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1. Samandrag av endringa  
 

Utsnitt av gjeldande plan:         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Utsnitt av plankart for endringsforslaget: 

 
 
Oppsummering av endringa: 

Endringa omfattar berre endringar i plankartet og går ut på å fjerne eigedomsgrensa mellom dei to 

tomtane aust i BF01 slik at dette vert ei tomt istadenfor to. Når eigedomsgrensa vert fjerna vert også 

byggjegrensene her slått samen og den eine avkøyrselspila fjerna. Del av eigedom 252/88 som 

tidlegare var innlemma i planområdet vert også teke ut. Då planen vart laga var ein ikkje klar over at 

delar av eigedom 252/88 kom innanfor planområdet. 

 

Eigedomsgrensa vert 

teke ut   

Byggjegrensene på 

eigedomane vert slått saman   

Avkøyrselspil verte 

teke ut   

Område tilhøyrande 

naboeigedom som vert 

teke ut   
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2. Nøkkelopplysingar 

3. Intensjonar og mål med endringa 
 

3.1 Kvalitetar som endringa bidreg med.  
På grunn av eigarforhold er det ikkje mogleg å byggje nokon bustad innanfor tomta lengst aust i 

BF01. Ein ynskjer difor å fjerne eigedomsgrensa mellom dei to tomtane aust i BF01 slik desse kan 

slåast saman til ei tomt. Den tidlegare tomta lengst aust vil då verte uteareal for tomta den vert slått 

saman med. Delar av eigedom 252/88 går noko inn på nordaustleg del av BF01, nordleg del av 

f_NAT01, samt det nordvestlege hjørnet av BF05. Dette arealet som omfattar eigedom 252/88 vil bli 

teke ut av planområdet.    

3.2 Tidlegare vedtak og reguleringsendringar 
11.12.2015 var det godkjend ein dispensasjonssøknad som gjekk ut på at det vart gjeve lov til å 

etablere ein bustad over dei to tomtane 252/264 og 252/268. 

4. Planprosessen 

4.1 Oppstartsmøte 
Det er i denne saka vurdert at det ikkje vil vere behov for å avhalde oppstartsmøte. 

4.2 Undervegsmøte 
Det er ikkje halde undervegsmøter.  

 

  

Gnr./bnr. (hovudeigedommen) 252/256 

Gjeldande planstatus (regulerings-/kommuneplan) Regulert til bustad i planid 2013001 
Tjeldstø BF6, Gnr. 52 bnr. 11,79,88   

  

Forslagstillar Vacuri as 

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

Vacuri as 

Plankonsulent Ard arealplan as 

  

Hovudformål med endringa Fjerne eigedomsgrense mellom to tomtar i 
BF01 slik at tomtane kan slåast saman 

Aktuelle problemstillingar  

  

Oppstartsmøte for endringa, dato Vurdert at det ikkje har vore naudsynt med 
oppstartsmøte 

Utsendt varsel om reguleringsendering, dato  

Sendt til uttale (offentlege innstansar), dato  
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5. Gjeldande reguleringsplan 
Hovudføremålet i den gjeldande reguleringsplanen er bustader, med tilhøyrande veg, fortau, 

gangveg og leikeareal. 

 

Figur 1: Gjeldande reguleringsplan. 

 

5.1 Tidlegare reguleringsendring 
Det har ikkje tidlegare vore gjort endringar av reguleringsplanen. 
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6. Skildring av planområdet 
Planområdet ligg på Tjeldstø, heilt nord i Øygarden kommune. 

 

Figur 2: Kart som syner plasseringa av planområdet i Øygarden kommune. Kjelde: kommunekart.com 
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Som ein kan sjå av kartet under er den gjeldande planen under utbygging, og det er allereie etablert 

bustader på fleire av tomtene. Området der ein ynskjer å gjere ei endring er delvis blitt planert ut og 

klargjort for bustadbygging. Ved endringa som ønskast gjort blir det tilrettelagt for ein bustad på det 

aktuelle området istadenfor to som den gjeldande planen legg opp til. 

 

Figur 3: Planområdet markert med svart stipling. Gul markering og raud stipling syner området der ein ynskjer å gjere ei 
endring. Kjelde: kommunekart.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

Område tilhøyrande eigedom 

252/88 som vert teke ut   
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7. Skildring av reguleringsendringa 

7.1 Følgjande endringar er innarbeidd i plankartet: 
Då ein skulle gå i gang med frådeling av tomtane innanfor BF01 oppdaga ein at det var nokre andre 

som eigde delar av tomta heilt i nordaust innanfor BF01. Grunna dette er det ikkje mogleg å byggje 

på denne tomta og ein ynskjer såleis å slå saman dei to tomtene i aust til ei tomt. Tomt 4 vil då bli 

innlemma i tomt 3 og ein unngår då at det vert ståande att ei tomt det ikkje blir gjort noko med. Del 

av tilgrensande eigedom, 252/88, som kjem innanfor planområdet vil også bli teke ut. Ved 

samanslåing av tomt 3 og 4 vil det berre vere mogleg å etablere 3 bustader innanfor BF01 istadenfor 

4.  

 

Figur 4: Utsnitt av gjeldande reguleringsplan der ein kan sjå eigedomsgrensa innanfor tomt 4 som gjer til at det ikkje kan 
etablerast ein bustad på denne tomta. 

Endringar gjort i plankartet: 

− Del av eigedom 252/88 som kjem innanfor planområdet er teke ut. 

− Eigedomsgrensa mellom tomt 3 og 4 er tatt ut. 

− Byggjegrensa er endra og tilpassa til at tomt 3 og 4 no vert ei tomt. 

− Tidlegare avkøyrselspil til tomt 4 er teke ut. 

 

7.2 Følgjande endringar er innarbeidd i føresegnene: 
Det har ikkje vore naudsynt å gjere endringar i føresegnene. 

Eigedomsgrense  ein ikkje var 

klar over at gjekk innanfor 

planområdet 

Tomt 1 

Tomt 4 

Tomt 3 

Tomt 2 
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7.3  Vurdering av endringa  

Endringa ein ynskjer å gjere omfattar berre at del av eigedom 252/88 som kjem innanfor 

planområdet vert teke ut, at eigedomsgrensa mellom tomt 3 og 4 vert teke ut av plankartet slik at to 

tomter no vert til ei. Det vil ikkje bli gjort endringar av føremål. 

Den nemnde endringa over vil ikkje gå utover hovudrammene i planen, då ein held seg til dei 

føremåla som ligg i gjeldande plan og berre tek ut ein liten del som tilhøyrar eigedom 252/88, samt 

tek ut ei eigedomsgrense. Endringa vil heller ikkje påverka omsynet til viktige natur- og 

friluftsområde då området allereie er regulert til bustad og det heller ikkje er gjort registreringar av 

viktige natur- eller friluftsområde innanfor det aktuelle området. 

Ut frå utgreiinga over vert det vurdert at endringsforslaget kan gjennomførast som ei 

reguleringsendring etter forenkla prosess. 

8. Konsekvensar av reguleringsendringa 

8.1 Barn og unges interesser 
Når dei to tomtane vert slått saman kan det etablerast ein bustad mindre enn det gjeldande 

reguleringsplan legg opp til. Dette vil føre til noko reduksjon i antal bilar i planområdet, noko som vil 

vere positivt for born og andre mjuke trafikantar. 

8.2 Terreng og landskap 
Ingen særskilde konsekvensar då tomtane innanfor BF01 allereie er og delvis er planerte. Etablering 

av ein bustad mindre vil vere positivt for landskapsbilete og vere med på å gje meir luft mellom dei 

planlagde bustadene i feltet. 

8.3 Folkehelse og friluftsliv 
Etablering av ein bustad mindre vil gje moglegheit for å etablere meir uteareal som er positivt for 

folkehelsa og gje betre moglegheit til å halde på med utandørs aktivitetar. 

8.4 Kulturminne 
Ingen særskilde konsekvensar då det ikkje er registrert kulturminne innanfor planområdet. 

8.5 Naturressursar og naturmangfaldslova 
Det er eit nasjonalt mål å arbeide for bevaring av biologisk mangfald og det går fram av St. meld 

(2015-2016), Norsk handlingsplan for naturmangfold - Natur for livet, at arealplanlegging er eit viktig 

verkemiddel for å oppnå dette. Naturmangfaldlova (nml.) stiller krav til tiltak som skal 

gjennomførast, for å sikre at «naturen med dens biologiske, landskapsmessige og geologiske 

mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir 

grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag 

for samisk kultur», jf. § 1 i lova. For å oppfylle dette formålet skal utøving av offentleg myndigheit 

skje på grunnlag av prinsippa i nml. § 8 - § 12, jf. § 7.  

Vidare følgjer ei vurdering av det føreliggande endringsplanforslaget opp mot desse prinsippa.  
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Nml. § 8 stiller krav om at offentlege avgjerder som råkar naturmangfaldet skal bygge på 

«vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 

samt effekten av påvirkninger». Kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimeleg forhold til saken sin karakter 

og risiko for skade på naturmangfaldet. Ein skal også leggje vekt på «kunnskap som er basert på 

generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen».  

Planområdet er i dag delvis utbygd. Det meste av infrastrukturen er opparbeida, samt ein del 

bustader. Ingen spesielle eller viktige landskap, økosystem, naturtypar eller artar er registrert 

innanfor planområdet. 

Reguleringsendringa legg berre opp til å fjerne ei eigedomsgrense slik at to tomter kan slåast saman 

til ei.  Endringa vil ikkje ha noko påverknad på landskap, økosystem, naturtypar eller artar utover det 

den gjeldande planen har. 

Vi er ikkje kjend med at det ligg føre faglege rapportar og utgreiingar om naturmangfald i 

planområdet. Vurderingane vidare er gjort på grunnlag av kunnskap innhenta frå offentlege 

databasar og publikasjonar som t.d. Naturbase, Miljøstatus og Artsdatabankens Artskart. 

Det finst observasjon av raudlista dyreartar på Artskart i nærområdet. Næraste observasjonen som 

er gjort er av Brushane som vart gjort like utanfor planområdet i 2015, med mogleg aksjonsradius inn 

på planområdet. Den gjeldande reguleringsplanen for området vart vedteken i 2013, og sidan då har 

det vore ei utbygging i området. Det har såleis vore utbygging i området både før og etter 

observasjonen, og det er ikkje grunn til å tru at den foreslegne endringa vil påverke arten. Det er ikkje 

registrert trua og nært trua naturtypar på Norsk raudliste for naturtypar 2018 i eller i nærleiken av 

planområdet. Planen vil ikkje påverke utvalde naturtypar eller prioriterte artar.  

Heller ikkje verneområder, nærområder til verneområder, marint beskytta områder eller verna 

vassdrag vil verte påverka av endringa. Det er ikkje sjø eller vassførekomster i området som planen 

vil ha følgjer for, og ingen utvalde kulturlandskap vert påverka. Planen vil ikkje påverke biologiske 

viktige livsmiljø registrert i Miljøregistrering i skog (MiS) eller inngrepsfrie naturområde (INON).  

Planframlegget vil etter dette ikkje påverke område eller naturtypar som er spesielt verdifulle for 

naturmangfald. Nml. § 8 er såleis ikkje til hinder for å tillate endringsforslaget.  

Nml. § 10 stiller krav til at ein skal vurdere korleis tiltaket påverkar økosystemet. Den samla 

belastninga på økosystemet skal leggast til grunn for kva som kan tolererast. Dette må også sjåast i 

samanheng med pbl. § 4-2 om «planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for 

området» og vilkåra for krav om konsekvensutgreiing. Ein er ikkje kjend med at utbygginga av 

bustader vil medføre nemneverdig verknad for landskap, økosystem, naturtypar og artar. Det er 

heller ikkje gjort viktige registreringar av landskap, økosystem eller naturtypar i samband med 

planområdet. Naturmangfald av stor viktigheit vil ikkje verte råka av reguleringsendringa. Det er 

heller ikkje kjend at det føreligg andre tilsvarande tiltak eller andre typar tiltak eller inngrep i 

området som påverkar naturmangfaldet.  

Den «samlede belastningen som økosystemet er eller vil bli utsatt for», jf. nml. § 10, vil vere svært 

lita og prinsippet er ikkje til hinder for endringsforslaget. 
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Vidare skal det etter nml. § 9 leggast til grunn eit føre-var-prinsipp i vurderinga av tiltak, for å unngå 

mogleg vesentleg skade på naturmangfaldet. Det skal ikkje gjevast tillating til tiltak der ein ikkje har 

tilstrekkeleg kunnskap. 

Det føreligg tilstrekkeleg kunnskap om naturmangfaldet og verknadene dette endringsforslaget vil ha 

på naturmangfaldet. Føre-var-prinsippet kjem etter dette ikkje til bruk, jf. nml. § 9. 

Etter nml. § 12 skal ein for å unngå eller avgrense skadar på naturmangfaldet ta utgangspunkt i «slike 

driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut frå ei samlet vurdering av tidligere, nåværende 

og framtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater». 

Det er ikkje kjend at endringsforslaget vil medføre skadar på naturmangfaldet.  

Det er heller ikkje kjend at endringsforslaget til medføre miljøforringing, slik at det vil oppstå 

kostnadar som tiltakshavar skal dekka etter prinsippet i nml. § 11.   

Samla er konklusjonen at ein har tilstrekkeleg kunnskap om verknaden av endringsforslaget og at 

dette ikkje vil ha vesentleg verknad for naturmangfaldet i området, jf. nml. § 8-12, jf. § 7. 

 

8.6 Trafikktryggleik 
Som nemnd i punkt 8.1 vil ein bustad mindre i planområdet vere positivt for trafikken i planområdet 

som vil bli noko redusert.  

9. Varsel om oppstart og merknader til endringa 
Varsel om reguleringsendring vert sendt til alle bebuarar og eigarar av tomter innanfor planområdet, 

samt til aktuelle offentlege mynde. 

 

 


