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VEDR. UTNYTTELSE AV GNR. 
FORESPØRSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID.
 
 
Viser til møte på rådhuset 02.03.2011 vedr. grunneiers
er å betrakte som oppstartsmøte plansak, og fra kommunen stilte Steinar Furnes fra planavdeligen
Reidulf Refsnes fra Teknisk Drift.
vi diskuterte tekniske løsninger for området.
 
Området ligger rett sør for Brandsøyvegen, FV 548.
 

Figur 1. Viser området sett fra grunnkartsmodell.

 
Området er pr. i dag uregulert og er i gjeldende kommune
boligbebyggelse. Området ligger innenfor B17 i kommune
utarbeidelse av detaljreguleringsplan før utbygging kan igangsettes. Sørlige del av området ligger 
innenfor areal angitt som LNF-område i kommune
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VEDR. UTNYTTELSE AV GNR. 23 BNR. 14 – SOLHEIM – FLORA KOMMUNE
FORESPØRSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID. 

.2011 vedr. grunneiers planer om utvikling av gnr. 23 bnr. 14
er å betrakte som oppstartsmøte plansak, og fra kommunen stilte Steinar Furnes fra planavdeligen
Reidulf Refsnes fra Teknisk Drift. I møtet diskuterte vi sannsynlig fremdrift i plansaken, samtidig som 
vi diskuterte tekniske løsninger for området. 

Brandsøyvegen, FV 548. Området som søkes regulert er ca. 21mål.

Viser området sett fra grunnkartsmodell.  

pr. i dag uregulert og er i gjeldende kommunedelplan i hovedsak avsatt til 
boligbebyggelse. Området ligger innenfor B17 i kommunedelplanen(se figur 2), og det er stilt krav til 

detaljreguleringsplan før utbygging kan igangsettes. Sørlige del av området ligger 
område i kommunedelplanen.  
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Figur 2. Utsnitt av kommunedelplan. Området er en del av område B17 i kommuneplanen. 
 
Vi har valgt å ta med deler av LNF-området i denne forespørselen, da det synes fornuftig ifht. 
terrengforholdene i området, og sett ifht. areal avsatt til bebyggelse både øst og vest for omsøkt 
område. Vi har forsøkt å holde samme avstand til sjølinjen(ca. 40 meter) som området B18, se 
planlagt utbygging i figur 3 under. En vil ved planoppstart gjøre grundigere vurderinger, sammen med 
kommunen, om tiltaket skal behandles etter forskrift om konsekvensutredninger.  
 

 
Figur 3. Tenkt utnyttelse av omsøkt område, følger vedlagt i angitt målestokk. 
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En ser av figur 3, og av vedlegg, at kotene indikerer en klar terrengforandring i nedre del av området. 
Vi ser for oss at nedre del av viste bebyggelse ligger fremme langs den terrengkanten. 
 
Videre har vi i vist friareal/ballplass i området nært sjøen. Adkomsten til friområdet og strandsonene 
er ivaretatt i forslaget, og forsterkes av at vi i nedre del av området ser for oss å anlegge en 
parkeringsplass som allmennheten kan benytte – for å lette tilgangen til nettopp friarealet langs 
strandsonen. Denne parkeringsplassen er tenkt kombinert med en bygning som skal ivaretatt det 
behovet for ett pumpeanlegg for avløp i området. Nærmere avklaringer ifht. dette tas i den videre 
planprosessen. I denne delen av området er det noen terrengmessige utfordringer, noe som kan 
medføre at viste illustrasjoner kan avvike noe ifht. det en tilslutt ender med som planforslag. Parkering 
tilknyttet friareal og ballplass vil avklares med kommunen i planprosessen. 
 
I grensen mellom omsøkt område (23/14) og gnr. 23 bnr. 10 går i dag en bekk, altså i den østre 
plangrensen. Denne bekken kommer pr. i dag ut i rør under fylkesvegen, og er åpen videre nedover i 
planområdet mot sjøen. En vil i planprosessen utrede om denne bekken skal legges i rør eller om den 
skal ivaretas som ett landskapselement.  
 

 
Figur 4. Viser vegsystem og tomteinndeling sett ifht. flyfoto. 
 
 
Ut fra ovennevnte vurderinger ber en om at reguleringsspørsmålet legges frem for det faste 
planutvalget. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Leite og Howden AS 

 
Sindre Øen 
 
 
Vedlegg:  Illustrasjonsplan som viser tenkt utnyttelse av området.  

   
 


