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Ny 1. gangsbehandling- Detaljregulering Krossen, planID 201401.  

 

  

Rådmannens forslag til vedtak: 

Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger detaljregulering for Krossen, planId 

201401, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

Før planen legges ut må følgende endringer av planforslaget være gjennomført: 
 §3.4.3 endres til: Innenfor området BKS2 kan det enten etableres leilighetsbygg på inntil to 

etasjer og totalt 16 boenheter, eller det kan etableres eneboliger eller eneboliger i kjede på 
inntil to etasjer og maksimalt 6 enheter. Maks tillatte kotehøyde for møne på leilighetsbygg 
er 194. Maks tillatte kotehøyde for møne på enebolig er 196. Maks gesimshøyde er 8,5 
meter og maks mønehøyde er 9 meter, målt fra den mest eksponerte fasade fra terreng.. 
Maksimalutnyttelsesgrad: %-BYA = 40 % 

 Det settes av to lekeplasser i stedet for dagens BKL2. Ny BKL2: sandlekeplass innenfor 
BKS2, og ny BKL3: kvartalslekeplass innenfor område GR1. Disse to lekeplassene skal ha 
et samlet areal på minimum 500 m2. Bestemmelsene presiseres i forhold til type apparater 
og bruk i henholdt til Rådmannens saksfremlegg. 

 Området for garasjeanlegg, BG, justeres slik at byggegrensen kommer 5 meter fra vegkant. 
Hvis ikke det er mulig å få justert byggegrensen, så  justeres bestemmelsene og kartet slik at 
det etableres åpen parkeringsplass i området i stedet. 

 

Saksprotokoll i Plan- og Bygningsrådet - 18.12.2015  

Behandling: 

Plan- og bygningsrådet var på befaring i Krossen 

 

Jan Oddvar Rysstad (Ap) foreslo følgende endring i 1. kulepkt.: 

Kan etableres eneboliger eller eneboliger i kjede på inntil to etasjer og maksimalt 6 enheter. 

Maks tillatte kotehøyde for møne på enebolig er 196. Maks gesimshøyde er 8,5 meter og 

maks mønehøyde er 9 meter, målt fra den mest eksponerte fasade fra terreng. 

Maksimalutnyttelsesgrad: %-BYA = 40 % 

Forslaget ble enstemmig vedtatt. 

 

Alf Egil Kjebekk (Krf) foreslo følgende tillegg til 1. kulepkt.: 

BKS2 kan kun bygges ut dersom adkomst løses fra (Snarvegen) på egen grunn 

Forslaget vedtatt med 6 mot 1 stemme. 

 

Nytt kulepkt. 

Det tillates kun frittstående eneboliger i området B1–B4. 

Forslaget ble enstemmig vedtatt 



 

Rådmannens forslag med vedtatte endringer ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 
Plan og bygningsrådet fremmer saken og legger detaljregulering for Krossen, planId 

201401, ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 

Før planen legges ut må følgende endringer av planforslaget være gjennomført: 
 §3.4.3 endres til: Kan etableres eneboliger eller eneboliger i kjede på inntil to etasjer og 

maksimalt 6 enheter. Maks tillatte kotehøyde for møne på enebolig er 196. Maks 
gesimshøyde er 8,5 meter og maks mønehøyde er 9 meter, målt fra den mest eksponerte 
fasade fra terreng. Maksimalutnyttelsesgrad: %-BYA = 40 %. BKS2 kan kun bygges ut 
dersom adkomst løses fra (Snarvegen) på egen grunn 

 Det settes av to lekeplasser i stedet for dagens BKL2. Ny BKL2: sandlekeplass innenfor 
BKS2, og ny BKL3: kvartalslekeplass innenfor område GR1. Disse to lekeplassene skal ha 
et samlet areal på minimum 500 m2. Bestemmelsene presiseres i forhold til type apparater 
og bruk i henholdt til Rådmannens saksfremlegg. 

 Området for garasjeanlegg, BG, justeres slik at byggegrensen kommer 5 meter fra vegkant. 
Hvis ikke det er mulig å få justert byggegrensen, så justeres bestemmelsene og kartet slik at 
det etableres åpen parkeringsplass i området i stedet. 

 Det tillates kun frittstående eneboliger i området B1–B4. 
 

 

 
 

 

 

Saksutredning 
 

Sammendrag/ konklusjon 

Rådmannen råder Plan- og bygningsrådet til å fremme saken og legge reguleringsplanen ut til 

offentlig høring og ettersyn etter at bestemmelser og plankart og bestemmelser er justert i 

henhold til forslag til vedtak. 
 

Bakgrunn for saken 

Detaljreguleringsplan for Krossen boligfelt, planId 201401 ble tatt opp til 1. gangs-

behandling i Plan- og bygningsrådet sak 52/15, 28.08.2015. 

Egil Kjebekk la frem et alternativt forslag til vedtak, og Rådmannens forslag til vedtak ble 

nedstemt. Følgende vedtak ble gjort:  

 

«Plan og bygningsrådet fremmer ikke saken og legger ikke detaljregulering for Krossen, 

planId 201401ut til høring og offentlig ettersyn. Planen etterkommer ikke plan- og 

bygningsrådets ønske for utvikling av området slik den fremstår. 

 

Det nevnes vegadkomst gjennom allerede etablerte veger som ikke tåler økt trafikkmengde. 

Olstadvegen må tas ut av planområdet samt eiendommer liggende rundt denne. Det må søkes 

vegtilgang fra egen eiendom til BKS2. 

 

Dersom områdende B1 – B4 skal reguleres må disse reguleres som eneboliger da dette vil 

passe inn med omliggende regulerte områder. 

 

Det nevnes og at planen har mangelfull informasjon om bl.a. trafikkmengde og vegbredder. 

Informasjon til oppsittere i og rundt planområdet er undervegs svært mangelfull og svar gitt 

på merknader er ikke tilfredsstillende. 

 



Plan- og bygningsrådet ønsker ikke en fortetting av området slik det fremgår av planen. 

Planområdet ligger innesluttet i et etablert boligfelt med eneboliger med romslige tomter og 

store friområder. Boligsituasjonen i kommunen tilsier ikke en ytterligere fortetting utenfor 

sentrum slik det fremkommer. Det bør og avklares trafikkforhold over Gullestadbrua ved 

fremtidige større utbygginger på vestsiden av elva som betjenes av denne.» 

 

I etterkant av denne behandlingen har forslagsstiller korrigert sitt forslag. Alle punktene er 

ikke fulgt opp, men forslagsstiller har lagt ved et notat som viser hvilke endringer de har 

gjort. Endringene er knyttet opp til forrige vedtak, samt Rådmannens forslag til endringer i 

forrige sak. Forrige saksfremlegg er også lagt ved saken.  
 

Formelt grunnlag 

Plan- og bygningslovens § 12-10 

Naturmangfoldsloven kap 2. 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Krossen er mottatt fra Cowi A/S på vegne av Krossen 

Eiendom AS. 

 

Planforslaget som foreligger til behandling består av:  

Plankart i målestokk 1:1000 datert 27.10.2015.  

Reguleringsbestemmelser, datert 09.11.2015. 

Planbeskrivelse datert 09.11.2015. 

ROS-analyse datert 09.04.2015. 

3D modell, datert 17.08.2015. 

 

Innkomne merknader til varsel om oppstart av planarbeid 

Varsling ble kunngjort gjennom avisa Setesdølen, direkte i brev og på kommunens 

hjemmeside 17. juni 2014 og 7. november 2014 (området ble utvidet). Ved fristens utløp var 

det kommet inn 11 uttalelser. Disse følger saken som vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene 

er referert og kommentert av forslagsstiller nedenfor. 

 
Innspill fra offentlige instanser 

Aust-Agder Fylkeskommune, epost datert 12.08.2014, brev datert 13.08.2014. 

Ingen spesielle kommentarer til oppstartsvarselet. Kulturvernseksjonen finner ikke behov for 

kulturhistorisk registrering. 

 

Fylkesmannen i Aust-Agder, epost datert 01.07.2014 

Fylkesmannen pekte på flere punkter som burde vurderes og gjøres rede for videre i 

planarbeidet: 

- Støy 

- Estetisk utforming/landskapsetikk 

- Universell utforming 

- Barn og unges oppvekstvillkår (trygg adkomst til barnehage, skole og andre  aktiviteter, 

samt sikre lekearealer) 

- Risiko- og sårbarhetsanalyse 

- Prinsippene i naturmangfoldsloven 

 

Kommentar fra forslagsstiller:  

Punktene er fulgt opp i planleggingen. 

 

Statens Vegvesen, brev datert 03.07.2014 

Langs fv. 303 er byggegrensen satt til 30 meter fra senter av veg. 

Det er et mål for SVV å redusere antall avkjørsler i reguleringsarbeid. Dette innebærer at 

eksisterende avkjørsler må søke til fellesløsninger eller planlegges via et underordnet veinett. 



Dersom adkomsten til noen deler av planområdet legger opp til høyere ÅDT enn 50 

kjt./døgn, må adkomsten fra fv. 303 defineres som et kryss. Fylkesvegen med fortau og 

sideområde må reguleres inn til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. Planbeskrivelsen 

må avklare hvilken skole som hører til. I tillegg beskrive hvilke tiltak som må iverksettes for 

at skoleveien skal oppleves/defineres som trygg. 

Forslagsstillers kommentar: 

Byggegrensen mot fylkesvegen videreføres fra eksisterende plan Bakkemoen. Her er 

byggegrensen 12,5 meter. Det er ikke planlagt nye avkjørsler. Eksisterende avkjørsel mellom 

fv. 303 og Snarvegen skal utbedres i henhold til gjeldene krav. Frisiktsoner i alle kryss er 

regulert inn i planforslaget. 

 
Forsvarsbygg, brev datert 10.07.2014 

Planområdet ligger innenfor rød støysone knyttet til Evjemoen skyte- og øvingsfelt. Det må 

synliggjøres i planen hvordan støy blir håndtert. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Planarbeidet har tatt hensyn til retningslinjen T-1442. Uteplass skal støyskjermes og bygg 

skal prosjekters med stille side. Detaljavklares i byggesak. 

 

NVE, epost datert 30.06.2014. 

Planområdets plassering langs Otra gjør at man må ta hensyn til flom, erosjon og skred i 

planleggingen. Eventuelle inngrep og tiltak i kantsonen og i selve vannstrengen må beskrives 

nærmere som grunnlag for en eventuell vurdering etter vannressursloven. 

Forslagsstillers kommentar: 

Sjekklisten til NVE er gjennomgått og det har vært kontakt med NVE i forbindelse med 

planarbeidet. 

 

Innspill fra private 

 
Morten Haraldstad, brev datert 17.06.2014. 

Haraldstad stiller seg uforstående til hvorfor flere arealer enn det som er planlagt til 

bebyggelse er varslet i oppstartsmeldingen. Han er i utgangspunktet positiv til fortetting med 

elven, men er skeptisk til å utnytte området til 4 x 10 leilighetsbygg. Det er ikke vegadgang 

til disse områdene hvis man ser bort fra gang- og sykkelstien gjennom området. Haraldstad er 

skeptisk til å benytte Olstadvegen som adkomst til nye bygg, bekymringen er da knyttet til 

trafikkavvikling og sikkerhet. 

Forslagsstillers kommentar: 

Trafikksikkerheten i Snarvegen bedres etter gjennomført tiltak. Krav til frisiktlinjer 

tilfredsstilles, i tillegg blir det en oppstramming av avkjørselen inn til Snarvegen. Gang og 

sykkelvegen i Snarvegen vil få bedret sikt og kurvatur. Planforslaget legger opp til 23 enheter 

og er en stor redusering fra 40 enheter. 

 

Rådmannens kommentar: Olstadvegen er dimensjonert for en større trafikk enn det er i 

området i dag. Planforslaget er justert slik at alt vegareal ligger på kommunal grunn. Flere 

av eiendommene langs Olstadvegen har i dag opparbeidet hage på kommunal grunn mens 

deler av den kommunale vegen ligger på privat grunn i følge det kartmateriale som foreligger. 

I utgangspunktet så mener Rådmannen at vegen er god nok slik den er i dag, og det er ikke 

behov for oppgradering av vegen selv om man tillater utvidet bruk. Noen steder er den litt 

smal, men med tanke på at det er ønskelig med lav hastighet i boligområdet, så er dette bare 

positivt. Siktsonen mellom Olstadvegen og fv. 303 er dårlig i dag, og den bør uavhengig av en 

økt utbygging gjøres noe med. 

 

Emilio Hills og Angela Fernandez, brev datert 05.07.2014. 

De ønsker ikke å gå inn i prosjektet. Undertegner derfor ikke tilsendt grunneieravtale. 

Forslagsstillers kommentar: 



Emilio Hills har i ettertid samtykket i at hans eiendom inngår i reguleringsplanarbeidet. 

 

Lars A. Røksund, mail datert 08.07.2014. 

Ønsker å vite hva planarbeidet har å si for Otterøy. Har fiskerettigheter.  Vil ikke at denne skal 

berøres på noen måte uten deres samtykke. 

Forslagsstillers kommentar: 

Øyas fiskerettigheter vil ikke frafalles i forbindelse med planarbeidet. Det vil heller 

 

Rådmannens kommentar: 

Det vil ikke bli gjennomført tiltak på Otterøy uten grunneiers tillatelse. 

 

Jon Omland, Egil Skaiå og Tor Langerak, brev datert 13.07.2014. 

Avsendere er undrende til ny reguleringsplan for et område som er eid av private.  

Da avsendere kjøpte tomtene i slutten av 70-årene var det med bakgrunn i reguleringsplanen 

som var gjeldende på dette tidspunkt. Planen la til rette for villabebyggelse på store tomter 

med fri utsikt og mye luft mellom boligene. Store områder var satt av til friareal og dermed 

begrenset trafikk. Tomtene var med bakgrunn i dette priset høyt. 

Dersom Krossen Eiendom AS får tillatelse til å starte byggingen av leilighetsbygg, vil dette 

være med på å forringe bokvaliteten for naboene mener avsendere. Avsendere mener også at 

dette vil påvirke livskvaliteten og ikke minst verdien på naboeiendommer.  

Avsendere mener området ikke egner seg for leilighetsbygg og ikke tåler mer trafikk derfor 

stiller de seg som sterke motstandere til planarbeidet og utbyggingsavtalen. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Reguleringsplanen som utarbeides vil skape en bedre oversikt over alle arealformål innenfor 

planområdet. Der er derfor en positiv utvikling for hele planområdet. Slik vi ser det vil ikke 

prisen på tomtene gå ned. Ingen tomter berøres som ikke har samtykket i reguleringen. 

Området er sentrumsnært og har gode muligheter for fortetning. Plassering av bygg og nye 

veier er planlagt på best mulig måte og med hensyn til etablerte naboeiendommer. 

Trafikksikkerheten i og rundt planområdet vil bli bedret ved gjennomføring av planlagte 

tiltak. 

Rådmannens kommentar: Utbygger har tatt med et større område etter administrasjonens 

ønske, dette med bakgrunn i at reguleringsplanen fra 1977 baserer seg på gammelt lovverk, 

og det er derfor ryddig å oppdatere bestemmelsene for eksisterende bebyggelse i henhold til 

ny lov. Eksisterende boligområde kan da utvikle seg på like premisser som de nye 

boligområdene rund, med lik utnyttingsgrad og byggehøyder.  

 

Daniel Løstegaard Olsen, epost datert 19.07.2014 

Henvendelse på vegne av Tormod Frøysnes, og hans to barn Anne Frøysnes og Bjørn Tore 

Dale. Tormod Frøysnes er grunneier av gnr.5: bnr.207, 210, 15. Disse ligger innenfor 

planområdet. I tillegg eier han eiendommen gnr. 5: bnr. 211 som ligger inntil planområdet.  

Viser til telefonsamtale av 18.07.2014, hvor det ble tatt opp at gnr: 5 bnr: 15 og gnr: 5 bnr: 

207  bør inngå i reguleringsarbeidet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

Eiendommene er innlemmet i planen og planområdet ble utvidet. 

 

Hensikt med regulering 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av ny boligbebyggelse. 

Planforslaget inneholder leilighetsbygg, eneboliger og tomannsboliger. Det vil i tilknytning 

til boligbyggene etableres uteoppholdsareal, lekeplasser, grøntareal, biloppstillingsplasser 

med mer. Det fremmes to alternativer til utnytting av området BKS2. Det er samme 

plankart for begge planforslag men ulik utnyttelse av området BKS2. 
  

Alternativ 1 åpner for at det kan etableres et leilighetsbygg på BKS 2 med inntil 16 boenheter. 



Alternativ 2 åpner for inntil 12 eneboliger, eller eneboliger i kjede innenfor området BKS2. 

For BKS 1 og B1-4  er det planlagt henholdsvis 7 og 8 boenheter i begge alternativene. 

Oppsummert åpner alternativ 1 for 31 nye boenheter totalt, mens alternativ 2 åpner for 27 nye 

boenheter. 

 
Eiendomsforhold 

Planområdet omfatter eiendommene gnr./bnr:5/12, 16, 17, 38, 41, 45, 46, 77, 125, 129, 133, 

135, 189, 193, 202, 203, 204, 205, 206-211, 214, 239 og gnr./bnr: 601/303. 

 

Forhold til overordnete planer 

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til – eksisterende boligområde. 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Den nye planen erstatter deler av reguleringsplanen for Bakkemoen, planID 197701. 

Arealformålet i denne planen er boligbebyggelse, landbruksområde og offentlig formål. 

Området for offentlig formål og deler av området avsatt til landbruksområde er i det nye 

planforslaget tiltenkt boligformål. 
 

Lekeplasser 

Det er planlagt 2 lekeplasser innenfor området. De er betegnet som område BLK1 og BLK2 i 

plankartet. I kommuneplanen er det satt krav til størrelser på lekeplasser i forbindelse med 

nye utbygginger. En nærlekeplass skal være 100 m
2
, mens en kvartalslekeplass skal være på 

minimum 500 m
2
. Arealene som er avsatt i planen tilfredsstiller disse kravene. Ved forrige 

behandling var det ikke avsatt areal til BLK2. Nå er denne lekeplassen plassert helt nord i 

område BKS2. Rådmannen mener dette ser ut som en dårlig plassering med tanke på dagens 

solforhold. Området for lek bør ligge på sydsiden av kollen. Et alternativ kan være å dele 

lekeplassen i to. Da kan man tilrettelegge for en balløkke på nordsiden, alternativt innenfor 

området GF1, mens selve lekeplassen med apparater kan plasseres på sydsiden av BKS2.  

Det er positivt at det er satt krav til antall elementer på lekeplassen. Det bør også presiseres at 

det ene elementet innenfor lekeplassen på BKS2 skal være et større komplekst anlegg.  
 

Infrastruktur 

Utbyggingsområdet vil betjenes av to nye adkomstveier SKV3 og SKV4 og de eksisterende 

veiene Snarvegen (SKV5) og Olstadveien (SKV2). Adkomstvegene vil ikke ha mulighet for 

gjennomkjøring. Dette vil i følge planlegger holde trafikkbelastningen innenfor planområdet 

til et minimum. Det er satt krav til at avkjørselen ved Snarvegen x Fv. 303 vil bli 

oppstrammet og krav til frisikt imøtekommet. Forslagsstiller har undersøkt om det kan være 

mulig å opparbeide en ny felles atkomstvei til BKS 1 og BKS 2 over eiendommen 5/38. Ved 

prosjektering og senere ved befaring med maskinentreprenør viste denne vegløsningen seg å 

ikke være realiserbar på grunn av stigningsforhold. Rådmannen er av den formening at 

Olstadvegen per i dag har god nok standard til å betjene det antallet nye boliger som 

planforslaget legger opp til. Siktforholdene i krysset mellom Olstadvegen og fv.303 er ikke 

tilfredsstillende, og må utbedres. Dette er satt som et rekkefølgekrav. I forbindelse med 

forrige behandling av planforslaget så ble det satt spørsmålstegn om Gullestadbrua hadde god 

nok kapasitet til å betjene en fortetting på vestsiden av Otra. Statens Vegvesen har ikke 

kommet med noen merknader i forhold til dette i forbindelse med melding om oppstart. 

I oppstarten av planarbeidet var det et ønske fra Rådmannen om omleggingen av Snarvegen 

om å rette ut stigning og forbedre sikt på gang og sykkelvegen (0_SGS2). Da var det snakk 

om at alle de eksisterende husene i dette området skulle rives. I nåværende planforslag er 

husene bevart, og gang og sykkelvegen ligger hovedsakelig i samme trase som i dag. Den er 

justert og breddeutvidet for å gi bedre sikt i området bak BKS 1, og det er lagt inn siktsone 

for å gi hjemmel for hekkfjerning og redusering av høyden på en sikthindrende mur på 

eiendommen 5/77.  Siden Snarvegen blir liggende i samme tracè som før,  så blir området satt 

av til  carport/garasjeanlegg (BG) noe smalt. Byggegrensen ligger 3 meter fra vegkant, noe 

som medfører at biler må rygge ut i Snarvegen for å komme seg ut av garasjen. Dette mener 



Rådmannen er en dårlig løsning. Det skal være 5 meter fra garasjeport og ut til vegkant. I 

Kinovegen er det etablert et garasjeanlegg hvor man rygger ut i vegbanen, og erfaringene her 

fra tilsier at dette bør man ikke tillate andre steder. Området må utvides ved å flytte SKV5, 

alternativt kan området kun benyttes som åpen parkeringsplass. 
 

Grønnstruktur 

I tillegg til private balkonger i leilighetsbyggene vil det bli etablert felles uteoppholdsareal 

sentralt i planområdet. Det reguleres inn to lekeplasser en på BKS1 og en på BKS2. I tillegg 

vil det opparbeides en brygge og badeplass ved elva ved BKS1. I planforslaget så er det satt 

krav til opparbeiding av lekeplassene, tursti og brygge. Det stilles ikke krav til å etablere en 

gangbro over til Otterøy, men det reguleres inn en bro i kartet, slik at man i fremtiden kan ha 

en mulighet til å bygge denne hvis man kommer til enighet med grunneier. I følge kartet så er 

det planlagt en «snarveg», GTD1, mellom BKS2 og o_SKV5. Det er satt krav til at denne må 

opparbeides innen det gis brukstillatelse på BKS2. 
 

Naturmangfoldsloven 

Det skal vurderes om planen vil berøre naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 7. 

Kunnskap om naturmangfold er hentet fra Artsdatabankens Artskart og Miljødirektoratets 

Naturbase. Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk 

rødliste for arter eller verdifulle arter i planområdet. Det er heller ikke registrert utvalgte 

naturtyper, truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper eller verdifulle 

naturtyper i området. Det er ikke framkommet andre opplysninger i saken som tyder på at det 

er slike arter eller naturtyper i planområdet. Det er etter administrasjonens oppfatning derfor 

ikke grunn til å tro at tiltaket vil påvirke truet, nær truet eller verdifullt naturmangfold. Kravet 

i naturmangfoldloven § 8 om at saken i hovedsak skal baseres på eksisterende og tilgjengelig 

kunnskap er dermed oppfylt. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket og det 

dermed ikke kan påvises nevneverdige effekter på truet eller verdifull natur, legger 

administrasjonen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter prinsippene i 

naturmangfoldloven §§ 9-12. 

 
Universell utforming 

Planforslaget og fremtidig bebyggelse vil forholde seg til TEK10, der krav om tilgjengelig 

boenhet og universell utforming er angitt. Planbestemmelsene har med krav til lekeområdene 

ifht universell utformet møteplass og tilgjengelighet. Det er satt krav til at 10 % av 

parkeringsplassene skal være tilrettelagt for HC-brukere. I tillegg er det regulert inn en 

universell utformet brygge GB2, samt et område hvor det skal etableres egen HC-parkering i 

nærheten av brygga. Tanken er at bryggen kan brukes som f.eks. fiskeplass for 

rullestolbrukere. 
 

Samlet vurdering: 
Et av fokusområdene i kommuneplanen er at det skal jobbes med å tilrettelegge for 

sentrumsnære boliger. Dette planforslaget medfører en fortetting av eksisterende boligområde 

nært sentrum. 

 

Utbyggingsområdet B1-4 ligger naturlig til i terrenget, og det er kun en eventuell 

planering/utfylling av området som må til for at det kan bygges her. Det er knyttet 

rekkefølgekrav til opparbeiding av nærlekeplass innenfor området B1-B4 hvis ikke 

lekeplassen på BKS2 er etablert før disse tomtene bygges ut. I eksisterende reguleringsplan 

fra 1977 er området regulert til landbruksformål. I kommuneplanen ligger det inne som 

boligbebyggelse. Området består i dag av tett kratt/bjørkeskog som ligger imellom to 

boligområder. I følge Jordbrukssjefen så er ikke dette området ansett for å være viktig for 

landbruket.   

 

BKS1 ligger fint til langs Otra, og slik som bebyggelsen er vist i 3d modellen, så vil ikke 

leilighetsbygget forringe utsikten til naboeiendommene. Antall enheter er begrenset til 7.  



Adkomsten til området kan da defineres som en avkjørsel og ikke et kryss. Det vil ikke være 

mulig å tilrettelegge for et kryss her uten å rive boligen på  gnr. 5, bnr. 17. Rådmannen er av 

den oppfatning at, hvis Vegvesenet tillater utformingen av avkjørselen slik den er utformet i 

planen, så er dette en god løsning. 

Byggegrensen innenfor område BKS1 er trukket tilbake i forhold til tidligere planforslag, og 

området langs elva vil blir opparbeidet slik at man har mulighet til å gå ned å bade og fiske. 

Det er positivt at det skal etableres en universelt utformet brygge i området da det i dag er få 

plasser i kommunen som er tilrettelagt for f.eks. rullestolbrukere som ønsker å fiske. Det er 

også positivt at man har lagt til rette for at det kan etableres en HC parkering i nærheten.  

Rådmannen mener at en utbygging i områdene B1-B4 og BKS1 vil være positivt. Disse 

stedene er i dag lite brukt av allmennheten, og en etablering av bolighus her vil gi hele 

området et estetisk løft.  

 

Det er planlagt to lekeplasser i området. BKL1 kan defineres som en nærlekeplass mens 

BKL2 er å definere som en kvartalslekeplass. BKL2 er regulert inn nord i området BKS2. 

Dette området er i dag relativt skyggefullt, og det hadde derfor vært bedre om det var flyttet 

til sørsiden av BKS2. Rådmannen mener derfor at BLK2 bør flyttes før planen legges ut til 

offentlig høring. Kvartalslekeplassen er stor, og det kan derfor være vanskelig å plassere 

lekeplassen før man har avklart hvordan boligutbyggingen innenfor BKS2 skal være. 

Rådmannens forslag er å etablere to lekeplasser i stedet for en. Kvartalslekeplassen kan 

etableres innenfor grøntområdet, GF1, og så kan det lages til en liten sandlekeplass sør i 

BKS2. Bestemmelsene må oppdateres slik at man sikrer at det etableres et større komplekst 

anlegg på lekeplassen i tillegg til 2 mindre installasjoner. Lekeapparatene skal godkjennes av 

enhet for Drift og Forvaltning før de settes opp. Totalt skal disse to lekeplassen utgjør 

minimum 500 m
2
.  

 

Området hvor BKS2 ligger er i dag en skogkledt kolle omkranset av eneboliger.  I gjeldende 

reguleringsplan for Bakkemoen er tomten som BKS2 er planlagt på avsatt til offentlig formål, 

og det var barnehage som var tenkt bygd her i sin tid. I dette planforslaget er det lagt frem to 

alternative utbyggingsmåter for området BKS2 til behandling.  

Alternativ 1 viser en utbygging av BKS2 med et leilighetsbygg med 16 boenheter, mens 

alternativ 2 viser 12 eneboliger, enkeltstående eller i kjede innenfor BKS2. Totalt er det 

planlagt henholdsvis 31 eller 27 nye boenheter i hele planområdet, avhengig av hvilket 

alternativ man velger.  

Alternativ 1 tillater 16 boenheter i leilighetsbygg. Det er ikke definert i bestemmelsene om 

det skal være ett eller flere bygninger, men på 3D tegningen er det tegnet som ett bygg. 16 

enheter kan høres mye ut, men til sammenligning er tomten som Grandtunet (11 leiligheter) 

er bygd på 1,5 daa, og Elvegården (18 leiligheter) ca 2,1 daa. Visuelt sett, så ser 

leilighetsbygget ut til å være noe bedre tilpasset sine omgivelser enn eneboligene, jmf. 

vedlagt 3D tegninger. Alternativ 2 åpner opp for at det kan etableres 12 boenheter som 

eneboliger, evnt. eneboliger i kjede. Rådmannen mener dette er for mye med tanke på at 

tomten er på ca. 4,5 daa. Hvis det skal etableres eneboliger her mener Rådmannen at 

størrelsen på tomtene må være på mellom 750-1000 m
2
.  

Hvis antall eneboliger reduseres til det halve, så vil også disse kunne tilpasses landskapet på 

en bedre måte. Skepsis til økt trafikk i Olstadvegen er uttrykt fra flere naboer. Olstadvegen er 

i gjeldende reguleringsplan regulert med totalt vegbredde 6 meter, der selve kjørevegen 

skulle være 4 meter. Vegen er bygd noe annerledes enn det den gjeldende reguleringsplanen 

viser, men det er avsatt 6 meter med kommunal grunn mellom de private boligtomtene, så det 

er muligheter for å oppgradere vegen fullt og helt på kommunal grunn. Det er kun siktsonen i 

krysset mot fylkesvegen som berører privat grunn. Sikten i dette krysset er relativt dårlig i 

dag, så her må det gjøres tiltak uavhengig av om det vedtas en ny reguleringsplan.. 

Rådmannen er av den oppfatning at Olstadvegen er dimensjonert for å betjene den økte 

trafikkmengden som er skissert i begge alternativene. Flere naboer forteller at når de kjøpte 

tomter i området så var de priset høyere siden det i reguleringsplanen var lagt opp til 

villabebyggelse med store tomter, og de mener på bakgrunn av dette at området ikke egner 



seg for leilighetsbebyggelse. Det er relativt vanlig å tillate leilighetsbygg i områder som 

tidligere har hatt eneboliger og tomannsboliger. I nyere reguleringsplaner så legges det ofte 

opp til blandet bebyggelse for å få en variasjon av beboere. Rådmannen kan ikke se at det er 

tungtveiende grunner for å ikke tillate et leilighetsbygg i området.  

Rådmannen mener at ved å redigere bestemmelsene noe, så kan man åpne for to alternativer 

til utbygging av BKS2. Det vil si at man enten kan bygge ett leilighetsbygg med 16 enheter, 

eller man kan bygge 6 eneboliger innenfor området. 

 

Følgende endringer foreslås: 
 §3.4.3 endres til: Innenfor området BKS2 kan det enten etableres leilighetsbygg på inntil to 

etasjer og totalt 16 boenheter, eller det kan etableres eneboliger eller eneboliger i kjede på 
inntil to etasjer og maksimalt 6 enheter. Maks tillatte kotehøyde for møne på leilighetsbygg 
er 194. Maks tillatte kotehøyde for møne på enebolig er 196. Maks gesimshøyde er 8,5 
meter og maks mønehøyde er 9 meter, målt fra den mest eksponerte fasade fra terreng.. 
Maksimalutnyttelsesgrad: %-BYA = 40 % 

 Det settes av to lekeplasser i stedet for dagens BKL2. Nye  BKL2: sandlekeplass innenfor 
BKS2, og BKL3: kvartalslekeplass innenfor område GR1. Disse to lekeplassene skal ha et 
samlet areal på minimum 500 m2. Bestemmelsene presiseres i forhold til type apparater og 
bruk i henholdt til Rådmannens saksfremlegg. 

 Området for carport/garasje, BG, justeres slik at byggegrensen kommer 5 meter fra vegkant. 
Hvis ikke dette er mulig å få til justeres bestemmelsene og kartet slik at det etableres åpen 
parkeringsplass i området istedet. 
 

 

Alternativene vil være at det tillates kun leilighetsbygg på BKS2, kun eneboliger eller 

fastholde forrige vedtak om at BKS2 kun kan bygges ut hvis adkomst løses fra Snarvegen.  
 

 

 

Evje, 21.01.2016 
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