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SAMMENDRAG: 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for videre utbygging av Heggen boligfelt, 

jfr. kravet om bebyggelsesplan for dette området i reguleringsplan for Heggen boligfelt, 

vedtatt 11.05.2006. Dette planforslaget legger opp til noe mer intensiv arealutnytting enn 

i vedtatt plan. Det er lagt spesielt stor vekt på sikkerhet i forhold til flomfare ved å sette 

av areal rundt bekkedrag og til fordrøyningsanlegg. Planforslaget viser en kombinasjon 

av eneboligtomter og areal for konsentrert boligbebyggelse, og det reguleres areal til 

leikeplasser/ felles møteplasser.   

 

Forslag til detaljregulering for Heggen boligfelt etappe 4 foreslås lagt ut offentlig 

ettersyn og sendt på høring. 

 

 

 



  
 
 

 

 

SAKSOPPLYSNINGER: 

Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: 

Reguleringsplan for HEGGEN BOLIGFELT med bestemmelser ble godkjent i kommunestyret 

11.05.2006. I henhold til bestemmelsene, jfr. § 2 Felles bestemmelser, må det foreligge 

godkjent bebyggelsesplan for dette området før videre utbygging kan skje. Siden 

bebyggelsesplanen er borte fra plan- og bygningsloven etter lovendring i 2008, er det nå 

utarbeidet en detaljreguleringsplan, jfr. pbl. § 12-3.  

 

Planprosessen: 

Kunngjøring om oppstart av planarbeidet ble annonsert i GD i desember 2014 og varsla ved 

brev til berørte parter den 01.12.2014, samt gjort tilgjengelig på kommunens hjemmeside. 

Planen ble da benevnt som Heggen etappe 3. Det kom inn 7 merknader/innspill til varsel om 

oppstart. De innkomne merknadene er oppsummert og kommentert i planbeskrivelsen. Det er 

avholdt medvirkningsmøte med representanter for beboerne i naboområdet. Planarbeidet er 

drøfta i regionalt planforum den 24.11.2015. 

 

Arealbruk: 

Arealbruken er i hovedsak i samsvar med reguleringsplanen fra 2006. Hovedformålet er areal 

til boligbygging.  Det er lagt opp til større utnyttingsgrad enn i opprinnelig reguleringsplan. 

Med den foreslåtte utnyttingsgraden vil det være plass til 80-100 boligenheter. Herav er knapt 

40 eneboligtomter og resten som konsentrert boligbygging (rekkehus, kjedehus, 

leilighetsbygg). I nedre del av planområdet er det avsatt et relativt stort område til 

aktivitetsområde/grøntområde. Dette skal samtidig være fordrøyningsanlegg ved flom.  

 

Konsekvensutredning: 

Detaljreguleringen er i hovedsak i samsvar med tidligere reguleringsplan. Kommunen 

vurderer at planforslaget ikke vil ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og 

dermed ikke faller inn under krav om konsekvensutredning gitt i forskrift om 

konsekvensutredning.  

 

Naturmangfold: 

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 er virkningene for naturmangfoldet vurdert etter lovens 

§§ 8-12. Det er ingen registreringer av truede, nær truede arter eller naturtyper med stor verdi i 

tilgjengelige databaser. Det eksisterende kunnskapsgrunnlaget er vurdert å være 

tilfredsstillende. Prinsippene for offentlig beslutningstaking etter naturmangfoldlovens 

paragrafer synes derfor tilstrekkelig ivaretatt.   

 

Barn og unges interesser: 

Representanten for barn og unge har mottatt varsel om oppstart. Et relativt stort areal er avsatt 

til aktivitetsområde/grøntområde, det er flere nærleikeplasser og arealer langs et bekkedrag 

legges til rette for ferdsel og leik. Interessene til barn og unge synes godt ivaretatt. I det videre 

arbeidet med tilrettelegging av aktivitetsområdet vil disse interessene spesielt bli trukket inn i 

prosessen.  

 

 



  
 
 

 

 

Flomfare: 

Hensyn til sikkerhet mot flomfare har hatt stor fokus i planarbeidet med erfaring i flommer de 

siste årene. En omfattende kartlegging og vurdering av hele dalsida ovenfor boligfeltet er 

gjennomført. To uavhengige konsulentrapporter om nødvendige hensyn og sikringstiltak for 

feltet er utarbeidet, og nødvendig areal til sikring er avsatt i henhold til disse rapportene. Det 

skal være avskjæring av overflatevatnet ovenfor feltet, flere mindre fordrøyningstiltak og 

masseavsetningsområder, tiltak for å sikre bekkeløpet og redusere farten på vatnet. Det store 

aktivitetsområdet skal bygges slik at det fungerer som fordrøyningsområde og 

masseavlagringsbasseng ved en storflom. Disse tiltakene vil også bidra til større sikkerhet for 

eksisterende boliger i området. For boligtomtene er det stilt krav om lokal 

overvannsdisponering.  

 

 

VURDERING: 

Planforslaget er i hovedsak i samsvar med gjeldende reguleringsplan for området, men det er 

lagt opp til tettere utbygging og mulighet for flere boenheter. Med bakgrunn i erfaringene med 

flomskader er det lagt stor vekt på utredning av aktuelle/nødvendige tiltak mot flom, som 

følges opp i detaljprosjekteringa. Nødvendige areal til tiltak er avsatt i planen, og med 

tilhørende reguleringsbestemmelser. Store areal er avsatt til bruk for barn og unge. Samla sett 

synes planen å tilfredsstille krav til god arealutnytting, høg grad av sikkerhet og hensyn til 

godt bomiljø med vekt på barn og unges interesser.  

 

Korrigeringer før vedtak av planen: 

Rådmannen vurderer at planforslaget kan ha et forbedringspotensiale når det gjelder 

tomteinndeling på feltene BF_2, BF-5 og BF_6. Rådmannen legger derfor til grunn at den 

endelige tomteinndeling fastsettes før vedtak i planen, men at det da kun er snakk om 

justering av tomtegrenser og adkomster til disse og ikke endringer som berøre ytre 

avgrensning av disse tre feltene, samt at eventuelle endringer i plankartet ikke påvirker 

størrelsen på foreslåtte leikeplassene.  

 

Rådmannen gjør også oppmerksom på at planens navn i tittelfeltet på plankartet er feil og at 

dette korrigeres før endelig vedtak. I område BF_1 syntes det å være uklarhet ved 

tomtegrenser rundt eiendommen 1-2. Riktig framstilling vil være å gi den eksisterende 

tomtegrensen linjesymbol «Eiendomsgrense som skal oppheves» (SOSI-kode 1204), slik at 

tomten med framtidig tilleggsareal framstår utvetydig i plankartet.  

 

Rådmannen mener de nevnte endringene kan gjennomføres sammen med vurdering av 

merknader fra offentlig ettersyn og tilrår at planforslaget for Heggen boligfelt etappe 4 legges 

ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  

 

 

Rådmannen foreslår at det gjøres følgende 

 

      vedtak: 

 



  
 
 

 

 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget at detaljreguleringsplan 

Heggen boligfelt etappe 4 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  

 

 

 

Planutvalget behandlet saken den 02.06.2017 sak 45/17 

 

Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 

 

 

Vedtak: 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-11 vedtar planutvalget at detaljreguleringsplan 

Heggen boligfelt etappe 4 legges ut til offentlig ettersyn og sendes på høring.  

 

 

 


