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       Vår ref.: 01 / 3166 

       Dato: 05.12.2022 
          Vedlegg: Q-1 

 

Søknad om reguleringsendring 

Navn på 
forslagsstiller: 

Kristoffer Mong  Telefon  

Navn på gjeldene plan Detaljregulering for Hellvik eneboliger  

Plan ID 2021003 Gnr./bnr. 60/725 

Del av planen som 
endres 

BFS3 

Faktura sendes til:  Telefon  

Navn Kristoffer Mong  

Adresse Trosavigveien 130 

E-post kristoffermong92@hotmail.com 

Plankonsulent: Kristin Løland Telefon 99523748 

Firma Kristiansen & Selmer-Olsen AS 

E-post Kristin.loland@arkkso.no 

Bakgrunn 

Planendringen er utarbeidet av Kristiansen & Selmer-Olsen AS, på vegne av forslagsstiller 

Kristoffer Mong  

Bakgrunnen for endringen er å sette opp en natursteins mur i eiendomsgrensen.  

Forslagsstiller har vurdert, i dialog med plankontoret i kommunen, at reguleringsendringen 
kan behandles etter enklere prosess. Endringen er utarbeidet med den hensikt at 

intensjonen i gjeldende plan ikke vesentlig tilsidesettes. 

Planforslaget 

Gjeldende reguleringsplan i planområdet er detaljregulering for Hellvik eneboliger, planID 
1101_2021003.  
Reguleringsendringen omfatter at det er mulig å oppføre en 2,5m høy natursteins mur i 
eiendomsgrensen.  

Forslag til reguleringsendring er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger, og 

vurderes ikke å falle inn under verken §§ 6 eller 8. 
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Reguleringsendringen endrer ikke planens intensjon som planverktøy i området, men
medfører en endring av plankartet og bestemmelser.

Endringer i plankart
Det legges inn en juridisk linje for støttemur nordvest innenfor tomt BFS3.

Figur 1 Utsnitt av gjeldene plankart (venstre). Utsnitt av planforslaget, med markering hvor det er satt inn område
for natursteins mur (høyre).

Endringer i bestemmelser:
Det settes inn en ny bestemmelse

h) Mur

Det tillates oppført støttemur i eiendomsgrense som vist i plankart. Muren kan ha en maks
høyde på 2,5 meter. Muren skal være av naturstein.

Vurdering av endring iht. PBL§12-14, 2. ledd
For at en reguleringsendring kan bli behandlet etter en enklere prosess må det vurderes til at
endringen ikke vil påvirke gjennomføringen av planen, ikke gå utover hovedrammene i
planen eller at endringen ikke vil berøre viktige natur- og friluftsinteresser.

Påvirkning av gjennomføring av planen

Det vurderes til at oppføring av en ny mur i eiendomsgrensen ikke vil påvirke gjennomføring
av planen. Hensikt med planen er å legge til rette for fremtidig enebolig med garasje/carport
på eiendom Gnr/Bnr. 60/275. Ved å tillate en ny natursteins mur, så vil det være mulig å
gjennomføre planen. Da muren skal være en støttemur for å få oppført garasjen.

Hovedrammene i planen

Hovedrammen i detaljreguleringen for Hellvik eneboliger, er å legge til rette for fremtidig
enebolig på eiendom 60/725. Det vurderes til at foreslåtte endring ikke vil endre
hovedrammene i planen, da det innebærer å føre opp en natursteins mur for å tilpasse
bebyggelsen til terrenget.
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Viktige natur- og friluftsområder 

Ut ifra nåværende og fremtidig bruk, samt tiltakets størrelse og lokalisering i forhold til 
eksisterende bebyggelse, vurderes tiltakets samlet sett å ikke i vesentlig grad å være i 
konflikt med intensjonene i Naturmangfoldloven § 8-12. Endringen er å sette opp en 
natursteins mur innenfor område for boligbebyggelse og vil da ikke være i konflikt med 
naturmangfoldloven.  

Konklusjon 

Ut ifra vurderinger ovenfor kan endringen utføres som en reguleringsendring etter forenklet 
prosess jf. PBL 12-14, 2. ledd.  

Oppsummering og konsekvens av foreslått endring 

Endringen medfører en ny bestemmelse for oppføring av forstøtningsmur i eiendomsgrensa, 
muren skal fungere som støttemur for garasjen. Forslaget medfører også en endring i 
plankartet som begrenser plasseringen av muren. Virkningen av endringsforslaget vil 
innebære at det nå er mulig å sette opp en mur i forbindelse med å sette opp garasje 
tilknyttet bolig.  

 

Med vennlig hilsen 

Kristin Løland 

Arealplanlegger 
Kristiansen & Selmer-Olsen 

 

VEDLEGG  

- Ny bestemmelse 
- Nytt plankart 

 

 


	Søknad om reguleringsendring
	Bakgrunn
	Planforslaget
	Endringer i plankart
	Endringer i bestemmelser:
	Vurdering av endring iht. PBL§12-14, 2. ledd
	Påvirkning av gjennomføring av planen
	Hovedrammene i planen
	Viktige natur- og friluftsområder
	Konklusjon

	Oppsummering og konsekvens av foreslått endring
	VEDLEGG



