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Varsel om oppstart av planarbeid for 388R Nybrufossen Padlebølge, 

Kongsberg kommune 

Initiativtager 

I samsvar med plan- og bygningslovens §12-8 varsles det at COWI AS på 

oppdrag fra Kongsberg kommune, starter utarbeidelse av detaljregulering for 

deler av Nybrufossen med tilhørende landarealer, inkludert deler av 

eiendommene gbnr 7826/1. Området er vist på vedlagt kart.  

Planstatus og formål 

Området er regulert til kombinert formål naturområde og regatta, merket på 

plankartet med "vannaktiviteter" i gjeldende områderegulering, 

Sentrumsplanen 380R, datert 23.03.2011.  

 

Formål med ny reguleringsplan er å legge til rette for opparbeidelse av en 

vannaktivitetspark. Dette gjøres ved et tiltak/justering i elvebunnen for å 

tilrettelegge for padleaktivitet. Tiltaket vil konstruere en stående bølge. 

Tiltaket vil i liten grad påvirke utseende på "byfossen", Hovedfallet berøres 

ikke.   

 

Planområdet tar med seg et lite landområde nordvest innenfor 

planavgrensningen, og en liten øy (fjell) nord i planområdet. Det vil ikke bli 

noen synlige installasjoner over vann, men landområdene vil brukes under 

aktivitet. Tiltaket er svært begrenset og vil ikke påvirke vanlig friluftsliv eller 

grønnstruktur. Gangadkomst til elvebredden er ivaretatt i sentrumsplanen.  

  

Merknader 

Eventuelle synspunkter til planen sendes skriftlig til COWI AS innen 29.05.2012. 

med kopi til Kongsberg kommune. 

COWI AS 

v/ Friberg 

Pb 223 

3603 Kongsberg  

Epost: ssfr@cowi.no 
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Med kopi til: 

Kongsberg kommune 

Pb 115 

3602 Kongsberg 

E-post: postmottak@kongsberg.kommune.no 

  

Se vedlagt kart med foreløpig plangrense, samt bilde nedenfor med markering 

(rødt rektangel) for område for inngrep.  

Se www.kongsberg.kommune.no for gjeldende områderegulering, 

sentrumsplanen, datert 23.03.11.  

 

Med vennlig hilsen 

COWI AS 

Silje Skudem Friberg 

Arealplanlegger/Cand Agric 
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Adresseliste 
Buskerud Fylkeskommune  

Fylkesmannen i Buskerud  

Statens Vegvesen Region Sør  

Norges vassdrags- og energidirektorat 

Norsk Bergverksmuseum 

EB Nett as 

Funksjonshemmedes råd 

Kongsberg Idrettsråd  

Naturvernforbundet i Kongsberg  

Kongsberg kommune 

Det Norske Mynterket AS 

Kongsberg Energiselskap AS 

 


