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BAKGRUNN

Dette notatet danner grunnlaget for forhåndskonferanse knyttet til oppstart endring av
gjeldende reguleringsplan for Brynelia – Vatne Øst , gnr 22 bnr 3 m/flere vedtatt i 15.12.2009

Grunnlag er «Forskrift  om behandling av private forslag til regulering etter plan- og
bygningsloven» av 8.12.2017.

Notatet beskriver innholdet i planinitiativet med utgangspunkt i kravene i Forskriften.
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PLANINITIATIV

2.1 Formål
Gjeldende plan inkluderer eksisterende bebyggelse i nedre del og et byggeområde i øvre del
for konsentrert bebyggelse.   Eier av den ubebygde delen anser det ikke realistisk å bygge ut
området etter planen og ønsker å endre planen  i øvre del fra  3 leilighetsbygg med 9 enheter
på område B til  3 eneboligtomter og endre tomt A2 og A3 i planen til 4 eneboliger i rekke.

Endringen vil gi moderate terrenginngrep og mulighet til å bygge ut området.

2.2 Planområde
Planområdet vil være   det samme som gjeldende plan som vist i kartutsnittet nedenfor.

Planområde

Planarbeidet ansees ikke å få virkning utover planområdet.
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2.3 Bebyggelse og anlegg
Atkomstvegen til området er i gjeldende plan flyttet mot sør for å gi tilstrekkelig sikt i
avkjørselen fra fylkesveg 651. Fartsgrensen i 2009 var 80 km/t på strekningen da planen ble
vedtatt. Fartsgrensen er i ettertid satt ned til 50km/t ved dagens avkjørsel som har
tilstrekkelig sikt ved denne fartsgrensen.

Et tema i planen er derfor å regulere inn plass for GS veg langs fv 651 i tråd med
kommuneplanen. Det er i dag en større barnehage sør for planområdet og det mangler GS
veg langs fv 651 fram til barnehagen.

Gjennom boligområdet utvides dagens kommunale veg til 2 felt slik at biler kan møtes.

2.4 Utbygningsvolum og høyder
Det legges opp til en blanding med eneboliger, eneboliger i kjede og 4 mannsboliger for de
ubebygde arealene.

En foreløpig illustrasjon av påtenkt utnyttelse er vist nedenfor med 5 eneboliger og 4
eneboliger i kjede, til sammen 9 boenheter. Dette er noe lavere utnyttelse enn i gjeldende
plan.
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2.5 Justering av planbestemmelsene og plankart
Ved planendringen fortas en gjennomgang og oppretting av planbestemmelsene slik at det
er samsvar mellom plankart og bestemmelser.

Kommunen anser dagens plankart med manglende sosi av så dårlig  kvalitet at plankartet
må konstrueres  på nytt.

2.6 Funksjonell og miljømessig kvalitet.
Dagens atkomstvegen vil betjene boligene  for biltrafikk og myke trafikanter uten separering.
Det legges opp til 30km/t fartsgrense i feltet.

Det inngår å beholde gjeldende plans  gangforbindelse  mot Anna Staves veg  som da gir at
skolebarn kan komme  fram til  GS vegen langs fv 651 til barneskolen

2.7 Landskap
Planen  gir ikke vesentlig virkning på landskap og omgivelsene og  vil gi lavere bebyggelse
enn i gjeldende plan.  Det settes inn byggegrenser i planen for å styre plasseringen av
boligene slik at en unngår uheldig eksponering.

2.8 Forhold til kommuneplan og reguleringsplan
Arealdisponeringen vil være i tråd med kommuneplanen.

2.9 Interesser som berøres
Planen ansees ikke å berøre andre enn eiendommene i sleve planområdet.

2.10 Samfunnssikkerhet – ROS analyse
Det utarbeides ROS analyse som del av planendringen. Vi kan ikke på dette stadium se
forhold som berører samfunnssikkerhet.

2.11 Varsling av planen
Varslingsliste for planen er utarbeidet.

2.12 Samarbeid om medvirkning
 Medvirkning fra andre vurderes ut fra innspill til meldingsfasen.

2.13 Konsekvensvurdering
Planendringen vurderes ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredning ettersom
området er regulert til formålet.

2.14 Utbyggingsavtale
Det legges til grunn at det inngås utbyggingsavtale med kommunen for tekniske anlegg og
overtakelse av grunn.



NOTAT
Side 5 av 5

Asplan Viak AS

Vedlegg
Vedlegg 1. Plangrense for planen

Vedlegg 2: Varslingsliste for oppstartmelding


