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1. Bakgrunn - Redegjørelse/orientering v/tiltakshaver 
Grønnlia AS er i ferd med å kjøpe eiendommen 50/19 og ønsker å regulere boligfelt på 
eiendommen. Foreløpig skisseutkast viser totalt 33 tomter og tilhørende lekeplass og 
atkomstveg via strupen. Det vil være aktuelt å ha kombinasjon av eneboliger og 
flermannsboliger, endelig fordeling er ikke avgjort. 
 
Flere alternativer for atkomst er vurdert, men det mest hensiktsmessige er atkomst via 
Strupen og langs Vollaelva. Elva tenkes holdt mest mulig åpen, men tanken er å gjøre 
den bredere og grunnere slik at den kan være element i nærmiljøet. 
 
To av tomtene vil ha atkomst via 
Øvre Ruggevik. 
 
2. Planområde 
Planområdet må inkludere alle 
berørte eiendommen i sin helhet. 
Etter varsel om oppstart kan det 
vurderes å justere planområdet slik 
at eiendommer som ikke berøres 
kan tas ut av planen. 
Saksbehandlingsgebyr vil i slikt 
tilfelle beregnes på nytt. 
Planområde er markert på skisse:  
 
 
 
 
 



 
 
 
3. Reguleringsstatus - Redegjørelse/orientering v/ administrasjonen 
Området er i stor grad uregulert. 
 
Atkomstvegen inngår i plan 154 Breivika og planlagt atkomst er i tråd med denne. 
To tomter og snarveg/gangveg mot sør inngår i plan 448 Øvre Ruggevik. 
 
I kommuneplanens arealdel er området avsatt til fremtidig boligbebyggelse. Det er 
hensynssone for høyspent og langs elva som må ivaretas i planarbeidet. 
 
Planinitiativet er i tråd med overordna planverk. 
 
4. Teknisk infrastruktur 

 Veg: Foreslåtte løsning for atkomst vurderes som den beste. Deler av Strupen er i 
dag kommunal, resten privat. Kommunen er positiv til at vegen reguleres som 
kommunal, men forutsetter at den reguleres og bygges iht. kommunens krav og 
norm. 

 VA: tilkopling må gjøres via Strupen. Elva bør beholdes åpen. Nye va-ledninger 
må ha tilstrekkelig avstand til elva mht. drift og vedlikehold. Det må avsettes 
areal til trykkøkningsstasjon. Det vil være nødvendig med en overordna va-plan. 

 
5. Barn og unges interesser 
Barnas representant i plansaker forutsetter at kravene i kommuneplanens arealdel 
overholdes. Lekeplass ved inngang kan løses på egen tomt, mens strøks og nærlekeplass 
må avsettes. For flermannsboliger bør det avsettes eget areal til lek på egen tomt.  
Det kan være tilstrekkelig med 1 lekeplass, avstandskravet må vurderes konkret når det 
er gjort nærmere vurdering av boligtyper og plassering av disse. For eneboliger kan man 
være fleksible på avstandskravet hvis det er en god løsning ellers. Lekeplassen må sikre 
drukningsforebyggende tiltak dersom den etableres nært elva. 
 
Det må tilrettelegges for skoleveg. Den naturlige gangvegen er mot sør via Øvre 
Stormyra. Det bør sees på mulighet for å etablere en gangveg her. 
 
6. Utredningskrav 
Tiltaksanalyse for området ble presentert i møtet og følger vedlagt. Den tilsier at 
følgende forhold som må redegjøres for og ivaretas i planarbeidet: 
 

 Sikker byggegrunn må dokumenteres. Området er under marin grense og 
omfatter marine avsetninger. 

 Radon må ivaretas. 
 Reell flomfare langs elva må utredes. 
 Snø- og steinskredsområde innenfor planområdet må vurderes. 

 
Det må lages konsekvensark for eiendommer som berøres som følge av ny atkomstveg. 
 
Planen inneholder ikke tiltak nevnt i forskrift om konsekvensutredning vedlegg 1 eller 2, 
den omfattes heller ikke av forskriftens § 6 og 8. Planen vil derfor ikke kreve 
planprogram, melding eller konsekvensutredninger. 
 
 
7. Planprosess 

Møte 1. Innledende/avklarende møte før planvarsel.  
   Berørte kommunale enheter tilstede. 
Møte 2. Møte etter planvarsel for gjennomgang av innkomne merknader. 
   Berørte kommunale enheter tilstede 



Møte 3. Møte for å avklare endelig utkast til planforslag før innsendelse av planen 
til administrativ og politisk behandling.   

 
8. Komplett leveringsliste 

Liste over materiell som skal leveres ved planforslag - og hva som skal vurderes etter 
behov. Listen utleveres ved tiltakshavers første kontakt om forestående planarbeid.  
 

9. Sjekkliste planleveranse 
Sjekkliste for temaer som skal vurderes i planarbeidet. Listen utleveres sammen med 
leveringslisten, ved tiltakshavers første kontakt med kommunen. 
 

 
10.  Eventuelt 

 
Formålet med dette møtet var å få frem gjensidig informasjon rundt prosjektet, slik at 
kommende planarbeid og saksbehandling skal gå så raskt som mulig. Det gjøres 
oppmerksom på at merknader fra naboer og myndigheter etter planvarsel og offentlig 
ettersyn kan føre til andre krav og løsninger enn de som ble diskutert i dette innledende 
møtet.  
 
 
Med hilsen 
 
Silje Kristine Kolloen       Børge Weines 
Fagkoordinator       Saksbehandler 
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