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Anmodning om oppstartsmøte med Lillestrøm kommune
Planinitiativ i forbindelse med detaljregulering av boligområdet Bakåslia,
gbnr. 436/47,48
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 bes det på vegne av oppdragsgiver om oppstartsmøte i
forbindelse med ønske om detaljregulering av Bakåslia ved Fetsund.
Plankonsulent og utbygger har tidligere vært i forberedende møte med Fetsund kommune.
Planinitiativet er revidert og justert iht. innspill fra kommunen.
• Tiltakshaver: Nebbenes Utvikling AS
Kontaktperson Dag Enoksen: dag@nebbenes.com, mobil 45 66 66 99
Mona Wangensteen: mona@nebbenes.com; mobil 47 27 84 35
• Plankonsulent: Arealtek AS
Kontaktperson Hilde Smedstad: hilde@arealtek.no, mobil 930 69 363

Figur 1. 3D-illustrasjon av forslag til ene- og tomannsboliger. Ill: Nebbenes
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Bakgrunn

Det er ønske om å starte opp prosessen med detaljregulering av Bakåslia som en oppfølging av
kommuneplanens arealdel (2014-2026). Eiendommene har gnr. 436 og bnr. 47 og 48.
Formålet er å tilrettelegge for frittliggende småhusbebyggelse i form av ene- og tomannsboliger.
Området ligger ca. 4 km fra Fetsund sentrum.
Området er på totalt 9,2 daa og ligger inneklemt mellom eksisterende bebyggelse.

Figur 2. Planområdets beliggenhet

Planlagt bebyggelse

Etter møte med kommunen er planforslaget justert og det tilrettelegges for frittliggende
småhusbebyggelse i tråd med kommunens ønske. Forslaget består av fire tomannsboliger og to
eneboliger. Totalt 10 boenheter.
Det er variasjon i størrelsen på enhetene som planlegges med to etasjer.
Tomten heller mot nordøst og det vil bli behov for noe utfylling.
Tomannsboligene har en parkeringsplass i bolig, samt en biloppstillingsplass bak. Eneboligene har to
parkeringsplasser under tak. Bebyggelse har sine uteoppholdsarealer på mark og terrasser. Felles
lekeområde vil ligge i midten av feltet.
Boligene vil være funkisinspirert, oppført i trematerialer og med skråtak. Det legges ved noen 3-D
illustrasjoner som viser type boliger og bilder fra Eventyrlia i Rælingen kommune som viser type
detaljering, men bebygd med konsentrert bebyggelse.
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Figur 3. Forslag til utnyttelse. Illustrasjon Nebbenes

Figur 4. Foreløpig perspektivtegning. Ill: Nebbens
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Dagens situasjon

Landskap
Området består av en blanding av kulturlandskap med dyrka mark og mindre skogteiger, og etablerte
boligfelt, fortrinnsvis med eneboliger. Landskapet er småkupert med raviner og bekker som er typisk
for dette området.
Selve planområdet heller mot nordøst og det renner en bekk i bunnen av eiendommen. Høyden på
tomteområdet varierer fra 179 moh langs Bakåsveien mens bekken ligger på 156 moh.
Friluftsliv
Det er ikke kjent at en utbygging vil få negative konsekvenser for friluftslivet. Det er ikke etablerte
turstier gjennom området, men området langs bekken kan være et viktig nærnaturområde.
Kulturminner og kulturmiljøer
Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner innenfor området.
Naturmangfold
Det er ikke registrert verdifulle arter eller naturtyper innenfor området ved oppslag i Artskart og
Naturbase. Området ligger inneklemt mellom eksisterende bebyggelse og består delvis av dyrka mark
som vanligvis har mindre naturmangfold. Arealet i tilknytning til bekken utgjør således en viktigere
biotop.

Landbruk
Området består av 9,2 daa hvorav 3,9 daa fulldyrket mark, 4,2 daa produktiv skog og 1,1 daa jorddekt
fastmark. Jordkvaliteten er svart god, men arronderingen på området gjør at arealet har mindre verdi
som dyrket mark.
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Grunnforhold

NGUs løsmassekart viser at området består av hav-/strandavsetninger med varierende tykkelse.
Dette er masser med middels til lav infiltrasjonsevne.
Samfunnssikkerhet
Eiendommene ligger innenfor et område med marine avsetninger. Et inntilliggende område, Falla
(706), er registrert med middels faregrad for kvikkleireskred på NVE sin nettside. Bestemmelse §1.11
i kommuneplanen krever geoteknisk utredning av kvikkleireskredfaren. Det er for området
gjennomført en forundersøkelse mht. geoteknisk stabilitet (GEO Konsult 18.05.18). Stabiliteten er
vurdert som meget god, >1,4, både ved dagens situasjon, for en fremtidig byggefase og etter
opparbeidet tiltak. Georapport følger som vedlegg til planinitiativ.

Det er liten risiko for radon i grunnen. NGUs aktsomhetskart viser moderat til lav aktsomhetsgrad.
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Sosial og teknisk infrastruktur
Området faller inn under Riddersand skolekrets. Riddersand skole ligger ca. 3 km fra planområdet det
samme gjelder for Østersund ungdomsskole. Der per i dag ikke gang- og sykkelvei langs hele
strekningen. I følge kommuneplanen er det tilstrekkelig skolekapasitet til å tåle en utbygging av
området.
Når det gjelder teknisk infrastruktur kan område knytte seg til kommunalt vann og avløp. Overvann
skal løses innenfor regulert område iht. føringene i kommuneplanen.
Støy
Området anses ikke å være støyutsatt da det ligger skjermet fra hovedvegene.

Forholdet til kommuneplan

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål, eksisterende. Boligområdet defineres i
kommuneplanen som et fortettingsprosjekt/utfyllingsprosjekt i et eksisterende boligområde.

Bestemmelser som berører forslag til detaljplan;
• §1.6 Utbyggingsavtaler; det åpnes for bruk av utbyggingsavtale for finansiering av teknisk og
grønn infrastruktur.
o Har kommunen konkrete krav for dette området?
• §1.9 Vannkvalitet og miljøkvalitet i og langs vassdrag; Det er ikke tillatt, uten godkjenning fra
kommunen, å fjerne kantvegetasjon i en sone 6 m fra bekkekant.
• §1.11 Geotekniske undersøkelser; behov for grunnundersøkelser skal vurderes i alle plan- og
byggesaker.
o Det er gjennomført en geoteknisk vurdering av området, se vedlegg
• §1.15 Overvannshåndtering og konsekvenser av klimaendringer; ved utarbeidelse av
reguleringsplaner skal det dokumenteres hvordan overvann skal håndteres
o Det vil bli gjennomført en overvannsberegning og lagt til grunn LOD
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§ 2.1 Parkeringskrav for bil og sykkel; Det avsettes miv. 18 m2 pr. biloppstillingsplass. For
frittliggende boligbebyggelse skal det settes av min. 2 parkeringsplasser pr.
o Det legges til grunn 2 p-plasser per boenhet
§4.1 Krav om universell utforming; Ved utbygging av 10 boenheter eller flere, skal i
utgangspunktet minimum 30% av boenheten være universelt utformet. Men ved spesielt
vanskelig topografi skal grad av UU vurderes nærmere.
o Grad av UU vil måtte vurderes nærmere i prosjektet
§5.2 Krav til utnyttelse, uteareal mv. for arealer avsatt til bolig; Det skal avsettes min 200 m2
uteoppholdsareal pr. boenhet. Areal brattere enn 1:3 etter utbygging skal ikke regnes med. Ved
flere enn 4 enheter skal det avsettes felles leke- og oppholdsareal. Bebygd areal skal ikke
overstige 20% BYA.
o Det settes av område til lek sentralt i boligområdet
o %-BYA=20% i tråd med føringene i KP for frittliggende småhusbebyggelse
§5.4 Gesims- og mønehøyde for boliger; gesimshøyde 6 m og tillatt mønehøyde 8,5 m.
§5.6 Lekeplasser; det skal avsettes min 150m2 til nærlekeplass for hver 10. boenhet.
o Det planlegges med en sentral beliggende lekeplass
§ 6.2 V/A-kapasitet; det skal påses og dokumenteres at det er tilstrekkelig kapasitet i V/A-nettet
og krav til brannvannsdekning.

Vurdering KU

Området er i gjeldende kommuneplan avsatt til boligformål. Det ble gjennomført KU i forbindelse
med kommuneplanarbeidet. Intensjonen i kommuneplanen skal videreføres.
På bakgrunn av planavklaring på overordnet nivå legges det til grunn at tiltaket ikke faller inn under
vilkårene for konsekvensutredning iht. plan- og bygningslovens § 4-2 med tilhørende forskrift om
konsekvensutredning av 1.7.2017. Konsekvenser for miljø og samfunn som følge av planforslaget vil
bli redegjort for i planbeskrivelsen.

Medvirkning

Dette er en mindre reguleringsplan hvor området er avsatt til boligformål i gjeldende kommuneplan.
Samtidig kan erfaringsmessig fortettingsprosjekt være konfliktfylte slik at det bør legges opp til noe
utvidet dialog med naboer i tillegg til ordinær varsling og høring av planforslag i tråd med kravene i
plan- og bygningsloven.

Med hilsen

Arealtek AS
Hilde Smedstad

arealplanlegger
Tlf: 930 69 363
Elvarheimgata 10B, 2408 Elverum
hilde@arealtek.no
www.arealtek.no
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