
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Illustrasjon som syner endringa. 

 

Søknad om endring av detaljregulering 
<Endring nr.2 av detaljregulering for gbnr. 50/3 m.fl. - N. 

Bjorøyna> 
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1. Samandrag av endringa  
I samsvar med plan- og bygningsloven § 12-14 fremmer Ard arealplan på vegne av forslagsstiller 
B Telle Eigendom AS forslag til endring etter forenkla prosess, av et areal som omfattast av 
følgjande gjeldande detaljreguleringsplan: 

- Plannamn: 150 RP N.Bjorøyna (50-3), PlanID: 4626_124620040003. Vedtatt: 2004  
 

Utsnitt av gjeldande plan og endring:         

Figur 1: Oversiktskart over gjeldande plankart. 
 
Utsnitt av endring (Kjem etter at kommunen godkjenner søknad og varslingsdokumenta): 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Endring:  

-Fjerne fareområdet 
«Høgspenning» frå 
reguleringsplan. 
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Oppsummering av endringane: 

Bakgrunnen for søknad om endring kjem av at høgspentkabelen i gjeldande plan er lagt under 
bakken. Endringa går ut på å fjerne fareområdet «Høgspenning» i felt BFS7 frå gjeldande 
reguleringsplan. Arealføremålet for BFS7 vil ikkje bli endra. 

2. Nøkkelopplysingar 

 

3. Intensjonar og mål med endringa 
Intensjonen med endringa er å fjerne fareområdet «Høgspenning» i BFS7, då høgspentkabelen er 
lagt i bakken. Denne endringa gjer at ein kan ta i bruk areal som tidlegare låg i faresone for 
høgspentkabel.  

 

3.1 Kvalitetar som endringa bidreg med.  
Den viktigaste kvaliteten av endringa er at ein retter opp gjeldande reguleringsplan etter 
eksisterande situasjon. Dette gjer det mogleg å ta i bruk området til opparbeiding av bustadene 
på tomtane. 

 

3.2 Tidlegare vedtak og reguleringsendringar 
Det har tidlegare vore gjennomført endring av detaljreguleringsplan for gbnr. 50/3 m.fl. – 
N.Bjorøyna i delegert vedtak med delegasjonssaksnr. 010/21.  

 

  
Gnr./bnr. (hovudeigedommen) Gnr. 50 bnr. 570 m.fl.  
Gjeldande planstatus (regulerings-/kommuneplan) Bustader og framtidige bustader  
  
Forslagsstillar B Telle Eigedom  
Grunneigarar (gnr./bnr. på alle eigedommane 
innanfor planområdet, ev namn på grunneigarar) - 
sentrale 

  
50/570 

Plankonsulent Ard arealplan 
  
Hovudformål med endringa Fjerning av fareområde i reguleringsplan  

Storleik på planområdet i daa 3,407 daa 

Tal på nye bustadeiningar i endringa 0 
Aktuelle problemstillingar  
  
Oppstartsmøte for endringa, dato  
Utsendt varsel om reguleringsendering, dato x 
Sendt til uttale (offentlege innstansar), dato x 
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Reguleringsendringa omfatta tre gjeldande reguleringsplanar:  

1. N.Bjorøyna (50-3), planID: 124620040003. Vedtatt i 2004.  
2. Gjerden, N.Bjorøyna (50-4, del m.fl.), planID: 124620070015. Vedtatt i 2007. 
3. Flyndrevika, S.Bjorøyna (50-219,220 m.fl), planID: 12462011003. Vedtatt i 2013.  

Føremålet med endringa var å justere vegen (0_KV02 i reguleringsplan for Flyndrevika) for å 
tilpasse den til bygd situasjon og fjerne omsynssone for høgspentanlegget som var lagt i bakken. 
Planendringa føre til endring i tre ulike reguleringsplanar, der det vart utarbeidd eigne plankart 
for endringane som vart gjort innanfor kvar av dei tre gjeldande planane.  

4. Planprosessen 
 

4.1 Oppstartsmøte 
Det har ikkje vore oppstartsmøte for denne endringa, men det har vore korrespondanse med 
kommune ang. innsending av søknad om mindre endring/forenkla prosess. I samband med 
oppstartsmøte for endring av plan i nærleiken nemnde kommunen at omsynssona kan fjernast. 

5. Gjeldande reguleringsplan 
Hovudføremåla med gjeldande reguleringsplanar er etablering av bustadområde med BYA = 25%. 
I bustadområdet skal det byggjast frittliggjande småhus med tilhøyrande garasjar, men 
bygningsrådet kan tillate andre former for bustader, sjå vedlagte Reguleringsføresegner/N. 
Bjorøy 50/3 for meir informasjon.  

Figur 2: Oversiktskart over gjeldande reguleringsplan. 
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5.1 Tidlegare reguleringsendring 
Endring nr. 1 av reguleringsplan for gbnr. 50/3 m.fl. – N.Bjorøyna vart vedteken i delegert sak 
20.10.21 med delegasjonssaksnr. 010/21. Det vart berre gjort endring i plankart. Deler av 
bustadarealet vart omregulert til køyreveg og annan veggrunn – grøntareal i samsvar med bygd 
situasjon, byggegrense langs veg vart flytta lengre mot vest, og tomtegrensen i BFS1, mellom gnr. 
50, bnr. 733 og gnr. 50, bnr. 734, vart justert.    

 
Figur 3: Plankart til nr. 1 av detaljregulering for gnr. 50, bnr. 3 m.fl. 
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6. Skildring av planområdet 
 
Lokalisering 
Planområdet ligg på Bjorøy, søraust frå Straume i Øygarden kommune. Planområdet grensar til 
Fv 207 Bjorøyvegen og er nær Bjorøy barnehage og Bjorøy skule. Straume, som er 
kommunesenteret i Øygarden, ligg om lag 18,5 km i nordvestleg retning. 
Det er om lag 18 km til Bergen sentrum. 

Figur 6: Oversiktskart over lokalisering av planområdet.  

 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Figur 7: Oversiktskart over lokalisering av planområdet med arealet for planlagt endring (felt BFS7). 

Straume 

Planområdet 

Loddefjord 
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Kva blir arealet som gjeld endringa, nytta til i dag? 
Dagens bruk av arealet er ope grøntareal med nokre busker og tre i nordaust. 
 
I kva grad er området bygd ut i samsvar med gjeldande plan? 
Områder som er i samsvar med gjeldande plan: 
- Felt BFS1, BFS2 og BFS4.  
- Felt BFS5 og BFS6 (eksisterande bustader). 
 
Områder som ikkje er bygd ut i samsvar med gjeldande plan: 
- Felt BFS3. Her ligg Bjorøy barnehage i dag.  

 
Området som enda ikkje er bygd ut: 
- Felt BFS7 – Tomt 1-2  
- Felt BFS7 – Tomt 3-7 (Under utbygging). 

 

7. Skildring av reguleringsendringa 
Endringa det søkjast om er ei mindre endring for å fjerne omsynssone/fareområdet som ikkje 
lenger er i området. Reguleringsendringa vil ikkje gå utover hovudrammene i planen, og rører 
ikkje ved omsynet til viktige natur- og friluftsområde. Endringa vert oppdatert i samsvar med 
gjeldande SOSI-standard. 

 

7.1 Følgjande endringar er innarbeidd i plankartet: 
1. Endringa er å fjerne fareområdet Høgspenning i felt BFS7 (raud sirkel i Figur 7).  

Gjeldande reguleringsplan viser plassering av planlagte bygg. Plassering av bygga vidareførast 
ikkje i planendringa. Regulert tomtegrense og byggjegrensa er vidareført i planendring.  
 

  

Figur 7: Kart til venstre syner gjeldande reguleringsplan utklipp av feltet BFS7. Kart til høgre syner forslaget til 
reguleringsendringa. 
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7.2 Følgjande endringar er innarbeidd i føresegnene: 
Endringa fører til at nummereringa i føresegna §1 må korrigerast. Føresegnene oppdaterast ikkje 
til Øygarden kommune sin nyaste mal. 

Endringane fører til til følgjande endring i føresegna: 

- Fjerning av omsynssonen føresegn § 1, III Fareområde – Høgspentline.  
- IV SPESIALOMRÅDE endrast til III SPESIALOMRÅDE 
- V FELLESORMÅDET endrast til  IV FELLESORMÅDET 

Sjå vedlegg «Endringsforslag føresegn_Planid_4626_124620040003».  

 

7.3 Vurdering av endringa  
Jamfør plan- og bygningslova § 12-14, andre ledd, kan endring av reguleringsplan gjerast etter 
forenkla reglar dersom endringa:   

• Vil ikkje påverke gjennomføringa av planen for øvrig  
• Ikkje går ut over hovudrammene i den gjeldande planen  
• Ikkje råker ved omsynet til viktige natur- og friluftsområde  

Dette ligg ikkje viktige natur- og frilufsområde i planområdet, og arealføremålet i planen skal 
ikkje endrast. Det vurderast difor at endringa ikkje vil ha vesentleg innverknad på gjennomføringa 
av planen, hovudrammene i gjeldande planar, eller råke ved omsyn til viktige natur- og 
friluftsområde. Endringa opnar også for meir plass til uteareal for tomtane, noko som bidreg til 
betre buforhold. 

Ved å fjerne fareområdet for høgspentkabelen vil meir av arealet i BSF7 kunne nyttast. Endra 
plankart viser ikkje plassering av bygga, men bygga skal framleis plasserast innanfor kvar tomt. 
Dette er positivt ved at det gjev høve for betre terrengtilpassing av bygga. 

Oppsummert kan endringa betraktast som ein teknisk oppretting av gjeldande plangrunnlag, som 
ikkje vil ha vesentlege konsekvensar. Konklusjon er difor at endringa kan behandlast etter 
forenkla prosess. 

8. Konsekvensar av reguleringsendringa 
Endringa vil ikkje føre til vesentlege konsekvensar for området. Det vert meir areal som kan 
nyttast til regulert føremål i BFS7, noko som er positivt. Plassering av bygga vidareførast ikkje, og 
dermed er det høve til å tilpasse bygga til terrenget.  

8.1 Terreng og landskap 
Endringa fjernar plasseringa av bygga i plankartet. Dette gjev rom for betre terrengtilpassingar, 
og ein kan lettare unngå uheldige terrenginngrep.  
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8.2 Naturressursar og naturmangfaldslova 
Gjeldande plan har ikkje gjort ei vurdering etter naturmangfaldlova. Det skal likevel foretakast 
ein vurdering etter miljøprinsippane i naturmangfaldlova (nml) §8-12. Vurderingane er gjort på 
grunnlag av kunnskap innhenta frå offentlege databasar og publikasjonar som t.d. Naturbase, 
Miljøstatus og Artsdatabankens Artskart. Ut i frå dei offentlege databasane er det ikkje registrert 
utvalt naturtypar, prioriterte arter/sårbare arter eller vernaområde på staden eller i nærliggande 
området. Endringa vil ikkje påverke biologiske viktige livsmiljø eller inngrepsfrie naturområdet. 
Det vurderast at den samla belastninga av planendringa ikkje påverka viktige naturverdiar. 

8.3 Trafikktryggleik 
Endringa vil ha lik tryggleik som den gjeldande planen. 

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: 

Følgjande vart varsla i brev: 

Eigedom gnr. /bnr. Namn Adresse 
   
   
   
   

Gbnr vert opplista ved varsling. 

Offentlege instansar:  
Statsforvaltaren i Vestland, sfvlpost@statsforvalteren.no  
Vestland fylkeskommune, post@vlfk.no 
Statens vegvesen, firmapost@vegvesen.no  
Øygarden kommune, postmottak@oygarden.kommune.no  
BKK, firmapost@bkk.no  
ØyVAR, postboks@oyvar.no  
 
 

 

9.1 Merknader frå naboar 
1. Merknad frå xx, eigarar av gnr./bnr. x/x, datert xx.xx.xxxx 

Skriv ei kort oppsummering av merknaden 
Forslagsstillar si vurdering av merknaden: Vert merknaden innarbeidd i reguleringsendringa? 
Kvifor/kvifor ikkje? 
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