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1 Sammendrag
Planområdet er lokalisert langs Solbergveien, fv. 1534 mellom Tæruddalen og Ringnes i
Lillestrøm kommune. Avgrensingen for planområdet som berøres av endringen er øst for
sørøstre hjørne av eiendom gnr/bnr 51/28 - Solbergveien 114, på eiendom gnr/bnr 51/2.
Området som skal få endret reguleringsstatus er ca. 370 m2 stort.
Arealet som reguleres er i dag satt av til landbruks-, natur- og friluftsformål i kommuneplanen
og blir ikke benyttet til noe i dag. Det foregår verken jordbruk eller skogbruk på arealet og det
består av småbusker, gress og annen frittvoksende vegetasjon.
Planendringen legger til rette for at det kan opparbeides parkeringsareal på ca. 200 m2 av de
ca. 350 m2 som omreguleres til bolig, slik at grunneier kan få erstattet arealet som ble brukt
til parkering og avgitt til kommunen for anleggelse av vann- og avløpsledninger og gang- og
sykkelvei langs Solbergveien. I tillegg omreguleres et lite areal til annen veggrunn, slik at det
ikke ligger igjen en liten inneklemt bit med LNFR-areal.
Reguleringsbestemmelsene for frittliggende småhusbebyggelse i gjeldende reguleringsplan
blir videreført og vil også gjelde for det nye arealet.
Forslagsstiller mener at det til tross for omdisponeringen av LNFR-areal er flere fordeler som
taler for reguleringen enn mot. Det er snakk om et lite areal som ikke er dyrka eller dyrkbar
mark. Arealet benyttes ikke til noe i dag. Det ligger i gul støysone langs fylkesveien og har
ingen annen bruk i dag enn at det vokser vegetasjon fritt.

2 Bakgrunn
2.1 Planområdet
Planområdet er lokalisert langs Solbergveien, fv. 1534 mellom Tæruddalen og Ringnes i
Lillestrøm kommune. Avgrensingen for planområdet som berøres av endringen er øst for
sørøstre hjørne av eiendom gnr/bnr 51/28 - Solbergveien 114, på eiendom gnr/bnr 51/2.
Området som får endret reguleringsstatus er ca. 370 m2 stort, 350 m2 av dette til boligformål.

Figur 2.1: Planområdets beliggenhet vist med rød sirkel.

Figur 2.2: Foto av planområdet, tatt 15.06.2020.

2.2 Gjeldende reguleringsplans forhistorie og hensikt
Solberg er et område med gamle fritidseiendommer som delvis og uten regulering har blitt
brukt til bolig. Kommunen har i mange år mottatt søknader/forespørsler om å bygge boliger
eller endre bruken til bolig. Praksisen har vært streng, men enkelte eiendommer har blitt
godkjent som bolig. Kommunen vedtok i 2008 å rydde opp i området ved å regulere
eksisterende fradelte eiendommer til bolig. Hensikten med gjeldende plan var å oppgradere
infrastrukturen til kommunal standard, ha klare regler for utbygging i området samt forhindre
videre fortetting. Gjeldende reguleringsplan åpner for en enebolig per eiendom, og
inneholder forbud mot fradeling av nye eiendommer.
2.3 Hensikten med planendringen
Hensikten med planendringen er å erstatte arealet grunneier av eiendom gnr/bnr 51/28 har
avgitt til kommunen for anleggelse av vann- og avløpsledninger og gang- og sykkelvei langs
Solbergveien. Reguleringsplan for Solbergområdet ble utarbeidet og vedtatt i 2011.
Gjennomføringen av vedtatt plan skal rydde opp i manglende kommunalt VA-anlegg til
boliger og fritidsboliger i Solbergområdet og blant annet skape tryggere skolevei med egen
gang- og sykkelvei til Tæruddalen.
Arealet blir erstattet ved at grunneier inngår en kjøpskontrakt med sin nabo (gnr/bnr 51/2)
om et mindre areal. I den forbindelse legges det nå frem en endring av reguleringsplanen
slik at en bit av naboens LNF-område blir omregulert til boligformål.
Arealet grunneier har avgitt til kommunen ble benyttet til parkeringsareal for grunneiers
lastebiler og ved at kommunen gjør det inngrepet som må til for å anlegge VA-ledninger og
gang- og sykkelvei, vil eier ha igjen et for lite areal til dette formålet.
2.4 Forslagstiller, plankonsulent, berørte eiendommer
Forslagsstiller er Lillestrøm kommune, på vegne av Lillestrøm kommune og grunneier på
eiendom gnr/bnr 51/28.
Følgende eiendommer er berørt av området som den mindre planendringen berører:
Gnr/bnr

Eier

51/2

Privat

Areal innenfor
planområdet
371 m2

Arealet på 350 m2 som reguleres til boligbebyggelse skal overføres til eiendom 51/28.
2.5 Tidligere vedtak i saken
Reguleringsplan for Solbergområdet – Langgata, Solberg Vestli, Solberg Østli,
Ramstadveien og Ringdalsveien
•
•
•
•
•

Utvalgssaksnr. 11/113
Skedsmo kommunestyre
07.12.2011
Enstemmig vedtatt (45 medlemmer til stede).
I medhold av lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven) §
12-12, 1.ledd, vedtar Skedsmo kommune reguleringsplan for Solbergområdet –
Langgata, Solberg Vestli, Solberg Østli, Ramstadveien og Ringdalsveien, med
bestemmelser datert 31.05.11, og plankart datert 10.05.11.

3 Planprosessen
3.1 Høring av planforslag
Det varsles ikke ordinær oppstart av planarbeidet. Planforslaget sendes på en begrenset
høring til en fast liste over høringsinstanser samt en spesifikk eierliste tilknyttet den
spesifiserte eiendommen.
Fristen for å komme med merknader er satt til 26.08.2020.
3.2

Medvirkningsprosess.
Oppdateres etter høringen.

4 Planstatus og andre føringer
4.1 Overordnede planer
4.1.1 Regional plan for areal og transport i Oslo og Akershus (vedtatt desember 2015)
Den regionale planen videreutvikler dagens senterstruktur ved å legge opp til en sterkere
konsentrasjon av bolig- og arbeidsplassveksten til noen prioriterte vekstområder, og en
tilsvarende klar begrensning på spredt vekst utenfor disse områdene. Lokalisering av næring
og handel skal bygge opp under sentrum. Fotgjengere, syklister og gode knutepunkt for
kollektivtransport skal prioriteres, samtidig som sentrum bør være tilgjengelige med bil.
Vekst skal gå foran vern av jordbruksområder og regional grønnstruktur i prioriterte
vekstområder, mens vernet bør stå sterkere utenfor.
4.1.2 Kommuneplanens arealdel (2019-2030)
Området er i kommuneplanens arealdel satt av til landbruk-, natur- og friluftformål (LNFR).
4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplanen som endres er Reguleringsplan for Solbergområdet, plan-ID 0231_462,
vedtatt 07.12.2011.
Området som nå reguleres til boligformål og innlemmes i reguleringsplan for Solbergområdet
er i dag uregulert.

Figur 4.1: Utsnitt av reguleringsplanen for Solbergområdet.

4.3 Tilgrensende planer
Det er ingen andre tilgrensende planer i nærheten av planområdet enn den som nå endres
og planområdet innlemmes i.
4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
4.4.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023
Det pekes på at vi står overfor følgende store utfordringer:
-

å skape et bærekraftig velferdssamfunn
å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv
klimapolitikk og en forsvarlig ressursforvaltning
å skape et sosialt bærekraftig samfunn
å skape et trygt samfunn for alle

Relevante temaer er vekt på effektive og kunnskapsbaserte planprosesser, styrket
knutepunktutvikling og mer vekt på regionale løsninger.
4.4.2 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bidra til
å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling,
og fremme helse, miljø og livskvalitet.
Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i
storbyområdene skal tas med kollektivtransport, sykkel og gange.
Planleggingen skal legge til rette for tilstrekkelig boligbygging i områder med press på
boligmarkedet, med vekt på gode regionale løsninger på tvers av kommunegrensene
4.4.3 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995)
Retningslinjene skal synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.

5 Planforslaget: Utgangspunkt, endringer og vurderinger.
5.1 Landskap
5.1.1 Topografi og landskapsform
Dagens landskap består av utmark med busker, gress og annen frittvoksende vegetasjon.
Terrenget stiger fra veien og opp mot skogen. Tilliggende område er planert ut og har et
garasjebygg som er lagt inntil terrenget som stiger bratt opp på baksiden.

Figur 5.1: Foto fra planområdet. Området består i dag av busker, gress og annen frittvoksende vegetasjon. Foto
tatt 15.06.2020.

Figur 5.2: Foto av deler av dagens parkeringsareal og kanten av planområdet til høyre. Foto tatt 15.06.2020.

Området vil planeres ut for å kunne benyttes som parkerings- og manøvreringsareal for
lastebiler. Tilliggende areal er planert ut og benyttes til dette i dag og det nye området vil
planeres ut på samme måte slik at dette blir ett felles område.
Det er snakk om et forholdsvis lite areal som skal planeres ut. Det bør utføres slik at
inngrepene blir minst mulige.
5.2 Arealbruk
Området er i dag registrert som skog med høy bonitet, men det er ingen større trær innenfor
planområdet. Området er uregulert og avsatt til LNFR i kommuneplanens arealdel. Det er
ikke registrert som dyrkbar mark.
Området vil reguleres til boligformål og planeres ut for å kunne benyttes til parkeringsareal
for lastebiler.
Det er i utgangspunktet ikke ønskelig å omdisponere LNFR-areal. Ettersom det her er snakk
om et lite areal som ikke er registrert som dyrka eller dyrkbar mark anses det likevel som
akseptabelt. Eier av boligeiendommen har mistet nødvendig areal av tomten sin i forbindelse
med anleggelse av gang- og sykkelvei og VA-anlegg forbi tomten og får ved denne
endringen igjen mulighet til å benytte eiendommen sin som tidligere.
Selv om tomtestørrelsen øker kan ikke eiendommen seinere fradeles til flere boligtomter, da
dette ikke tillates i henhold til reguleringsbestemmelsene. Planendringen vil altså ikke gi flere
boliger på Solberg.
5.3 Bebyggelsens utforming
5.3.1 Bygningstypologi
Det ligger ingen bygninger på arealet som skal reguleres til boligformål. På
boligeiendommen ligger det en enebolig på toppen med egen avkjørsel fra fylkesveien.
Nede ved fylkesveien og parkeringsarealet ligger det et enkelt garasjebygg utformet i blikk
og tre.
Det er ikke planlagt bygninger på det nye arealet.
5.3.2 Grad av utnytting, volumer.
Reguleringsbestemmelsene tillater frittliggende småhusbebyggelse med en maksimal tillatt
utnyttelse på %-BYA = 20 %, med maksimalt bruksareal på 400 m2. Det er ikke planlagt ny
bebyggelse.
5.3.3 Estetiske vurderinger
Planendringen vil ikke endre de estetiske kvalitetene til dagens bebyggelse. Eneboligen
ligger på en høyde i forhold til området som reguleres og vil ikke bli påvirket. Området som
reguleres har busker og vegetasjon som må fjernes. Planområdet vil endre karakter fra grønt
til grått, men det er snakk om et lite areal.
5.4 Barn og unges interesser
Anleggelse av gang- og sykkelvei forbi området, som skaper sikker ferdsel for barn og unge,
er positivt. For selve planområdet og endringen er ikke barn og unges interesser relevant.
5.5 Støy
5.5.1 Støynivå og støykilder
Veitrafikk er støykilde i dag og vil fortsette å være det. Planområdet ligger i gul støysone.
Parkering av lastebiler er ikke støysensitivt og planendringen vil ikke endre støysituasjonen.

5.5.2 Utendørsstøy
Eneboligens uteoppholdsareal ligger utenfor den gule støysonen og vil ikke endres med
planendringen. Det introduseres ikke nye støyfølsomme formål i den gule støysonen med
planendringen. Det er svært lite sannsynlig at det vil bli omsøkt bolig på det nye arealet, da
det i så fall ville ha forutsatt at eksisterende bolig, som ligger mye bedre til på tomta, måtte
fjernes. Dersom det mot formodning skulle bli aktuelt å føre opp bolig på arealet, vil
støykravene i kommuneplanen slå inn.
5.5.3 Innendørs støy og fasadestøy
Det er ikke problemer med innendørs støy over terskelverdiene i T-1442 slik området er
regulert i dag og det vil ikke endres med planendringen.
5.5.4 Støy i byggetiden
Anleggsarbeidene for planering av parkeringsareal vil skape noe støy, men antas ikke å
være langvarig eller at det vil utløse plagsom støy for naboer eller andre berørte. Arbeidet
skal utføres i henhold til gjeldende regelverk for anleggsstøy.
5.6 Klima og biologisk mangfold
5.6.1 Naturmangfold
Det er ikke registrert truede arter, verneområder eller lignende i planområdet. De fremmede
artene hagelupin, kjempebjørnekjeks og kjempespringfrø er registrert langs fylkesveien ved
planområdet og det er viktig at disse ikke spres videre i anleggsarbeidet.
Planområdet skiller seg ikke ut fra omkringliggende områder. Området ligger på grensen til
marka og har store arealer med tilsvarende biologisk mangfold i umiddelbar nærhet.
Planendringen vil medføre noe fjerning av vegetasjon på arealet som planeres til
parkeringsareal.
Området på nedsiden av fylkesveien er registrert som en svært viktig ravinedal. Nede i
ravinedalen er det også registrert noen arter av stor forvaltningsinteresse, blant annet
rosenfink, blek vintersopp og stanknarrevokssopp. Ravinedalen blir ikke påvirket av
planendringen.

Figur 5.3: Svært viktig ravinedal på sørsiden av fylkesveien. Planområdet ligger på nordsiden. Kilde: Lillestrøm
kommunes temakart for natur.

Naturmangfoldloven § 8 - Kunnskapsgrunnlaget
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners
erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som
kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.
Tilgjengelig kunnskap i form av Naturbase, Artskart og kommunens karttjeneste er sjekket
ut. Det har også blitt gjort en enkel befaring i planområdet, men biolog har ikke vært ute.
Ingen av disse kildene viser at det er kjent verdifullt naturmangfold i planområdet. Det lille
omfanget til planendringen og at det ikke er noe kjent verdifullt naturmangfold i området fra
før gjør at det ikke vurderes som nødvendig å foreta flere undersøkelser. Kravet i § 8 om at
saken i hovedsak skal basere seg på eksisterende og tilgjengelig kunnskap er dermed
oppfylt. I og med at naturmangfoldloven i selve planområdet i liten grad berøres av
planendringen og det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet eller verdifull
natur, legger forslagsstiller til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9-12.
5.6.2 Klimautslipp
Boligformål på en allerede etablert eneboligtomt bidrar i liten grad til økte klimautslipp. At
området skal benyttes til parkering av lastebiler som gir veitrafikk bidrar til klimautslipp, men
dette er samme bruk som bedrives på boligeiendommen i dag og gir ingen endring. Det
antas at disse lastebilene måtte parkert et annet sted dersom de ikke sto her og at
klimaavtrykket ville vært tilnærmet likt.
5.7 Kulturminner
Det er ikke registrert kulturminner innenfor planområdet.
5.8 Rekreasjon
5.8.1 Private og felles uteoppholdsarealer
Eneboligens uteoppholdsareal ligger oppe på høyden ved boligen og vil ikke bli påvirket av
planendringen.
5.8.2 Turdrag
Det er kort vei fra planområdet til marka. Det går lysløype i skogen nord for eiendommen
som er mye brukt til rekreasjon og friluftsliv. Ved befaring i planområdet kunne man høre
stemmene fra de som gikk i lysløypa. Det er ikke naturlig å bruke planområdet som innfart til
marka og planendringen vil ikke påvirke bruken av marka eller lysløypa.
5.9 Trafikk
5.9.1 Kjøreatkomst og tilknytting til det overordnede veinettet.
Det er egen avkjørsel til parkeringsområdet fra fylkesveien. Denne er regulert inn i gjeldende
reguleringsplan med både formålsområde og avkjørselspil. Eneboligen har avkjørsel fra
fylkesveien sammen med Solbergveien 118 og 120 lenger vest. Det blir ingen endring i
kjøreatkomst som følge av planendringen.

5.9.2 Atkomst for myke trafikanter
Atkomst for myke trafikanter er langs Solbergveien. Anleggelse av gang- og sykkelvei som
gjeldende reguleringsplan åpner for vil gi en tryggere atkomst. Planendringen gir ingen
endringer for myke trafikanter i forhold til dagens situasjon.
5.9.3 Parkeringsplasser
Det reguleres ikke inn parkeringsplasser, men området vil bli benyttet til parkering innenfor
boligformålet. Reguleringsbestemmelsene stiller krav om at parkering skal anordnes i
henhold til den enhver tid gjeldende parkeringsnorm for Skedsmo kommune (nå Lillestrøm
kommune). P.t. er det parkeringsnorm fra Skedsmo kommunes kommuneplan 2019-2030
som er gjeldende. Parkeringsnormen sier 1-2 parkeringsplasser per boenhet og min. 2,2
sykkelparkeringsplasser per boenhet.
5.9.4 Trafikkvekst
Planendringen fører ikke til trafikkvekst.
5.10 Tilgjengelighet og universell utforming
5.10.1 Tilgjengelighet i bygningsmassen
Ikke relevant.
5.10.2 Tilgjengelighet på uteoppholdsarealene
Ikke relevant.
5.10.3 Tilgjengelighet på veier
Ikke relevant. Det er ingen veier innenfor planområdet. Fylkesveien påvirkes ikke av
planendringen.
5.11 Teknisk infrastruktur
5.11.1 Overvannshåndtering
Tomten heller bratt ned mot området som er asfaltert i bunnen og det er ikke sikkert alt
overvann vil infiltreres på egen eiendom ved større nedbørsmengder/styrtregn. Det er store
naturområder rundt eiendommen som kan infiltrere overvannet.
5.12 Landbruk/skogbruk
Området er LNFR-formål i kommuneplanen og vil omdisponeres til boligformål, men det
drives ikke landbruk eller skogbruk på området. Området er ikke registrert som dyrka eller
dyrkbar mark.
5.13 Risiko og sårbarhet (ROS)
Se vedlagte ROS-analyse. Eneste uønskede hendelse som er avdekket er faren for
trafikkulykker i kryss/avkjørsler og/eller med gående/syklende.
5.14 Grunnforhold/geoteknikk
Planområdet ligger under marin grense, med i underkant av 100 meter i luftlinje til den
marine grensen. Deler av planområdet ligger innenfor det NGU har kartlagt som område
med mulighet for marin leire i kategorien middels mulighet for marin leire. Det er ikke kartlagt
at det kan være marin leire høyere opp i terrenget og der går også den marine grensen.
Løsmassekart viser at deler av området og hele området på oversiden består av tynn
morene og det er ikke sannsynlig med ras fra ovenforliggende terreng.

Figur 5.4: Området ligger så vidt under marin grense, delvis i et område med middels mulighet for marin leire.

Figur 5.5: Løsmassekart - viser tynn morene og noe breelvavsetning i planområdet. Kilde: NGU – nasjonal
løsmassedatabase.

Løvlien Georåd har som underrådgiver for COWI foretatt geotekniske undersøkelser i
forbindelse med alternativet for gang- og sykkelvei på nordsiden av Solbergveien, altså det
alternativet som ble valgt. Geoteknisk rapport fra dette arbeidet er datert 15.10.2010 og
konklusjonen i rapporten er at det antas å bli unødvendig med geotekniske tiltak, men at det
må settes opp noen støttemurer langs gang- og sykkelveien. I rapporten står det: «så lenge
GS-vei etableres på oversiden (nord for) Solbergveien og stabilitet ivaretas i utførelsesfasen,
ser vi ingen store utfordringer m.h.t. stabiliteten. Bløt leire er ikke påvist og vi har ingen
indikasjoner på kvikkleire.». De bemerker i rapporten at dette ikke er gyldig for evt. endringer
og tiltak på selve Solbergveien og områder nedenfor (sør for) veien, da man må påregne
andre grunnforhold og større dybde til fjell der.
Det antas også å være unødvendig med geotekniske tiltak for å planere ca. 200 m2 innenfor
planområdet til parkering. Det kan bli behov for en støttemur langs gang- og sykkelveien slik
som på andre siden av avkjørselen. Generelt forutsettes det i den geotekniske rapporten at
skjæringer og fyllinger i leire etableres med helning 1:2 eller slakere. I sand kan skråninger
være 1:1,5 over grunnvannstanden. Støttemurer anbefales etablert med helning 3:1.
Tilstrekkelig geoteknisk sikkerhet må kunne dokumenteres ved byggesøknad.

Figur 5.6: Nylig anlagt støttemur på andre siden av avkjørselen. Foto tatt 15.06.2020.

5.15 Forurenset grunn
Det foreligger ikke mistanke om forurenset grunn og det anses ikke som nødvendig å utføre
undersøkelser i forbindelse med denne planendringen.

6 Helheten i planendringen
6.1 Rekkefølgebestemmelser og andre endringer i reguleringsbestemmelsene
Ingen rekkefølgebestemmelser berøres av planendringen og det legges ikke inn noen nye.
Reguleringsbestemmelsene beholdes nesten tilsvarende som i gjeldende reguleringsplan.
Det nye arealet faller inn under bestemmelsene til frittliggende småhusbebyggelse i planen
og det legges ikke inn noen nye bestemmelser for formålet.
Eneste endring i reguleringsbestemmelsene er en oppdatering fra Skedsmo kommune til
Lillestrøm kommune i bestemmelsen om parkering under § 3.1.1.
6.2 Forholdet til overordnende føringer
Omdisponering fra LNFR-areal til boligformål er ikke i henhold til overordnede føringer.
Overordnede føringer tilsier at vernet av LNFR-areal skal stå sterkt utenfor tettstedene.
Ettersom endringen ikke gir mulighet for flere boliger eller større boareal har dette liten
praktisk betydning.
6.3 Interessemotsetninger
Det er ingen kjente interessemotsetninger ut over at det omdisponeres areal fra LNFR til
boligformål. Det er skrevet kontrakt for overføring av areal fra gnr/bnr 51/2 til 51/28 og derav
ingen interessemotsetninger ift. overføring av eiendom.
Det har vært interessemotsetninger mellom kommunens behov for areal til nytt VA-anlegg
og gang- og sykkelvei og grunneier på gnr/bnr 51/28 sitt behov for areal på egen tomt, men
denne planendringen rydder opp i disse motsetningene.
6.4 Avveiing av virkninger
Omdisponering av LNFR-areal til boligformål er ikke ønskelig og ikke iht. overordnede
føringer. Samtidig er det snakk om et lite areal som ikke er registrert som dyrka eller dyrkbar
mark, samt at det ikke åpnes for å bygge flere boliger selv om det reguleres til
boligbebyggelse. At Solbergområdet får kommunalt VA-anlegg og at det åpnes for gang- og
sykkelvei langs Solbergveien anses som mer samfunnsnyttig positivt enn det er negativt at
det omdisponeres et lite areal fra LNFR til bolig.

7 Innkomne forhåndsuttalelser
7.1 Forhåndsuttalelser fra naboer, grunneiere og andre private parter
Oppdateres etter høring.
7.2 Forhåndsuttalelser fra myndigheter
Oppdateres etter høring.
7.3 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Kommunen bekoster planendringen, eiendomsoverdragelsen og opparbeidelse av
parkeringsareal etter kjøpsavtale inngått oktober 2017.

8 Avsluttende kommentar
Det er vurdert at endringen kan gå som en planendring etter enklere prosess da endringene
i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i
planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.
Forslagsstiller mener at det til tross for omdisponeringen av LNFR-areal er flere fordeler som
taler for reguleringen. Det er snakk om et lite areal som ikke er dyrka eller dyrkbar mark.
Arealet benyttes ikke til noe i dag. Det ligger i gul støysone langs fylkesveien og har ingen
annen bruk i dag enn at det vokser vegetasjon fritt. Det er ingen flere interessemotsetninger i
området, da overdragelse av eiendommen er avtalt.

