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Deres ref.:    Vår ref.:  Ard16057          Bergen: 08.05.17 

 

SØKNAD OM MINDRE ENDRING/REGULERINGSENDRING AV PLANID 20090005  

DEL AV GNR. 16 BNR. 40 M.FL. – LANGØYNA 

 

På vegne av tiltakshavar Eide gruppen AS vil Ard arealplan as i samarbeid med Arkitekt Rolv Eide AS søke om 

mindre endring/reguleringsendring av planid 20090005, Del av gnr. 16 bnr. 40 – Langøyna. 

Gjennomgang av merknader etter høyring vil avgjere om det vert ei mindre endring eller reguleringsendring. 

Tiltakshavar ynskjer å få gjort justeringar i plankart og føresegner for å unngå å gjere for store 

terrenginngrep ved utbygging av planområdet, samt gjere området meir funksjonelt for dei som skal bu der. I 
den gjeldande planen er det lagt opp til store terrenginngrep der enkelte av desse kan vere svært 

skjemmande for landskapet. Ved den mindre endringa ynskjer ein å minimere desse inngrepa og få ei betre 

terrengtilpassing av planen, samt ei betre plassering av enkelte av arealformåla. Antal bustader, 

utnyttingsgrad, storleik på leikeområder og grønstruktur blir i hovudsak behalde som det ligg i den gjeldande 

planen.  

Bakgrunn for ynskje om mindre endring av gjeldande reguleringsplan 

Då ein skulle gå i gang med utbygginga/detaljprosjektering av planområdet såg ein at dei regulerte høgdene 

på veg og tomter ikkje var heilt ideelle og ville føre til svært store terrenginngrep. Dette gjaldt også for 

plassering av områder for parkering, samt grøntområde og leikeplassar. For å unngå at utbygginga av 

planområdet skulle føre til eit stort sår i landskapet med særs høge skjeringar og murar, samt gje eit dårleg 

bumiljø, vil ein no endre på regulerte høgder på veg og tomter, legge om vegtraseen noko slik at den ligg 

betre i landskapet, samt flytte om på plassering av parkeringsareal, leikeplassar og grøntareal slik at dei får 

ei betre plassering. 

 

 
Figur 1: Planområdet sin plassering. 

Planområdet 

Straume 
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Detaljert skildring av den mindre reguleringsendringa 

 

Parkering: 

Istandenfor å ha fleire parkeringsplassar spreidd rundt i planområdet har ein valgt å samle det meste av 

parkeringa innanfor f_GB/GF02. Ved å gjere dette vil ein unngå fleire terrenginngrep som dei andre 

parkeringsplassane hadde ført til. Parkering for naust på f_P04 i gjeldande plan ville vore særskilt 

skjemmande då den ville gitt store skjeringar heilt i sjøkanten. Parkering for naust er difor flytta til 

f_GB/GF02. Spreidd parkering kunne også fort ført til ein del kantparkering langs vegane. Parkering på  

f_GB/GF02 vil vere for BK01, BK03-BK05, og for naust innanfor U/N/B02. Det er til saman 28 

parkeringsplassar innanfor f_GB/GF02. 10 pp under overbygg/carport, 12 pp langs f_KV01 og 6 pp i midtre del 

heilt aust.  Det er hovudsakeleg bustadene innanfor planområdet som det er tenkt skal nytte nausta. Skulle 

nausta bli nytta av folk utanfor planområdet vil det som nemnd vere mogleg for dei å parkere på f_GB/GF02. 

Her vil ein ha om lag 6 parkeringsplassar ekstra som kan nyttast av brukarar av nausta. Snuplassen i enden av 

f_G04 skal ikkje nyttast som parkering, berre som snuplass for av og pålossing i samband med bruk av nausta.  

 

 
Figur 2: Illustrasjon av parkering innanfor f_GB/GF02 (Arkitekt Rolv Eide as) 
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Renovasjon:  

Grunna flytting og samling av parkeringsplassane er det også mest hensiktsmessig å flytte areala for 

renovasjon til det store parkeringsarealet. Det vil også vere gode moglegheiter for renovasjonsbilen å snu 

her, i krysset f_KV01/f_G04. Svingradiusen her er på 6 m men det er i tillegg grøfteareal langs vegen som 

også kan nyttast når bossbilen skal snu, samt at det vestlege arealet av f_GB/GF02 også kan nyttast som 

snuareal. Arealet for renovasjon til bustadfeltet på f_R01 er på ca. 30 m2. Ein stor bossdunk har eit fotavtrykk 

på rundt 1 m2. Det er såleis rikeleg med plass til oppstilling av felles bossdunkar på arealet. Renovasjon til 

naust og småbåtanlegg er hovudsakeleg tenk innanfor f_R02. Grunna rikeleg med plass innanfor f_R01 vil det 

også ver mogleg for nausteigarar å bruke dette arealet til renovasjon om naudsynt. 

 

 
Figur 3: Illustrasjon av renovasjonsløysing, samt snumoglegheit for bossbil. 
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Veg:  

Slik vegen ligg i den godkjende planen ligg den litt lågt i landskapet slik at ein får svært store terrenginngrep, 

som igjen fører til høge murar og skjeringar. Dette er særs skjemmande for landskapsbiletet samtidig som det 

gir lite attraktive bustader dersom ein vert liggjande for nært inntil ei høg skjering eller mur. Ein har i 

endringsforslaget difor justert høgdene på vegen slik at den no ligg betre i terrenget og høgda på skjeringar 

og murar har vorte lågare. Ein har også endra traseen på vegen som leier ned til nausta slik at den ligg betre i 

terrenget. Siste delen av vegen over kaien er også teke ut slik at det ikkje er moglegheit for gjennomkøyring i 

planområdet. Dette gjer til at nausta innanfor U/N/B01 ikkje har køyretilkomst gjennom planområdet, men 

frå nord slik som i dag. Det er også ein annen grunneigar for dette naustformålet enn for resten av 

planområdet. Breidda på vegen er også redusert, samstundes som den er omregulert frå veg til køyrbar 

gangveg. Dette vil igjen ha positiv effekt på trafikkmengda og trafikktryggleiken i området. 

 

 
 

 
Figur 4: Snitt T 7 der ein kan sjå korleis vegen er lagt høgre i terrenget slik at ein unngår for høge skjeringar. I den mindre 
endringa vil ein som vist i snittet over få ei skjering/skråning på 4,5 m istadenfor ei skjering/skråning på 9 m som ligg i 
gjeldande plan. 
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Byggehøgder:  

Som ei følgje av at ein har justert høgda på vegane har ein også vore nøydd til å justere mønehøgda på dei 

ulike bustadfelta noko også. Byggehøgda på 8 meter er behalde så det vil ikkje vere mogeleg å bygge høgre 

bustader sjølv om mønehøgda er endra. Ein har også valt å ta ut planeringshøgda frå plankartet slik at ein har 

litt meir fleksibilitet ift. tilrettelegging av bustadene og kan få lagt dei på ei best mogleg måte i terrenget.  

 

Leikeareal:  

Det er i gjeldande plan sett av tre areal for leik, f_L01-f_L03. f_L01 og f_L03 vert behalde som dei er i 

gjeldande plan medan f_L02 vert flytta litt lenger vest. Den opprinnelege plasseringa til f_L02 var lite gunstig 

då den låg særs eksponert til, bl.a. med tanke på vind og fjernverknad. Den nye plasseringa ligg lunare og 

betre til i terrenget. Austleg del av f_L02 vil bli universelt utforma medan den vestlege delen skal behaldast 

som naturleikeplass der eksisterande terreng og vegetasjon skal behaldast. Ved å flytte leikeplassen vil ein 

også få 81 m2 meir leikeareal. 

 

 
Figur 5: Illustrasjon av leikeplass f_L03 (Arkitekt Rolv Eide as). 
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Figur 6: Illustrasjon av leikeplass f_L02 (Arkitekt Rolv Eide as). 

 

Arealregnskap: 

Gjeldande plan Endringsforslag 

Leikeplass 
Totalt areal: 1199 m2 

Leikeplass 
Totalt areal: 1280 m2 

Parkering/carport 
Totalt areal: 1080 m2 

Parkering/carport 
Totalt areal: 1228 m2 

Renovasjon 
Totalt areal: 127 m2 

Renovasjon 
Totalt areal: 56 m2 

Grøntstruktur  
Totalt areal: 1468 m2 

Grøntstruktur  
Totalt areal: 1431 m2 
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Gjeldande plan 

Endra plan 

Nytt areal for 

leikeplass 

Nytt areal for renovasjon 

Nytt areal for renovasjon 

Større og samla areal 

for parkering/carport 

Endra formål til køyrbar 

gangveg, samt endra trase 

Høgder på veg er justert 

Mønehøgder innanfor BK01-05 er endra 
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Endringa ein ynskjer å gjere går som nemnd bl.a. ut på å justere høgder, legge om vegen samt makebytte 

mellom grønt-, leike, renovasjon og parkeringsareal. Dette vil føre til følgjande endringar: 

 

- Planklart 

- Gangveg:  

Sørleg del av f_G03 vert lagt om grunna justering av f_KV02 (no f_G04). Nordaustleg del av gangveg 

f_G03 har også blitt justert noko. 

- Veg:  

f_KV01 og f_KV02 (no f_G04) får noko justert trase, samt at høgdene vert justert. f_KV02 endrar 

også formål til gangveg, f_G04. 

- Garasjeanlegg:  

f_GB/GF01 vert gjort litt mindre og fått auka utnyttinga til BYA 50% pga. av at arealet vert litt 

mindre. f_GB/GF02 vert utvida til også omfatte f_GR02 og vestleg del av f_KV02. 

- Renovasjonsanlegg:  

f_R01 og f_R02 vert tatt ut og erstatta av eit nytt  renovasjonsanlegg (f_R01) innanfor nytt område 

for GB/GF02. 

- Parkeringsplassar:  

f_P01-f_P04 vert teke ut. Desse vil bli erstatta av nye parkeringsplassar innanfor nytt område for 

parkering/garasjeanlegg, f_GB/GF02, då det vil bli meir hensiktsmessig, bl.a. i forhold til terrenget 

å samle parkeringsplassane 

- Leikeplass:  

f_L02 vert teke ut og erstatta med ny leikeplass like nord for BK02 (f_L02). 

- Bustader:  

BK02 er flytta litt lenger aust. BK04 og BK05 er gjort litt mindre grunna grøntareal som er lagt til 

rundt desse. BK03 har fått auka arealet med 19 m2 grunna ei lita utviding i nordaust grunna justering 

av f_G03. 

- Grøntstruktur:  

Areala for grøntstruktur har blitt flytta litt rundt på. 

- Friluftsformål:  

Område for friluftsformål har blitt delt i to, f_F01 og f_F02. 

 

- Føresegner  

- § 1 Fellesføresegner: 

1.2.3 og 1.3.2 er skrive om då planen ikkje let seg gjennomføre med dei tidlegare føringange ift. 

terrenginngrep. 

1.5, 1.6, 1.7.2, og 1.7.6 er teke ut då desse ikkje er mogleg å gjennomføre. 

1.9 er flytta til 3.3.1, samt at det er lagt til kvar avfallscontainare til småbåtanlegget skal stå. 

- § 2 Rekkefølgjekrav: 

2.2, nemning garasjeanlegg er skifta ut med garasje-/carportanlegg. 

For gangvegane har ein istadenfor å vise til feltkodane vist til at gangvegane skal opparbeidast fram 

til dei einskilde bustadene, slik at ein har moglegheit for ei trinnvis utbygging. 

- § 3 Bygg og anlegg: 

3.1.1, er tatt ut at det skal oppførast garasjar innanfor BK04. 

3.1.6, områda for parkeringsplassar er teke ut då dei er tatt bort frå plankartet. 

3.1.7, er tatt ut at det skal byggjast garasjar på BK04. 

3.2, nemning garasjeanlegg er skifta ut med garasje-/carportanlegg. 

3.2.1, endra til at det skal førast opp 10 garasjar istadenfor 5. 

3.2.4, mønehøgd og planeringshøgd er tatt ut då områda ligg i skrånande terreng og det difor vil bli 

vanskeleg å setje ei eksakt høgde. 

3.2.5, utnyttinga innanfor f_GB/GF01 er auka til BYA 50% istadenfor BYA 40%. 

3.3, område renovasjonsanlegg f_R02 er tatt ut. 

3.5.2, er tatt ut at felt U/N/B01-02 skal regulerast til område for naust då dette er overflødig. 

3.5.3, er tatt ut at plasseringa på plankartet ikkje er bindande då plassering av nausta ikkje lenger 

er synt i plankartet.  
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3.5.5, er tatt ut at planeringshøgda er vist i plankartet, samt at det er justert at mønehøgda kan 

vere 5,5 meter som er i samsvar med kommuneplanen. 

3.5.6, % BYA innanfor U/N/B01 er auka frå 65% til 70%. Dette ligg i gjeldande plankart men er ikkje 

fulgt opp i dei gjeldande føresegnene. 

3.5.7, parkeringsareal for naustområde er skifta til f_GB/GF02, samt at det er naustområde U/N/B02 

som kan nytte parkeringsplassar der. Er lagt til at brukarar av nausta på felt U/N/B01 vil parkere 

utanfor planområdet. 

3.6.2, er spesifisert at det er f_L02-03 som skal opparbeidast med leikeapparat, er tatt ut at f_L03 

skal opparbeidast med ballbane då arealet innanfor f_L03 er litt for lite til dette. Det er vidare ikkje 

mogleg å oppnå at minimun 50% av leikeareala skal vere universelt utforma, dette er såleis teke ut 

og erstatta med at delar av leikeareala skal vere universelt utforma. Er vidare spesifisert at dette 

gjeld for f_L02 og f_L03. Er spesifisert at f_L01 skal vere naturleikeplass og at det ikkje kan gjerast 

inngrep innanfor #1 på f_L02. 

§ 4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

4.1, f_KV03 er tatt ut då denne vegen har skifte formål og ikkje eksisterer lenger. 

4.1.4, er tatt ut då vegen er gjort litt kortare og det lenger ikkje er mogleg med gjennomkøyring 

grunna terrengforskjellar.  

4.2.1, det har blitt lagt til eitt til areal for gangveg/gangareal og ein har då totalt 4 områder for 

dette formålet og ikkje 3 slik som tidlegare. 

4.2.2, er lagt til at f_G04 skal utformast som køyrbar gangveg med ei breidde på 3 meter. 

4.2.3, er tatt ut at gangvegane skal vere universelt utforma då dette ikkje let seg gjennomføre 

grunna store terrengforskjellar i planområdet. 

4.5, er teke ut grunna at areal for parkeringsplassar er teke ut frå plankartet. 

§ 5 Grøntstruktur 

5.1, det har blitt lagt til eitt til areal for grøntstruktur og ein har då totalt 8 områder for dette 

formålet og ikkje 7 slik som tidlegare. 

§ 6 Landbruks-, natur- og friluftsføremål samt reindrift 

6.1, område for friluftsføremål har blitt auka frå 1 til 2. 

§7 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhøyrande strandsone 

7.1.4, er retta at bølgjebrytaren kan ligge i aust og ikkje i vest. 

§ 9 Bestemmelsesområde 

9.1, er lagt til då det er lagt inn eit bestemmelsesområde, #1, for vestleg del av f_L02 der ein ikkje 

kan gjere tiltak. 
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Verknadar av den mindre endringa  

 

 

- Vurdering av planen etter PBL og Naturmangfaldsloven 

 

PBL 

Føremåla som ligg i planen finn ein også igjen i gjeldande pbl. og endringa vil såleis ikkje ha 

konsekvensar i forhold til gjeldande pbl. Endringa går som nemnd ut på å justere høgder, legge om vegen 

samt makebytte mellom grønt-, leike og parkeringsareal. Dette førar til nokre endringar i planen, men 

endringane er imidlertid svært positive då dei bl.a. sikrar betre løysingar i planen som for eksempel 

betre terrengtilpassing og mindre terrenginngrep. Ein er såleis ikkje kjend med at endringa vil ha 

konsekvensar for nyare lovverk, regionale planar, nasjonale- og kommunale føringar.  

Naturmangfald 
Det er eit nasjonalt mål at tap av biomangfald skal stoppast, og arealbruken skal støtte opp om dette 
målet (St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket er vurdert ut frå krava i kapittel II i Naturmangfaldslova, med 
særleg omsyn til prinsippa i følgjande heimlar: 
§ 8 : Kunnskapsgrunnlaget.  
§ 9 : Føre-var-prinsippet.  
§ 10: Økosystemtilnærming og samla belasting.  
§ 11: Tiltakshavar betaler. 
§ 12: Miljøforsvarlege teknikkar.  

 
Vurdering etter §8 Kunnskapsgrunnlaget: 
 

Sentrale tema Vurdering 

Kva slags landskap, økosystem, naturtypar eller 
arter vert råka av planen? 

Landskapet som vert råka av planen består av eit  
Ubygd område med skrinn vegetasjon og mykje bart 
fjell i dagen. 
Det er ikkje registrert nokon særskilde eller viktige 
økosystem og naturtypar innanfor planområdet.  

Kva slags effekt vil planen ha på landskap, 
økosystem, naturtypar og arter? 

Planen vil føre til ein del terrenginngrep. Då det 
ikkje er registret viktige økosystem, naturtypar og 
artar i området vil ikkje planen ha nokon påverknad 
for dette. 

Korleis er tilstanden for landskapet, økosystem og 
utviklinga i antal lokalitetar av naturtypene og 
bestandene på landsbasis og på staden? 

Ikkje aktuelt då det ikkje er gjort registreringar av 
viktige økosystem og naturtypar innanfor 
planområdet. 

Føreligg det faglege rapportar og utgreiingar om 
naturmangfold i det aktuelle planområdet? 

Ein er ikkje kjend med at det føreligg faglege 
rapportar og utgreiingar om naturmangfold i 
planområdet. 

Føreligg det erfaringsbasert kunnskap (frå 
lokalsamfunnet, kommuner og andre myndigheiter) 
om 
det aktuelle planområdet? 

Føreligg ingen særskild erfaringsbasert kunnskap 
som ein er kjend med om planområdet. 

Vil planen påverke truga og nært truga arter på 
Norsk raudliste for arter 2010? 

Vil ikkje påverke truga og nært truga arter på Norsk 
raudliste for arter 2010. 

Vil planen påverke truga og nært truga naturtypar 
på Norsk raudliste for naturtypar 2011? 

Vil ikkje påverke truga og nært truga naturtypar på 
Norsk raudliste for naturtypar 2011. 

Vil planen påverke utvalde naturtypar eller 
prioriterte arter? 

Vil ikkje påverke utvalde naturtypar eller 
prioriterte artar. 

Vil planen påverke verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskytta områder eller verna 
vassdrag (jf. verneplan for vassdrag)? 

Vil ikkje påverke verneområder, nærområder til 
verneområder, marint beskytta områder eller verna 
vassdrag. 

Vil planen påverke tilstanden i sjø eller 
vassførekomster? 

Vil ikkje påverke tilstanden i sjø eller 
vassførekomster. 

Vil planen påverke utvalde kulturlandskap? Vil ikkje påverke utvalde kulturlandskap. Er gjort 
nokre arkeologiske registreringar innanfor 
planområdet, men desse er sikra med omsynssone. 
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Vil planen påverke miljøregistreringar i skog? Planen vil ikkje påverke miljøregistreringar i skog. 

Vil planen påverke inngrepsfrie naturområde 
(INON)? 

Planen vil ikkje påverke inngrepsfrie naturområde 
(INON). 

Vil planen påverke område eller naturtypar som er 
spesielt verdfulle for naturmangfald? 

Planen vil ikkje påverke område eller naturtypar 
som er spesielt verdfulle for naturmangfald. 

 
Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet: 
 

Sentrale tema Vurdering 

Veit ein nok om landskap, økosystem, naturtypar og 
artar, og om kva slags verkningar det aktuelle 
tiltaket har for desse? 

Ja, tilstrekkeleg kunnskap føreligg. 

Er det sannsynleg at tiltaket vil medføre vesentleg 
(alvorleg eller irreversibel) skade på landskap, 
økosystem, naturtypar og artar? 

Tiltaket vil medføre skade på landskap grunna at 
ein vert nøydd å gjere ein del terrenginngrep, men 
ein er ikkje kjend med at tiltaket vil gjere skade på 
økosystem, naturtypar og artar. 

 
Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samla belasting:  
 

Sentrale tema Vurdering 

Kva slags eksisterande tiltak eller bruk utgjer ei 
påverkning på landskap økosystem, naturtypar og 
artar? 

Den eksisterande bruken vil ikkje ha noko 
påverknad for landskap, økosystem, naturtypar og 
artar då det ikkje er gjort viktige registreringar på 
dei fire nemnde tema. 

Kva slags framtidige tiltak og bruk i landskapet eller 
økosystemet som ein har oversikt over kan utgjere 
ei påverkning på naturtypar og artar? 

Framtidige tiltak vil berre vere tilrettelegging av 
bustader og vegar. Denne påverknaden vil likevel 
ikkje ha betyding då det ikkje er gjort viktige 
registreringar av landskap økosystem, naturtypar og 
artar. 

Kva vil den samla belastninga (effekten) av planen 
eller tiltaket være, det vil seie 
eksisterande tiltak og bruk, planforslaget og 
framtidige tiltak og bruk? 

Den samla belastninga av planen vil vere stor, då 
ein blir nøydd å gjere ein del terrenginngrep for 
tilrettelegging av bustader og vegar.  

Kva veit ein om situasjonen for det naturmangfaldet 
som råkas på kommunenivå, fylkesnivå og på 
landsbasis? 

Det er ikkje naturmangfald av stor viktigheit som 
vert råka. 

Mangler ein kunnskap om verkinga (effekten) av 
planen sin samla belastning for landskap, 
økosystem, naturtypar og artar? I så fall må § 9 
tilleggast stor vekt. 

Nei, tilstrekkeleg kunnskap føreligg. 

 
 
 
Vurdering etter § 11 Tiltakshavar betaler: 
 
Paragrafen går på at tiltakshavar skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på 
naturmangfaldet som tiltaket forårsakar, dersom dette ikkje er urimeleg ut frå tiltaket  
og skaden sin karakter. Kostnadar som tiltakshavar kan måtte kome til å måtte dekke for å få tatt nødvendige 
naturmangfaldshensyn kan vere: 

- At tiltakshavar vert pålagt å betale for å skaffe meir kunnskap om naturmangfald. 
- At tiltakshavar vert pålagt å overvake naturtilstanden. 
- At tiltakshavar må velge ein meir kostbar og tidkrevjande teknikk, lokalisering eller 

driftsform. 
- At tiltakshavar får gjennomføre tiltaket, men at det vert gitt pålegg om retting eller avbøtande 

tiltak som reduserar eller minimerar skadane på naturmangfaldet. 
 
Grunna at planforslaget ikkje har særskild innverknad på naturmangfaldet er ein er ikkje kjend med at 
tiltakshavar må dekke kostnadar for at det vert teke særskilde naturmangfaldsomsyn. 
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Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlege teknikkar: 
 
Paragrafen går på at for å unngå eller avgrense skadar på naturmangfaldet skal det takast utgangspunkt i 
slike driftsmetodar og slik teknikk og lokalisering som, ut frå ei samla 
vurdering av tidlegare, noverande og framtidig bruk av mangfaldet og økonomiske 
forhold, gir dei beste samfunnsmessige resultat. Det er i planframlegget forsøkt å ivareta dette ved at ein tek 
omsyn til terrenget og prøver å gjere minst mogelege inngrep ved utbygging av planområdet. 
  
Samla vurdering av naturmangfaldet 
Ut frå vurdering etter § 8-12 naturmangfaldslova kan ein ikkje sjå at planforslaget vil ha vesentleg verknad 
for naturmangfaldet i området. 
 

- Vurdering av planen etter gjeldande kommuneplan 

  

Den gjeldande reguleringsplanen for området vart utarbeida i samsvar med gamal 

kommuneplan. Utnyttingsgrad, krav til uteopphaldsareal mm. er difor ikkje i samsvar med den 

gjeldande kommuneplanen. Dette vert likevel vurdert som uproblematisk då det ikkje vil bli 

gjort endringar ift. til dette. Utnyttingsgrad og antal bustader vert behalde som det er i dag og 

det er berre hovudsakleg justering av vegtrase og makebyte mellom parkering-, grøntareal og 

leikeplass som vil bli gjort, endringar som ikkje har noko med føringar som ligg i 

kommuneplanen.  

 

- Konsekvensar av den mindre endringa 

 

I den gjeldande planen er det lagt opp til store terrenginngrep der enkelte av desse kan vere 

svært skjemmande for landskapet. Ved den mindre endringa ynskjer ein å minimere desse 

inngrepa og få ei betre terrengtilpassing av planen, samt ei betre plassering av enkelte av 

arealformåla. Antal bustader, utnyttingsgrad, storleik på leikeområder og grønstruktur blir i 

hovudsak behalde som det ligg i den gjeldande planen. I og med at det ikkje er gjort nokre 

tiltak innanfor planområdet og at det framleis er ubygd vil ikkje endringane ein ynskjer å gjere 

ha påverknad for nokon. 

 

 

 

 

 

Med beste helsing 

 

 

Hedvig Godvik Olsen 

Landskapsarkitekt/planleggar  

Ard arealplan as 

Tlf: 55 31 95 00/46 41 98 15 

 

Vedlegg:  
Føresegner – gjeldande 
Føresegner – nye 
Føresegner – med markerte endringar  
Plankart – gjeldande  

Plankart – nytt 

Illustrasjonar av den mindre endringa 

Planområde 


