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1. Bakgrunn for reguleringen 
 

1.1 Om forslagsstiller 

Tiltakshaver:  

- Nordkapp Byggservice AS  

- Fester 

 

Konsulent:  

- ByggTjeneste AS – Prosjektansvarlig: Georg Liland 

- Sentral godkjenning for Arkitekturprosjektering og prosjektering av Uteareal og 

landskapsutforming i tiltaksklasse 2. 
- ByggTjeneste AS har arbeidet med reguleringsplaner og bygningsprosjektering siden 1989 

og har tidligere gjennomført flere reguleringssaker i Hammerfest, Kvalsund og Nordkapp 

kommune.  

 

1.2 Historikk 

- Nordkapp Byggservice AS ønsker å utvikle eksisterende tomt, som i dag ikke er 

bebygget, til utnyttelse for boligformål.  

- Tomten benyttes i dag delvis til parkering og plassering av avfallskontainere. Det er 

ønskelig å legge til rette for boligutnyttelse ved oppføring av en konsentrert 

boligbebyggelse bestående av 8 boenheter.   

- I gjeldende plan for området, er tomten regulert til industri/kontorformål.   

- Søknad om oppstart av detaljregulering av Vinkelen 2 ble enstemmig vedtatt i 

kommunens Faste utvalg for plansaker i møte den 15.04. 2013.   

1.3 Mål og ambisjoner 

- Arealet ligger innenfor et etablert boligområde og tomtens formål i gjeldende 

reguleringsplan vurderes til ikke lengre å være aktuelt for en utbygging av arealet. Det er 

ønskelig å tilrettelegge for en utnyttelse til boligformål, som også harmonerer med 

omkringliggende arealutnyttelse.  

- Nordkapp Byggservice har ambisjoner om en utnyttelse av arealet med et nytt og 

moderne boligtilbud innenfor et allerede etablert boligområde. Boenhetene vil bli 

tilpasset etterspørselen med hensyn til størrelse og utforming. Endringen fra 

industri/kontor formål til boligformål, vil også være i tråd med kommunens behov for 

nye boliger og i harmoni med områdets etablerte utnyttelsesformål. 

- Det er ønskelig at den nye bygningsmassen skal fremstå enhetlig og estetisk 

tiltalende for omgivelsene.   

- Planlagt bebyggelsen ligger åpent inn mot kommunal vei og har direkte 

eksponering ved innfart til boligområdet. Det skal legges vekt på at ny bebyggelse 

skal fremstå som ryddig og strukturert i forhold til eksisterende bebyggelse.   

1.4 Planavgrensning 

- Planavgrensningen er lagt i tomtegrensen til naboeiendommene mot vest og sør, og 

i tomtegrense mot vei i nord og øst.  

- Byggegrensen til senter vei er satt til 7 m.    

- Byggegrense mot naboeiendommene er satt til 3 m. Avviket i forhold til Pbl. 

Grense på 4m er gjort av hensyn til at tomten er forholdsvis smal og det er behov for 

størst mulig utnyttelse i bredden, samt at eksisterende bebyggelse ligger i god avstand 

til tomtegrensen. 

 

1.5 Planer som oppheves 

- Ingen. 

 



1.6 Vurdering av kravet til konsekvensutredning 

- Kommunen har i brev av 06.05.2014 uttalt følgende: 

Kommunens vurdering om planarbeidet faller inn under bestemmelsene i KU-

forskriften   

gnr 9/1/192 

 

Tiltaket er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning. Planmyndigheten 

finner at tiltaket ikke faller inn under bestemmelsene i KU-forskriften. 

 

1.7 Relevante rikspolitiske retningslinjer/bestemmelser 

 
 

      Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og 

transportplanlegging” 

 

Målet med rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging 

(RPR for ATP) er at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, miljømessig gode løsninger, trygge 

lokalsamfunn og bomiljøer, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling.  

Planforslaget vurderes å sammenfalle med målsetningene i RPR for ATP.  

Tiltaket må anses som en fortetting/videreutvikling av et allerede etablert og bebygd 

boligområde. 

- Forslaget sett i forhold til ”Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser 

i planleggingen. 

Retningslinjene skal sikre at det planlegges lekearealer som er tilstrekkelig store og 

med en beliggenhet som muliggjør en kvalitetsmessig god opparbeidelse.  

Også her må tiltaket anses som fortetting/videreutvikling av et allerede etablert og 

bebygd boligområde hvor det er lagt til rette for lekeplasser på arealer med 

trafikksikker beliggenhet i umiddelbar nærhet til boligene.  

Retningslinjenes forutsetninger vurderes å være oppfylt. 

 

- Boligområdet gir tilstrekkelig tilgjengelighet for funksjonshemmede og 

planområdet er 

forholdsvis flatt.  

Det forutsettes at krav til boliger i PBL og TEK følges med tanke på krav til 

universell utforming/ tilgjengelighet. Dette skal vurderes og evt. dokumenteres ifm. 

byggesøknader, og det angis derfor ikke spesifikke krav ut over dette i 

planbestemmelser. 
 
 

 



 

2. Beskrivelse av planområdet 

2.1 Beliggenhet 

 

 

- Hvor i kommunen/byen planområdet ligger: 

 

              
 

 

 

- Planens avgrensning: 

.  

  

 

2.2 Planstatus 

Gjeldende reguleringsplan (Gang- og sykkelveger, del 1 (av 3) Storbukt, vedtatt 

14.04.81) 

 

- Status i kommuneplanens arealdel eller kommunedelplaner, relevante 

bestemmelser/føringer 



- Gjeldende regulerings-/bebyggelsesplan i planområdet og reguleringsformål på 

området 

- Tilgrensende regulerings-/bebyggelsesplaner 

- Pågår det planarbeid i nærområdet? 

- Andre relevante planer/vedtak/prosesser? 

 

2.3 Eiendomsforhold 

- Hjemmel til eiendommen har Nordkapp kommune 

- Hjemmel til festerett har Nordkapp Byggservice AS 

 

2.4 Annen relevant informasjon 

- Ingen. 

2.5 Tilstand og bruk  

- Området har en flat topografi og ligger i plan med omkringliggende areal. 

Grunnforholdene er gode med fast morene og grus. Det er ingen overvannskilder.  

Området er utbygget med variasjon av eneboliger og rekkehus. 

Tomten brukes i dag til returpunkt for avfall og parkering 

-  
 

3. Planprosess og medvirkning 

3.1 Om planprosessen 

- Søknad om oppstart av detaljregulering av Vinkelen 2 ble enstemmig vedtatt i 

kommunens Faste utvalg for plansaker i møte den 15.04. 2013.   

- Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen den 23.05.2013: Følgende forhold 

ble tatt opp. 

 Forhold ti] gjeldende reguleringsplan (Gang- og sykkelveger, del 1 (av 3) Storbukt, 

vedtatt  14.04.81) 

 Prosent utnyttelse av tomta (BYA) 

 Utforming og plassering mht. vind, nedbør og sol. 

  Løsning i forbindelse med inn- og utkjøringer fra boliger. 

 Boligene blir utført i lav høyde til liten sjenanse for naboer. Plan om å legge fortau 

langs tomtegrense mot Ringveien  

 Hvordan handtere avfall stasjonen som er plassert på tomta i dag. 

 

- Varsel om oppstart av planarbeidet er annonsert 6.05.2014 

- Pga. en midlertidig stopp i planprosessen, ca. 2 år, er det sendt nytt varsel om 

oppstart direkte til naboer og berørte parter den 7.06.2016 

- Kommunen har i mellomtiden også flyttet avfall stasjon som var plassert på 

tomten.  



 

3.2 Innspillene ifm. oppstartsvarsel 
 

Nabo: 
 
Sissel Olsen 
Vinkelveien 5 
9750 Honningsvåg Honningsvåg den 21.07-2016 

 
ANMERKNING OPPSTART DETAUREGULERING VINKELEN 2 - HONNINGSVÅG 

Vi gjør oppmerksom på at Pbl. må følges og at det med dette gjøres kjent med at tomten 
som søkes detaljregulert med meget stor sannsynlighet er forurenset fra tidligere 
virksomhet, renseri. 
Her ble olje benyttet som hovedvarmekilde og store mengder kjemikalier var i bruk i den 
daglige virksomheten. Etter brannen på anlegget har en stor del av dette lekket ut i 
grunnen. 
En ber derfor om at det pålegges grunnundersøkelser før bygging tillates. 
Med vennlig Hilsen 
Sissel Olsen 
Kopi: Fylkesmannen i Finnmark 
 

Svar:  

 

Sissel Olsen                                                                                                                

18.08.2016 

Vinkelen 5 

9750 Honningsvåg 

        

 

DETALJREGULERING VINKELEN 2 - DERES BREV AV 21.07.2016 
For ny bebyggelse er den er forutsetning at reguleringsbestemmelsene for området, samt 
gjeldende plan og bygningslov må følges.   
Med hensyn til antydningen om mulig forurenset grunn har vi så langt avklart dette med 
grunneier.  
Vi har da fått vite følgende: 
På deler av tomta var det et renseri, som ble totalskadet i Brann i 1984. Vi må regne med at 
alt av brennbart materialer gikk med i brannen, så som dieselolje for fyring, kjemikalier for 
rensing av klær fordampet og gikk opp i lufta. 
Det har også vært kontakt med en som jobbet for Reno-rens og han opplyste at det ikke ble 
brukt noen form for giftige kjemikalier i anlegget. 
Ved planering av tomta, ble det fjernet ca. 30/40 cm av jordmassene og det kunne ikke 
påvises noen form for forurensing. Det var heller ikke noen oljetank å finne, kun gamle 
avløpsrør som ble fjernet. 
Vann og avløpsrørene til kommunalt anlegg var intakt. 
Tomta har i tillegg stått «ubrukt» i over 30 år.  

 
Med vennlig hilsen  

ByggTjeneste AS 

Georg Liland 

Daglig leder - Senior Ingeniør 
 

Nabo: 

 
 Advokat Peder Hatlen AS Advokat MNA  

 
 Adresse: Telefon: Telefaks: Mobil E-mail Org.nr: Stakkevollvn 65 77 64 10 10 77 66 81 60 91 69 85 27 

peder@hatlen.no 980 879 690 9010 TROMSØ  

 
 Byggtjeneste AS  

9615 HAMMERFEST 22.07.2016  

Dette brev sendes pr. mail til post@byggtjeneste.net  

Att: Georg Liland  

VEDRØRENDE VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLAN FOR 

EIENDOMMEN GNR. 9 BNR. 9 FNR. 192 I NORDKAPP KOMMUNE  



 
 Undertegnede representerer Cape Fish Group AS og jeg viser til Deres brev av 07.d.s 

hvor det varsles om oppstart av privat reguleringsplan for eiendommen gnr. 9 bnr. 9 fnr. 

192 i Nordkapp kommune.  

Cape Fish Group AS er som kjent eier av naboeiendommen gnr. 9 bnr. 1 fnr. 122.  

Det opplyses i Deres brev at forslaget til reguleringsplan vil medføre at det gis anledning 

til å ha en boligeiendom i 1 etasje og med plass til 6 boenheter på tomten.  

Området/tomten er i dag regulert til boliger i kjede (rekkehus).  

Cape Fish Group AS mener at en av hensyn til området, den bebyggelse som i dag er i 

området, bør nåværende reguleringsplan bli værende uendret.  

Når en kjenner «forhistorien» til denne sak, det bygg som i dag ulovlig står på tomten, og 

for så vidt også delvis inne på eiendommen til Cape Fish Group AS, fremstår dette som et 

desperat forsøk på å få noe som er ulovlig til å bli lovlig.  

Når Nordkapp Byggservice AS for flere år siden overtok den tidligere barnehagen, hvor 

det bl.a. var påvist muggsopp, fra Nordkapp kommune, var dette i utgangspunktet for å 

rive/destruere bygget. Etter en tid fikk Nordkapp Byggservice AS tillatelse til midlertidig 

å plassere bygget nåværende tomt.  

Nordkapp Byggservice AS har ikke igangsatt noe riving/destruering av bygget som 

forutsatt, tvert imot har de, etter hva som er opplyst av de, den senere tid foretatt 

utbedringer av bygget.  

I brev av 15.10.2015 fra Nordkapp kommune, ble det gitt pålegg om fjerning av det 

ulovlig oppsatte bygg på ovennevnte to eiendommer. Dette pålegget er ikke etterkommet. 

På bakgrunn av ovennevnte forventer Cape Fish Group AS at det ikke gis tillatelse til 

noen endring i gjeldene reguleringsplan for eiendommen gnr. 9 bnr. 9 fnr. 192 i Nordkapp 

kommune.  

Tvert imot, nå bør kommunen iverksette de tiltak som er nødvendig for å få det ulovlige 

bygget på eiendommen fjernet. En kan ikke akseptere at ulovligheter, å ta seg selv til 

rette, plutselig skal bli lovlige gjennom en endring i reguleringsplanen.  

Det tas forbehold om å komme med ytterligere merknader.  

Med vennlig hilsen  

Peder Hatlen  

advokat 

 
Svar: 

 

Advokat Peder Hatlen AS                                                                                                          

18.08.2016 

Stakkevollveien 65 

9010 TROMSØ 

Sendt: peder@hatlen.no         

 

 

REGULERINGSPLAN FOR EIENDOMMEN GNR. 9 BNR. 9 FNR. 192 I 

NORDKAPP KOMMUNE  

Svar på Deres brev av 22.07.2016 

Våre opplysninger fra Nordkapp kommune er at gjeldende reguleringsplan for 

området er: Gang- og sykkelveger, del 1(av3) Storbukt, vedtatt 14.04.1981 hvor 

området i plan er avsatt til forretningsformål. 

Igangsatt privat reguleringsplan inneholder endring fra forretningsformål til 1112 

Boligbebyggelse- konsentrert småhusbebyggelse. 

Det er ønske fra forslagstiller at den nye reguleringsplan skal gi mulighet for en 

konsentrert boligbebyggelse. Det ligger imidlertid ingen direkte føringer i plan som 

tar hensyn til dagens bebyggelse på tomten.  Etter at reguleringsplan er vedtatt må det 

søkes om byggetillatelse for ny bebyggelse i henhold til bestemmelser og regler i 

reguleringsplan, samt gjeldende plan og bygningslov.  Utdrag av tekst i forslag til 

planens reguleringsbestemmelser: 
§4     FELLESBESTEMMELSER 

Ved siden av disse reguleringsbestemmelsene gjelder plan og bygningsloven, og kommunens vedtekter 

til denne. 

 

mailto:peder@hatlen.no


4.1 Ny bebyggelse skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet. Der det ikke 

fremkommer byggegrense, er den sammenfallende med formålsgrensen. Maksimal tomteutnyttelse i 

prosent bebygd areal (%BYA), er definert for de enkelte byggeformålene og er angitt i bestemmelsene. 

BYA beregnes iht. Miljøverndepartementets veileder T-1459 Grad av utnytting.  

 

Forholdet rundt eksisterende bebyggelse mht. tillatelse, lovlighet etc. mener vi derfor 

et forhold som må behandles utenom planprosessen for ny reguleringsplan.   

 

 

Med vennlig hilsen  

ByggTjeneste AS 

Georg Liland 

Daglig leder - Senior Ingeniør 

 

 
Finnmarkseiendommen: 

 
 HØRINGSSVAR DETALJREGULERING FOR EIENDOMMEN VINKELEN 2 I HONNINGSVÅG - 
2019/9/1/192  
Finnmarkseiendommen/Finnmárkkuopmodat (FeFo) viser til ditt brev av 07.06.2019.  
FeFo har ingen merknader til planen, men gjør oppmerksom på at ny festekontrakt vil 
utstedes dersom detaljreguleringen blir vedtatt.  
Med hilsen/Dearvvuođaiguin  
Sverre Pavel Jens Eide Hatteland  
leder grunn og rettigheter grunnforvalter  
Tel: 46640102  
Dette dokumentet er elektronisk signert  
 

 
 

Finnmarkfylkeskommune: 
 

lnnspill til oppstart av detaljregulering for eiendommen 

Vinkelen 2 gnr 9/9/192 i Honningsvåg Nordkapp kommune 
 

Finnmark fylkeskommune viser til brev av 7.6.2016, hvor det kunngjøres 

oppstart av detaljregulering for eiendom Vinkelen 2, gnr 9/9/192 i 

Honningsvåg - Nordkapp kommune. Plan- og kulturavdelinga koordinerer 

fylkeskommunens uttalelser i plansaker. 

 
Finnmark fylkeskommune viser til vart innspill i brev av 27.5.2016, som fortsatt er 

gjeldende. Vi har ingen ytterligere merknader på nåværende tidspunkt. 
 

Denne uttalelsen er gitt på vegne av Finnmark fylkeskommune. Vi gj0r 

oppmerksom på at det skal hentes inn en egen uttalelse fra Sametinget, avdeling 
for rettigheter, næring og miljø , Finnmark. 

 

Med hilsen 
Tore 

Gundersen 

plan- og 

kultursjef 

Annbjørg 

Løvik 

arealplanveiled

er 

 

Fylkesmannen i Finnmark: 
 

lnnspill til detaljregulering for Vinkelen 2 i 
Honningsvåg i Nordkapp kommune 
 
 



Fylkesmannen viser til brev datert 7. juni 2016 - Kunngj0ring av oppstart 

av detaljregulering for eiendommen Vinke/en 2, gnr. 9 bnr. 9 fnr. 192 i 

Honningsvåg, Nordkapp kommune. 

 
Formålet med planarbeidet er a legge til rette for boligbebyggelse. 

Planområdet er avsatt til forretningsformål i Reguleringsplan for 
gang- og sykkelveger, del 1 (av 3) Storbukt, vedtatt den 14. april 1981. 

 
Fylkesmannen har følgende innspill til planarbeidet: 

Reguleringsplanveileder 

Miljøverndepartementet har utarbeidet en reguleringsplanveileder som 

ligger tilgjengelig på www.planlegging.no under "Veiledning om plan- og 

bygningsloven og forskrifter". Veilederen tar blant annet opp krav som 

gjelder i forbindelse med utarbeiding av planforslag og rammene for bruk 

av planbeskrivelse, arealformål, hensynssoner og bestemmelser. 

 
Vi minner om de generelle utredningskravene som er nedfelt i plan- og 

bygningslovens § 4-2, som slår fast at alle planer skal ha en 

planbeskrivelse som beskriver planens formal, hovedinnhold og 
virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder 
for omradet. 

 
Grad av utnytting 

Grad av utnytting må føres på planen eller fastsettes i 
reguleringsbestemmelsene. Andre beregningsmåter enn de som er 

definert i forskrift om tekniske krav til byggverk (byggeteknisk 
forskrift) kapittel 5 kan ikke benyttes. Disse beregningsmåtene gir 

gode muligheter for a gj0re valg som gir 0nsket styring innenfor et 

planområde. 
 

Barn og unge 

Rikspolitiske retningslinjer for a styrke barn og unges interesser i 

planleggingen, har som intensjon a styrke innsatsen for barn og 

unges nærmiljø . Retningslinjene og rundskriv 

T-2/08 Om Barn og planlegging, beskriver viktige nasjonale 
mål for barn og unges oppvekstmiljø. 
 
 

Retningslinjene stiller funksjonskrav til lekearealer, og skal legges til grunn for 

kommunens planlegging. Retningslinjene omfatter solforhold, helning, støynivå og 

størrelse. 

 
Fylkesmannen forventer at det avsettes arealer til lek innenfor planområdet. Vi 

anbefaler at lekeplass/-er reguleres til bebyggelse og an/egg - 

uteoppholdsareal med underformal lekeplass (kode1610). 

 

Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Fylkesmannen legger særlig vekt på at samfunnssikkerhetsperspektivet blir 

ivaretatt i plansaker. For ikke å bygge inn en større sårbarhet i 

lokalsamfunnet, er en systematisk risiko- og sårbarhetsanalyse viktig, både i 

forbindelse med lokalisering av boliger og virksomheter, utforming av 

infrastruktur og ved utrustning av samfunnsviktige funksjoner. 

 

Vi vil minne om plan- og bygningslovens §4-3 om samfunnssikkerhet og risiko- og 

sårbarhetsanalyse. 

 

Framtidige klimaendringer som havnivastigning, flere stormer, mer nedbør, 0kt 

fare for flom og skred (snøskred og lignende) er hendelser som sannsynligvis vii 

komme. Dette er også svært viktige faktorer i en risiko- og sårbarhetsanalyse. 

 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) har utarbeidet en veileder 

om risiko og sårbarhet. Her finnes eksempler på analyser, farekategorier samt 

oversikt over lover, rundskriv, forskrifter og veiledninger. Veilederen ligger på 

hjemmesidene til Fylkesmannen, og på DSB sine sider. 

 

http://www.planlegging.no/


Naturmangfoldloven - krav til offentlige etaters beslutninger 

Naturmangfoldloven § 7 pålegger offentlig myndighet å synliggjære sine vurderinger i henhold 

Til lovens §§ 8-12 i sine besluttende vedtak. Konkret gjelder det også for vedtaks 
myndighetens i denne saken. 

 
Tilbud om kvalitetssikring av arealplankart med mer 

Fylkesmannen viser til tilbud om kvalitetssikring av arealplankart oversendt kommunene 26. 

juli 2013. 
 

Kart- og planforskriften §9 stiller krav til framstillingen av endelig vedtatt arealplan, plankart, 

kodeverk, nasjonal arealplan-lD. I tillegg stiller forskriften § 10 særskilte krav til digital 

arealplan. Kravene i bestemmelsene skal følges . Kravene i forskriften er utdypet i nasjonal 
produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister (NPAD). 

 
Vi minner bl.a. om at det er klare regler for navnsetting av planer, jamf0r nasjonal 

produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister kapittel 1.1.3. Navn på denne 

planen skal være "Detaljregulering for........". 

 
Et planforslag skal tildeles nasjonal arealplan-lD sa tidlig som mulig i prosessen og senest når 

den tas under behandling i kommunen, jamfør kan- og planforskriften § 9 andre ledd. 

Nasjonal arealplan-lD skal sta pa plankartet. Vi anbefaler at nasjonal arealplan-lD også angis 
på de andre plandokumentene. 

 
Det er viktig at produktspesifikasjonen f01ges for a unngå feil som kan fore til juridiske eller 

planfaglige uklarheter i ettertid. Av erfaring vet vi at plankart, som i utgangspunktet ser riktige ut, 

likevel ikke alltid er i samsvar med produktspesifikasjonen. 

 

Utarbeides plankartet etter reglene i forskriften og NPAD vil plandataene kunne gjæres 

tilgjengelig for ned lasting via den nasjonale geografisk a infrastrukturen (Norge  digitalt), 

jamfør kart- og planforskriften § 14 siste ledd. Plandataen vii dessuten kunne brukes til a 

gjennomføre ulike analyser om arealbruk i  kommunen. På sikt vii plandata som følger 
regelverket, kunne automatisere kommunens KOSTRA-rapportering . Å følge reglene for 
framstilling av arealplan vii også være med på å tilrettelegge for automatisert 
byggesaksbehandling for enklere tiltak. 

 
Når reguleringsplanen legges ut til offentlig ettersyn, anbefaler vi at kommunen sender ett 

eksemplar av SOSl-fil og pdf-fil til Kartverket Vadsø pr. e-post: planVadso@kartverket.no. 
Kartverket vil da utføre en teknisk kontroll av planen og melde eventuelle rettingsbehov 

tilbake til kommunen. 
 

 
Med hilsen 

Eirik Frøiland 

fung.fylkesmilj0vernsjef 
Harriet Reiestad 
rådgiver 

mailto:planVadso@kartverket.no
mailto:planVadso@kartverket.no
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4. Planforslaget 
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4.1 Arealbruk 

Følgende arealformål inngår i planforslaget: 

§12.5 Nr.1- Bebyggelse og anlegg – SOSI kode 1112 Boligbebyggelse – konsentrert 

småhusbebyggelse – 1,3 da 

Utnyttelse %-BYA  - 60% 

§12.5 Nr. 2- Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur – SOSI kode 2012 Fortau – 0,14da 

 

Forslagets arealbruk er identisk med eksisterende arealbruk for området. Parkering er planlagt 

innenfor området med en P-plass per boenhet. 

  

Planforslagets vil gi en liten økning av områdets trafikkbelastning som må tas opp i eksisterende 

vegnett, som vurderes til å ha tilstrekkelig kapasitet.  

 

I planforslaget inngår etablering av fortau mot Ringveien. 

 

4.2 Begrunnelse for valgte løsninger 

Det er valgt en løsning med konsentrert bebyggelse med høy utnyttelsesgrad av tomten. Det er 

ønskelig med mindre boenheter i et konsentrert bofelleskap.  

Boligene er forutsatt oppført i en etasje med direkte adkomst fra bakkeplan. 

 

Bebyggelsen skal gi mulighet for en fleksibel og god arealutnyttelse innenfor tomtegrensen.  

Det er ikke planlagt oppført garasjer og parkering er forutsatt på åpne P-plasser. Avkjørsel med 

henvendelse til Ringveien. Ringveien har lav trafikk og har i dag direkte avkjørsel fra flere av de 

øvrige eiendommene i området.    

 

Det har vært vurdert andre utbyggingsalternativer.  Eneboliger og lavblokk. Begge alternativene er 

forkastet ut fra en vurdering av utnyttelsesgraden for tilgjengelig areal.  

Alternativet med eneboliger gir en for stor begrensning i antall boenheter ut fra ønsket om å tilføre 

maksimalt antall boenheter.  

Alternativet med lavblokk er i hovedsak forkastet ut fra estetiske hensyn til omkringliggende 

bebyggelse og spesielt til naboeiendommene som er utbygget med enebolig.   

 

4.3 Gjennomføring 

Utbyggingen er planlagtgjennomført i et trinn.  

Tiltakshaver opplever stor etterspørsel og det tilsier at det er grunnlag for en relativt rask utbygging 

av området etter at planen er vedtatt. 

 

Planen utløser ikke behov for grunnerverv. 

Gjennomføring av planen vil heller ikke gi konsekvenser for omgivelsene, som vil medføre behov 

for avbøtende tiltak. 

Det er ikke behov for tilførsel/fjerning av masser ut mindre planering og justering i forhold til 

planlagt bebyggelse. Tomten er i dag opparbeidet til riktig nivå i forhold til omkringliggende 

terreng og vei. 

Energiforsyning er planlagt ut fra eksisterende installasjoner i området.  

Ny bebyggelse er planlagt tilknyttet eksisterende infrastruktur i området. Eksisterende infrastruktur 

vurderes å ha tilstrekkelig kapasitet.  
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Det forventes dermed at gjennomføringen av planen vil skje i hht. reglene om rettsvirkning av 

reguleringsplaner jfr. plan- og bygningslovens § 12-4 siste ledd. 

 

5. Konsekvenser av planforslaget 
 

Kommunens  vurdering  om planarbeidet  faller inn under 
bestemmelsene  i KU-forskriften  - 
gnr 9/1/192 
 

Tiltaket er vurdert opp mot Forskrift om konsekvensutredning. Planmyndigheten finner at tiltaket 

ikke faller inn under bestemmelsene i KU-forskriften. 
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6. Risiko- og sårbarhetsanalyse 

6.1 Metode 
Metoden er basert på veilederen fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap - 
Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, Kartlegging av risiko og sårbarhet (Revidert utgave januar 
2010). 
 
Risiko er et produkt av sannsynligheten for at hendelsen inntreffer og konsekvensen av denne. 
Det brukes følgende inndeling av sannsynlighet og konsekvens: 
 
Sannsynlighet 

Begrep Forklaring 

Periodisk hendelse Enkeltstående hendelse 

Lite sannsynlig Mindre enn en gang i 
løpet av 50 år.  

Hendelsen er ikke kjent i tilsvarende 
situasjoner, men det eksisterer en 
teoretisk sjanse for at hendelsen 
inntreffer. 

Mindre sannsynlig Mellom en gang i løpet av 10 år og 
en gang i løpet av 50 år. 

Hendelsen kan inntreffe, men det er 
mindre sannsynlig. 

Sannsynlig Mellom en gang i løpet av ett år og 
en gang i løpet av 10 år. 

Det er sannsynlig at hendelsen 
inntreffer. 

Meget sannsynlig Mer enn en gang i løpet av ett år. Det er meget sannsynlig at 
hendelsen inntreffer, faren er 
kontinuerlig til stede. 

 
Vurderingen av sannsynlighet må ta utgangspunkt i historiske data, lokal kunnskap, statistikk, 
ekspertuttalelser og annen relevant informasjon, og en vurdering av hvordan fremtidige 
klimaendringer påvirker dette bildet. 

 
Konsekvens 

Begrep Forklaring 

Ufarlig Ingen person- eller miljøskade. Kan representere et uvesentlig systembrudd. 
Ingen økonomiske konsekvenser. 

En viss fare Få og små personskader. Mindre lokale miljøskader. Mindre skade som følge av 
et systembrudd. Små økonomiske konsekvenser. 

Kritisk Alvorlige personskader. Omfattende miljøskader med lokale/regionale 
konsekvenser og restitusjonstid < 1 år. Systemet settes ut av drift over lengre tid. 
Moderate økonomiske konsekvenser. 

Farlig Personskade i form av en død eller varige mèn. Alvorlige miljøskader med 
lokale/regionale konsekvenser og restitusjonstid > 1 år. Systemet settes varig ut 
av drift. Store økonomiske konsekvenser. 

Katastrofalt Kan resultere i flere døde. Svært alvorlige og langvarige skader på miljøet, 
uopprettelig miljøskade. Systemet settes permanent ut av drift. Meget store 
økonomiske konsekvenser. 

 
Risikoforhold vurderes oppmot gjeldende grenseverdier i aktuelle forskrifter/retningslinjer, for 
eksempel: 
Skred, flom og stormflo – kapittel 7 Byggteknisk forskrift 
Radon - §13-5 Byggteknisk forskrift 
Forurensning i grunn – kapittel 2 Forurensningsforskriften med vedlegg 1 
Luftforurensning - kapittel 7 Forurensningsforskriften 
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Elektromagnetisk stråling – § 26 i Strålevernforskriften og Statens Stråleverns veiledning til 
grenseverdier og utredningsmiljø 
Støy - Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442) 
 

6.2 Kartlegging av risiko 
Hendelser som er aktuelle for planområdet kartlegges i tabell 1.  
 
Det skal vurderes både risiko for planområdet/plantiltaket fra omgivelsene, og risiko som 
plantiltaket kan medføre for omgivelsene. 
 
Tabell 1 er ikke uttømmende. Det må vurderes i hver enkel plan hvilke hendelser kan være 
aktuelle. 

 
Tabell 1. 
Nr. Risikoforhold Aktualitet  Risiko forårsakes av 

Ja Nei Omgivelsene Plantiltaket 

1 Snøskred  x   

2 Steinskred/steinsprang  x   

3 Sørpeskred  x   

4 Jord- og leirskred  x   

5 Oversvømmelse (inkl.isgang)  x   

6 Stormflo/havstigning  x   

7 Overvannsflom  x   

8 Erosjon  x   

9 Kvikkleire  x   

10 Dårlig/usikker byggegrunn  x   

11 Sprengingsskader  x   

12 Ekstremvær  x   

13 Brann  x   

14 Eksplosjon  x   

15 Forurensing i vann/sjø  x   

16 Forurensning i 
bunnsedimenter 

 x   

17 Forurensing i grunn  x   

18 Luftforurensning  x   

19 Radon x    

20 Elektromagnetisk stråling  x   

21 Støy  x   

22 Trafikkulykker  x   

23 Smitte  x   

24 Annet  x   

 

6.3 Vurdering av risiko 
 
Aktuelle hendelser fra tabell 1 skal plasseres i risikodiagrammet.  
 
Alle hendelsene kan plasseres i samme diagram - bruk nummer i tabell 1, ved flere hendelser i 
samme rute bruk komma mellom numrene. 
 
 

Risikodiagram 
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ROS-analysen viser risiko/sårbarhet hvis avbøtende tiltak ikke gjennomføres.  
 
Aktuelle hendelser der risikoen er vurdert som akseptabel (grønt felt i risikodiagrammet) medfører 
ikke behov for ytterligere tiltak. I de tilfellene der risikoen er vurdert som betydelig (gult felt i 
risikodiagrammet), skal tiltak vurderes. I de tilfellene der risikoen er vurdert som uakseptabel (rødt 
felt i risikodiagrammet), skal tiltak gjennomføres for å redusere denne ned til gul eller grønn. 
 

6.4 Analyse av aktuelle hendelser 
 
Følgende punkter skal fylles ut for hver hendelse vurdert som aktuell i tabell 1: 
 

 

19. Radon 

Risiko: Radon i inneluft øker risikoen for lungekreft. Risikoøkningen bestemmes av hvor lang tid 
man utsettes for radon og av hvor høyt radonnivået er. I skoler, barnehager og utleieboliger, som 
er omfattet av strålevernforskriften, stilles det bindende krav til radonnivåene. Når det gjelder 
andre bygninger, anbefaler Statens strålevern at de skal ha så lave radonnivåer som praktisk 
mulig og innenfor anbefalte grenseverdier. 

Alle bygninger bør ha så lave radonnivåer som mulig og innenfor anbefalte grenseverdier:  

• Tiltaksgrense på 100 Bq/m3  

• Så lave nivåer som mulig – tiltak kan også være aktuelt under tiltaksgrensen  

• Maksimumsgrenseverdi på 200 Bq/m3  

Dersom årsmiddelverdien fra radonmålinger avdekker høyere nivåer enn tiltaksgrensen, anbefaler 
Strålevernet at effektive radonreduserende tiltak iverksettes så snart som mulig for å senke 
radonnivåene. 

Sannsynlighet og konsekvens: 

Sannsynligheten for radon med for høy grenseverdi er til stede, men er ikke kartlagt.  

Avbøtende tiltak: 

Det legges radomsperre mot grunn. 

  

Dette kapittelet fylles ut av kommunen ifm sluttbehandling av planforslaget. 

Sannsynlighet 

Konsekvens 

Ufarlig Mindre farlig Kritisk Farlig Katastrofalt 

 
Lite sannsynlig 
 

     

 
Mindre sannsynlig 
 

     

Sannsynlig    19  

Meget sannsynlig      
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7. Behandling av planforslaget 

7.1 Offentlig ettersyn 

1.gangs behandling i planutvalget. Kopiere inn vedtaket. 

Tidsrammer for offentlig ettersyn. 

Medvirkning i forbindelse med offentlig ettersyn. 

 

7.2 Innspillene ifm. offentlig ettersyn 

Oppsummering av innholdet i alle innspill mottatt ifm offentlig ettersyn. 

Hvert innspill kommenteres med redegjørelse om hvordan innspillet er ivaretatt i planforslaget. 

Hvis innspillet ikke er ivaretatt, må dette begrunnes. 

 

7.3 Endringer i planforslaget 

Redegjøre for eventuelle endringer i planforslaget som følge av offentlig ettersyn. 

Vis endret forslag til plankart over ½-1 side (alt etter hva som er hensiktsmessig målestokk). 

 


