Arkiv: :L13
Arkivsaksnr: 2018/1079-6
Saksbehandler: Hogne Frydenlund

Saksframlegg
Utvalg

Nesset formannskap

Utvalgssak

Møtedato

92/18

06.12.2018

Oppstart - Detaljregulering for deler av eiendommen GID 027/002 Boligutbygging
Vedlegg
1 Oppstartsmøte 27.09.2018
3 bIllustrasjonSkisse1b
4 PlanSkisse300818
5 Veg1-A1 Plan og Profil_270918
6 SkisseFramtidigeVegløsninger270978
Rådmannens innstilling
Vises til epost 02.07.2018. fra Angvik Prosjektering AS.
Nesset kommune er i utgangspunktet positivt til planlegging av boligutbygging. Nesset
kommune vil likevel presisere at utvikling av område B 9, areal for fremtidig boligbebyggelse,
må planlegges i henhold til det som er satt av i kommuneplanens arealdel slik at adkomstveien
inn til et fremtidig boligfelt skjer fra vest via Hammervollhagen.
Nesset kommune mener planområdet ikke har en arrondering som er hensiktsmessig for å få til
gode planløsninger som tar omsyn til:
-

Adkomstvei til boligfeltet og boliger
Gode areal for lek og opphold
Ivaretakelse av trafikksikkerhet myke trafikanter
Universell utforming

Behandling i Nesset formannskap - 06.12.2018
Det ble enighet om følgende:
Nesset kommune er positiv til de fremlagte planene for boligutbygging GID 027/002 og ber
om at det blir tatt hensyn til følgende punkt og mulige alternative løsninger i den videre
planleggingen:
- Adkomstvei til boligfeltet og boliger
- Gode areal for lek og opphold

-

Ivaretakelse av trafikksikkerhet myke trafikanter
Universell utforming

Formannskapets forslag ble enstemmig vedtatt. Rådmannens innstilling fikk 0 stemmer og falt.
Vedtak i Nesset formannskap - 06.12.2018
Nesset kommune er positiv til de fremlagte planene for boligutbygging GID 027/002 og ber om at
det blir tatt hensyn til følgende punkt og mulige alternative løsninger i den videre planleggingen:
- Adkomstvei til boligfeltet og boliger
- Gode areal for lek og opphold
- Ivaretakelse av trafikksikkerhet myke trafikanter
- Universell utforming

Saksopplysninger
Angvik Prosjektering AS har på vegne av grunneier Stian Morewood meldt interesse for å lage
detaljreguleringsplan for deler av eiendommene GID 027/002

Utsnitt fra gardskart.no

Området er i kommuneplanenes arealdel satt av til boligformål og LNF (arealet rett nord for
veien Solbjørbakken). I kommuneplanens arealdel er det skissert at B09, Hammervollhagen øst,
skal ha veiadkomst fra boligfeltet Hammervollhagen som ligger vest for planområdet.

Det er gjennomført oppstartsmøte. Siden skisserte planløsning ikke er i henhold til
forutsetningen i kommuneplanens arealdel med hensyn til veiadkomst legges saken frem for
politisk behahandling.
Angvik Prosjektering AS har laget foreløpig skisse for mulig planløsning og adkomstvei er
beskrevet.

Vurdering
I kommuneplanens arealdel er det avsatt flere områder som kan tilrettelegges for boligbygging i
nærheten av Eidsvåg.
Referanse
B 09

Navn
Hammervollhagen øst

B 11

Åsagarden nord

Merknad/ Vurdering
Avsatt stort område for fremtidig boligbygging.
Lagt til grunn at området ikke skulle berøre
dyrket areal. Veiadkomst fra byggefeltet i
Hammervoll nord.
Mulighet for fortetting i eksisterende boligområde.
Ikke vesentlig stort potensiale for boligbygging.

B 12

Åsagarden sør

B 13.1

Langset

B 14

Stubø I

B 15

Stubø II

Annet

Detaljreguleringsplan for
Solbjørbakken boligfelt

Utarbeidet reguleringsplan for området og det er
bygd to leilighetsbygg for utleie.
Det er vedtatt reguleringsplan for området som
ble vedtatt i k-sak 066/17.
Utført tiltak langs Eidsvågelva for å bedre
områdestabiliteten.
Utført tiltak langs Eidsvågelva for å bedre
områdestabiliteten.
Nesset kommunestyre vedtok i sak 066/17
reguleringsplan som legger til rette for
boligbygging like nordvest for nedre
Liedgardsvei.

Det er allerede vedtatt to reguleringsplaner for boligbygging i Eidsvåg, ved Langset og
Solbjørbakken. Disse er ennå ikke opparbeidet og det er pr i dag fortsatt en utfordring at det er få
byggeklare tomter i Eidsvåg.

Utsnitt fra kommuneplanen

Rådmannen legger til grunn at kommuneplanen forutsetter at utvikling av areal satt av til
boligutvikling i B9 skjer med samarbeid av flere grunneier. I skissen fra Angvik prosjektering er
det prosjektert adkomstvei i boligområdet hvor deler av veistrekningen har en stigning på vel
8%. Planområdet er ca 120 meter bredt og strekker seg ca 280 meter fra kommunal vei.
Rådmannen vurderer at arrondering av planområdet gir begrensninger for å få til gode
planløsninger.

Økonomiske konsekvenser
Betydning for folkehelse
Skissert atkomstløsning med avkjørsel fra kommunal vei - Solbjørbakken , mener rådmannen kan
være med å skape trafikkfarlige situasjoner. Statens vegvesen har i lignende sak anbefalt å
vurdere T-kryss.

I foreløpig planskisse er det lagt inn 5 meter veibredde. For å ta hensyn til mjuke trafikanter
uansett føreforhold må der enten legges inn bredere veibane eller fortau.

