
 

 
 

 

  

 

Sist oppdatert 05.12.2019 

 

Søknad om reguleringsendring 

                    Huldraspelet, Gnr. 57 Bnr. 5,21 m.fl. Midtre fjell 

 
 



1. Samandrag av endringa  
 

Gjeldande plan:         

 

 
Figur 1: Gjeldande plankart. 

 

 
Oppsummering av endringar: 

Endringa omfattar berre ei endring i føresegnene, § 5.4.1. Her vert eine setninga i føresegna fjerna, 

samt at ei ny setning vert lagt til. 

Gjeldande føresegn gjorde det umogleg å bygge bustader med flate tak, då ein enda opp med ei 

byggjehøgd som var alt for låg. Føresegna ynskjast no og endrast slik at ein kan få byggja bustader 

med flate tak. 

 

 



2. Nøkkelopplysingar 

3. Intensjonar og mål med endringa 
 

3.1 Kvalitetar som endringa bidreg med.  
Endringa gjer det mogleg å oppføre bustader med flate tak og ikkje berre saltak. 

3.2 Tidlegare vedtak og reguleringsendringar 
Ein er ikkje kjend med at det er gjort tidlegare vedtak i saka eller i området.  

4. Planprosessen 

4.1 Oppstartsmøte 
Ein har i samråd med kommunen konkludert med at det ikkje er naudsynt med oppstartsmøte.  

4.2 Undervegsmøte 
Det har ikkje vore halde undervegsmøte. 

 

 

  

Gnr./bnr. (hovudeigedommen) Gnr. 57 Bnr. 5,21 m.fl. 

Gjeldande planstatus (regulerings-/kommuneplan) Reguleringsplan: 
Huldraspelet, Kleivane, Gnr. 57 Bnr. 5,21 m.fl. 
Midtre fjell 
I hovudsak regulert til bustader 
Kommuneplan: 
Avsett til bustad og grønstruktur 

  

Forslagstillar B Telle Eigedom AS 

Grunneigarar (gnr./bnr. på alle eigedommane 
innanfor planområdet, ev namn på grunneigarar) 

Gbnr. 57/ 5,21,97,151,152,154,155 

Plankonsulent Ard arealplan as 

  

Hovudformål med endringa Endre § 5.4.1 i føresegnene 

Storleik på planområdet i daa 79,5 daa 

Tal på nye bustadeiningar i endringa Ikkje endring i antal bustader 

Aktuelle problemstillingar Ingen kjende 

  

Oppstartsmøte for endringa, dato Ikkje vore halde oppstartsmøte 

Utsendt varsel om reguleringsendering, dato  

Sendt til uttale (offentlege innstansar), dato  



5. Gjeldande reguleringsplan 
Den gjeldande reguleringsplanen legg til rette for bustader, både eine- og tomannsbustader, samt 

rekkehus. Det er vidare sett av areal til leikeplass, samt at eksisterande naturområde er sikra. 

Ved utbygging av feltet der ein ynskja å legge til rette for ein del bustader med flate tak viste det seg 

at dette ikkje var mogleg pga. ein formulering i føresegn § 5.4.1. I føresegna står det blant anna:   

Om takform blir løyst som flatt tak skal det trekkast 2 meter frå mønehøgd og reknas som 

gesimshøgd. Denne føresegna førar til at ein ikkje får til å byggje bustader med flate tak pga. 

byggjehøgda ein ender opp med er for låg. Det er difor ynskjeleg å endre føresegna slik at ein kan få 

byggje hus med flate tak. 

 

 

Figur 2: Gjeldande plankart. 

 

5.1 Tidlegare reguleringsendring 
Det har ikkje tidlegare vore gjennomført endringar av planen. 

 



6. Skildring av planområdet 
Planområdet ligg ved Kleivanevegen, like vest for tettstaden Fjell. Ein er akkurat gått i gang med 

utbygging av planområdet, opparbeiding av vegar og planering av tomtar. Planområdet vil bli bygd ut 

i samsvar med gjeldande plan. 

 

 
Figur 3: Kart som viser omtrentleg plassering av planområdet. 

Planområdet 



7. Skildring av reguleringsendringa 

7.1 Følgjande endringar er innarbeidd i plankartet: 
Det er ikkje gjort endringar i plankartet. 

7.2 Følgjande endringar er innarbeidd i føresegnene: 
Det er berre lagt opp til å gjere ei endring i føresegn 5.4.1 

Gjeldande føresegn: 

 

5.4.1 Maksimal mønehøgd går fram av plankart. 

Om takform blir løyst som flatt tak skal det trekkast 2 meter frå mønehøgd og reknas som 

gesimshøgd. Plassering av bustadene er retningsgivande. 

 

Forslag til nytt føresegn: 

 

5.4.1 Maksimal mønehøgd går fram av plankart. 

Om takform blir løyst som flatt tak skal det trekkast 2 meter frå mønehøgd og reknas som 

gesimshøgd. Plassering av bustadene er retningsgivande. 

Maks. mønehøgde i plankartet skal forståast som maks. byggehøgde ved bygging av bustader 

med flate tak eller pulttak. 

7.3  Vurdering av endringa  
For at ei endring kan gjerast etter forenkla prosess må endringa i liten grad påverke gjennomføring av 

planen for øvrig, ikkje gå utover hovudrammene i planen, og heller ikkje råkar omsynet til viktige 

natur- og friluftsområder. Å gjere endringa i føresegnene som ein ynskjer vil ikkje gå utover eller råke 

det nemnde over og kan såleis fint takast som ein endring etter forenkla prosess. 

8. Konsekvensar av reguleringsendringa 

8.1 Barn og unges interesser 
Ingen konsekvensar. 

8.2 Terreng og landskap 
Ingen konsekvensar. 

8.3 Folkehelse og friluftsliv 
Ingen konsekvensar. 

8.4 Kulturminne 
Ingen konsekvensar. 

8.5 Naturressursar og naturmangfaldslova 
Ingen konsekvensar. Naturmangfaldet vert i liten grad påverka av endringa. Med bakgrunn i at 

naturmangfaldet vart vurdert ved behandling av gjeldande reguleringsplan, vil det ikkje vere 

naudsynt å foreta vurderingar etter miljøprinsippa i nml §9-12. 



8.6 Trafikktryggleik 
Ingen konsekvensar. 

9. Varsel om oppstart og merknader til endringa 
Varsel om reguleringsendring vart sendt til naboar den xx.xx.xxxx. Det kom inn x merknader/uttaler 

til varselet: 

Eigarar av følgjande eigedomar er varsla : 

Gnr. Bnr. Adresse Postnummer  Stad 

57 1 Fjellavegen 232 5357 FJELL 

57 5 Fjellavegen 236 5357 FJELL 

57 69 Hjortefaret 10 5357 FJELL 

57 74 Hjortefaret 12 5357 FJELL 

57 148 Hjortefaret 14 5357 FJELL 

57 75 Huldraspelet 13 5357 FJELL 

57 68 Huldraspelet 4 5357 FJELL 

57 77 Huldraspelet 6 5357 FJELL 

57 71 Huldraspelet 7 5357 FJELL 

57 70 Huldraspelet 9 5357 FJELL 

57 8 Kleivanevegen 76 5357 FJELL 

57 21 Prestasmoget 18 5357 FJELL 

57 99 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 81 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 79 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 80 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 152 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 90 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 151 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 155 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 82 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 97 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

57 154 Eigedomen har ikkje vegadresse 
  

 

 

 

 

 

 

 

 



Offentlege instansar som er varsla: 

Bergen og Omland Friluftsråd  firmapost@bof.no 

Forum for natur og friluftsliv  hordaland@fnf-nett.no 

Naturvernforbundet   hordaland@naturvernforbundet.no 

Fylkesmannen i Vestland   fmvlpost@fylkesmannen.no.  

Hordaland fylkeskommune  hfk@hfk.no 

Statens vegvesen, Region Vest  firmapost-vest@vegvesen.no 

NVE region vest    rv@nve.no 

FjellVAR     postboks@fjellvar.as 

BKK     firmapost@bkk.no 

Skyss     plansaker@skyss.no 

Fjell kommune, Fjell eldreråd  politisksekretariat@fjell.kommune.no 

Fjell kommune, plan og utbyggingssjefen Hanna.Gjesdal@fjell.kommune.no 

Fjell kommune, barnehagesjefen  margun.landro@fjell.kommune.no 

Fjell kommune, skulesjefen  Rune.Golf@fjell.kommune.no 

Fjell kommune, omsorgssjefen  line.barmen@fjell.kommune.no 

Telenor kabelnett   sfn@telenor.com  

 

 


