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Ansvarlige 
 
Fagkyndig 

Firma Pro Invenia AS 

Kontaktperson Reidun Bjerke Sveen 

E-post Reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no 

Telefon 93204221 

 
Forslagsstiller 

Firma Betongindustri AS 

Kontaktperson Atle Nygård 

E-post asbetong@gmail.com 

Telefon 97139860 

Hjemmelshaver Navn Laviksvingen AS 

E-post / Telefon 97139860 

Formålet med planen (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav a) 
• Hensikt med planen er å legge til rette for utbygging av flermannsboliger hovedsakelig 

innenfor eiendommene 9/152 og 9/254. Det vil også bli etablert avkjøring til området, 

eventuelt en forbedring av eksisterende.  

• Fremtidig arealformål vil i størst mulig grad være boligformål. Noe areal vil også bli avsatt til 

veg, teknisk infrastruktur, lekeplass ol.  

  

mailto:Reidun.bjerke.sveen@proinvenia.no
mailto:asbetong@gmail.com
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Planområdet og omgivelsene (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b) 
Planavgrensning og lokalisering 

Planområdet ligger i Lavik (figur 1), ca. 6,5 km fra kommunesenteret, Kleppestø.  Arealet på 

planområdet er ca. 9daa. Planavgrensningen (figur 2) følger i hovedsak eiendomsgrensene til gnr/bnr 

9/152 og 9/254, samt at tilstrekkelig areal rundt fremtidig adkomst til området på eiendommene 9/6, 

9/41, 9/170 og 9/278. På deler av eiendommen 9/41 regulerer vi også for formålet, men grunneier 

må avgjøre om de ønsker å bygge ut der.  

Oversiktskart i målestokk 1:5000 i A4 ligger vedlagt.  

 

 

 

Figur 1: Oversiktskart som også viser planområdet.  
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Figur 2: Foreslått planavgrensning. 
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Beskrivelse av planområdet 

o Dagens arealbruk: Innenfor foreslått planområde er det stort sett ubebygd og 

skogkledd areal, sett bort i fra et bolighus i ved vestlige delen av området. Dette 

huset er ikke bebodd, og er tenkt revet i forbindelse med dette tiltaket. Deler av 

området er også adkomstvei til eksisterende boliger like utenfor planområdet (figur 

3).  

Figur 3: Flyfoto av området som viser arealbruk. 

o Eiendomsforhold:  

Gnr/bnr Hjemmelshaver 

9/152 Laviksvingen AS (Tiltakshaver) 

9/254 Laviksvingen AS (Tiltakshaver) 

9/6 Johanne Tveit 

9/41 Bjørn Gjertsen 

9/170 John A. Strand Rimmereide og Kjellaug 
D. Rimmereide 

9/278 Bjørn Juvik 

 

o Tilstøtende arealbruk: I umiddelbar nærhet til planområdet finner vi eneboliger i 

nord. Sør for området går Ravnangerveien (Fv. 562). Vest for området er det skog i 

dag, men dette området ligger innenfor reguleringsplanen for Juvik-Ravnanger, og vil 

fremtidig bli utbygd som ny fylkesveg.  

Analyse av nærområdet og omgivelsene  

o Planområdet ligger på en høyde langs veien, med ulent terreng (figur 4). Det vil være 

behov for sprengning og tomteopparbeidelse av terrenget før det kan etableres 

boliger her. Det er ingen kjente elver, bekker eller andre vassdrag innenfor 

planområdet. Ca. 100 meter nord for planområdet (i luftlinje) renner en elv.  
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Figur 4: Viser høydeforskjellene innenfor planområdet. 

o Planområdet ligger midt imellom flere barne- og ungdomsskoler (figur 5), men 

kretser til Kleppe skole. Det er også flere barnehager i omkringliggende område (figur 

6). Selve området er ikke klassifisert som friluftsområde, og det er ingen registrerte 

turstier/turområder i umiddelbar nærhet (figur 7). Ca. 250 meter sør for 

planområdet er det etablert bussholdeplass (figur 8).  

 

Figur 5: Viser skoler i nærheten av planområdet. 
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Figur 6: Viser barnehager i nærheten av planområdet. 

 

Figur 7: Viser turstier (tykk rød linje til høyre i kartet) turområder (punkt) i nærheten av planområdet 

(fra ut.no). 
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Figur 8: Viser bussholdeplasser i nærheten av planområdet. 

Plansituasjon og føringer (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav g) 
Forholdet til kommuneplanens arealdel. Sett inn utsnitt med foreslått planavgrensning. 

Arealet er i kommuneplanens arealdel (plan-id: 124709001) avsatt til boligbebyggelse. 

Ifølge pkt.3-4, i planbestemmelsene til kommuneplanens arealdel, stilles det krav om 

utarbeidelse av reguleringsplan ved oppføring av mer enn 4 boligenheter. Ved oppføring av 

færre boligenheter vil krav om utarbeidelse av reguleringsplan måtte vurderes i forhold til 

pbl. § 12-1, 3. ledd. Denne paragrafen sier at «for gjennomføring av større bygge- og 

anleggstiltak og andre tiltak som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, kreves 

det reguleringsplan».  

 

Forholdet til gjeldende reguleringsplan:  

Arealet er i reguleringsplanen for FV 562 – Juvik-Ravnanger (plan-id: 124700236) avsatt til 

boligformål (figur 9).  

Planbestemmelsene for boliger (B) i reguleringsplanen henviser til kommuneplanens 

arealdel, og at det er kommuneplanens og Plan- og bygningslovens bestemmelser som er 

gjeldende.   
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Hensynssoner: Deler av arealet som ønskes utbygd ligger innenfor støysonen fra vei 

(H210_2). Også her er det kommuneplanens og Plan og bygningslovens bestemmelser som 

er gjeldende.  

 

 

Figur 9: Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for området sammen med foreslått planavgrensning. 

 

Man er ikke kjent med at det foregår annet reguleringsarbeid i umiddelbar nærhet.  

Kort presentasjon av prosjektet / planidéen (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav c, d og e) 
Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Som følge av tiltaket vil det bli etablert flermannsboliger innenfor planområdet. For å oppnå gode 

uteoppholdsareal vil det bli tatt utgangspunkt i kommunens egen norm for uteoppholdsareal. Det er 

ønskelig å etablere gode uterom som ligger skjermet for støy fra både eksisterende vei, og ny 

fylkesvei som er regulert i gjeldende reguleringsplan. Store deler av planområdet ligger innenfor 

støysone fra vegen, og dette vil derfor få stort fokus i planarbeidet.  

I tillegg til uteareal på hver enkelt tomt, vil det også bli etablert lekeplasser i henhold til kommunens 

normer.  

Når det gjelder renovasjon vil dette vurderes nærmere i planprosessen. BIR vil bli varslet oppstart av 

planarbeidet, og kan dermed komme med tilbakemelding på hvordan de ønsker at renovasjon skal 

løses innenfor området.  

Når det gjelder adkomst er det ønskelig å benytte seg av eksisterende adkomst til området. Denne 

adkomsten er omregulert gjennom gjeldende reguleringsplan for området. Det må vurderes om det 

må gjøres utbedring av adkomstvei/ev. endring av trase.  
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Som nevnt er det ønskelig å etablere flermannsboliger innenfor området. Et visst antall av disse må 

være tilgjengelige boenheter. Utforming og arkitektur for boligene er ikke bestemt på dette 

tidspunktet.  

Parkering for de planlagte boligene vil bli plassert på mest mulig egnede plasser. Parkeringsplassene 

vil i stor grad være felles, da det planlegges for flermannsboliger. Parkering vurderes nærmere etter 

at antall boliger blir fastsatt.  

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
Tiltakshaver ønsker å bidra til en fortetting av boliger i området, og det er derfor ønskelig å etablere 

ulike varianter og størrelser av flermannsboliger. Volum, byggehøyder, utnyttelse og/eller antall 

boenheter er ønskelig å komme frem til gjennom et samarbeid med kommunen.  

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b og f) 

Som følge av prosjektet må det gjøres terrengarbeid. Det er ulent, og noen steder bratt terreng i 

området, og dette må utbedres før det kan etableres boliger her. Området skråner oppover bak 

planområdet. Boliger innenfor planområdet vil ikke føre til silhuettvirkning. Man er ikke kjent med 

eksisterende snarveger som må tas vare på. Det er ikke registrert viktige naturtyper innenfor 

området.  

Prosjektet vil føre til mer trafikk på veiene som leder til planområdet, men siden eksisterende 

fylkesvei planlegges lagt om, kan man anta at den totale trafikkmengden ikke vil øke i stor grad. I 

gjeldende reguleringsplan for området er det lagt til rette for gang- og sykkelveg forbi planområdet. 

Dette er positivt for tiltaket.  

Eksempel på utredninger som kan bli nødvendig er vann, avløp og overvann, trafikksikkerhet og 

geoteknikk, kulturminner. Listen over utredningstemaer er ikke uttømmende, og utredningsbehovet 

kan endre seg underveis i prosessen.  

Samfunnssikkerhet (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav i) 
Etter en gjennomgang av ulike databaser finner man ikke at det er store utfordringer/direkte 

konflikter i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet.  

Foreløpige temaer som vil bli sett nærmere på i ROS-analysen er blant annet:   

• Overvann 

• Forurensing (støy og luft) 

• Tilkomst for utrykningskjøretøy  

• Trafikksikkerhet 

• Geoteknisk vurdering 
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Vurdering i forhold til om tiltaket er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav l) 
Planlagt tiltak er i tråd med overordnet plan, og jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 6 og 8 

vurderer vi saken til å ikke kreve konsekvensutredning. Dette vil bli vurdert sammen med kommunen 

på oppstartsmøte.  

Planprosessen og samarbeid / medvirkning (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav h, j og k) 

Medvirkning i plansaker følger stort sett av §§ 5.1 og 5.2 i plan- og bygningsloven. Dette er lovens 

minstekrav og i mange saker er det behov for ytterligere medvirkning. Dette vil bli vurdert 

fortløpende i sakens gang.  

 

Direkte berørte parter vil bli informert tidlig i prosessen, og vi vil underveis vurdere behov for et 

åpent informasjonsmøte om saken. Underveis kan det bli nødvendig å avklare spesielle ting med 

ulike sektormyndigheter. Behovet vil vurderes underveis og eventuelle avklaringer vil bli redegjort for 

i plandokumentene 

 

Instanser som vil bli varslet planoppstart (listen er ikke uttømmende): 

 

Fylkesmannen i Hordaland 

Hordaland Fylkeskommune 

Statens vegvesen 

BIR AS 

Askøy brann og redning 

Mattilsynet 

NVE 

 

Vedlegg: 

- planavgrensning i SOSI 

- Kart med planavgrensning i A4 

 

 


