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Reguleri n gsendring for gnr. 87, bnr. 2, Grandmo 6, i Gaupne. PlanId 2018002.
Marit og Arne Ringstad

Rådmannen si tilråding:

I samsvar med reglane i § 12 - 10 , jf. 12 - 11, i plan - og bygningslova , blir framlegg til
r eguleringsendring for gnr. 87, bnr. 2, Grandmo 6, i Gaupne , p lanId 2018002 , lagt ut til
ettersyn og sendt over til regionale fagorgan for fråsegn.



Saksutgreiing:

Prenta vedlegg: 1. Reguleringskart.
2. Reguleringsføresegner.
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.
Rådmannen rår til at reguleringsframlegget blir lagt ut til offentleg ettersyn.

Utval som har vedtaksmynde:
Plan - og forvaltni ngsstyret, jf. politisk delegeringsreglement.

Fakta:
Frå Ingeniørservice AS har Luster kommune fått tilsendt framlegg til reguleringsendring for
b ustadeigedomen, gbnr. 87/2, Grandmo 6, i Gaupne. Eigarar er Marit og Arne Ringstad.

Situasjon.
G bnr. 87/2, Grandmo 6, ligg på sørsida av Øyaga ta, tomten grensar i aust mot Øyagata 24 ,
der Fuhr Bygg AS per i dag har eit større bustadbygg under oppføring.

Reguleringsframlegget.
Reguleringsframlegget er vist på reguleringskart, vedlegg 1, med regulerings føresegner,
vedlegg 2.
F ramlegget omfattar heile gnr. 87, bnr. 2, i tillegg noko vegareal, eigd av Luster kommune.
Føremålet med reguleringsendringa er å leggje til rette for fortetting. Det er i dag ein
einebustad og eit uthus på tomten. Reguleringsendringa legg til rette for at det kan oppførast
3 einebustader, i tillegg til eksisterande einebustad, på området.

Tidlegare handsaming.
Eigarane av gbnr. 87/2 tok på eit tidlag tidspunkt kontakt med Luster kommune for å få ei
førebels vurdering av korleis kommunen ville stille seg til eit eventuelt fortettingsprosjekt.
Det vart halde oppstartsmøte med Ingeniørservice AS 18.01.2018 , jf. reglane i § 12 - 8 i plan -
og bygningslova. Luster kommune tilrådde då at reguleringsarbeidet vart starta opp. Oppstart
vart varsla 21.02.2018. Det kom ikkje inn vesentlege merknader, verken frå naboar eller frå
aktuelle fagorgan. For det som gjeld planprosessen elles, viser rådmannen til vedlegg 3,
planomtalen, der det er gjort utførleg greie for de nne.

Plansituasjon.
Største delen av reguleringsområdet er om fatta av reguleringsplan for Gaupne sentrum frå
1998. Ein mindre del er omfatta av reguleringsplan for Øyagata 25 , ( no Øyagata 24 ) , frå
2017. I begge planane er gbnr. 87/2 regulert til bustadføremål. Reguleringsframlegget legg
opp til ei høgre tomteutnytting enn fastsett i gjeldande plan , dette er gjort mogleg m.a. ved å
auke tillaten byggjehøgd e frå 7 til 8 m. Det blir elles vist til avsnitt 2.2.2 og 2.3. i
planomtalen, vedlegg 3.
Fortetting av Gaupne sentrum er elles i tråd med bustadstrategien i gjeldande arealdel frå
2015. H er heiter det i avsnitt 4.1.1. at ein skal leggje opp til konsentrert bustadbygging og
fortetting i Gaupne.

Formelle tilhøve.



Reguleringskartet er utforma, digitalt, i samsvar med gjeldande regelverk. Rådmannen har
heller ikkje merknader til reguleringsføresegnene.

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 smal e , dette føreset 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 , h ar ikkje rådmannen vesentlege merknader til ei slik
avgrensing.
Området kan vere utsett for flaum. Det er teke omsyn til dette ved at det er sett krav om at
golvnivå et i bustadhus skal ligge på kote 3,5 eller høgre.
Reguleringsframlegget er i samsvar med overordna politiske føringar, det blir rådd til at det
blir lagt ut til offentleg ettersyn.

Dato : 09.05.2018.

Jarle Skartun Arne Ingjald Lerum
rådmann p lansjef
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