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SAKSFRAMLEGG 
 

Sakshandsamar:  Inger Handegård Arkiv: PLAN 2018004  
Arkivsaksnr.: 18/1692   

 
Reguleringsplan Grandmo busenter 2 gongs handsaming plan-id 2018004  
 
 
Rådmannen si  tilråding: 

I samsvar med § 12 – 10, i plan - og bygningslova, tilrår Plan- og 
forvaltningsstyret at kommunestyret gjer slikt vedtak: 
 
« I medhald av reglane i § 12 - 12 i plan og bygningslova, vedtek Luster kommunestyre 
reguleringsframlegg for Grandmo busenter, plan-ID 2018004, datert 15.11.2018, som 
detaljreguleringsplan for området.  
 
Vedtaket medfører at deler av fylgjande reguleringsplanar for området vert oppheva: 
- Reguleringsplan for Øyagata nord plan-ID 1998004 
- Reguleringsplan for Gaupne plan-ID 1998002 
- Reguleringsplan for Gaupne sentrum plan-ID 2009004» 
 
 



2 

Saksutgreiing: 

 
Prenta vedlegg:  
Reguleringsplankart datert 06.12.2018 (som utlagt til offentleg ettersyn) 
ROS-analyse – utvida datert 02.09.2019 
Planomtale og føresegner datert 15.08.2019 
  
Uprenta vedlegg:  
Innkomne merknader. 
 
Samandrag:  
Eksisterande busenter skal ombyggast og utvidast. I gjeldande reguleringsplan har 
busenteret ei tomt på 2 daa, men har nytta i tillegg fire eldre kommunale bustader. Desse er 
no er rivne. Tomta til desse bustadene vert lagt til tomta til Grandmo busenter slik at ny 
tomt vert på 4 daa. Dette krev ei omregulering frå bustadføremål til offentleg føremål. 
Endringa er i samsvar med gjeldande kommuneplan, arealdelen, frå 2019. Det er utarbeida 
ein situasjonsplan for ombygging og nybygging av busenteret. Det nye Grandmo busenter 
treng ny vegtilkomst frå Øyagata. Nytt kryss her vil påverka eksisterande kryss mot 
omsorgssenteret, så dette krysset og tomta til bedehuset er teke med i planen. Planutkastet 
vart 1. gongs handsama i møte 04.12.2018, sak 70/18. Planutkastet har vore ute til offentleg 
ettersyn i tida 06.12.18 til 26.01.19. Grunna motsegn til planen frå NVE/Fylkesmannen som 
gjeld ROS-analyse og flaumfare i området, vart ny ROS-analyse utarbeida og det er utarbeida 
nye flaumsonekart for heile Gaupne sentrum.  

 
Utval som har vedtaksmynde:  
Kommunestyret , jf. reglane i § 12 - 10 og § 12 – 12 i plan - og bygningslova og kommunen 
sitt politiske delegeringsreglement.  
 
Fakta: 
Det er vedteke at eksisterande busenter skal ombyggast og utvidast. Luster kommune har 
oppretta ei arbeidsgruppe som arbeider med dette. I gjeldande reguleringsplan frå 1998 har 
busenteret, BO7, ei tomt på ca. 2 daa. No skal tomta utvidast med bustadområdet, i 
gjeldande plan kalla BB7. Den nye tomta til Grandmo busenter vert på ca. 4,1 daa. Dette 
krev ei omregulering frå bustadføremål til offentleg føremål. Endringa er i samsvar med 
gjeldande kommuneplan, arealdelen, frå 2019. Reguleringsplanen er ikkje med i Luster 
kommune sitt planleggingsprogram vedteke av kommunestyret desember 2017. 12.12.2017 
vart det lyst ut arkitektkonkurranse for det nye busenteret. Situasjonsplan for området, 
utarbeida av Arkitektkontoret A 38 AS, er førande for reguleringsplanarbeidet. I 
bakgrunnsdokumenta for konkurransen står det at tilkomsten til Grandmo busenter skal skje 
i det nordaustlege hjørnet av planområdet. Vegen her er i dag regulert som gangveg. Dei fire 
bustadane som ligg i område BB7 vart bygde som vanlege kommunale bustader. Dei er 
seinare overtekne av Grandmo busenter som omsorgsbustader. Bustadene hadde dårleg 
standard og arealet var dårleg utnytta. Arbeidsgruppa si vurdering var at desse fire 
bustadene skulle sanerast, men at ein beheld og renoverer hovudbygningen til busenteret. 
Det skal byggast 4 bustader for ressurskrevjande brukarar og 8 omsorgsbustader, det skal 
etablerast fleirbruksareal og dagtilbod og utearealet skal tilretteleggjast med opphaldsareal, 
parkering, tilkomstvegar mm. Totalt vil busenteret ha 12 bueiningar med ca. 40 tilsette som 
arbeider i turnus (små stillingsprosentar).  
 
I økonomiplan for Luster kommune, 2018 - 2021, vart det sett av 30 mill. til prosjektet med 
planlegging og prosjektering i 2018 og utbygging i 2019 og 2020. Grandmo busenter har i 
dag vegtilkomst via bustadområdet Grandmo. Det er ynskjeleg å etablere ny vegtilkomst rett 
frå Øyagata. Her er det ein eksisterande bilveg, men denne har seinare vorte stengd som 
køyreveg. Ny avkøyrsle frå Øyagata vil påverke eksisterande avkøyrsle til omsorgssenter og 
bedehus. Det er ynskjeleg å stramme opp vegstrukturen og sikra god sikt for begge 
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avkøyrslene. Bedehuset er regulert i plan frå 1998, men denne planen har ingen føresegner 
knytte til bedehuset. Sidan bedehuset har planar om å bygge nytt og treng betre løysing for 
avkøyrsle og parkering, er også bedehuset teke med i planen. Området er tidlegare regulert 
og endringane i planen vert vurdert til å ikkje løyse ut krav om planprogram og 
konsekvensutgreiing etter kap. 4 i PBL.  
 
Oppstart av planarbeidet vart varsla 23.06.2018 i Sogn Avis, på Luster kommune si 
heimeside, og i brev datert 25.06.2018 til grunneigarar, naboar og offentlege 
høyringsinstansar. Frist for å komme med innspel vart sett til 20.08.2018. Det kom inn tre 
innspel og alle innspela er innarbeidde i planen før 1. gongs handsaming av planframlegget i 
møte 04.12.2018, sak 70/18. Planutkastet har vore ute til offentleg ettersyn i tida 06.12.18 
til 26.01.19.  
 
 
Samandrag av innkommen merknad: 
 
Fylkesmannen i Vestland - Samordna fråsegn med motsegn datert 19.02.2019 
Fylkesmannen motteke fråsegn med motsegn frå Noregs vassdrags- og energidirektorat 
(NVE), jf. brev 18.01.2019. Når det gjeld nærare grunngjeving for motsegna og forankringa i 
statlege føringar for arealforvaltninga, viser vi til fråsegna frå NVE. Kommunen er elles 
orientert om at Fylkesmannen ut frå manglar ved ROS-analysen, har motsegnsgrunnlag 
innan beredskapsområdet. 
 
Fylkesmannen har motteke ein oppdatert ROS-analyse frå Luster kommune. Dei vurderer det 
slik at denne analysen følgjer opp dei punkta dei meinte måtte utbetrast (jf. over) for at 
ROS-analysen skulle verte tilstrekkeleg. ROS-analysen er retta opp og motsegnsgrunnlaget 
frå Fylkesmannen har såleis falle vekk. 
 
Under føresetnad av at kommunen legg konklusjonane frå flaumvurderinga inn i 
ROS-analysen, og følgjer desse opp i plankartet og føresegnene til planen, fell 
grunnlaget for Fylkesmannen si motsegn på beredskapsområdet vekk. 
 
For å fastsetje sikker byggehøgde i samsvar med tryggleikskrava i byggteknisk forskrift 
(TEK17), er det etter NVE si vurdering trong for å gjere ei ny kartlegging eller ajourføring av 
modellen som vart brukt i 2001. I eit slikt arbeid rår NVE også til at det vert gjort vurdering 
på om flaumutrekninga framleis er gjeldande.  
 
For å sikre framdrift i prosessen rår fylkesmannen til at kommunen engasjerer 
konsulent til arbeidet med å utarbeide nye flaumsonekart. NVE vil gi rettleiing til å 
spesifisere krava som kommunen bør setje i samband med eit eventuelt oppdrag. 
 
Dei legg til grunn at Luster kommune no vil arbeide vidare med problemstillinga knytt til 
flaumfaren i Gaupne i tråd med NVE sine tilrådingar, slik at motsegna vert løyst. I og med at 
problemet med flaum ikkje berre gjeld planen for Grandmo busenter, men også mange andre 
utbyggingsområde i Gaupne, tilrår dei at flaumfaren og behovet for ytterlegare tiltak for å 
redusere flaumfaren vert vurdert og løyst i samband med det pågåande arbeidet med 
revisjon av arealdelen til kommuneplanen. 
 
Videomøte 29.01.2019 
I samsvar med rutinane for samordning fekk kommunen tilbod om eit dialogmøte med 
bakgrunn i motsegnsvarsla både frå NVE og frå Fylkesmannen. I fellesskap med kommunen 
vart det semje om at det ikkje var behov for eit dialogmøte, men at det det skulle haldast eit 
videomøte for å drøfte motsegnspunkta frå Fylkesmannen og NVE. Møtet vart gjennomført 
den 29.01.2019 der kommunen, NVE og Fylkesmannen var med. 
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Utarbeiding av nye flaumsonekart for Gaupne 
Konsulentfirmaet Cowi vart engasjert til å utarbeide nye flaumsonekart for Gaupne. Arbeidet 
starta mars 2019 og sluttrapport vart sendt inn 14.06.2019. Basert på dei nye 
flaumsonekarta vert minste byggehøgde innafor planområdet endra frå +3,5 til +3,7 meter. 
 
 
Vurdering: 
I samband med at planutkastet var ute til offentleg ettersyn kom det inn varsel om  motsegn 
til planen. Reguleringsframlegget kunne ikkje godkjennast utan at det låg føre sikrare 
dokumentasjon knytt til flaumfare. Nødvendige endringar er tekne omsyn til og er 
innarbeidde i ny, utvida ROS-analyse og i endra reguleringsføresegner. Plankartet treng ikkje 
å oppdaterast etter offentleg ettersyn.  
Rådmannen ser på endringane i føresegnene som små at det ikkje vert krav om ny offentleg 
utlegging av planen. Det er utarbeidd ny flaumsonekartlegging av Gaupne, denne dannar 
bakgrunn for minste byggehøgde i heile sentrumsområdet. Ny ROS-analyse er retta opp i 
samsvar med det nye flaumsonekartet. Alle krava i motsegna er no retta opp og planutkastet 
vert sendt over til kommunestyret for endeleg vedtak med dei endringane som vist til over.  
 
Dato: 30.08.2019                        
 
 
 
Jarle Skartun Arne Ingjald Lerum 
rådmann plansjef 
____________________________________________________________________ 
 
Særutskrift skal sendast:   
m/kopi til:   
 
 
 
 
 
 
 


