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SAMMENDRAG: 
 
Detaljregulering for Steinslia næringsområde sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn. Planen regulerer et nytt næringsområde nær Segalstad Bru, i samsvar med 
områderegulering Segalstad Bru.  
 
 
SAKSOPPLYSNINGER: 
 
Kommunedirektøren legger med dette fram forslag til detaljreguleringsplan for Steinslia 
næringsområde, med forslag om at den legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  
 
Bakgrunn for planarbeidet 
Områderegulering for Segalstad Bru ble vedtatt av kommunestyret den 29.11.2018, sak 66/18. 
Foreliggende forslag gjelder næringsområdene N-8 – N-12 i områdeplanen. I områdeplanen er 
det krav om at det skal lages detaljreguleringsplan før utbygging kan skje.  
 
Forholdet til overordna plan 
Hovedtrekkene i planforslaget er i samsvar med vedtatt områdereguleringsplan. Avkjøringa 
fra fv. 2528 Baklivegen er flytta og eksisterende avkjøring her saneres. Arealbruken ellers er 
den samme.  
 
 



  
 
 

  
 
 

 

Prosess 
Arbeidet starta med prosjektering av ny atkomstveg, og en utredning om mulige vannveger i 
området. Underveis har en kommet til at hovedvannvegen og hovedvegen inn i området og 
samordnes. Det er laget egen overvannsplan.  
 
Underveis har det vært hyppig kontakt med berørte grunneiere og eiere av eksisterende 
virksomhet i området. Planforslaget er omforent med deres ønsker. Ettersom hovedtrekkene i 
planen er i samsvar med vedtatt områdeplan, har en ikke funnet det nødvendig med åpne 
møter eller framlegging i regionalt planforum.  
 
Planbeskrivelse 
Denne framgår av vedlegg, og her trekkes fram hovedpunkter.  
Hovedatkomsten til de nye næringsarealene er flytta til lengst sør i området. Dette for å unngå 
gjennomkjøring på eksisterende bedrifts område, noe de ikke ønsker. Gardsbruket Steinslia og 
et bolighus får sanert sin avkjøring og skal bruke den nye vegen, med avkjøring fra den og inn 
på tunet. Med unntak av at hovedvegen inne i området er noe justert etter prosjektering, så er 
arealbruken som i områdeplanen. Totalt er det 95 dekar til næringsbebyggelse, herav er ca. 20 
dekar tatt i bruk fra før (Sigurd og Ola Grimstad AS). 
 
Det renner en mindre bekk forbi gardsbruket Steinslia og videre nedover midt gjennom 
området. Den er i planen lagt sammen med veggrøfta til den nye vegen i området. Grøfta er 
dimensjonert i forhold til dette, og grøfta og skråninger må sikres i forhold til behov for å 
sikre bekken. Dette er detaljert i overvannsplanen.  
 
Innkomne merknader ved planoppstart og kommentar til disse framgår av planbeskrivelsen. 
Innspillet fra vegvesenet om å utvide planområdet og legge inn gang- og sykkelveg fra 
Grønlandsbrua er ikke imøtekommet (sjå tekst under vurdering), de øvrige merknadene er i 
stor grad imøtekommet.  
 
Virkninger av planforslaget 
Naturmiljø: Ikke kjent at det er spesielle forekomster som bør ivaretas.  
 
Landbruk: Arealene som omdisponeres er i hovedsak skog med god bonitet. Av dette er 80 
dekar registrert som dyrkbar mark. Dette er som i områdeplanen. Dyrka mark blir ikke 
omdisponert.  
 
Kulturminner: Det var flere automatisk freda kulturminner i området. Disse er nå frigitt av 
Riksantikvaren og utgravd.  
 
Nærmiljø og grønnstruktur: I liten grad benytta også tidligere, bortsett fra en gammel veg 
som brukes som turveg. Denne er sikra i planen med eget formål.  
 
Overvatn og flom: Det er en bekk som renner gjennom området. Det er valgt en åpen løsning 
for bekken gjennom området, ved at den legges i grøfta til hovedatkomsten. Grøfta 
dimensjoneres i forhold til dette, og det er foreskrevet sikring/plastring av botnen og 



  
 
 

  
 
 

 

sideskråningene. Det legges ny stikkrenne gjennom Baklivegen med dimensjon 1400 mm, før 
bekken ledes tilbake til opprinnelig løp utenfor planområdet og videre til Jøra som tidligere.  
 
I delområde N-2 er det laget en modell som viser utfylling og planering til to nivåer. 
Overvannsplanen beskriver løsninger med infiltrasjon i grunnen, overflatevatnet fra disse 
flatene samles i grøfter som også fungerer som infiltrasjonsgrøfter, og evt avrenning ledes inn 
i hovedvannvegen før stikkrenne i Baklivegen.  
 
Bosetting, næringsliv og tettstedsutvikling: Eksisterende bedrift i området får tilgang til nytt 
areal for videre utvikling, og i tillegg blir det areal for flere andre mindre bedrifter. Dette er 
også positivt for befolkninga. Arealet ligger i nærheten av kommunesenteret, men er samtidig 
godt skjerma i forhold til sentrum.  
 
Barn og unge, folkehelse: Planen forventes ikke å gi særlig virkning i forhold til barn og 
unges interesser eller folkehelse. 
 
Transport og trafikk: Eksisterende bedrift i området er ei transportbedrift, og denne 
aktiviteten forventes å øke. Slik sett er det en fordel at området er litt unna kommunesenteret, 
og atkomsten er via en fylkesveg med relativt liten trafikk.  
 
Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet: Overvatn tas vare på på en trygg måte, både innen 
planområdet og utenfor. Forbi bolighus og tunet i Steinslia er det lagt inn hensynssone i 
forhold til bekken. Trygg avkjøring fra Baklivegen.  
 
Samla virkning: Veldig positivt med tilrettelegging av nye næringsarealer sentralt i 
kommunen, der det er størst etterspørsel, som også har betydning for bosetting og 
sysselsetting. Planen anses ikke å gi vesentlige negative ulemper i forhold til den positive 
samfunnsnytten.  
 
 
VURDERING: 
 
For kommunen er det veldig positivt med en reguleringsplan som legger til rette for nye 
næringsarealer. Hovedløsningene er i samsvar med vedtatt områderegulering.  
 
Planen medfører omdisponering av produktiv skog og relativt mye dyrkbar jord, men skal en 
unngå å ta i bruk dyrka mark så er det ikke så mange andre valg.  
 
Sikkerhet i forhold til overvatn og flom er det tatt mye hensyn til, også i forhold til måten 
utbygginga skal skje på.  
 
Statens vegvesen skriver i sitt innspill at etter deres oppfatning må gang- og sykkelvegen 
reguleres videre fra nordsida av Grønlandsbrua og til og med avkjøring til næringsområdet. 
Begrunnelsen er at det er næringsområdet som er den viktigste utløser av behov for gang- og 
sykkelveg. De ber om at planområdet utvides for å få regulert inn gang- og sykkelvegen, og at 
det stilles rekkefølgekrav for å sikre gjennomføring.   



  
 
 

  
 
 

 

 
Gang- og sykkelveg er lagt inn i planen innenfor planens avgrensing, men 
kommunedirektøren har ikke imøtekommet ønsket om å utvide planområdet. Kommunen 
mener å ha gjort sin del ved å regulere inn traseen i områdeplanen. Skal den inn i 
detaljreguleringsplanen så kreves det omfattende prosjektering. Den skal gå over Jøra, og 
fylkesvegen videre går i et svært bratt terreng. Skal en få til ny veg her må den enten legges 
inn i den bratte skråninga og med høge murer, eller på ei kraftig fylling på utsida av bilvegen. 
Kanskje i en kombinasjon av dette ved at traseen for bilvegen også justeres. Dette er en 
fylkesveg og dermed naturlig at fylkeskommunen tar ansvar for dette når bygging er aktuelt.  
Kommunedirektøren anser også at behovet for gang- og sykkelveg her er lite i forhold til flere 
andre plasser langs fylkesveger i kommunen. Det er lite boligbebyggelse som sokner til denne 
strekningen, og dermed svært få skolebarn.  
 
Kommunedirektøren tilrår at planen kan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.  
  
 
Kommunedirektøren foreslår at det gjøres følgende 
 

vedtak: 
 
Planutvalget vedtar at forslag til detaljregulering for Steinslia næringsområde sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn, i medhold av plan- og bygningsloven § 12-10..


