
Skiløypene har en standard bredde 4 – 6 meter. Enkelte partier med møtende trafikk, vil skiløypa ha 
total bredde på inntil 8 meter. Oppbygging av terrengløyper utføres med naturlig revegetering, det 
vil si at toppmasser fra området først må skaves av. Hvor dypt det skal graves avhenger av dybden på 
det organiske laget som inneholder frø og plantedeler. Dette antas å være de øverste 30-40 cm, med 
den mørke humusrike jorda, som ligger over den lyse mineralrike jorda.  

Toppmassene mellomlagres separat fra eventuelle undergrunnmasser. Bærelag for løype etableres 
og tildekkes med oppgravde masser fra opprinnelsesstedet. Stedlige toppmasser vil inneholde 
stedegent plantemateriale som ivaretar at det blir samme vegetasjonstype som tilstøtende arealer, 
noe som vil ivareta muligheten for fremtidig beite i området.  

Gjennom området er det en eksisterende veg med grusdekke. Den er etablert som treningsløype for 
hester, men har noen bratte partier som ikke er optimale for trening av travhester. Ved eventuelle 
omlegginger av vegen for å forbedre stigningsforholdene, skal eksisterende veg i disse områdene 
tilbakeføres til naturlig vegetasjon. Treningsløype for hest kan etableres med inntil 6 meters bredde, 
med toppdekke i grus, og skal tilpasses terreng. 
 
Skiløyper som skal krysse treningsløype for hest, må utformes slik at sikkerheten til brukerne 
ivaretas. Kryssing skal fortrinnsvis skje planskilt der terrenget legger til rette for det uten for store 
inngrep i sideområder.  
 
Innenfor friområdene vil det for øvrig ikke oppføres konstruksjoner eller bebyggelse. Tiltak i området 
skal ivareta fremtidige beitemuligheter og tømmerhogst. Fysiske inngrep i myr tillates ikke 

4.8. LNFR 
Det planlegges ingen tiltak innenfor området. Området eies av privat grunneier. Nødvendige tiltak for 
landbruk og gårdstilknyttet virksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag er tillatt. 

4.9. Landskapstilpasning og grønnstruktur 
Det tilstrebes en helhetlig utforming av området. Tiltaket skal være godt tilpasset omgivelsene. Ved 
inngrep i terrenget skal naturlig revegetering benyttes, slik at området får gro igjen naturlig basert på 
plantematerialet i massene og spredning av vegetasjon fra omgivelsene. Metoden går ut på å utnytte 
naturens egen evne til å reparere inngrep og gjøre området grønt igjen.  
 
Et hovedmål innen revegetering er å legge til rette for en rask og økonomisk etablering av et 
stabiliserende plantedekke. Ved hjelp av revegetering ønsker man også å minimere negative effekter 
etter naturinngrep, og medvirke til å opprettholde biotoper, plantemangfold og estetiske 
landskapskvaliteter. 
 
Myr er sårbare økosystemer. Fordi forvaltning av myr har stor påvirkning på klima i kraft av å ha 
lagret store mengder av klimagassen metan, er det er nasjonalt mål å stoppe eller redusere inngrep i 
størst mulig grad, og bevare myras hydrologiske egenskaper, pH og vegetasjonssammensetning. 
Derfor vil det legges stor vekt på å finne gode traseer, uten å komme i konflikt med myr, - og 
våtmarksområder innenfor planområdet. 
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4.10. Adkomst og parkering 
Rakkestadseterveien blir regulert etter kommunal standard frem til og med adkomsten til 
aktivitetsanlegget BIA_1. Dermed tilrettelegges det for at dagens bom kan flyttes ca. 1 km innover 
Rakkestadseterveien. Øvre Eiker kommune har vurdert å overta vegen fram til og med 
reguleringsplanens utstrekning, noe som dagens vegeiere er positiv til. Siden anlegget innenfor felt 
BIA_1 får en gradvis utbygging, vil tiltakshaver sammen med kommunen legge planer for gradvis 
opprusting av vegen. 
 
Adkomst til aktivitetsområdet BIA_1 vil bli fra Rakkestadseterveien og er vist på plankartet med pil. 
Det vil anlegges en gruset adkomstveg med bredde på 5,5 meter og maks 10 % stigning opp mot 
parkeringsplass. Det vil anlegges en gangsti langs adkomstvegen, for gående til og fra 
aktivitetsområdet.  
 
Det vil bli opparbeidet flere parkeringsplasser som vil være disponible til fri benyttelse, med unntak 
av når Eiker Ski har et arrangement. Ca. 110 åpne p-plasser vil etableres på aktivitetsområdet, samt 
ca. 10 nærplasser for HC og korttidsparkering. I tillegg vil det tilrettelegges for parkering innenfor 
regulert vegareal innenfor #1 langs Rakkestadseterveien. Parkeringsplassene skal være gruslagte slik 
at de kan tilpasse seg det omkringliggende landskapet i størst mulig grad. Plassene skal ha naturlig 
avrenning, og ha et maks. fall på 4 % . 

Ved større arrangement, foreslås det regulert adkomst på lokalt vegnett. Se trafikknotat i vedlegg 4 
for nærmere beskrivelse av trafikkforholdene til og fra Myrermoen.   

For travbanen BIA_2 er begge dagens adkomster vist på plankartet med pil.  

4.11. Universell utforming 
Krav til universell utforming følger av Plan- og bygningslovens § 29-3. Tiltak etter Pbl. kapittel 20 skal 
innenfor sin funksjon være universelt utformet i samsvar med forskrifter gitt av departementet.  

Innenfor BIA_1 tilrettelegges det for ca. 10 nærplasser for HC og korttidsparkering. 

4.12. Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp 
Det er utført lokale prøveboringer i fjellet og resultatene viser at det er tilfredsstillende kapasitet for 
et fremtidig klubbhus innenfor BIA_1. Fremtidig snøproduksjonsanlegg innenfor BIA_1 vil også 
baseres på lokal vanntilgang ved å bore flere hull. Vann til snøproduksjonsanlegget legges i lukket 
tank eller basseng. Rørgaten vil ligge under bakkenivå og traséen vil revegeteres med naturlig 
revegetering.  
På sommerstid kan travbanen og tilstøtende landbruksarealer benytte vannkilden til 
jordbruksvanning o.l. Dette vil være et godt tiltak for driften av jordbruksproduksjonen. 

Avløp fra bebyggelse vil håndteres lokalt med godkjent septiktank. 

Energiforsyning 
Trafostasjon «Myrespiten 430», som ligger nærmest aktivitetsanlegget, er stor nok til å kunne byttes 
ut med en 200 KWA trafo. Herfra må det graves en kabelgrøft opp til anlegget innenfor BIA_1 på ca. 
600m. 
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5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 
I referat fra oppstartsmøtet med planmyndigheten er det stilt krav om konsekvensutredning iht. 
forskrift om konsekvensutredninger §8, vedlegg 2, del 12, pkt. a. da tiltaket ikke er vurdert i 
kommuneplanens arealdel: 

 § 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. 

Del 12 Turisme og fritid  

Pkt a) Hoppbakker, skianlegg og skiheiser, taubaner og tilknyttet utbygging. 

  

Dette kapittelet omhandler utredningstema som skal utredes jf. referat fra oppstartsmøtet:  

• Adkomst/trafikksikkerhet 
• Naturmangfold 
• Friluftsliv 
• Kulturminner 
• Landbruksinteresser 
• Forurensning 

I tillegg er planforslaget vurdert opp mot overordnede planer og mål.    

5.1. Adkomst/trafikksikkerhet 
Adkomst til planområdet vil være fra Myreveien eller Stensetveien. Derfra følges 
Rakkestadseterveien. 

Rakkestadseterveien er kommunal fra krysset Myreveien / Stensetveien fram til Myrermoen 
Travbane. Veiens bredde er 5,2 – 5,4 meter med skiltet hastighet på 60 km/t for strekning frem til 
dagens bomkasse. Rakkestadseterveien er privat videre, og driftes av et veglag. Bredden varierer fra 
4,6 til 5 meter. Den er dimensjonert for å tåle tyngre skogbruksmaskiner, og fremstår som godt 
fundamentert. 

Adkomstene til idrettsanleggene fra Rakkestadseterveien er vist med piler i plankartet. Dagens 
travbane har to adkomster inn til sitt anlegg, mens aktivitetsområdet BIA_1 vi få én adkomst. 
Avkjøringen til BIA_1 ligger i yttersving for å ha tilstrekkelig sikt i begge retninger ved av- og 
påkjøring.  

Adkomstveiene i området er ikke tilrettelagt for gående og syklende, og planområdet har dårlig 
kollektivdekning da bussene går i Skotselvveien. Aktivitetstilbudet det tilrettelegges for og/eller 
allerede eksisterer der i dag (skytebane, Trial/motorsport) er imidlertid i hovedsak avhengig av bil 
(frakting av utstyr, hest osv). Inne på aktivitetsområdet BIA_1 skal gående adskilles fra kjørende. 

Dagens trafikktall i Rakkestadseterveien er basert på registrerte bompasseringer gjennom 
Myrermoen, noe som gir en ÅDT på tilnærmet 15 kjøretøy. Vi tror dette tallet er noe høyere i 
perioder, og beregner en ÅDT på 25 for å ivareta usikkerhet. 
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Aktivitetsanlegget vil gi en trafikkøkning, spesielt i vinterhalvåret. Det beregnes en trafikkøkning på 
ca. 50 kjøretøy på ukedager og 90 kjøretøy på lør-/ søndager i vinterhalvåret (4 mnd.) 

Sommerhalvåret vil gi betydelig mindre trafikk, i snitt rundt 30 % av vinter. Dette vil utgjøre en total 
ÅDT på 64 kjøretøypasseringer. (Det vil si 32 kjøretøy hver vei pr. døgn). Total vil det da være en ÅDT 
på ca. 90 kjøretøy på Rakkestadseterveien med dagens trafikk og trafikk generert av 
aktivitetsanlegget. 

Ved større arrangement i aktivitetsanlegget vil det bli inntil 250 kjøretøy daglig, Dette vil inntreffe 3-5 
dager pr.år. 

Travbanen, som også inngår i reguleringsforslaget, vil ikke ha vesentlig endring i trafikkmengde, sett 
ut fra dagens situasjon. Det finnes ikke tellinger for denne trafikken pr. i dag, men det blir stipulert 
inntil 50 kjøretøy pr. døgn for fremtidig bruk, ÅDT er derfor angitt til 100. Denne trafikkmengden er 
antakelig vesentlig høyere enn det som er reelt, siden 50 kjøretøy er maksimalt antall kjøretøy til 
travbanen på én dag, og ikke gjennomsnittlig. 

I siste femårsperiode er det ikke registrert personskadeulykke på Rakkestadseterveien og tilliggende 
vegsystem. Det er heller ikke registrert trafikkmengde i Rakkestadseterveien og øvrig 
omkringliggende vegnett. Ulykkesrisikoen kan derfor betegnes som lav. 

I anleggsperioden vil det legges vekt på å oppnå en god massebalanse med minst mulig 
masseforflytning, og anleggstrafikk vil i liten grad belaste offentlig vegnett.   

Gjennomføring av planforslaget vil bidra til tilfredsstillende trafikksikkerhet og adkomstforhold.  

Trafikkforholdene til og fra Myrermoen er beskrevet nærmere i trafikknotat vedlegg 4. 

5.2. Naturmangfold 
Planområdet ble registrert av naturviter Rein Midteng den 25.09.2020. Det ble avgrenset én ny 
naturtypelokalitet med verdi C – lokalt viktig, av typen gammel granskog. Denne lokaliteten blir sikret 
i reguleringsplanen med hensynssone hvor hogst og øvrige tekniske inngrep ikke tillates. 
 
Det meste av området domineres av yngre og halvgammel furudominert skog. Grunnet langvarig og 
hard utnyttelse med hogst har området få strukturer og elementer som er viktige for det biologiske 
mangfoldet.  
 
Grunnet overveiende fattig berggrunn, ble det ikke funnet naturtypelokaliteter knyttet til kalkrik 
berggrunn (som rikmyrer eller kalkskog). Helt lokalt, vest for Kastmyr, ble det i skog funnet et lite 
parti med lågurtvegetasjon. Her vokser blåveis, markjordbær, vårerteknapp, teiebær samt at 
rosenkjuke vokste på en granlåg. Forekomsten var marginal og for liten til avgrensning av 
naturtypelokalitet. Partiet blir ikke påvirket av tiltaket.  
 
Karplantefloraen domineres av nøysomme arter, og kalkkrevende vegetasjon ble kun funnet som 
punktforekomst (blåveis, vårerteknapp, markjordbær og teiebær). 
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Figur 5-1: Avgrensning av naturtypelokaliteten gammel granskog 
 

 

 

 
Figur 5-2: Bilder fra lokaliteten med gammel granskog (Foto: Rein Midteng) 
 

Tidligere registrert forekomst av storsalamander i dammen/vannspeilet ved travbanen ble ikke 
undersøkt da området var inngjerdet og for at registrering av salamander krever spesialutstyr. Det 
legges imidlertid til grunn at forekomsten er intakt, og at en eventuell breddeutvidelse av vegen ikke 



 

side 31 av 44 

kommer i berøring med dammen. Dammen med tilhørende vegetasjonsbelte er sikret i 
reguleringsplanen som naturområde hvor hogst og øvrige tekniske inngrep ikke tillates. Travbanens 
virksomhet og regulert adkomstveg vil således ikke berøre areal regulert til naturområde. 

Myrene i området vil bli sikret gjennom reguleringsbestemmelser som fastsetter at inngrep i myr ikke 
er tillatt. Dette vil være positivt for arter som lever på myr, det sikrer vannbalansen i området 
gjennom at myrer lagrer vann og dermed bidrar til å redusere flomtopper samt dette vil forhindre 
utslipp av store mengder klimagasser. Metangass er lagret i myr og i sumpområder, og metan er en 
om lag 100 ganger kraftigere klimagass enn karbondioksyd.   

5.2.1. Naturmangfoldlovens §§ 8-12 
Naturmangfoldloven er gjeldende for all bruk av natur. Når det fattes et offentlig vedtak, skal de 
miljørettslige prinsipper i denne legges til grunn for vedtaket. Det er særlig §§ 8-12 som i denne 
forbindelse er relevant og man er forpliktet til å redegjøre for hvordan de miljørettslige prinsippene 
for offentlig beslutningstaking i §§ 8-11 i naturmangfoldloven er vurdert og fulgt opp. 

I Naturmangfoldlovens §§ 8-12 heter det at: 

«§ 8. (kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 

§ 9. (føre-var-prinsippet) 
Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.» 
 

§ 10. (økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for. 
 

§ 11. (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 

§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

5.2.2. Vurdering av kravene i naturmangfoldloven 
Foreliggende utredning er en oppfølging av kravene i §§ 8-11. Det er gjennomført nytt feltarbeid 
innenfor planområdet for å vurdere om det har areal som kvalifiserer til å være naturtypelokaliteter 
(DN-håndbok 13) og vurdere hvor det finnes spesielle naturverdier, noe som er med på å oppfylle §§ 
8 og 9. Når nye naturområder planlegges tatt i bruk til utbyggingsformål, er det viktig at arealet først 
undersøkes ved hjelp av kvalifisert personell, da kun om lag 20% (estimert til være 30% i 2020) av 
verdifulle områder (naturtypelokaliteter) er funnet ifølge rapporten «Ressursbehov ved 
kvalitetssikring og nykartlegging av naturtyper» (Gaarder, Larsen, & Melby 2007). 
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I forhold til § 10 (samla belastning), vurderes det at denne ikke kommer til anvendelse da det ikke er 
noen naturtyper som negativt blir berørt av tiltaket.  

I forhold til § 11, har oppdragsgiver bekostet nykartlegging av naturverdiene i planområdet, noe som 
er med på å oppfylle §11. 

Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

I forhold til § 12, er det viktig at det ikke føres ut eller inn masser som er infisert med fremmede 
arter, jf. også egen forskrift. 

5.3. Friluftsliv 
Området har i dag middels verdi for friluftsliv med middels bruksintensitet. Skiløypa mellom Skotselv 
og Hoensvannet krysser gjennom området og fremgår av Figur 3-7, denne vil ivaretas som turløype.  
Rakkestadseterveien er noe brukt til hestekjøring. Det er også noe storviltjakt i deler av området.  

En økning av kvaliteten på turveger, skiløyper og aktivitetsmuligheter, vil gjøre området mer 
attraktivt og øke bruken av området. Lettere tilgjengelighet og gode parkeringsarealer vil også bidra 
til økt bruk.   

Planlagt tiltak fokuserer på landskapsbildet og de visuelle kvalitetene i omgivelsene. Det vil være 
fokus på å legge skiløyper, veger og parkeringsplasser godt i terrenget. Sideterrenget skal bearbeides 
slik at overganger fra inngrep til naturlig terreng blir minst mulig synlig eller merkbar. Dette vil gi 
gode oppholdskvaliteter i området. Anleggene utformes slik at terrenget og naturopplevelsen kan 
ivaretas for andre som bruker og ferdes i området. 

Tiltaket vil ha positiv konsekvens for friluftsliv ved at det legges til rette for økt tilgang til idrett og 
friluftsliv i tråd med regionale og nasjonale mål. 

5.4. Kulturminner 
Innenfor planområdet er det påvist flere kullmiler. Disse kullmilene er datert til etter reformasjonen 
og er ikke underlagt noe formelt vern. De viser likevel en historisk tidsdybde for bruken av området, 
og fysiske tiltak inne på regulert areal vil så langt som mulig ta hensyn til registrerte kulturminner.  

Planforslaget vil ikke berøre kjente kulturminner utenfor planområdet, herunder ID 19243, ID5950. 
Planforslaget vil ikke forringe opplevelsen av kulturminnene og kulturmiljøet Myreslottet.  

Fylkeskommunen stiller i sin merknad ved planoppstart krav om arkeologisk registrering for en 
mindre del av planområdet nærmest de tidligere kjente automatisk fredede kulturminnene (id 
19243, id 5950). Det resterende området er svært skrint og har lavt potensial for kulturminner, og vil 
derfor ikke ha behov for registrering. Siden Rakkestadveien ikke skal opparbeides vesentlig utover 
dagens situasjon, kreves heller ikke registrering av denne traseen. Vurderinger knyttet til arkeologisk 
registrering for en mindre del av planområdet diskuteres med fylkeskommunen før endelig vedtak av 
planen. 

5.5. Landbruksinteresser 
Planområdet har middels verdi for landbruket, og området består for det meste av skog med lav 
bonitet. Reguleringsplanen legger ikke beslag på dyrket mark eller skog med god bonitet.  Anlegget 
skal planlegges slik at det beslaglegger minst mulig produktivt skogareal. Økt vanntilgang i 
forbindelse med etablering av et snøproduksjonsanlegg, vil kunne bidra til bedre avlinger for 
tilstøtende landbruksarealer.  

Den sydligste delen av området er beitemark for husdyr. Området hvor det planlegges 
aktivitetsområde markert BIA_1 og BIA_2 på plankartet har ifølge Vestsiden Beitelag svært lav verdi 
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for beitedyr. Skiløyper utenfor BIA_1 vil etableres med naturlig revegetering, slik at skiløypene kan 
benyttes av beitedyr i sommersesongen. Innenfor område BIA_2 kan markerte beiteområder sør for 
travbanen bli påvirket avhengig av hva travbanen tilrettelegger for. Anleggsområdet skal ved behov 
gjerdes inn slik at ikke beitedyr kommer til skade.  

 
Figur 5-3: Skisse som viser beiteinteresser i planområdet jf. innspill fra Vestsiden Beitelag. Sirkel med grønt 
viser områder med lav verdi for beitedyr. Røde områder viser areal med til dels stort beitetrykk. 
 

Innenfor områder avsatt til friområde GF1 er det i bestemmelsene stilt krav om at tiltak i området 
skal ivareta beitemuligheter og tømmerhogst. Samlet sett er det vurdert at tiltaket i liten grad vil 
påvirke landbruksinteressene i planområdet.  

5.6. Forurensning 
I dette kapitlet beskrives potensielle forurensningskilder i anleggs- og driftsperioden. Tema som 
omtales er støy og støv, avrenning og lysforurensning.  

Støy fra vegtrafikk 
Nytt aktivitetsanlegg på Myrermoen er vurdert iht. T-1442/2016. Ingen støyfølsomme bygninger 
ligger i gul sone som følge av trafikkmengden på Rakkestadseterveien innenfor planområdet. 
Støynivået øker med mindre enn 3 dB på eksisterende veger utenfor planområdet og det er derfor 
ikke nødvendig med avbøtende tiltak mht. støy langs eksisterende veger. For nærmere informasjon 
og kart med støysoner vises det til eget støynotat som er vedlagt planforslaget.  
 
Forurensning fra tiltaket i anleggsperioden 
Anleggsperioden for etablering av aktivitetsanlegget BIA_1 vil foregå i etapper og således gi en mer 
skånsom anleggsperiode. Ved etablering av anlegget skal det legges vekt på natur- og 
landskapstilpassede løsninger som i minst mulig grad medfører skjemmende landskapsinngrep. Det 
vil legges vekt på å oppnå en god massebalanse med minst mulig masseforflytning, noe som vil gi 
redusert støy fra anleggsvirksomheten.  
Aktuelle anleggsmaskiner vil være truck, hjullaster og gravemaskin, og ev. borerigg ved behov for 
sprengning. Det vil ikke være behov for mobilknuser i forbindelse med etablering av anlegget. 
Anleggsvirksomheten anses ikke å gi støyplager for omkringliggende bebyggelse på grunn av lang 
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avstand til nærmeste bebyggelse (nærmeste bebyggelse ligger ca. 1 km vest for aktivitetsområdet 
BIA_1). 
 
I anleggsfasen vil det legges vekt på å hindre eventuell partikkelspredning fra sprengstein ut til bekk- 
og elveløp.  
 
Forurensning fra tiltaket i driftsperioden 
Det anses at tiltaket i liten grad vil medføre økt støy- og/eller støvplage eller fare for avrenning til 
bekke- og elveløp. Mesteparten av anlegget skal revegeteres med stedlige masser og 
parkeringsplassene skal være gruslagte. Dette gir en naturlig avrenning.  
 
Det vil i liten grad være knyttet støyende aktiviteter til skianlegget eller travbanens område. Støy fra 
trafikk, snøproduksjonsanlegg og ev. skitrekk anses som beskjeden.  
 
Deler av anleggene planlegges med et belysningsanlegg. Dette vurderes i liten grad til å ha negativ 
effekt siden planområdet ligger i et område med lite bebyggelse.  
 
Samlet sett vurderes det at tiltaket vil gi liten negativ konsekvens med hensyn til støy, støv, 
avrenning og lysforurensning, både i anleggs- og driftsperioden.  

5.7. Overordnede planer og mål 
Planforslaget er vurdert opp mot overordnede planer og mål beskrevet i kapittel 2.1: 

Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal og transportplanlegging (2014) - 
Regional plan for areal og transport for Buskerud 2018-2035 
Føringene angir at det er et mål at utbyggingsmønster og transportsystem skal fremme utvikling av 
kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 
transportformer. 

Aktivitetstilbudet det tilrettelegges for er i hovedsak avhengig av bil (frakting av utstyr, hest osv). De 
nye aktivitetene det tilrettelegges for knytter seg til allerede eksisterende aktiviteter i området 
(skytebane, motorsportanlegg og travbane), noe som bidrar til å konsentrere utbyggingen og fremme 
en samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse.  

 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/2008): Skal gi 
bedre grunnlag for å integrere og ivareta barn og unges interesser i samfunnsutviklingen, herunder 
planlegging og byggesaksbehandling. Det er et sentralt mål å sikre trygge oppvekstmiljø med gode 
møtesteder, muligheter for lek og aktivitetsfremmende omgivelser.  
 
Planforslaget anses å være i tråd med retningslinjene fordi planområdet og planlagt tiltak i hovedsak 
er egnet for lek og opphold for barn og unge. Tiltaket er rettet mot alle aldersgrupper og nivåer, men 
vil ha størst fokus på barn og unge. 
 
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 
Kommunene, fylkeskommunene og staten skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 
virksomhetsutøvelse stimulere til, og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig 
energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses 
klimaendringene (klimatilpasning). 
 
Myr er sårbare økosystemer. Fordi forvaltning av myr har stor påvirkning på klima i kraft av å ha 
lagret store mengder av klimagassen metan, er det er nasjonalt mål å stoppe eller redusere inngrep i 
størst mulig grad, og bevare myras hydrologiske egenskaper, pH og vegetasjonssammensetning. 
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Derfor vil det legges stor vekt på å finne gode traseer, uten å komme i konflikt med myrområder 
innenfor planområdet. Myrene i området vil bli sikret gjennom reguleringsbestemmelser ved at det 
ikke tillates inngrep i myr. Metangass er lagret i myr og i sumpområder, og metan er en om lag 100 
ganger kraftigere klimagass enn karbondioksyd. 
 
Planforslaget kan benytte seg av eksisterende energiforsyning i området. Parkeringsarealer etableres 
med grusdekke for å minimere andelen harde flater. Planforslaget legger vekt på revegetering for å 
minimere negative effekter etter naturinngrep, og medvirke til å opprettholde biotoper, 
plantemangfold og estetiske landskapskvaliteter. 
 
Meld. St. 18 (2015-2016) Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet 
Det er et 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.  

Planforslaget bidrar til måloppfyllelse av meldingen ved å tilrettelegge for grønne områder, 
fritidsaktiviteter, idrett, lek og avkobling.  

Folkehelsemeldingen, Meld. St. 34 (2012–2013) God helse – felles ansvar  
Stortingsmeldingen presenterer en samlet strategi for å utvikle en folkehelsepolitikk for vår tid og 
styrke det forebyggende arbeidet i helse- og omsorgstjenesten. For å nå de overordnede målene for 
folkehelsepolitikken skal det gjennomføres tiltak på følgende områder: 1) Et helsefremmende 
samfunn, 2) Helse gjennom hele livsløpet, 3) Mer forebygging i helse- og omsorgstjenesten, 4) Et mer 
kunnskapsbasert folkehelsearbeid, 5) Sterkere virkemidler i folkehelsepolitikken, og 6) Nasjonalt 
system for å følge opp folkehelsepolitikken. 
 
Planforslaget bidrar til måloppfyllelse av meldingen ved å tilby aktiviteter som fremmer folkehelsen 
generelt gjennom aktiviteter og idrettstilbud. 
 

St.meld. nr. 39 (2001-2002) Oppvekst- og levekår for barn og ungdom i Norge 
Målet er å bidra til en barne- og ungdomspolitikk som skaper en trygg, meningsfull og utviklende 
hverdag for flere. Meldingen gir en samlet presentasjon av hvordan regjeringen vil styrke og 
videreutvikle arbeidet med å sikre barn og ungdom trygge og gode oppvekst og levekår. Et 
gjennomgående tema er behovet for økt samspill mellom offentlige myndigheter, barn og ungdom, 
foreldre og frivillige organisasjoner. Det er viktig å sikre trygge og inkluderende lokalmiljø. Gode og 
trygge møteplasser samt innsats for å bekjempe problematferd i barne- og ungdomsmiljøene knyttet 
til rus, vold, kriminalitet og rasisme står sentralt. Deltakelse og engasjement gjennom frivillige barne- 
og ungdomsorganisasjoner og idretten omtales særskilt. 
 
Planforslaget bidrar til måloppfyllelse av meldingen ved at det tilrettelegges for trygge møteplasser 
som kan bidra til å bekjempe problematferd i barne- og ungdomsmiljøene knyttet til rus, vold, 
kriminalitet og rasisme gjennom aktiviteter og idrettstilbud.  
 



 

side 36 av 44 

6. RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS-ANALYSE)  
Med utgangspunkt i reguleringsforslag for aktivitetsanlegg på Myrermoen er det gjennomført en 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne er utført i tråd med DSB sin veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, april 2017) og etterkommer plan- og 
bygningslovens krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. plan- og bygningsloven §4-3).  
ROS-analysen kan leses i sin helhet i vedlegg til planforslaget.  
 
Reguleringsplanforslag til offentlig ettersyn er lagt til grunn for ROS-analysen. Det er ikke avdekket 
spesiell sårbarhet i planområdet mht. samfunnssikkerhet. 
 
Følgende mulige uønskede hendelser er identifisert, basert på gjennomgang av sjekkliste, 
gjennomgang av overordnet ROS for området og oppstartsmøte med Plan- og bygningsavdelingen:  
 
• Skog- og lyngbrann 
• Flom aktsomhetssone 
• Trafikkulykker 
• Framkommelighet for utrykningskjøretøy 
 
Risiko og sårbarhet for de aktuelle hendelsene er analysert ved bruk av eget analyseskjema. 
Vurdering av sannsynlighet og konsekvens er basert på erfaring fra tilsvarende tilfeller, statistikk og 
faglig skjønn. Risiko for den enkelte hendelse er fastsatt ved bruk av en risikomatrise med 
kategoriene grønn, gul og rød risiko. For hendelser i røde områder er risikoreduserende tiltak 
påkrevd, for hendelser i gule områder bør tiltak vurderes, mens hendelser i grønne områder 
innebærer en akseptabel risiko. Det er ikke avdekket hendelser i rød sone.  
Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak. 
 
Tabell 6-1: Resultater/oppsummering fra ROS-analyse.  

 

Uønsket hendelse 

 

Risiko 

 

Forslag til risikoreduserende tiltak 

 Liv/ helse Stabilitet 
 Materielle 

verdier 
 

Skog- og lyngbrann    Ikke behov for risikoreduserende tiltak. 

Flom aktsomhetssone    Ikke behov for risikoreduserende tiltak. 

Trafikkulykker    Ulykkesrisikoen betegnes som lav, men 
planen tilrettelegger for at 
Rakkestadseterveien utbedres til 
kommunal standard frem til adkomsten til 
aktivitetsanlegget BIA_1.  

Framkommelighet for 
utrykningskjøretøy 

   Rakkestadseterveien utbedres til 
kommunal standard frem til adkomsten til 
aktivitetsanlegget BIA_1. 

 
Det vurderes at planforslagets risiko for uønskede hendelser er akseptabel.    
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7. MEDVIRKNING/HØRINGSUTTALELSER VED PLANOPPSTART 
Oppstart av planarbeidet ble annonsert i Bygdeposten og Drammens tidende den 19.09.2019. Det 
ble også annonsert på Øvre Eiker kommune sine hjemmesider. I tillegg ble varslingsbrev sendt 
naboer og relevante høringsinstanser. Frist til å komme med uttalelser ble satt til 15.10.2019.  
Det kom inn syv uttalelser.  

Den 9.11.2020 ble det varslet om utvidelse av planområdet med frist for uttalelse 07.12.2020. 
Hensikten var å inkludere Myrmoen travbane i planforslaget etter ønske fra Øvre Eiker kommune. 
Det kom inn fire uttalelser til tilleggsvarselet. 

Uttalelsene er oppsummert og kommentert nedenfor, og gjengitt i sin helhet i vedlegg 6.  

7.1. Uttalelser fra myndigheter 
Fylkesmannen i Oslo og Viken (08.12.2020) Forslagsstillers kommentarer 

Forutsetter at innspill til varsel om oppstart av 
reguleringsplan tas med i arbeidet med utvidet 
planområde.  

Vil komme tilbake til saken når planen er på 
offentlig ettersyn, og vurdere om de nasjonale og 
regionale hensynene er fulgt opp. 

Tema som er listet opp i den opprinnelige 
merknaden til varsel om oppstart datert 11.10.2019 
er vurdert og ivaretatt også i den utvidete delen av 
planforslaget.  

 

Fylkesmannen i Oslo og Viken (11.10.2019) Forslagsstillers kommentarer 

Noe uheldig at det startes opp arbeid med 
reguleringsplan uten at arealbruken er avklart på 
kommuneplannivå. 

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 anbefale at det utarbeides et 
planprogram. 

Følgende tema må vurderes og ivaretas i 
planarbeidet: 

Barn og unges interesser 
Ber om at planarbeidet sikrer en tidlig og aktiv 
medvirkning fra barn og unge i planprosessen 
Støy 
Det må 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. 
Samordnet areal og transportplanlegging 
Legge til grunn relevante føringer og vurdere om 
anlegget vil ha en gunstig plassering i kommunen. 
Ber om at muligheter for å ta kollektivtrafikk til 
området undersøkes og at det arbeides for å 
tilrettelegge for bruk av kollektiv transportmidler. 

Det stilt krav om konsekvensutredning iht. forskrift 
om konsekvensutredninger §8, vedlegg 2, del 12, 
pkt. a. da tiltaket ikke er vurdert i kommuneplanens 
arealdel. Det er ikke krav om planprogram for disse 
planene.  

Tema som listes opp er vurdert og ivaretatt i 
planforslaget.  

Barn og unges interesser 
Jf. Pbl. § 5-1 om medvirkning skal forslagsstiller legge 
til rette for medvirkning og kommunen skal påse at 
dette er oppfylt i planprosesser. Kommunen har et 
særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning fra 
grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder 
barn og unge.  

Støy 
Det er gjennomført støyberegning for tiltaket. Det 
vises til eget notat om støy. 

Samordnet areal og transportplanlegging 
Det vises til trafikknotat, kapittel 3.2, 4.8 og 5.1 i 
planbeskrivelsen. 

Naturmangfold, grønnstruktur, landskap og 
friluftsliv 
Planområdet ble registrert den 25.09.2020, og det 
ble avgrenset én ny naturtypelokalitet med verdi C – 
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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. 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.  
Myrområdene som ligger innenfor planområdet må 
ivaretas i det videre arbeidet. 
Universell utforming 
Det må redegjøres for universell utforming og bør 
sikres fulgt opp gjennom egne planbestemmelser. 
ROS-analyse 
ROS-analyse som skal følge planforslaget ved 
offentlig ettersyn 

lokalt viktig, av typen gammel granskog. Denne 
lokaliteten og dammen med tilhørende 
vegetasjonsbelte er sikret i reguleringsplanen.  Det 
tillates ikke inngrep i myr jf. 
reguleringsbestemmelsene. 

Universell utforming 
Det vises til kap. 4.9 i planbeskrivelsen. 
 
ROS-analyse 
Det vises til eget notat og kap. 6 i planbeskrivelsen. 

 

 

Viken fylkeskommune (26.11.2020) Forslagsstillers kommentarer 

Viser til uttalelse 15.10.2019 ved varsel om 
oppstart, og ber om at momentene her legges til 
grunn i planarbeidet. I tillegg vises det til at det er 
kartlagt rødlistearter i og rundt planområdet i 
kartløsningen Naturbase. Går ut fra at dette 
forholdet vil vurderes nærmere i 
konsekvensutredningen.  

Planområdet ble registrert den 25.09.2020, og det 
ble avgrenset én ny naturtypelokalitet med verdi C – 
lokalt viktig, av typen gammel granskog. Denne 
lokaliteten og dammen med tilhørende 
vegetasjonsbelte er sikret i reguleringsplanen.  Det 
vises til kap. 5.2 i planbeskrivelsen.  

Se for øvrig forslagsstillers kommentar til Buskerud 
fylkeskommunes merknad datert 15.10.2019. 

 

Buskerud fylkeskommune (15.10.2019) Forslagsstillers kommentarer 

Positiv til tilrettelegging for områder til idrett og 
aktivitet, men påpeker at det i utgangspunktet 
burde vurderes på kommuneplannivå for å se 
tiltaket i en større sammenheng og avveie 
behovet for idrettsarealer i kommunen.  

Planarbeidet må redegjøre for hvordan 
overordnede føringer for areal- og transport 
følges opp og beskrive forventede transportbehov 
som følge av tiltaket og ivareta trafikksikkerheten 
til myke trafikanter i området. 

Fylkeskommunen er positive til at eksisterende 
turløype skal videreføres slik det fremgår, og 
anbefaler at tiltaket hensyntar øvrig stinett i og 
rundt området. 

Oppstart av planarbeid er i samsvar med Øvre Eiker 
kommune, jf. referat fra oppstartsmøtet.  

 

 

Det vises til kap. 5.7 for overordnede vurderinger 
knyttet til areal- og transport. For vurdering av 
transport og trafikksikkerhet til myke trafikanter 
vises det til eget trafikknotat og planbeskrivelsen. 
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Ber om at myr innenfor planområdet ivaretas. 

Fylkeskommunen stiller krav om arkeologisk 
registrering for en mindre del av planområdet 
nærmest de tidligere kjente automatisk fredede 
kulturminnene (id 19243, id 5950). Det resterende 
området er svært skrint og har lavt potensial for 
kulturminner, og vil derfor ikke registreres. Siden 
Rakkestadveien ikke skal opparbeides vesentlig 
utover dagens situasjon, kreves heller ikke 
registrering av denne traseen. 

Kullmiler innenfor planområdet (askeladden-id: 
174246, 261862, 261880, 261877, 261874, 
261876, 262177) har ikke et formelt vern, da de er 
etter reformasjonen i 1537. Fylkeskommunen ser 
det som positivt dersom kullmilene kan bevares.  

Myr innenfor planområdet berøres ikke av tiltaket. 

Vurderinger knyttet til arkeologisk registrering for en 
mindre del av planområdet diskuteres med 
fylkeskommunen før endelig vedtak av planen.  

 

 

 

 

Fysiske tiltak inne på regulert areal vil så langt som 
mulig ta hensyn til de registrerte kullmilene. 

 

NVE (04.12.2020 og 23.09.2019) Forslagsstillers kommentarer 

Forslagstiller har ansvar for at NVE’s interesser 
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.. 

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.  

Reguleringsområdet grenser ikke mot vassdrag, og 
det er ikke aktuelt for å benytte vassdrag til 
vannforsyning. Overvannshåndtering for regulert 
område vil foregå lokalt, og ikke påvirke nærliggende 
vassdrag. Fordrøyningstiltak etableres lokalt ved 
større tette flater.   

Planområdet ligger over marin grense.  

Det vises for øvrig til vedlagt ROS-analyse. 

 

7.2. Uttalelser fra organisasjoner, lag og foreninger 
 

Eker Skytterlag (3.12.2020) Forslagsstillers kommentarer 

Det er oppført feil adresse. Adressen til Eker 
Skytterlag er Boks 299, N-3301 Hokksund 
Eventuelt på mail til: eker@skytterlag.no 
 
Hvorfor er ikke følgende på høringslista: 
 

Adresselisten er oppdatert slik at riktig adresse 
benyttes ved fremtidig korrespondanse med Eker 
Skytterlag.  

Årsaken til at ikke travselskapet Myremoen står på 
listen er at de er en aktiv part i denne 
endringen/utvidelsen.  
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1. Travselskapet Myremoen 
2. Vestsiden Utmarkslag 
3. Vestsiden beietlag 
 
 
 
 
 

Beitelaget og utmarkslaget har ikke interesser i 
denne utvidelsen, da det kun er travbanens arealer 
som omfattes. Beitelaget og utmarkslaget vil varsles 
når planforslag for hele området sendes på høring.  

Utvidelsen er anbefalt av kommunen slik at dagens 
travbane skal ligge på et område som er regulert – 
og ikke i et uregulert område.  

 

 

Øvre Eiker Travselskap (11.10.2019) Forslagsstillers kommentarer 

 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. Vi ønsker vårt 
område utvidet, da vi planlegger økt aktivitet og 
flere aktiviteter/grener på sikt.  

 
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». 
 

Anlegget skal overtas av Buskerud Travforbund som 
er en aktiv part i planforslaget og samarbeider med 
forslagsstiller i forbindelse med den pågående 
reguleringsprosessen.  

 

 

 

 

Vestsiden Beitelag (15.10.2019) Forslagsstillers kommentarer 

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 

Parkeringsplasser, aktivitetsarealer med fast dekke 
og aktivitetsslette samt elementer som vernes for 
beitedyr vil bli inngjerdet. Årlig vedlikehold av 
gjerder ivaretas av anleggseier-/ drifter innen 1.juni. 

Aktivitetsområdet BIA_1 vil ligge i området som er 
markert minst belastende for beitedyr. I deler av 
terrenget hvor det er stort beitetrykk, vil det stort 
sett bli etablert skiløyper /skogsløyper med begrodd 
dekke: Stedlige masser vil ivareta god bonitet. 
Enkelte gruspartier kan dog forekomme. 
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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 grusveg eller veg 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. 

Trafikanter må ta hensyn til beitende dyr langs 
vegen. De fleste parkeringsplassene tilknyttet 
anlegget er åpne for almen bruk, med unntak av ved 
større arrangement. For ikke inngjerdet 
parkeringsplass, vil det være parkering på eget 
ansvar. Forslagstiller ønsker et godt samarbeid med 
øvrige interesser i området. 
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Hokksund pistolklubb m. fl (11.10.2019) Forslagsstillers kommentarer 

   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 gjeldende reguleringsplan (arkiv nr 
504/29), er området  88/10 allerede detaljregulert til 
skytebane for Buskerud Jæger og fiskeforening, Eker 
skytterlag og Hokksund pistolklubb. 
 
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. 
 

Varslingsområdet ble skissert i en tidlig fase. 
Reguleringsområdet begrenses nå i vest mot regulert 
veg og berører ikke regulert område for skytebane. 
Områder som i «Reguleringsplan for Myrespiten», 
plan-id 0029, som er regulert til veg, parkering og 
skytterhus, samt anlegg for motorsport, er heller 
ikke i konflikt med reguleringsforslaget. Området øst 
for regulert veg, har i dette planforslaget samme 
reguleringsformål (offentlig friområde) som i 
gjeldende reguleringsplan. 

Forslagstiller mener det er gunstig å samle ulike 
aktiviteter i samme område, med tanke på felles 
utnyttelse av parkeringsplasser og eventuelt 
bebyggelse. Eiker Ski vil ikke kreve restriksjoner i 
etablert aktivitet i området. 

Uttalelser fra Vestsiden Beitelag og Øvre Eiker 
Travselskap er kommentert i egne punkt. 
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7.3. Uttalelser fra privatpersoner 
 

Tonje Adelsten Lyngås (15.10.2019) Forslagsstillers kommentarer 

Hvis skianlegget blir realisert vil trafikkmengden på 
Stensetveien og Myreveien øke betraktelig. Som 
beboer langs Stensetveien opplever jeg allerede i 
dag at vegen 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 vegene 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.  

Viser til utarbeidet notat vedr. vurderinger trafikk på 
adkomstveger til Myrermoen.  

Vegbreddene er tilnærmet kommunal standard, men 
fartsnivået langs nevnte veger syntes noe høyt i 
forhold til skiltet hastighet. Forslagsstiller vil 
anbefale vegeier å forlenge strekninger med 
begrenset hastighet (40 km/t) ved uoversiktlige 
partier. Gjelder både langs Myreveien og 
Stensetveien. 
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8. VEDLEGG 
 

1. Forslag til reguleringsplankart 
 
2. Forslag til reguleringsbestemmelser 

 
3. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

 
4. Trafikknotat 

 
5. Støyutredning 

 
6. Høringsuttalelser ved planoppstart 
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