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Rådmannens vedtak:
Søknad om mindre endring for detaljregulering av Sørlia L1995001 legges frem for
høring og offentlig ettersyn med følgende endringer;
Det forutsettes at eiendomsgrensen i planområdet tilfredsstiller krav til nøyaktighet før
planendringen vedtas i Plan- og utviklingskomiteen.
Vedtaket fattes med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-14.

Vedlegg:
1 Illustrasjoner
2 Søknad_MindreEndring
3 Revidert plankart

Saksopplysninger:
Bakgrunn:
Arkplan AS har på vegne av ROSTU bolig AS søkt om endring av bestemmelser for
reguleringsplan Sørlia, som dekker deler av et område ved Julsborg, like nord for
Eidsbotn. Planen er vedtatt av kommunestyret den 06.03.1995, sak nr. 16/95. Det har
vært flere endringer av denne planen frem til i dag, bl.a. med bakgrunn i en vesentlig
endring av hustypene siden 1995 samt innskjerpet jordvern med strengere krav til
fortetting. Planen er i ferd med å bli utbygd og den fastsatte utnyttingsgraden er allerede
fastsatt. Det er imidlertid utbyggers ønske å utnytte området bedre og mer effektivt enn
det gjeldende plan legger opp til i dag – deriblant i området som nå omsøkes (Felt A).
Søknad om planendring:

Det foreslås en opprettholdelse av utnyttelsesgraden som i dag er 30% BYA, men en
endring i regulert tomteinndeling samt boligtype.
Gjeldende reguleringsplan innbefatter tomt 11-18, totalt 8 tomter til boligformål, adskilt
av en turveg mellom tomt 11-15 og 16-18. oppheving av eiendomsgrenser ønskes
gjennomført i tomt 11-15, hvor potensialet for bedre utnyttelse er høyest.
Regulerte tomtegrenser i gjeldende reguleringsplan, legger opp til 30% BYA. Dette
utgjør en maksimal utnyttelse på i snitt 265 kvm bebygd areal. Bestemmelsene legger
opp til en bebyggelse på maksimalt 2 etasjer, alternativt 1 etasje med sokkel. Det åpnes
for inntrukket 3.etasje for sokkelhus.
Gjeldende reguelringsplan legger opp til potensielt mye volum og lite totalt rom mellom
boligene, samt høyder som i sammenheng med volum skaper stor silhuett virkning.
Sistnevnte er vanskelig å unngå i dette feltet, ettersom boligområdet ligger på en høyde
uten særlig bebyggelse eller skog/beplantning bak. Utbygger er imidlertid av den
oppfatning at flere mindre bygningsvolum vil medføre at silhuettvirkningen blir mindre,
ettersom dette skaper flere åpne rom, og potensielt større rom totalt, mellom boligene.
Prosjektet som nå foreligger, har allerede planert og gjort klar for boligbygging i
området. Dette er en kostnadskrevende prosess og medfører at tomteprisen i området er
høy. Slik sett vil også pris pr. tomt, ved en oppheving av regulerte tomtegrenser, gå ned
ved å utnytte området mer effektivt. Dette spiller positivt inn samfunnsøkonomisk.
Planen som foreligger i dag ser for seg 6-7 eneboliger i tomt 11-15, altså en økning på 12 tomter.
Bestemmelsene vil for øvrig være uendret.
Ny plan- og bygningslov f.o.m 01.07.2017:
Ny plan- og bygningslov ble rettskraftig f.o.m 01.07.2017. Ny lov innebærer flere
endringer i lovverket rundt reguleringsplaner og konsekvensutrendinger. Relevant for
denne saken og som er verdt å nevne er endringen i § 12-14 andre ledd, hvor kriteriet
«mindre endringer» er erstattet av formuleringen «når endringene i liten grad vil påvirke
gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller
ikke berører hensynet til viktig natur- og friluftsområder.»
Oppsummering av hva som inngår i lovendringen er referert nedenfor og er et direkte
utdrag fra regjeringens Rundskriv Nr. H-6/17 Ikrafttredelse av endringer i plan- og
bygningsloven og matrikkellova (pdf).

Eiendomsforhold:
Det er flere eiendomsgrenser med stor unøyaktighet. Eiendomsgrensene kan ha
betydning for utnyttelsen av området. Disse må avklares før planen sluttbehandles.

Vurdering:
Søknad om endring ble mottatt før ny plan- og bygningslov ble rettskraftig, men er
vurdert opp mot de nye bestemmelsene i etterkant.
Endringen går primært på en grensejustering av gjeldende tomteinndeling og vil gi en
bedre utnytting av området sammenlignet med dagens utnyttelse. Det legges ikke opp til
en endring i bestemmelsene.
Søknaden gjør godt rede for hvilke endringer som kan forventes og tiltakshaver har
vurdert konsekvensene av disse endringene tilstrekkelig. Det er i tillegg lagt ved
illustrasjoner som viser det ulike potensialet ved dagens regulering og foreslått endring.
Dette er ikke juridisk bindende skisser i seg selv, men beskriver langt på heg hvordan
området tenkes utbygd. Rådmannen har ingen vesentlige innvendinger mot den foreslåtte
endringen.
Det bør imidlertid være en forutsetning at eiendomsforholdene ryddes opp før
sluttbehandling. Dette settes som forutsetning for at planen blir lagt frem for høring og
offentlig ettersyn.

