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Vedtak: 

Kommunedirektøren vedtar mindre endring av detaljregulering for Slåttmyrbakken, plan-ID 2012012-
03, med tilhørende plankart datert 25.06.2020 og bestemmelser datert 02.07.2020 

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-14 og kommunens delegasjonsreglement. 

 

 

Utredning 
Bakgrunn 
BoligPartner AS har fremmet en mindre reguleringsendring for enkelte boligtomter på 
Slåttmyrbakken, nord på Vestad. Bakgrunnen for planendringen er å endre noe på tomtestrukturen 
for å kunne romme flere boenheter. 3 av tomtene anses å være uhensiktsmessig store for 
tomannsboliger, så BoligPartner AS ønsker å endre antallet tomter fra 3 til 5. Samtidig tilpasses 
bestemmelsene til endringene.  

Planområdet 
Planendringen omfatter 3 regulerte tomter, gbnr. 14/378, 14/370 og 14/371 innenfor 
Slåttmyrbakken Nord, vedtatt i 2015 med planendring i 2017 (endring av byggegrenser mot 
grønnstruktur). Tomtene er på ca. 1,5-2 daa og har adkomst via felles kjøreveger. Området er under 
utbygging og består av hovedsakelig ene- og tomannsboliger. Lekeplasser, turveger og teknisk 
infrastruktur er ferdig opparbeidet. Sør for 14/378 krysser en bekk boligområdet. Denne har årssikker 
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vannføring og det ledes overvann nord for boligområdet på Slåttmyrbakken.  En evt. flomsituasjon 
ved styrtregn er ukjent. Vest for gbnr. 14/378 er det et uregulert område, avsatt til LNF-formål i 
kommunedelplan for byområdet, Byplan 2030.  

BYplan 2030, vedtatt høsten 2019, har rammer og føringer som har betydning for de ubebygde 
tomtene på Slåttmyrbakken. Dette gjelder blant annet krav til at det skal settes av nok areal til 
garasje på tomtene, byggeforbud på 20 meter mot vassdrag, størrelser på tomter ved fortetting m.m. 
I planendringen ligger derfor disse føringer til grunn.  

Forslag til mindre endring 
I all hovedsak legger planendringen til rette for at 3 eiendommer kan deles opp til 5 boligtomter. 
Type boliger – ene- eller tomannsbolig, er ikke endret. Samtidig er det lagt inn en liten adkomstveg til 
de to tomtene på gbnr. 14/378. Endringen innebærer også blant annet: 

- Innregulert adkomstveg til tomtene på gbnr. 14/378.  
- Hensynssone for flom og krav til utredning med hensyn til bekkeløpet. 
- Generelle tilpasninger og oppdateringer i bestemmelsene. 

 
Uttalelser til planendringen 
Planendringen er lagt frem for berørte parter med mulighet for uttalelse. Kommunen har mottatt 3 
uttalelser til endringen. Samtidig har Slåttmyrbakken Velforening stilt spørsmål ved eierskapet til den 
nye vegen. Det er ikke foretatt endringer i plandokumentene som følge av uttalelsene. Uttalelsene er 
oppsummert og kommentert og ligger som eget notat i saken.   

Vurdering 
Den mindre endringen er i all hovedsak i tråd med gjeldende reguleringsplan, med unntak av at det 
legges til rette for 2 ekstra boligtomter og dermed noen flere boenheter. Arealbruken, som 
infrastruktur og lekeplasser, er ikke berørt som følge av ny tomtestruktur. Området er under 
utbygging og rekkefølgekravene i den gjeldende planen er oppfylt. Kommunedirektøren anser 
planendringen som å ligge innenfor hva som kan behandles etter plan- og bygningsloven § 12-14.  

Flom og overvann 
Flomhensynet i den gjeldende reguleringsplanen er begrenset til at den er lagt i en grønn korridor 
gjennom området. På reguleringstidspunktet i 2012-2015 ble ikke flom/styrtregn/overvann viet 
særlig oppmerksomhet. Bekkeløpet sør for gbnr. 14/378 er derfor vurdert nærmere i denne 
planprosessen. Det er ikke gjennomført noen utredninger eller beregninger som del av 
planendringen, men det er innarbeidet en hensynssone for flom i plankartet. Kommunen kan tillate 
bebyggelse innenfor sonen, med forutsetning av at man kan dokumentere at dette er forsvarlig. Ved 
søknad om byggetillatelse må det foreligge en slik utredning som vil gjøre rede for eventuelle tiltak. 
Tomten nærmest bekken blir på ca. 1 daa og arealet som hensynssonen beslaglegger anses ikke å ha 
store konsekvenser for utnyttelsen av tomta. Kommunedirektøren mener hensynet til flom og 
overvann er tilstrekkelig hensyntatt og at det planendringen ikke gir konsekvenser for 
flomsituasjonen i området. Kommunedirektøren mener at planendringen bedrer rammene og 
føringene for hensynet til bekken og mulig flomsituasjon.  

Bokvalitet 
Boligtomtene vil etter ny oppdeling fortsatt være relativt store med mulighet for god utnyttelse og 
mye utearealer. Endringen berører ingen grøntarealer eller lekeplasser. Kommunedirektøren kan 
derfor ikke se at planendringen har konsekvenser for bokvaliteten eller interessene til barn og unge.  

Konklusjon 
Kommunedirektøren mener at endringene ikke har vesentlige konsekvenser for gjeldende 
reguleringsplan, byplanen eller andre retningslinjer. Intensjonen i den opprinnelige planen er ikke 
tilsidesatt og hovedgrepene i planen er ikke berørt. Hensynet til bekkeløpet er styrket som del av 
planendringen. 



  
 


