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Saksopplysninger/vurderinger 

Det er fremmet forslag til detaljreguleringsplan for Aktivitetsanlegg Myremoen. Reguleringsplanen 

omfatter et fremtidig aktivitetsanlegg for ski og eksisterende travbane. Kommunedirektøren 

anbefaler at forslaget legges ut for offentlig ettersyn. 

 

Det er Eiker ski, som over tid har jobbet med en fremtidsretta løsning for sine aktiviteter, som 

fremmer forslag til detaljreguleringsplan for et aktivitetsanlegg på Myremoen. 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 kan også brukes til f.eks. 

sykling og orientering i barmarksesongen. Anlegget skal være åpent for allmenheten. I tillegg 

bekrefter planen nåværende bruk av travbanen og åpner for videreutvikling av virksomheten. 

 

Planområdet omfatter et areal på ca 1,32km² og er i dagens kommuneplan avsatt til LNF sone 1 og 

3. Området er et skogbruksareal som benyttes til friluftsliv og beite, i tillegg til at travbanen ligger i 

planområdets østre del. Det er en gjennomgående skiløype som skal ivaretas. 

 

I nærområdet er det skytebaner med skytterhus og en hall for innendørs trail. 

 

Plankartet viser avsatt formål Idrettsanlegg (mørk grønn farge) delt i to deler for henholdsvis 

Aktivitetsanlegget (BIA_1) og Travbanen (BIA_2) som har spesifikke reguleringsbestemmelser 

tilknytta. 

 

Det er avsatt to mindre naturområder som skal ivareta forekomster av henholdsvis storsalamander 

og soppen rosenkjuke. 

 

En mindre del avsettes til LNF. Her planlegges ingen tiltak. 

 

Den øvrige delen av planen avsettes til friområde. Her tillates det tilrettelegging for både skogsdrift 

og turstier, skiløyper, treningsløyper for hest m.m. Bestemmelsene gir rammene for bruk og 

dimensjonering. 

 

Planen regulerer Rakkestadseterveien fra krysset ved Stensetveien og Myreveien. 

Rakkestadseterveien er regulert til kommunal standard. Det er ikke foreslått 

rekkefølgebestemmelser for opparbeidelse av veien. 

 



 2 

Det har vært varslet oppstart av planarbeidet to ganger. Først i september 2019, og deretter med 

utvidet planområde i desember 2020. Det innkom 5 uttalelser til det første varselet og 4 til det 

andre. Uttalelsene er oppsummert og kommentert av forslagsstiller i planbeskrivelsens kapittel 7. 

 

Øvre Eiker kommune er grunneier på det meste av arealet. Kommunestyret har i den sammenheng 

vært informert om planene i noen tid. Senest i utvalg 3 1.juni og formannskapet 2.juni. 

Kommunestyret skal behandle sak 16.juni. Dersom det etter kommunestyrets behandling skulle 

være behov for det vil kommunedirektøren komme med et tilleggsnotat til denne saken. 

Kommunedirektøren viser også til Idrettsrådets grundige redegjørelse til kommunestyrets sak. 

 

Det er noen forhold som kommunedirektøren mener bør bearbeides videre og avklares i en 

høringsperiode: 

 

 Arkeologiske registreringer 

Det er fra fylkeskommunens side krevd arkeologiske undersøkelser på deler av området. 

Dette er ikke gjennomført og må kvitteres ut før planen kan endelig vedtas. 

 

 Rakkestadseterveien 

Rakkestadseterveien er regulert i kommunal standard frem til adkomsten til anlegget. Det er 

ikke satt rekkefølgebestemmelser eller avklart eventuelle utbedringer av denne i forslaget - 

heller ikke hvem som skal stå for utbedringene. Dette må avklares i høringsperioden. 

 

 Beiteinteresser 

Det må i høringsperioden gjøres avklaringer mot beiteinteressene i området med hensyn på 

gjerding m.v. 

 

 Vanntilgang 

Det er i planbeskrivelsen klarlagt at det kan benyttes lokalt borevann til både klubbhus og til 

snøproduksjonsanlegg. For snøproduksjonsanlegget tenkes det at vann magasineres i lukket 

tank eller basseng. Det er ikke beskrevet størrelser/volum og heller ikke plassering på slike 

anlegg. Dette må avklares nærmere i høringsperioden. 

 

 Eksponering i terrenget 

Klubbhuset er planlagt plassert høyt og fritt i terrenget. Kommunedirektøren har vurdert 

dette, men har kommet frem til at landskapsrommet bygningen eksponeres i er relativt 

begrenset og således kan forsvares. Det er større usikkerhet knytta til vannmagasin og 

eksponering av dette. Dette bør avklares nærmere i høringsperioden. 

 

Det er på det rene at et aktivitetsanlegg på Myremoen i hovedsak vil være bilbasert. Adkomsten til 

Rakkestadseterveien vil være via Myreveien eller Varloveien/Stensetveien. En etablering vil gi en 

trafikkøkning. Det er utarbeidet et trafikknotat som ikke viser avskrekkende tall, men spesielt i 

vintermånedene vil en trafikkøkning kunne være merkbar for omgivelsene. Ved spesielle 

arrangement foreslår notatet å gjøre tiltak for fordeling av trafikk mellom de to adkomstveiene. 

Trafikknotatet vedlegges i sin helhet. 

 

Det vises for øvrig til planbeskrivelsen. 

 

Kommunedirektøren anbefaler at planutvalget vedtar å sende forslaget ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg 

1 Vedlegg 1 Forslag plankart 

2 Vedlegg 2 Forslag reguleringsbestemmelser 

3 Planbeskrivelse aktivitesanlegg Myrermoen til 1. gangs behandling 

4 Vedlegg 4 Trafikkforholdende til og fra Myrermoen 
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5 Vedlegg 6 Høringsuttalelser ved varsel om oppstart 

 

Andre saksdokumenter (ikke vedlagt) 

 

Kommunedirektørens anbefaling 

Planutvalget viser til plan- og bygningslovens § 12-10 og vedtar forslag til detaljreguleringsplan for 

Aktivitetsanlegg Myremoen sendt ut til offentlig ettersyn. 

 

Begrunnelse 

Det fremlagte forslaget har tilfredsstillende kvalitet for et offentlig ettersyn. 

 

 

 

Behandling i Utvalg 1: Planutvalg - 18.06.2021 

Det fremkom ingen andre forslag under behandlingen.  Kommunedirektørens anbefaling ble 

enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak i Utvalg 1: Planutvalg - 18.06.2021 

Planutvalget viser til plan- og bygningslovens § 12-10 og vedtar forslag til detaljreguleringsplan for 

Aktivitetsanlegg Myremoen sendt ut til offentlig ettersyn. 

 

Begrunnelse 

Det fremlagte forslaget har tilfredsstillende kvalitet for et offentlig ettersyn. 

 

 

 

 


