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BAKGRUNN

Dette notatet danner grunnlaget for forhåndskonferanse for utarbeidelse av reguleringsplan
for «Torpmarka» område SB33-7 i kommuneplanen ut fra «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.

PLANINITIATIV

2.1 Formål
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for bygging av eneboliger i området avsatt til
dette formålet i kommuneplanen som spredt boligbebyggelse.
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Oppdragsgivere for planarbeidet er Mary Friestad, eier gnr/bnr 10/13,21,  og John Arne
Kalleberg, eier av 10/14.

2.2 Planområde
Planområdet er vist på kartutsnittet nedenfor.
I tillegg til de 2 overnevnte eiendommer inngår  omfatter planområdet   arealet for felles
landbruksveg  fram til området fra Torpveien som er kommunal veg.
Dette for å kunne  regulere  til offentlig veg fram til området.

Planområdet

Plangrensen i byggeområdet følger da eiendomsgrensene  i nord , øst og sør . Mot vest er
området avgrenset mot landbruksområdet.

2.3 Utbygningsvolum og høyder
Det er planlagt å tilrettelegge for 7 eneboliger i planområdet.   Grunneierne har i 2018 fått
tillatelse til fradeling av til sammen 7 tomter i Utvalg or landbruk. Kommunen har   avslått
fradeling etter PBL med krav om reguleringsplan.

Det planlegges tilrettelagt for 7 tomter i størrelse 1-1,5 daa som gir god plass mellom
boligene. Boligene konsentreres til en klynge slik at det er en definert avgrensing mot
landbruksarealet rundt området som i dag er beitemark for storfe. Dette gir en enkel
avgrensing med gjerde  mot landbruksområdene.

2.4 Atkomstveg
 For den nye bebyggelsen legges til grunn at dagens atkomstveg fra kommunal veg
benyttes. Denne vegen er opparbeidet etter relativt nylig avholdt Jordskifte. Det er etablert et
styre for vegen  og oppsatt fordeling av ansvar for vedlikehold . Det legges til grunn  at vegen
kan oppgraderes slik at den kan  bli en offentlig veg  fram til boligfeltet. Fra dagens veg
bygges en intern veg i boligområdet med snuhammer i enden.
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2.5 Funksjonell og miljømessig kvalitet.
Området er i dag utmark som brukes til beite for storfe. Det er nylig avvirket skog på
eiendommen 10/14 i planområdet med sitkagran uten at det er plantet ny skog.  Snuplass for
tømmerbiler som er anlagt på 10/14 vil ikke være berørt av boligene.

Det er ikke øvrig infrastruktur i området. For boligene vil løsning for  vann og avløp baseres
på  tilkobling  til offentlig ledningsnett som må bygges langs Torpveien fra fv 470.
Strøm føres fram fra dagens  trafo  med kabelanlegg  i atkomstveg.

I området ble det under 2 verdenskrig anlagt luftvernbatteri med i alt 8 kanonstillinger. To av
disse stillingene er anlagt gravhauger som er automatisk ferdet kulturminner og vil bli regulert
til bevaring.  Kanonstillingene vil i hovedtrekk bli behold i planen med unntak av 2 stillingen
som er planlagt fjernet.

Områdene for fornminner reguleres til bevaring og brukes som lekeområder/ friluftsområde.

2.6 Landskap
Planområdet ligger på en høyde i terrenget med høyeste punkt kt 45.  Området er relativt
flatt, men høyden i forhold til omkringliggende terreng medfører at det er god utsikt fra
området i alle retninger  og utover havet.  Det må derfor legges opp til en bebyggelse om
ikke er eksponert i landskapet både når det gjelder farge og høyde.  Det   legges opp til bruk
av mørke farger og ikke reflekterende materialer.
Med disse forutsetningene anser vi at bebyggelsens vil bli moderat eksponert i landskapet.

2.7 Forhold til kommuneplan og reguleringsplan
Arealdisponeringen vil i være i tråd med kommuneplanen der utsnitt er vist nedenfor.

Utsnitt av kommuneplanen

Kommuneplanen gir åpning for bygging av 7 nye boliger innenfor et stort landbruksområde.
Løsningen som planen legger opp til med å samle bebyggelsen til er konsentrert område gir
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minimale konflikter  i forhold til landbruket i forhold til å spre nye  boliger utover  i  området
som er angitt i kommuneplanen

2.8 Interesser som berøres
Utvidet bruk kommunal veg (Torpveien) vil gi mer trafikk på vegen og berøre bebyggelsen
langs vegen. Det totale antall eiendommer som i dag er knyttet til vegen er i dag 20 boliger.
Med nye 7 boliger vil  trafikkmengden være lang under det som er grensen for blandet trafikk
for biler og myke trafikanter.
Skoleveg for barn er langs kommunal vege til busstopp ved fv 470.

2.9 Samfunnssikkerhet – ROS analyse
Det skal utarbeide ROS analyse som del av planen.
Planen må også redegjøre for geotekniske forhold. Det er hovedsakelig fjellgrunn i dagen i
området med et vegetasjonslag/mornelag over. Området er ikke utsatt for flom eller ras men
kan være vindutsatt.

2.10 Varsling av planen
Forslag til varslingsliste for planen er vedlagt. Alle grunneiere som inngår i planområdet og
som grenser til planområdet er medtatt.

2.11 Samarbeid om medvirkning
 Medvirkning vurderes ut fra innspill til meldingsfasen.

2.12 Konsekvensvurdering
Planen vurderes ikke å omfattes av forskrift om konsekvensutredning ettersom området er
avklart for bygging i overordnet plan.

Undersøkelse av biologisk mangfold vurderes som unødvendige ut fra vegetasjon og
områdets karakter. Det er registrert en rødlisteart sør for planområde.

Området må avklareres vedrørende fornminner med Fylkeskonservatoren.

Vedlegg
Vedlegg 1: Varslingsliste for oppstartmelding

Vedlegg 2: Oversikt planområde


