
1

SAKSF RAM L E G G

Sakshandsamar: Arne Ingjald Lerum Arkiv: L12
Arkivsaksnr.: 17 / 4143

Reguleringsendring for gbnr. 87/2 Grandmo 6, i Gaupne. Plan - ID 2018002.
Godkjenning av kommunestyret.

Rådmannen si tilråding:

1. Plan og forvaltningsstyret slutt ar seg til rådmannen sine vurderingar knytt til dei
innkomne fråsegnene.

2. Plan - og forvaltningsstyret rår til at kommunestyret gjer slikt vedtak:
«I medhald av reglane i §12 - 12 i Plan - og bygningslova, vedtek Luster
kommunestyre « Reguleringsendring for gbnr. 87/2 Grandmo 6, i Gaupne. Plan - ID
2018002 » .
Planen er vist på reguleringskart , dat. 24.04.2018, og reguleringsføresegner, dat .
18.09 .2018.
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Saksutgreiing:

Prenta vedlegg: 1. Reguleringskart.
2. Reguleringsføresegner dat. 18.09.18 .
3. Planomtale.
4. Illustrasjonsplan.

Uprenta vedlegg : Andre dokument i saka.

Samandrag:

Konsulentfirmaet Ingeniørservice AS, har på veg ne av Marit og Arne Ringstad, fremja
framlegg til regu l eringsendring for bustadeigedome n Grandmo 6 i Gaupne. Eigedomen er på
om lag 2 daa. På eigedomen står det i dag ein einebustad og eit uthus. Reguleringsendringa
legg opp til fortetting, slik at det kan byggjast 3 nye einebustader, dvs. i alt 4, på tomten.
Reguleringsframlegget låg ute til offentleg ettersyn sommaren 2018. Det kom ikkje inn
vesentlege merknader.
Rådmannen rår til at reguleringsendringa blir godkjend som reguleringsplan for områd et.

Utval som har vedtaksmynde:
Plan - og forvaltningsstyret for det som gjeld handsaming av innkomne fråsegner, jf. politisk
delegeringsreglement.
Kommunestyret for det som gjeld godkjenning av reguleringsendring, jf. reglane i plan - og
bygningslo va, § 12 - 12.

Fakta:
Tidlegare handsaming.
Plan - og forvaltningsstyret vedtok i møte 05.06.2018, sak 33/18, å leggje framlegg til
reguleringsendring for gbnr. 87/2 , Grandmo 6, i Gaupne, ut til offentlege ettersyn.
Framlegget vart også sendt over til regionale fagstyresmakter for uttale. Merknadsfristen vart
sett til 20.08.2018.

Innkomne fråsegner .
Det er per i dag kome inn 3 fråsegner:

1. Brev av 13.07.2018 frå Fylkesmannen i Sogn og Fjordane :

Natur - og miljø.
Grunna reduserte personressursar og stor saksmengd har fylkesmannen ikkje høve til å sjå
nærare på denne saka. Kommunen må sjølv vurdere om planen ivaretek ulike omsyn godt
nok, som t.d. interessene til barn og unge, universell utforming og støy.

Samfunn stryggleik og beredskap:
ROS - analysen er ordknapp.
Fylkesmannen er kjend med at NVE vil gi ein uttale til saka. Fylkesmannen viser til deira
tilråding om korleis kommunen må gå fram for å sikre at tryggleiken mot flaum vert
ivareteken.

Landbruk:
Planen legg til rette for tre nye einebustader som fortetting innanfor eit etablert
bustadområde, noko som gjev god arealutnytting. Landbruksavdelinga har ikkje merknader til
planframlegget.

Kommentar:
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Reguleringsendringa legg til rette for fortetting i eit utb ygd bustadområde. Natur - og
miljøforhold er omtalt i avsnitt 3 i planomtalen. Etter det rådmannen kan sjå, er alle aktuelle
tema tekne inn her. ROS - analysen må også sjåast i samanheng med dei opplysningane som
kjem fram i avsnitt 3.

Tilråding:
Plan - og forvaltningsstyret merkar seg innhaldet i fråsegna frå fylkesmannen.

2. Brev av 26.07.2018 frå Sogn og Fjordane fylkeskommune :

Reguleringsplanen erstattar eksisterande reguleringsplanar for området. Området er avsett til
bustad i gjeldande kommuneplan og i tidlegare reguleringsplanar. Ny plan legg opp til ei
høgare arealutnytting enn tidlegare regleringplan for området. Høg arealutnytting og
fortetting av bustadområde i sentrum er i tråd med bustadstrategien i gjeldande arealdel til
kommuneplanen frå 2015. F ortetting i sentrumsnære bustadområde er og i tråd med
retningslinene i Regional strategi for tettstadutvikling og senterstruktur som vart vedteken i
2018. Reguleringsplanen støtter slik opp om dei overordna strategiane både i kommunal og
regional planlegg ing.

Tilråding:
Plan - og forvaltningsstyret merkar seg innhaldet i fråsegna frå Sogn og Fjordane
fylkeskommune.

3. Brev av 20.08.2018 frå N VE, Region Vest.

N VE har i sitt innspel til planoppstart peika på at planområdet ligg innafor faresona for 200 - år
flaumen. Det ligg no føre nye prognosar for framtidige flaumar. Dei viser auka flaumhøgder.
N VE rår no til at 500 - års flaumen blir lagt til grunn, jf. flaumson ekart for Gaupe frå 2001.
Dette vil ikkje ha verknad for omsynssona i plankartet, men bør kome fram av føresegnene.
I flaumsonekarta er det aktuelle området synt som lågpunkt, dvs. område som ikkje har direkte
samband med elva, ved ein 200 - års flaum. Ved ein 500 - års flaum vil området vere over fløymd,
men flaumsonekarta gir ikkje svar på kor høg vasstanden er. Om bygga står trygt mot
flauminntrenging må difor vurderast ut i frå tilhøva på tomta, og det kjem ikkje klart fram kva
vurderingar som er gjort for å fastsetje minimum golvhøgde på kote + 3,5 m. Dette kunne etter
N VE sit t syn kome fram i ei meir utførleg grunngjevinga a v flaumfaren i planområdet .
Det er gjort omfattande sikringstiltak mot flaum og erosjon langs nedre delar av Jostedøla og i
p l anframl egget er det gjort grep som tek omsyn til fare i området med krav til byggehøgde og
forbod mot kjellar. Dette er grep som er omtala i Direktoratet for byggkvalitet (DiBk) sin rettleiar
«Utbygging i fareområde.» Med mindre justeringar i samsvar med merknada ne ovanfor, meiner
N VE at flaumfaren er tatt omsyn til og innarbeidd i planframlegget p å ein tilfreds s tillande måte.

Kommentar:
I Kap. 7 i T eknisk forskrift er det 200 - års - flaum som skal leggjast til grunn for ved vurdering av
søknader om bygging av bustader i flaumutsette område. Planomtalen, kap. 3.9.2, går det
fram at det er flaumsonekartet frå 2001 som er lagt til grunn ved utarbeiding av
regulerings framlegget.
Sikring mot flaum og stormflo , har vore eit tema ved handsaming av byggjesøknader og planar i
Gaupne dei seinare åra.
Som N VE skriv, seier ikkje flaumsonekarta kor høgt vatnet vil stå i område viste som «lågpunkt»,
dvs. område der vatn vil tre ngje opp frå grunnen. Kote + 3,5 m har vore rekna som ei sikker
høgde i dette området, og denne høgda er også lagt til grunn ved byggjeløyve for bygget som er
under oppføring på nabotomta. Kommunen har ikkje kompetanse til å fastleggje flaumhøgder,
men vi l innrette seg etter evt. nye data, fastsette i reviderte flaumsonekart. Omtale av
grunnlagsmaterialet må evt. takast inn i planomtalen, ikkje i reguleringsføresegnene.
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Tilråding:
Plan - og forvaltningsstyret merkar seg innhaldet i fråsegna frå N VE, Region Vest.
Høgde på golvnivå, fastsett i reguleringsføresegnene blir uendra.

Vurdering:
I PFV - sak 33/18 kom rådmannen med slik vurdering:
« Det er for tida liten tilgang på tomter for einebustader i Gaupne. Ei fortetting på større
bustadeigedomar er i samsvar med den utviklinga det er lagt opp til, m.a. i arealdelen av
kommuneplanen.
Arealet på gbnr. 87/2 er 2054 m 2. Av dette er 1936 m regulert til bustadføremål. Dei fire
tomtene varierer i storleik frå 442 m 2 til 512 m 2. Tomtene er smale, dette føres et også at
husa får ei spesiell form. I avsnitt 4.5 i planomtalen er det føresett at husa har ei grunnflate
på 84 m 2 og med garasje på 30 m 2. Det kan byggjast i 2 etasjar. Ettersom det gjeld
fortetting av sentrumsområde, har ikkje rådmannen vesentlege me rknader til ei slik
avgrensing.
Området kan vere utsett for flaum. Det er teke omsyn til dette ved at det er sett krav om at
golvnivået i bustadhus skal ligge på kote 3,5 eller høgre.
Reguleringsframlegget er i samsvar med overordna politiske føringar, de t blir rådd til at det
blir lagt ut til offentleg ettersyn. »
Det er ikkje kome inn fråsegner som tilseier ei endra vurdering av reguleringsframlegget.
Rådmannen tilrår at reguleringsframlegget blir godkjent som reguleringsplan for området.

Dato: 22.08.2018.

Jarle Skartun Arne Ingjald Lerum
rådmann p lansjef
_____________________________________________________ _______________

Særutskrift skal sendast:
m/kopi til:


