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Oppstart planarbeid Olav Sindresonvegen 1 
Som hjemmelshavere for eiendommene gårdsnr./bruksnr. 26/373, 26/393, 26/396, 
26/399, 26/412, 26/431, 26/477, 26/594 og 26/633 varsles dere med dette om 
oppstart av arbeid med ny detaljreguleringsplan for Olav Sindresonvegen 1, 6907 
Florø, med medhold i §12-8, tredje ledd i Plan- og Bygningsloven. Bortfester for 
26/396, 26/477 og 26/594 (Astrid Bjørkum v/advokat Stig Nybø) er varslet separat 
ved brev datert 08.01.2019. Dette er en skriftlig orientering om saken som den 
foreligger pr. dags dato, og litt om medvirkning og prosessen fremover. 

Unikus Arkitekter er engasjert av Vestlandsbygg Florø AS for å omregulere en tomt i 
Olav Sindresonvegen 1 i Florø, Gårdsnr. 26/Bruksnr. 49, samt deler av den 
kommunalt eide nabotomten 26/373 for å legge til rette for en boligbebyggelse 
bestående av firemannsboliger, totalt 24-28 enheter. 

Planområdet 

Tomten 26/49 ligger i Gaddevåg i Florø, nord for Skudalsvegen (Riksvei 5) ved 
rundkjøringen, vis-a-vis Eurospar Krokane.  

Plassering i Florø 



Tomten 26/49 markert med oransje. Det foreslåtte planområdet markert med rødt. 

Tomt sett fra Riksvei 5 



Utsnitt kommunedelplan 

Tomten er på i overkant av 2,9 daa og det står en eldre enebolig der som vil bli revet. 
Mot vest og nord er det fem frittliggende eneboliger. Mot sør og vest ligger 
Selhaugveien som knytter seg Riksvei 5 i rundkjøringen. Mellom Selhaugveien og 
Riksvegen mot sør er det en fotgjengerundergang hvor omkringliggende arealer er 
opparbeidet med plen. Mot øst mellom Selhaugvegen og rundkjøringen er det et lite 
område med ganske høy og tett vegetasjon.   

Tomten ligger på en liten høyde med topp på kote +16. Det er et lite fall mot 
nabotomtene i øst, sør og vest som ligger på kotehøyde +14-15, og et litt større fall 
mot naboer i nord. Disse ligger i en nordvendt skråning som varierer fra kote +9-10 
til +14-15.  

Gjeldende planstatus 

Området er i Kommunedelplan for Florlandet Brandsøy 2006-2018 satt av til 
boligformål. Det er en ny plan under arbeid, men vi er ikke kjent med detaljer fra 
denne som evt. kan få konsekvenser for planarbeidet.  



Gjeldende reguleringsplan er 19720101 Krokane Vest Felt A, og tomten 26/49 er i dag 
regulert for eneboliger i 1,5 etasje eller 2 etasjer med særskilt tillatelse, maks 
mønehøyde henholdsvis 4,5 og 6,0 m. Utnyttelsesgraden er 20%. 

Tiltaket 

Forslagsstiller ønsker å bygge 6-7 firemannsboliger med totalt 24-28 boenheter. De 
to firemannsboligene som planlegges på den kommunale tomten er tenkt bygget 
gjennom en utbyggingsavtale med kommunen. 

Skisse som viser en mulig løsning. Tomten sett fra sørvest. 

Foreslått ny utnyttelsesgrad er i skrivende stund 40% og byggehøyde ca. 8 m. 
Parkering er hovedsakelig tenkt under bakkenivå i felles parkeringskjeller. Innkjørsel 
til parkeringskjeller er tenkt fra Olav Sindresonvegen i tomtens nordvestre hjørne, 
men alternativer vil bli studert. Tomten vil opparbeides med fellesareal og 
grønnstruktur. 

Tiltaket passer med de retningslinjer som ligger fra statlige og kommunalt hold om å 
fortette sentrumsnære boligområder og bygge tidsriktige og tilgjengelige boliger 
som passer for alle livsstadier. Området ligger nært hovedvei og offentlig 
kommunikasjon, og er i gangavstand til matvareforretning. Prosjektet vil falle inn 



under det som Florø kommune selv definerer som attraktive områder for 
boligutvikling, hvor det i kommunedelplanen vises det til at 95% av de som vurderer 
å flytte internt i kommunen foretrekker å bo 1-3 km fra sentrum. 

Det er enda ikke foretatt noen sol/skygge-analyser eller konkrete trafikale 
vurderinger. En foreløpig vurdering fra vår side er at tomten godt tåler dette 
volumet sett fra sør og vest, i og med at det er åpne arealer der og de tenkte 
byggene har en skala som ikke kommer i konflikt med infrastrukturen og 
næringsbyggene som ligger der. For eneboligstrukturen mot nord og vest må 
konsekvenser utredes nærmere, og vi ser for oss at skala- samt sol- og skygge-
problematikkene her vil bli noen av de viktige punktene i planprosessen videre. 

Vurdering behov for planprogram og konsekvensuredening 

Vi har i samråd med kommunen vurdert er det ikke behov for planprogram eller 
konsekvensutredning. Tiltaket er i tråd med overordnede planer, da området 
allerede er regulert til boligformål. Endringen kommer ikke med under vedlegg 1; 
planer etter Plan- og Bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som alltid skal ha 
planprogram eller melding og konsekvensutredning. Tiltaket kommer ikke under § 8; 
Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for 
miljø eller samfunn. Tiltaket kommer ikke under § 10; Kriterier for vurdering om en 
plan eller tiltak kan få vesentlig virkninger for miljø eller samfunn. 

Medvirkning og prosessen fremover 

Reguleringsprosessen er underlagt Plan- og bygningsloven og kommunen er pliktig 
å tilse at offentlighetens interesser ivaretas og sikre medvirkning for alle berørte 
parter (jfr. § 5). 

Oppstartsmøte ble avholdt den 23.10.2018 og etter en justering av varslet 
planområde for å ta høyde for oppgradering av veier anbefalte kommunen 
planoppstart. Oppstart i denne saken ble kunngjort i en annonse i Firdaposten den 
22.12.2018 samt på kommunens nettsider. Direkte berørte parter tilskrives (dette 
brevet). 

Etter varsling skal det gå en periode på minimum fire uker før planarbeid starter, for 
å legge til rette for å motta innspill og kommentarer fra offentligheten og berørte 
parter. Fristen på denne perioden var opprinnelig satt til 1. februar i kunngjøringen, 
men grunnet problemer med å få kontaktdetaljer for alle berørte parter har fristen 



blitt forskjøvet tilsvarende. Fristen er nå satt til tirsdag 19 februar. Etter dette vil vi 
starte planarbeidet, men vi vil også forholde oss til innspill som kommer etter denne 
datoen. Alle mottatte innspill og kommentarer vil videreformidles til kommunen 
sammen med planforslaget med kommentar fra oss om hvordan de er innarbeidet i 
planen. 

I løpet av perioden vil det holdes informasjonsmøter for interesserte. Et møte ble 
holdt den 17.01, men det er vil være anledning for videre møter etter avtale, i god tid 
til å levere innspill før fristen. Hvis dere er interessert i å delta så kan dere gi meg 
beskjed pr. telefon eller e-post så vil vi avtale det nærmere. 

Når planforslaget er ferdig utarbeidet skal det først behandles i kommunens 
planutvalg (1.gangsbehandling), og hvis forslaget går gjennom der legges det ut til 
offentlig høring i minimum seks uker. Dere vil ha muligheten til å komme med 
innspill og klager her også. 

Hvis det etter høringsperioden ikke har kommet innspill som krever større endringer 
vil planforslaget behandles på nytt i planutvalget (2.gangsbehandling) før det evt. 
sendes videre til politisk behandling for endelig godkjennelse. 

Vi vil påpeke at det etter at reguleringsplanen er godkjent så vil prosjektet måtte gå 
gjennom en regulær byggesaksbehandling med nabovarsel. Problemstillinger av 
rent praktisk art som gjelder under byggeprosessen vil håndteres da. 

Hvis det er noe mer underlagsmateriale dere har behov for er det bare å ta kontakt. 

Med vennlig hilsen 

Jostein Edvardsen
Sivilarkitekt

Direkte tlf:        +47 90 72 58 08 
Sentralbord:     +47 75 56 51 20 
E-post:     je@unikus.no 


