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NABOVARSEL OM MINDRE ENDRING ELLER REGULERINGSENDRING, DYRDALSFJELL - KLEIVA, GNR. 8, BNR. 932 M.
FL. I ASKØY KOMMUNE (PLANID 1247_7-04).
I medhold av plan og bygningsloven (pbl) § 12-14, varsler vi om at vi vil sende inn søknad om mindre endring
eller reguleringsendring av Dyrdalsfjell – Kleiva, gnr. 8, bnr. 932 m. fl. i Askøy kommune.
Reguleringsplan og mindre endring av reguleringsplan
En reguleringsplan består av arealplankart med tilhørende bestemmelser og planbeskrivelse som angir bruk, vern og
utforming av areal og fysiske omgivelser. En reguleringsplan fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved
kommunestyret sitt vedtak bindende for nye tiltak eller utviding av eksisterende tiltak.
Mindre endring av reguleringsplan følger i utgangspunktet de samme reglene som ved utarbeiding av
detaljregulering, men det er åpnet for en enklere prosess. Mindre endringer er endringer som ikke har nevneverdig
betydning for noen av de berørte partene eller interessene. Ved mindre endringer skal saken legges frem for de
aktuelle myndigheter. Videre skal eier/fester av direkte berørte eiendommer gis mulighet til å uttale seg.
Tiltakshaver og konsulent
Helge Risholm er tiltakshaver. Ard arealplan as er konsulent for planarbeidet.
Planområdet
Området ligger på Flossmyra, like nord for Dyrdalsfjellet i Askøy kommune. Området består i hovedsak av eiendom
gnr. 8, bnr. 1. Øst for planområdet finner man et større boligfelt og videre østover ligger Søre Myrane med
ungdomsskole, videregående skole og barnehage. I sør ligger Dyrdalsfjellet og i vest finner man areal som er under
regulering til boliger. Deler av dette arealet er regulert til høydebasseng. Plasseringen av høydebassenget revideres i
pågående reguleringsplan. Hele området nord, vest og sør for planområdet bortsett fra området som er under
regulering, er markert med hensynssone for friluftsliv og satt til LNFR-areal for nødvendige tiltak for landbruk i
gjeldende kommuneplan. Planområdet er regulert i gjeldende reguleringsendring for «Dyrdalsfjell – Kleiva, gnr 8 bnr
932 m. fl.» (planid. 1247_7-04, vedtatt 18.06.2007). Plangrensen er den samme som for den mindre
reguleringsendringen i 2007, slik at reguleringsendringen fra 2007 kan slettes.

Figur 1: Planområdet sin plassering i nærområdet (sort stipling).

Figur 2: Varslingskart som viser planavgrensningen for ønsketreguleringsendringen

Formålet med den mindre endringen
Endringen må gjennomføres fordi terrenget er for bratt til at det er mulig å opparbeide tilkomstveien slik den er
som regulert i den mindre reguleringsendringen i 2007. Reguleringsendringen i 2007 ble gjennomført med tanke på
tilkomst til de to boligene som nå er etablert innenfor planområdet, men forlengelsen av tilkomstvegen videre
nordover til de to boligtomtene som ikke enda er bebygget har vist seg å være umulig å gjennomføre uten store
inngrep i terrenget i tillegg til store økonomiske kostnader.

Endringer i plankart
Endringen tar utgangspunkt i den mindre endringen fra 2007 og gjør ingen endringer utenfor plangrensen for 2007endringen. I hovedsak går en tilbake til løsningen som ble regulert i den originale reguleringsplanen for hele
Dyrdalsfjell – Kleiva, Øvre Kleppe – vedtatt 14.3.1969. Endringen i 2007 førte med seg en flytting av tilkomstveien
mot sør og dermed ble lekearealet nord for avkjørselen utvidet noe, dette blir nå justert tilbake i likhet med slik det
ble regulert i reguleringsplanen fra 1969. Lekearealet er over 3 mål stort og arealet som nå blir regulert tilbake til
vegformål er lite egnet til lek da det i all hovedsak er en bratt skråning ned mot arealet regulert til lek i nord.

Figur 3: t.v.; Original plan fra 1969, planområdet for mindre endring fra 2007 er markert med rød stiplet linje. I midten; Mindre endring fra 2007
(ikke digitalisert). t.h.; Digitalisert utgave av mindre endring fra 2007.

Kartutsnittene over viser reguleringsplanen fra 1969 med planavgrensningen for den mindre endringen fra 2007
markert med rød stiplet linje. Kartutsnittet i midten og til høyre viser den mindre endringen fra 2007 som justerte
avkjørselen sørover for å få tilkomst med bil til eiendommene som ligger noen høydemeter over vegen i øst.
Eksisterende avkjørsel til Flossmyra nr. 35 og nr. 37 ble etablert etter den mindre endringen fra 2007, men det viser
seg altså vanskelig og lite formålstjenlig å etablere den videre tilkomsten til de to ubebygde boligtomtene i nord via
denne avkjørselen.
De to eksisterende boligene innenfor planområdet ligger på kote +155 og en ser det som naturlig å sikre at tiltak
innenfor de to ubebygde tomtene får samme planeringshøyde da alle de fire tomtene ligger likt i terrenget i dette
området.
Endringene i plankartet er listet opp under (også vist på kart på neste side):
1.

Eksisterende tilkomst til Flossmyra nr. 35 og nr. 37 er regulert slik den er bygget.

2.

Tilkomstvei til de to ubebygde boligtomtene nord for Flossmyra nr. 35 og nr. 37 er flyttet noe mot nord og
regulert inn direkte fra vegen i øst som en egen tilkomstvei.

3.

Begge avkjørslene reguleres med gjennomgående fortau og nedsenket kantstein.

4.

Areal regulert til lek i nord er noe redusert da den nye avkjørselen til de to ubebygde boligtomtene er
plassert noe lenger nord enn eksisterende tilkomst og dermed tar litt av lekearealet.

5.

Det er regulert inn planeringshøyde for de to ubebygde boligtomtene. Denne er satt til kote + 155 m.o.h.

Endringene vist i den gjeldende planen (mindre endring vedtatt i 2007)

Figur 4: Gjeldende plan for området (mindre endring vedtatt 2007) med informasjon om endringer.

Forslag til nytt plankart, med endringene som er nevnt over innarbeidet

Figur 5: Forslag til nytt plankart.

Merknad
Innspill eller merknader som gjelder planen sine løsninger eller som gjelder spesielle behov kan sendes skriftlig eller
elektronisk til:
Ard arealplan as
Nygårdsgaten 114
5008 Bergen
e-post: post@ardarealplan.no
Det er ikke nødvendig å sende kopi av merknader til Askøy kommune. Alle mottatte dokument, merknader og andre
innspill vil bli sendt videre til Askøy kommune sammen med planforslaget.
Frist for merknader er satt til 26.09.2016.

Videre saksgang
Dersom planen kan gjennomføres som en mindre endring blir forslaget til mindre endring sendt til Askøy
kommune for saksbehandling etter merknadsfristen. Det er ikke krav til utlegging av forslag til offentlig høring, eller
kunngjøring av endelig vedtak. Underretning om vedtaket blir sendt til aktuelle myndigheter som har hatt
merknader, og eiere og festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket.
Dersom planen må behandles som en reguleringsendring vil forslag til reguleringsplan bli sendt Askøy kommune
for saksbehandling etter merknadsfristen. Etter første gangs behandling blir planen lagt ut til offentlig høring i 6
uker. Det vil da være mulig å komme med merknader til planforslaget før videre politisk behandling.

Med vennlig hilsen
Ard arealplan as

Ann-Helen Nessen
Samfunnsgeograf/arealplanlegger
Tlf: 926 54 320
e-post: ahn@ardarealplan.no

VEDLEGG:
1) Varslingsliste
2) Gjeldende plankart for mindre endring, datert 21.03.2007 (utsnitt)
3) Plankart for planlagt endring/mindre endring, datert 19.07.2016
VARSLINGSLISTE:

Gnr
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8
8

Bnr Snr. Eiendommens adresse
2
Eiendommen har ikke registrert adresse
3
Eiendommen har ikke registrert adresse
786
Nyastykket 48, 5308 KLEPPESTØ
933
Flossmyra 35, 5300 KLEPPESTØ
932
Flossmyra 37, 5300 KLEPPESTØ
948
1 Flossmyra 38, 5300 KLEPPESTØ
948
2 Flossmyra 36, 5300 KLEPPESTØ
149
Heimliåsen 1, 5300 KLEPPESTØ
644
Heimliåsen 7, 5300 KLEPPESTØ
379
Heimliåsen 9, 5300 KLEPPESTØ
357
Heimliåsen 13, 5300 KLEPPESTØ
643
Heimliåsen 25, 5300 KLEPPESTØ
313
Heimliåsen 28, 5300 KLEPPESTØ
14
Øvre Kleppe-vegen 112, 5308 KLEPPESTØ
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