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Berørte naboer
Rogaland Fylkeskommune
Fylkesmannen i Rogaland

Vår ref.: rkt/rk Dato: 02.12.19

Søknad om reguleringsendringlmelding om reguleringsendring
Langgårdsfjellet, gnr. 46 bnr 38 mfl., Havsøy

lmedhold av plan- og bygningslovens  §  12—14 Endring og oppheving av reguleringsplan
søkes reguleringsendring for Langgårdsfjellet, gnr. 46 bnr. 38 mfl. Kristiansen  &  Selmer—
Olsen AS utarbeider endring på vegne av Bertelsen  &  Garpestad AS.

1. Bakgrunn
lgjeldende reguleringsplan er det Iagt opp til at konsentrert småhusbebyggelse har
parkering i  felles garasjeanlegg nord  i  planområdet. Dette viser seg å være en lite
salgbar løsning, siden markedet etterspør parkering i  tilknytning til den enkelte bolig.
Omsøkt endring er med dette nødvendig for å kunne gjennomføre reguleringsplanen.

2. Planprosess
Forslag til reguleringsendring er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og
vurderes ikke å falle inn under verken §§ 6 eller 8 i forskriften.

Reguleringsendringen endrer ikke planens intensjon om boligbygging i området.

Berørte naboer og et utvalg offentlige instanser varsles av tiltakshaver samtidig som
planarbeidet annonseres på kommunens nettside. Mottatte innspill innenfor fristen
kommenteres og ev. endringer innarbeides i plandokumentene, før
reguleringsendringen oversendes kommunen for behandling.

Forslagsstiller har vurdert, i dialog med plankontoret i kommunen, at
reguleringsendringen kan behandles etter forenklet prosess. Dersom det under
høringsrunde eller behandling av reguleringsendringen, mot formodning skulle komme
til vedtak om at reguleringsendringen må behandles etter normal planprosess, gjelder
denne søknad som melding om oppstart av planarbeid  i  samsvar med plan- og
bygningslovens § 12-1 og § 12—8. Søknad om reguleringsendring blir samtidig
annonsert på kommunens nettside.
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3. Forslag til endring
Nedenfor oppsummeres endring i  plankart og i  planbestemmelsene.  Det vil ikke bli gjort
endringer  i  planbeskrivelsen, da det ikke  vurderes  som nødvendig med full
reguleringsprosess  jf. pkt.  2 ovenfor.

Både  plankart og bestemmelse  foreslås  erstattet  i  sin helhet.

3.1  Plankart
Nedenfor  følger oversikt over endring i reguleringsformål. Blå skrift: forslag til
endring/tilføyelse:

Geldendelan *? '
arealFormål

Frittliggende 368
boli beb else 1111

Konsentrert 1093
boli beb else 1112
Blokkbeb else 1113 290

Garasjeanlegg (1119) 75

Leke lass 1610 63

Ve 2010 739
K'øreve  2011 588

Annen  veggrunn — tekn. 73
Anle 2018

Parkerin s lasser 2082 321
Grønnstruktur 3001 2560

Sum  hele planområdet
vertniv.  20  3 6170

Re ! 'ui-legrinf sendrm  '~ >;
Formål
Fdnhggende
boli beb else 1111

Konsentrert

boli beb else 1112

Blokkbeb else 1113
Renovasjonsanlegg
1550

Leke  lass 1610
Ve 2010

K'øreve  2011

Annen veggrunn  —  tekn.
Anle 2018
Parkerin s lasser 2082

Grønnstruktur 3001

Sum  hele planområdet
ven‘niv.  2 o 3

Areal

655

961

290
30

63
739
479

73

370

2510

6170
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Forslag til reguleringsendring skiller seg fra gjeldende plan på følgende områder i
plankartet, vertniv. 2. Det gjøres ikke endringeri plankart vertniv. 3.
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Figur  1:  Utsnitt  av  forslag til  reguleringsendring ?or  vertniv2. éje/Jende reguleringsp/an  er  vist i bakgrunnen.

—  K'øreve SKV1
Veglinjen endres til slik den er bygget. Veiens stigningsforhold er tilnaermet
gjeldende plans angivelser. Som følge avjustering av veitraséen justeres
formålsgrensene til områdene SPP1, SPP2, BKS og G1 tilsvarende. Snuhank
endres noe på plassering og utforming slik at den blir mer funksjonell samt
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bedrer tilgjengeligheten til grøntområdet G2. SKV1 utvides med 0,5 m  i  forhold til
gjeldende plan for å omfatte etablert støttemur til bygget vei. Kjørebanen innenfor
formålet er vist i plankartet med  juridisk  linje regulert kant kjørebane.

—  Konsentrert småhusbeb else BKS
Det tilrettelegges for parkering under bakken i tilknytning til boligene. På grunn av
topografien på tomta er det hensiktsmessig å plassere boligene  i  ulike nivåer.
Dette gir tilstrekkelig høydeforskjell mellom de ulike inngangsplan til boligene  slik
at garasjer kan etableres under terrenget. Som følge av endret vegtrasé
reduseres byggeområdet BKS med 132 m2 i forhold til gjeldende plan.
Byggegrense mot nabo i vest opprettholdes, mens byggegrense mot internvei
SKV1 tilpasses planlagte garasjer under terreng.
Omriss av planlagt bebyggelse og regulerte tomtegrenser vist  i  plankartet
tilpasses bearbeidet prosjekt.

- Frittli  ende småhusbeb else BFS 1
For å begrense terrenginngrepene på tomt BFS1 er boligen plassert noe høyere  i
terrenget enn hva gjeldende plan åpner for, samt at formålsområdet erjustert
noe i sørvest for å gi tomten funksjonelle og godt terrengtiipassede utearealer.
Tomten reduseres med 26 m2  i  forhold til gjeldende plan. Byggegrenser erjustert
i  forhold til ny plassering av snuhank, samt endring av tomten. Mot nord er
byggegrensen uendret.
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Figur  2:Terrengsnitt gjennom planlagt bolig i  BFS1

K:\Prosjekt\1868 Langgaardsfiellet  -  Bertelsen og GarpestadiOö. TegningerXOS.1—Skisseforslag 2019iSøknad om

reguleringsendringXSøknad om reguleringsendring Langgårdsijelietdocx

Flekkefjord Avd. Lyngdal Avd. Egersund Teiefon: 38 32 76 00 hovednummer Org.nr.: NO 968 392 131 MVA
Strandgaten 32 Fiboveien ZB Elvegt. 2 Mailadr.: flekkefiord@arkkso.no (felles) Bankgiro: 3126 27 92792
4400 Flekkefjord 4580 Lyngdal 4370 Egersund Hjemmeside: www.arkkso.no



Kristiansen&Selmer-Olsen medlem av
;  Sivilarkitekter a

arkitektbedriftene

 

Planlagt bolig har et bebygd areal på ca. 163 m2 inkl. terrasse og garasje, og et
samlet bruksareal på om lag 240 m2. Som følge av redusert tomteareal er det
behov for å øke utnyttelsesgraden på tomten fra 40 % BYA til 55 % BYA.
Maksimalt tillatt bruksareal reduseres til 250 m2 BRA.

- Frittli ende småhusbeb else BFSZ
Tomt BFS2 erstatter tidligere regulert garasjeanlegg i  gjeldende plan. På grunn
av topografien på tomten åpnes det for at denne boligen kan etableres i  3  etasjer
hvorav de to nederste etasjene blir liggende inn i terrenget. Ny boligtomt er på
322 m2.
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Figur  3: Terrengsnitt gjennom planlagt  bolig i BFSZ

Planlagt bolig har et bebygd areal på ca. 129 m2, inkl. garasje. Samlet bruksareal
for planlagt bolig er på om lag 288 m2. Med bakgrunn i dette  settes
utnyttelsesgraden på tomten til 55 % BYA og med maksimalt tillatt bruksareal på
300 m2.

- Parkerin s lass  SPP1
Formålsområdet tilpasses bygget vei SKV1. Parkeringsarealet SPP1 økes med
28 m2 som følge av endringen.

- Parkerin  s  lass SPP2
Omfatter opparbeidet gjesteparkering for boligene  i  BBB. Parkeringsplassen
reguleres som bygget. Arealet økes med 21 m2 som følge av endringen.
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-  Renovas'onsanle BRE
Området tillegges planen da det ikke fremkommer  i  gjeldende plan hvordan
renovasjonen skal løses. Regulert område er felles for boligene  i  BKS, BF81 og
BFS2, og skal benyttes til sekkeplassering på hentedagen. Det åpnes for at det
kan oppføres takoverbygg på arealet så fremt dette ikke er til hinder for sikten
ved utkjøring fra parkeringsarealet (SPP2) nedenfor. Det er ikke tillatt å parkere
bil på dette arealet. Arealet utgjør 30 m2.

- Grønnstruktur G 1-2
Areal avsatt til grønnstruktur reduseres med 50 m2 som følge av endringen.

3.2 Planbestemmelser
Nedenfor oppsummeres endringer i planbestemmelsene. Blå skrift: forslag til
tilføyelse/endringer.

Etter gjeldende plan ble vedtatt er det kommet ny sosi—standard noe som medfører
endret benevnelse på formålsområdene. Dette forholdet er oppdatert i både plankart og
planbestemmelser og utdypes med dette ikke nærmere.

§ 2 (reguleringsformål), underpunkt: Garasjean/egg for boligbebyggelse tas ut og
erstattes av Renovasjonsanlegg.

§  3  Estetikk endres som følger:
Den nye bebyggelsen og dets uterom skal ha en estetisk kvalitet som beriker det
eksisterende miljø, og gis et moderne formuttrykk av hø  y  arkitektonisk kvalitet.
Bebyggelsen skal ta utgangspunkt  i  eksisterende bygningsstruktur og ha en nøye
sammenheng i  skala og volum med nabohus og den øvrige bygningsmasse. Fasader
skall hovedsak ha trekledning, men kan ha innslag av andre materialer.

§ 8 Frittliggende småhusbebyggelse
8.2 endres som følger:
Bebyggelsen i BFS1 skal kunne oppføres  i 2  etasjer, og bebyggelsen i BF82 skal kunne
oppføres i 3 etasjer. Hovedetasje/underetasje(r), uten  utnyttban‘ loft. Garasje skal
etableres i boligens underetasje.

8.3 endres som følger:
Maksimalt tillatt bebygd areal for BFS1 er4Q 55 %—BYA, og for BFS2 er 45 0/o—BYA.
Tillatt bruksareal BRA for BFSl er 250 m2 og for BFS2 er 300 m2 W.

8.4 endres som følger:
Bebyggelsen skal ha saltak. Takvinkel skal ligge iinterva/let 25—35 grader. Maksimalt
tillatte mønehøyde 38:99for BFS1 er kote  40,7  og for BFS2 er kote 41,0.
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§  9 Konsentrert småhusbebyggelse
9.2 endres som følger:
Maksimalt tillatt bebygd areal er 65  %-BYA.  Tillatt bruksareal BRA innen området  erZOQ
730 m2.

§ 9.5 Garasjer skal plasseres underlinn i terreng. Garasje nord  i  området tillates etablert
inn i G2, men garasjetak skal da tilsås og opparbeides grøntmessig.

§ 11 Renovasjonsanlegg
11.1  f_BRE er fellesområde for renovasjon for boligene  i  BKS, BFS1 og BFSZ.  Området
skal benyttes til sekkeplassering for avfall på hentedagen. Det tillates oppført
takoverbygg på arealet så fremt dette ikke er til hinder for sikt i forbindelse med
utkjøring fra SPP2. Parkering på arealet er ikke tillatt.

§ 21 (rekkefølgebestemmelser) tas ut:

!

4. Virkninger av endringen
I  det følgende beskrives virkninger som foreslåtte endring medfører.

4.1 Bebyggelsen
Bebyggelsen er bearbeidet slik at den bedre er tilpasset terrenget, noe som medfører
endringer i planeringshøyder og mønehøyder på noe av bebyggelsen. Størrelsen på
boligene er tilnærmet den samme som i gjeldende plan. Endring i utnyttelsesgrad
kommer som følge av at tomtene er mindre enn  i  gjeldende plan samt at garasje under
bakken medtas i beregningen. Endring i byggehøyde vil ikke medføre redusert utsikt
eller solforhold for de andre boligene internt i planområdet eller omkringliggende
bebyggelse. Planlagt bebyggelse følger terrenget og vil ikke være fremtredende i
landskapet i fjernvirkning selv om bebyggelsen ligger på en høyde. Bebyggelsen vil ikke
komme i nevneverdig silhuett.

4.2 Naturmangfold
Naturmangfoldet vil i liten grad bli påvirket av endringen. Med bakgrunn i at
naturmangfoldet ble vurdert ved behandling av gjeldende plan, vil det ikke være
nødvendig å foreta vurderinger etter miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9—12.

4.3  Landskap
Perspektiver nedenfor viser bebyggelsens plassering i  terrenget.
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Planforslaget viser at planlagt bebyggelse er godt landskapstilpasset i form, høyde og
volum. Planlagte endringer ventes med dette å få små landskapsvirkninger og viser en
fornuftig plassering av bebyggelsen i landskapet.

4.4 Kulturminner og kulturmiljø
Gjennomføring av planen vil ikke gi konsekvens siden det ikke finnes registrerte
kulturminner innenfor planområdet.

4.5 Friluftsliv
Område for grønnstruktur vil bli noe redusert som følge av endringen. Reduksjonen er
imidlertid så liten at en vanskelig kan se at dette vil ha noen nevneverdig betydning for
utøvelse av friluftsliv. Atkomsten til grøntområdet er bedre tilgjengelig som følge av
endringen da det i enden av snuhank tilrettelegges for etablering av trapp som leder
opp i grøntområdet. Grøntområdet brukes i liten grad til friluftsaktiviteter i dag.

4.6 Trafikkforhold
Forholdet er avklart i gjeldende reguleringsplan, som viser avkjørsel fra
Hellelandsgaten. Det er ikke gjort endringer på eksisterende veisystem.

4.7 ROS
Det vises til ROS-analyse som ble utarbeidet i forbindelse med gjeldende
reguleringsplan for området.

Rasfare — Ingen virkning
Flomfare  —  Ingen virkning
Støy —  Ingen virkning
Luftforurensning —  Ingen virkning
Forurensning i grunnen  —  Ingen virkning
Beredskap og ulykkesrisiko — Ingen virkning
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5. Oppsummering

Prosjektet har volum og høyder som innordner seg området på en god måte.
Bygningsvolumene er brutt opp i høyde og utforming, noe som bidrar til en god
landskapstilpåsning. Ved å tilrettelegge for parkering i tilknytning til den enkelte bolig
økes attraktiviteten og salgbarheten av prosjektet.

Omsøkte endringer vurderes å være av mindre vesentlig karakter og anses ikke å gå ut
over hovedråmmene i gjeldende plan eller ha vesentlige virkninger for verken miljø eller
samfunn.

Dokumenter for gjeldende reguleringsplan er tilgjengelige i kommunens planbase:
htt s://kart.nois.no/ei ersund/Content/Main.as ?la out=ei ersund&time=1572256175&
vwr=asv. Dersom det er ønskelig, kan dokumentene sendes per post eller e—post.

Dersom det er ønske om nærmere informasjon og eventuelle kommentarer kan disse
rettes skriftlig innen 23.12.19 (3 uker) til: Kristiansen & Selmer—Olsen AS Sivilarkitekter,
Strandgaten 32, 4400  Flekkefjord, eller epost: flekkef'ord årkkso.no

Vennlig hilsen
Kristiansen  &  Selmer—Olsen AS

Siv.ark. MNAL

Ragnhild K. Tamburstuen
Arealplanlegger] Landskapsarkitekt MNLA
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