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Endring av reguleringsplan Bolstadmoen I og II  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

Med heimel i § 12-14 i plan- og bygningsloven vedtek Luster kommune å endre gjeldande 
reguleringsplan for Bolstadmoen I og II i tråd med kart 4 og endringspunkt 1-5 i denne saka.  
 
 



Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  
Uprenta vedlegg:  
 
Samandrag:  

Rådmannen rår til ei mindre endring av gjeldande reguleringsplan for Bolstadmoen I og II slik 
at Torill Neverdal og Erik Bolstad får tilkomst over kommunal grunn til sin eigedom på 
Skjolden. Dette medfører at det kan gjerast nokon strukturelle endringar i området som gjer 
at kommunen kan løyse ut ei bustadtomt, og ein får litt meir praktiske løysingar til 
arealbruken i området.   
 
 
Utval som har vedtaksmynde:  
Mynde til utvalet er gjeve i fylgjande lov, forskrift eller delegeringsmynde: 
Plan- og forvaltningsutvalet 
 
 
Fakta: 
Luster kommune mottok følgjande søknad frå Torill Neverdal tidlegare i år:  
 

 
 
Området Neverdal viser til, ligg innanfor reguleringsplan Bolstadmoen I og II, jf kartutsnitt 1 
(oversiktskart) og 2 (gjeldande reguleringsplan) under.  



 
Kart 1 - oversiktskart     Kart 2 – gjeldande reguleringsplan 
 
Som det går fram av reguleringsplanen, så er det regulert inn ein ny veg som endar i det 
regulerte leikeområdet nedanfor arealet til Neverdal/ Bolstad Denne vegen har vore meint 
som atkomstveg inn til regulert men ikkje etablert tomt vist med raud ring på kart 2.   
 
Luster kommune skisserte ut ei løysing som vist på kart 4, der ein justerer planlagt veg slik 
at den går opp til Neverdal/ Bolstad sin eigedom. Ein justerer også kommunen si tomt. 
 

 
Kart 3 – løysinga som var ute til høyring  
 
Denne løysinga vart sendt til høyring. Dei offentlege instansane hadde ikkje merknader til 
løysinga, men etter å ha vurdert løysinga nøye i terrenget, stilte Bostad/ Neverdal samt 
nabioane Page og Bye/ Fjelldal spørsmål ved denne løysinga grunna terrenget og ulempe for 
dei eksisterande bustadane. Dei skisserte ei løysing med veg på oversida av eigedommen til 
Page (husnummer 12 på kart 3) mellom bustadtomtene og leikearealet. Dei la då til grunn at 
kommunen vart med på denne vegen fram til ny tomt.  



Kart 4 under viser ei skisse over ei sams løysing ein har kome fram til saman med Page og 
Neverdal/ Bolstad.   
 

 
Kart 4 - Skisse med tilrådd løysing 
 
Nummereringane under viser til nummera på kart 4. 
 

1. Det vert etablert ein traktorveg rett i overkant av bustadtomtene slik at Neverdal/ 
Bolstad får tilkomst til sin eigedom og kan utnytte denne i tråd med eige ønskje. Det 
vert då lagt inn ei stripe i planen regulert til landbruksføremål med føresegner om 
etablering av landbruksveg. Grunnen til at kommunen ikkje ønskjer å bli med på 
denne vegen som atkomst til bustadtomt er fleirdelt. Bilete under er teke frå om lag 
der landbruksvegen er tenkt starta og nedover. Det er stigningsforhold på den 
eksisterande gangvegen som ikkje tilfredsstiller krav til kommunal veg. Samstundes 
er dette regulert og etablert gangveg, men med skilta løyve til å køyre til fram til 
eigedommane. Rådmannen meiner det er uheldig å legge opp til meir køyring enn 
naudsynt på gangarealet og inn mot den etablerte leikeplassen på Moane som er i 
overkant av der føreslege landbruksveg er lagt inn.  

 



 
 

2. Skal kommunen legge til rette for å etablere den regulerte tomta som er i gjeldande 
reguleringsplan, så må avlaupsleidning gå om lag i regulert veg, altså på nedsida av tomta til 
Page. Då må det gravast uansett, og då meiner rådmannen at det er ei vesentleg betre løysing 
for tilkomst til den kommunale tomta. Denne kan løysast felles med avkløyring inn til Page, 
gjerne med litt makebytte. Då kan regulert veg stoppe i eigedomsgrensa slik som skissert i 
kart 4.  

3. Eigedommen vist med husnummer 6 har dårleg/ ikkje atkomst frå Veg 4 opp til bygningane. 
Den regulerte vegen har hatt som hensikt å skaffe denne tomta atkomst. Rådmannen rår til at 
det vert regulert inn tilleggsareal til denne tomta opp til eigedommen til Neverdal/ Bolstad, 
slik at den eventuelt kan få tilgang til landbruksvegen. Dette er som sagt ikkje noko god 
løysing som veg til bustader, men dei vil også kunne koma inn på tomta si nedanfrå. Med 
denne løysinga mister dei ikkje mulegheiten som ligg i gjeldande plan.  

4. Page ønskjer å kjøpe arealet som vert på innsvingen inn mot sin eigedom. Dette er i tråd med 
gjeldande reguleringsplan der det er regulert til bustadtomt. Rådmannen meiner dette kan gå 
inn i eit makebyte saman med noko sal av areal, men grunna leidningsnett, bør det ikkje 
etablerast nye bygnader utanfor dagens tomtegrense. Det bør regulerast inn byggegrense i 
dagens eigedomsgrense.  

5. Denne delen av regulert veg vert teken vekk, og ikkje-etablert tomt vert trekt ned til 
nabogrense. Då får den ei betre utforming, og naboane på nedsida få ikkje køyreveg på to 
sider.   

 
Vurdering: 
Rådmannen meiner skissert løysing gjev ei god mulegheit til å realisere ei ny bustadtomt på 
Skjolden, samstundes som det gjev Neverdal/ Bolstad akseptabel tilkomst til sin eigedom. 
Etablering av ein stall med hestar vil gje eit fint tilskott til lekeområdet som er etablert i 
Moane, då ungar får tilgang til å sjå dyr når dei er på leikeplassen.  
Ulempa er at det vert litt trafikk i gangevegen, men rådmannen meiner dette er innanfor det 
som er forsvarleg. Heilt avslutningsvis vil rådmannen vise til at det ligg kommunalt 
leidningsnett om lag der landbruksvegen er tenkt. De er ein føresetnad at vegen kan 
etablerast utan endringar på leidningsnettet. Ein annan føresetnad er at vegen vert etablert 
slik at det er kontrollert avrenning av overflatevatn inn mot bustadtomtene nedanfor. Dette 
må løysast ved prosjetering.  
 
Dato:   18.06.21                      
 



Jarle Skartun Knut Vidar Svanheld 
rådmann Plansjef 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:   
m/kopi til:   
 
 
 
 
 
 
 


