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Vedtak: 

Kommunedirektøren vedtar søknad om mindre endring av områderegulering for Heradsbygd, plan-ID 
2014004-01 med tilhørende plandokumenter datert 15.09.2020. 

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

 

 

 

Utredning 
Bakgrunn 
Arealtek AS har på vegne av grunneier Jan Viggo kalvadet søkt om en mindre endring av 
områdereguleringen for Heradsbygd. Hensikten med endringen er å endre 4 regulerte boligtomter til 
3 tomter, justere på formålsgrensen mellom bolig og grønnstruktur og tilpasning av eksisterende 
turveg i nord. Samtidig søkes det om en høyere utnyttelse av tomtene.  

Planområdet 
Planendringen omfatter deler av gbnr. 63/11 i Teaterbyen som er regulert til bolig, men er ubebygde. 
Tomtene grenser til en privat/felles stikkveg fra Lykkjegutua. Området består av skogsarealer og 
eneboligtomter. I den nord-østre delen av planendringen er det en opparbeidet turveg som fungerer 
som skiløype vinterstid. Arealet for boliger er på ca. 5 daa.  
 

Utvalg Saksnummer  Møtedato 

Delegert generell 307/20  



  
Planstatus 
Arealet omfattes i områderegulering for Heradsbygd, vedtatt i 2019, og er regulert til 4 boligtomter 
med tilgrensende turveger. Tomtestørrelsen er på ca. 1-1,3 daa og gjeldende plan legger til rette for 
ene- eller tomannsbolig med maksimal BYA = 200 m² per tomt og i tillegg garasje på BYA = 50 m². 
Høyder tilsvarer to-etasjes hus. I ytterkanten av tomtearealet er det regulert turveg. Eksisterende 
turveg/skiløype i nord-øst er regulert med bredde på 5 meter. I den sør-vestre delen er det avsatt et 
areal for turveg med bredde på 10 meter. Dette er et gjenvokst areal, men arealet henger sammen 
med et større nett av turveg/smett i boligområdet. Sør-vest for boligtomtene er det regulert for 
landbruksområder. 
 
Innenfor området er det gjort funn av automatiske fredede kulturminner, men disse er frigjort i 
forbindelse med tidligere planprosess for Heradsbygd.   

Forslag til endringer 
Hensikten med planendringen er i all hovedsak å endre tomteantallet slik at tomtene blir noe større. 
Inndeling i 3 tomter gir tomtestørrelse på 1,6-1,8 daa. Samtidig legger planendringen til rette for å 
endre utnyttelsen fra maksimal BRA til % -BYA = 25 %. Dette tilsier at tomtene på 1,6 daa kan 
bebygges med BYA på 400 m² medberegnet garasje/carport. Den nord-østre tomta er utvidet noe 
nordover og formålsgrensen mot landbruksarealet er justert noe.  

Planendringen innebærer at formålet for turveg endres noe. Regulert turveg i nord-øst samsvarer 
ikke i den gjeldende planen med faktisk situasjon. I planendringen er derfor det gjort tilpasninger for 
at plan og faktisk arealbruk stemmer overens. Der hvor turvegen er berørt av utbygging må den 
opparbeides på nytt.  

Turvegen i sør-vest er regulert med 10 meters bredde. Dette er en uhensiktsmessig bred korridor 
ettersom det er ment som et smett ut i marka. Planendringen legger derfor til rette for at bredden 
justeres ned til 5 meter. Mot både turvegen i nord-øst og i sør-vest skal det opparbeides et fysisk 
skille mellom bolig og turareal for å sikre at arealene er åpne for allmennheten. 

Planendringen innebærer blant annet: 

 Ny tomteinndeling 

 Justering av formålsgrenser mellom bolig og landbruksareal på den nord-østre tomta. 

 Turveg i sør-vest reduseres til 5 meters bredde. 

 Turveg i nord-øst legges om og tilpasses til faktisk bruk med tilhørende rekkefølgekrav. 

 Adkomstvegen forlenges noe nordover. 

 Byggegrenser fastsettes i plankartet med 4 meter mot grønnstruktur og LNF-områder, med 
unntak av garasjer/caport/uthus på inntil 50 m².  

 Bestemmelser som ikke er relevante for planendringen er tatt ut.  

 Endring av utnyttelse fra BYA = 200 m² + garasje på 50 m² til %-BYA = 25 %. 

 Krav til fysisk skille mellom boligtomter og turveg. 
 

Uttalelser til planendringen 
Berørte parter er varslet med mulighet til å uttale seg om planendringen. Det er ikke kommet inn 
uttalelser i forbindelse med dette.  

Vurdering 

Planendringen anses å være i tråd med hovedgrepene i den gjeldende planen. Det er gjort justeringer 
av rammene for nye boligtomter med enkle justeringer av tilgrensende formål. Hensikten med 
boligformål og turveg er intakt og sikret i planendringen.  

Planbehandling 
Kommunedirektøren anser planendringene som innenfor hva som kan behandles som en mindre 



  
endring, iht. pbl. § 12-14. Endringen medfører en endring av tomteantallet og justeringer av 
formålsgrenser. Hovedrammene for planen er dermed inntakte og endringen anses ikke å ha 
konsekvenser for gjennomføringen av planen, hvor rekkefølgekrav er ivaretatt.  

Grønnstruktur 
Endring av løpet for turvegen i nord-øst anses som kurant ettersom det gir en bedre tilpasning opp 
mot faktisk situasjon. Tilgangen til utmarka er tilsvarende som i dag og justeringene anses ikke å ha 
konsekvenser for allmennhetens ferdsel. Turvegen i sør-øst er ment som et smett/enkel adkomst til 
marka og dette er ikke endret i planendringen. En bredde på 5 meter på den sør-vestre turvegen 
anses som tilstrekkelig nok for å sikre fri ferdsel. Kommunedirektøren er positiv til at det er 
innarbeidet krav til fysisk skille for å unngå privatisering av arealer som skal være åpne for 
allmennheten. Rekkefølgekrav til opparbeidelse av turvegen i nord-vest, dersom denne blir berørt 
som følge av utbygging, er positivt. Kommunedirektøren anser endringene med tanke på 
grønnstruktur som kurante og at fri ferdsel er ivaretatt i planen.  

Barn og unge 
Planendringen berører ingen lekeplasser og det er allerede avklart i gjeldende reguleringsplan at 
arealet skal kunne bygges ut med boliger. Barn og unge er berørt i den grad de ferdes i området. Ved 
å sikre turveg og skiløype er ferdsel og aktivitetsmuligheten intakt og ivaretatt. Planendringen legger 
ikke opp til økt trafikk i området og vil dermed ikke ha konsekvenser for økt trafikk på skoleveger.  

Tomtestruktur 
Endring av tomteantallet innebærer færre og noe større tomter. I områdereguleringen for 
Heradsbygd er det ikke standardiserte tomtestørrelser og stor variasjon i størrelser. Den gjeldende 
planen la til rette for fortetting i Tassåsen og Teaterbyen med mulighet for romslige tomter, som er i 
tråd med kommuneplanens samfunnsdel. Planendringen medfører ingen konsekvenser for dette. 
Økning av utnyttelsen anses som kurant ettersom tomtene blir større og det derfor gis et luftig preg 
mellom husene. Boligtomtene ligger i utkanten av boligområdet og økt utnyttelse gir dermed ingen 
stor endring av visuell karakter. Utnyttelsesgraden med %-BYA på 25 % er fortsatt en relativt lav 
utnyttelse og sikrer dermed at ny bebyggelse ikke kommer tett på hverandre. Kommunedirektøren 
anser hensikten i den gjeldende planen med tanke på nye boligtomter som ivaretatt.  

Planendringen innebærer en liten justering av sør-østre hjørne av den øverste tomten, hvor noe 
landbruksareal omreguleres til boligformål. Dette er av begrenset omfang og gir dermed ingen 
vesentlig konsekvens for landbruksarealene. Justeringen er at tomtas form blir mer hensiktsmessig.   

Konklusjon 
Kommunedirektøren anser hovedrammene i gjeldende områderegulering som ivaretatt og at 
planendringen ikke gir noen vesentlige konsekvenser for hensikten med planen. Fri ferdsel med 
turveg og skiløype er ivaretatt i planendringen.  

 

 


