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Vedlegg:  
1 Forslag til reguleringsplan og VA-plan for Olalia, tomt 24, deler av gnr 96 bnr 1 

  

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 14.10.2020  

Behandling: 

 

Utvalget fremmer følgende forslag: 

Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan og 

VA-plan for Olalia tomt nr. 24, med tilhørende bestemmelser for deler av gnr. 96, bnr. 1 

legges ut til offentlig ettersyn, på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at følgende blir tilføyd i planens bestemmelser § 1.1. Boligbebyggelse 

før egengodkjenning: 

a) All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og skal utformes på en slik 

måte at den eksponeres minst mulig. Bebyggelsen skal underordnes viktige 

landskapstrekk og landemerker. Silhuettvirkning av ny bebyggelse skal vurderes. 

b) Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal ifølge plan- og 

bygningslovens formål ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte 

byggetiltak (pbl § 1-1) 

c) Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en 

slik måte at uttak og forflytning av masser minimeres, og slik at eksisterende 
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terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming og plassering skal 

sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksareal.  

d) Større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer bør unngås. 

2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert 

og eventuelt innarbeides i planforslaget og bestemmelser før egengodkjenning. 

3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg 

gjøre skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives 

4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskrevne måte 

  

Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2.  

Forslaget vedtas enstemmig. 

 

Vedtak: 

 

Utvalg for plan, landbruk og miljø finner å kunne godkjenne at forslag til reguleringsplan og VA-

plan for Olalia tomt nr. 24, med tilhørende bestemmelser for deler av gnr. 96, bnr. 1 legges ut til 

offentlig ettersyn, på følgende vilkår: 

1. Det forutsettes at følgende blir tilføyd i planens bestemmelser § 1.1. Boligbebyggelse 

før egengodkjenning: 

a) All bebyggelse skal tilpasses det naturlige terreng og skal utformes på en slik 

måte at den eksponeres minst mulig. Bebyggelsen skal underordnes viktige 

landskapstrekk og landemerker. Silhuettvirkning av ny bebyggelse skal vurderes. 

b) Prinsippet om estetisk utforming av omgivelsene skal ifølge plan- og 

bygningslovens formål ivaretas i planleggingen og i kravene til det enkelte 

byggetiltak (pbl § 1-1) 

c) Nye tiltak skal, i utforming og plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en 

slik måte at uttak og forflytning av masser minimeres, og slik at eksisterende 

terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming og plassering skal 

sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksareal.  

d) Større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer bør unngås. 

2. En forutsetter at merknader som er kommet inn i løpet av høringsperioden blir vurdert 

og eventuelt innarbeides i planforslaget og bestemmelser før egengodkjenning. 

3. Planforslaget skal oversendes sektormyndighetene for uttalelse. Så langt det lar seg 

gjøre skal alle parter og tilgrensende naboer tilskrives 

4. Administrasjonen pålegges å forestå kunngjøring på foreskrevne måte 
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Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens § 5-2.  

 

 

 

 

Saksprotokoll i Utvalg for plan, landbruk og miljø - 16.09.2020  

Behandling: 
 
John Lernes fremmer utsettelsesforslag. 
 Utsettelsesforslaget vedtas enstemmig. 
 
Vedtak: 
 
Behandling utsettes. 
 
 
 
 

Innstilling: 

Utvalg for plan, landbruk og miljø returnerer planforslaget med tilhørende dokumenter til 
konsulent/tiltakshaver for revidering. Intensjonene i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel 
§1.5.7 og reguleringsbestemmelsene som ligger i planområdet Lervågen for tomt 24 vedrørende 
terrengtilpasning og bevaring av eksisterende terreng må innarbeides i reguleringsplanen. Det må 
fremgå av de juridiske dokumentene (plankartet og bestemmelsene) hvordan disse intensjonene sikres. 
Inntil dette er gjort vurderes plandokumentasjonen å være mangelfull.  
 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningslovens §12-11. 
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Sammendrag 
Planforslaget omfatter detaljregulering av boligområde Olalia tomt 24, der det tilrettelegges for 
utbygging av flerboligbygg. Totalt legger planforslaget opp til mulighet for utbygging av 22 boenheter 
innenfor området. 
 
Rammene for planarbeidet er definert via bestemmelsene i reguleringsplanen for Lervågen, der det står 
at det «bør legges vekt på terrengtilpassede løsninger.» I tillegg står det i fellesbestemmelsene for 
boligfeltet §11.6 at «byggarbeidet skal utføres under all mulig hensyntagen til terreng og vegetasjon», 
og i §11.8, siste ledd: «Planering i større utstrekning tillates ikke.» 
 
I tillegg har kommuneplanens arealdel (§1.4-1-8) bestemmelser som ligger til grunn for ethvert 
reguleringsarbeid. Spesielt vises det her til §1.5.7, siste avsnitt: «Nye tiltak skal, i utforming og plassering 
på tomta, være tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og forflytting av masser minimeres, og slik at 
eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming og plassering skal sikre gode 
visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksarealer (...)» Retningsgivende skal være at større 
forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer bør unngås.  
 
Det er gitt tilbakemelding flere ganger i løpet av planprosessen vedrørende utfordringer knyttet til 
terrengtilpasning, uten at en kan se at planforslagets juridiske dokumenter (plankart og bestemmelser) 
sikrer hensynet til dette temaet på en tilstrekkelig måte. 
 
Intensjonene i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel §1.5.7 og reguleringsbestemmelsene for 
overordnet reguleringsplan vedrørende terrengtilpasning og bevaring av eksisterende terreng må 
innarbeides i reguleringsplanen. Det må fremgå av de juridiske dokumentene (plankartet og 
bestemmelsene) hvordan disse intensjonene sikres. Inntil dette er gjort vurderes plandokumentasjonen 
å være mangelfull, og kommunedirektøren tilrår derfor overfor utvalg for plan, landbruk og miljø at 
planforslaget med tilhørende bestemmelser ikke legges ut til offentlig ettersyn, men returneres til 
konsulent/tiltakshaver for revidering. 
 
Bakgrunn for saken 
3de arkitektur og design as, v/Terje Hamnes, Øvre Hovsbakkan 44, 7300 Orkanger, søker på vegne av 
tiltakshaver Kama Eiendom as, om igangsetting av reguleringsarbeid, privat forslag til detaljplan for tomt 
nr 24, innenfor vedtatt reguleringsplan for Lervågen, gnr 96, bnr 1. 
 

 
Figur: reguleringsplanen for Lervågen, gnr 96, bnr 1 m fl.  
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Reguleringsplanen for Lervågen, gnr 96, bnr 1 m fl, ble egengodkjent i Hitra kommunestyre 26.06.2008, 
sak 102/08.  
 
I bestemmelsene til reguleringsplanen §1.2 står følgende:  
 

1.2  Konsentrert småhusbebyggelse (flerboligbygg)  
1.2.1  På tomt nr 24 kan det oppføres flerboligbygg  
1.2.2  Før tomten kan bebygges, skal det utarbeides en detaljplan som skal godkjennes 

av kommunens faste utvalg for plansaker jf §28-2 i plan- og bygningsloven.  
1.2.3  Detaljplanen skal foruten flerboligbygg vise vann/avløp, avkjørsel, 

parkeringsplasser/parkeringsanlegg. Det skal også settes av et areal for sosialt 
samvær.  

1.2.4  Flerboligbyggene bør planlegges i enheter og ikke overstige 2 etg m/loft. Det bør 
legges vekt på terrengtilpassede løsninger. 

 
Med bakgrunn i dette søkes det om igangsetting av reguleringsarbeider for tomt 24. 
 
Saksopplysninger 
I søknaden anføres følgende:  
«På vegne av tiltakshaver Kama eiendom as søker vi herved om igangsetting av reguleringsarbeid, privat 
forslag til detaljplan for tomt nr 24 i Olalia. Tilliggende areal («buffersone») mot sørvest ønskes tatt med 
i planens avgrensning.» 
 

 
Figur: omsøkte planavgrensning  
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Vedlagt søknaden er fullmakt fra grunneier. 
 
Saksbehandlers vurdering som lå til grunn for behandling av igangsettingssøknaden var følgende: 

Det søkes oppstartet planarbeid i samsvar med vedtatt reguleringsplan for Lervågen.  
Det omsøkte området har et areal på 5,1 da.  
Det forutsettes at planen innholdsmessig følger opp reguleringsbestemmelsenes §1.2.  
Det er gjennomført oppstartmøte for planarbeidet 22.03.2018. Det vises til referat fra dette 
møtet. 

 
Med bakgrunn i dette ble det gitt tillatelse til igangsetting av planarbeid via delegert vedtak på vegne av 
teknisk komite, sak 137/18D. 
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble oversendt til naboer og berørte parter pr brev 08.05.2018, og via 
kunngjøring i lokalavisa Hitra-Frøya 14.05.2018. 
 
Hitra kommune mottok 13.02.2019 utkast til skisse for arealdisponeringen i området fra 3DE Arkitektur 
og design, der det ble bedt om en tilbakemelding fra kommunen. 
 

 
Figur: mottatt skisse for arealdisponeringen                            Figur: forslag til terrengsnitt 

 
Hitra kommune oversendte følgende forhåndsuttalelse til skissen 15.02.2019: 

Det vises til mail oversendt fra 3de arkitektur og design 5. februar 2019, der det bes om 
tilbakemelding på konsept i forbindelse med detaljregulering av område 24 innenfor 
reguleringsplanen for Lervågen.  
 
Henvendelsen følges av relativt lite dokumentasjon, og forhåndsuttalelsen baseres på en 
konseptskisse for området, samt 3 snitt gjennom området. Det presiseres at det er hovedgrepet 
for reguleringen av området det her gis tilbakemelding knyttet til, det er ikke mulig ved 
nåværende detaljeringsgrad å uttale seg til detaljene i prosjektet.  
 
Våre innspill til videre utvikling av det forelagte konseptet er følgende:  

• Terrengfallet i området tilsier at det bør legges opp til sokkeletasjer i bakre bygningsrekke 
(mot sør) for å unngå så omfattende terrenginngrep (evt parkeringssokkel)  

• Bygningsmassen bør avtrappes i større grad nedover i terrenget (mot nord), slik at 
terrenginngrepet blir mindre, og slik at boligenes sol- og særlig utsiktsforhold blir bedre.  

• Den valgte vei/adkomstløsningen til området gjør at det blir veldig mye asfaltert areal i 
området.  
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• Parkeringsplassenes organisering, med parkering innenfor parkeringsplass, vurderes å være 
uhensiktsmessig og svært upraktisk. Dette bør endres.  

• Det mangler felles uteareal (areal for sosialt samvær) ihht bestemmelsenes §1.2.3 for 
Lervågenplanen.  

 
Hitra kommune mottok revidert planforslag 14.10.2019: 
 

 
Figur: revidert planforslag                                                                 Figur: revidert terrengsnitt 

 
Følgende forhåndsvurdering ble oversendt til søker 06.01.2020: 

Det vises til mottatt planforslag - detaljplan for Olalia, tomt nr 24. Rammene for 
reguleringsarbeidet er definert via bestemmelsene i reguleringsplanen for Lervågen §1.2, der det 
defineres at området kan bygges ut med flerboligbygg som bør planlegges i enheter og ikke 
overstige 2 etg med loft. Det står også i bestemmelsene at det bør legges vekt på 
terrengtilpassede løsninger.  
 
I tillegg har kommuneplanens arealdel (§1.4-1.8) bestemmelser som ligger til grunn for ethvert 
reguleringsarbeid.  
 
Området er skrått med nordvendt terreng, der utsikt og solforhold forholder seg til ulike 
retninger og gir spesielle utfordringer for planleggingen av området.  
 
Ihht §2.2.1 Boligbebyggelse, i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel settes det en maks 
utnyttelsesgrad for disse områdene på 40% BYA. Det mottatte planforslaget har for høy 
utnyttelsesgrad i forhold til dette. Arealutnyttelsen for området må beregnes i forhold til det 
arealet som omfattes av tomt 24 i reguleringsplanen for Lervågen, selv om planforslagets 
planavgrensning er større enn dette og omfatter opprinnelig friområde.  
 
I reguleringsplanen for Lervågen står det at flerboligbyggene ikke skal overstige 2 etasjer med 
loft. Det bør legges vekt på terrengtilpassede løsninger. I planforslaget legges det opp til 2 
etasjer + sokkel (parkering og boder), noe som vurderes å være ok ettersom det ikke legges opp 
til loft.  
 
Det foreslås i planforslaget brede bygningskropper, noe som medfører relativt store 
terrenginngrep. Det anbefales å legge bygningskroppene parallelt med høydekotene, samt å 
gjøre bygningskroppene noe smalere for å redusere terrenginngrepene.  
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Det må legges ved planmaterialet visualisering/illustrasjon i 3D som synliggjør 
terrenginngrepene i området, bygningsvolumene, samt forholdet til boligområdet rundt.  

 

I plankartet er det lagt inn byggegrense som skal være styrende for plassering av bygninger i 
området. Ut i fra det vi kan se er bestemmelsene knyttet til plassering av bygninger i motstrid til 
dette.  
 
Det må i planbeskrivelsen dokumenteres at det er tilrettelagt for nok uteoppholdsareal ihht 
bestemmelsene i kommuneplanens arealdel. Det må tas inn rekkefølge-bestemmelser for 
opparbeiding av felles utearealer, og hva som hører med til denne opparbeidingen.  
 
Bestemmelsene må sikre forholdet til universell utforming, både i forhold til bygningene/boligene 
og ikke minst i forhold til brukbarheten av utearealene.  
 
VA-planen:  
Vi får ikke opp VA-traseene i SOSI-filen som er mottatt, og kan derfor ikke ta stilling til VA-planen 
slik den foreligger. Det bes om at det tas en dialog med VAR-enheten på dette (Øivind Johansen 
eller Odd Johnsen). Filen må kontrolleres for feil, og det må i tillegg sendes over en pdf av VA-
planen.  
 
ROS-analysen:  
Trafikkforhold/myke trafikanter i kryss/overgang ved fylkesveien i forhold til økt trafikk må 
vurderes.  
Følgende er dessuten presisert fra Fylkesmannen i Trøndelag vedrørende krav til ROS-analyse i 
plansaker den senere tida:  

Fylkesmannen forventer som et minimum av ROS-analyser i plansaker at:  

• kommunen sørger for at DSBs veileder fra 2017 med sjekkliste i vedlegg 5 
benyttes  

• det er en analyse med beskrivelser og ikke en ren sjekkliste med kryss under 
«ja» eller «nei».  

• det ligger ved en kildeliste til analysen  

• kommunens helhetlige ROS-analyse, fylkesROS, arealplanens ROS-analyse, 
andre tilstøtende områders ROS-analyser og kommunens 
beredskapsplanverk er en naturlig del av kildegrunnlaget i tillegg til NVE og 
NGU med flere.  

• et endret klima er tema og vurderes, og klimaprofiler er tatt inn i 
vurderingene.  

• ekstremvær, som styrtregn og vind vurderes, spesielt ved områder med 
mange harde flater, og i sentrumsområder.  

 
Det bes om at dette legges til grunn for ROS-analysen som ligger ved planforslaget. 

 
Hitra kommune mottok revidert planforslag 14.02.2020. Følgende tilbakemelding ble oversendt fra Hitra 
kommune til konsulenten 03.06.2020: 

«Det vises til mottatt planforslag 14.02.2020, oversendt forhåndsuttalelse datert 15.02.2019, 
samt oversendt forhåndsvurdering av planforslaget datert 06.01.2020.  
 
Rammene for planarbeidet er definert via bestemmelsene i reguleringsplanen for Lervågen §1.2, 
der det defineres at området kan bygges ut med flerboligbygg som bør planlegges i enheter og 
ikke overstige 2 etg med loft. Det står også i bestemmelsene at det bør legges vekt på 
terrengtilpassede løsninger. Fellesbestemmelsenes sier dessuten i §11.6 at «byggarbeidet skal 
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utføres under all mulig hensyntagen til terreng og vegetasjon», §11.8, siste ledd: «Planering i 
større utstrekning tillates ikke.»  
 
I tillegg har kommuneplanens arealdel (§1.4 – 1.8) bestemmelser som ligger til grunn for ethvert 
reguleringsarbeid. Spesielt vil en her vise til §1.5.7, siste avsnitt: «Nye tiltak skal, i utforming og 
plassering på tomta, være tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og forflytting av masser 
minimeres, og slik at eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming 
og plassering skal sikre gode visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksarealer. (..)» Retningsgivende 
skal være at større forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer bør unngås.  
 
Det er gitt tilbakemelding knyttet til utfordringer vedrørende terrengtilpasning flere ganger i 
løpet av planprosessen. I forhåndsvurdering oversendt 06.01.2020 står følgende: «Det foreslås i 
planforslaget brede bygningskropper, noe som medfører relativt store terrenginngrep. Det 
anbefales å legge bygningskroppene parallelt med høydekotene, samt å gjøre bygningskroppene 
noe smalere for å redusere terrenginngrepene. Det må legges ved planmaterialet 
visualisering/illustrasjon i 3D som synliggjør terrenginngrepene i området, bygningsvolumene, 
samt forholdet til boligområdet rundt.»  
 
Hitra kommune mottok revidert planforslag 14.02.2020, der illustrasjoner synliggjør at det er 
utfordringer knyttet til terrenginngrep og overgangen til området rundt /hensynet til 
omkringliggende terreng. Dette tydeliggjøres også i planbeskrivelsens pkt 3, der det står at «Det 
vil være nødvendig å lage en skjæring mot sør og vest for å kunne gi tilstrekkelig plass for 
byggenes atkomstforhold og uteoppholdsareal i sørlig solrik retning. (...)»  
Bestemmelsenes §1.1.3.10 sier følgende: «Areal utenfor byggegrense kan bearbeides 
terrengmessig med det formål å redusere skjæringer både fysisk og visuelt. Slikt tiltak skal gjøres 
kun i nødvendig omfang når det berører areal utenfor tomtegrense til tomt nr 24.»  
 
Vi ber om at planforslaget bearbeides slik at intensjonene i kommuneplanens arealdel 
vedrørende terrengtilpasning §1.5.7, og de reguleringsbestemmelsene som gjelder for 
planområdet Lervågen, innarbeides i reguleringsplanen. Det må fremgå av de juridiske 
plandokumentene (plankartet og planbestemmelsene) hvordan disse intensjonene sikres.  
Som eksempel legges her ved bestemmelsene fra reguleringsplanen for Litjslokheia, der valg av 
bygningstyper og forhold til terrengtilpasning har vært i viktige føringer: 
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Hitra kommune mottok følgende brev 28.08.2020 fra 3de arkitektur på vegne av tiltakshaver 
Kama Eiendom as: 

«Tilsvar : «Vedrørende forslag til detaljplan for Olalia, tomt 24.» av 3.6.2020 
Historikk mht. datoer for innsendt planforslag og kommunens «saksbehandling»: 
- Planforslag innsendt 1. gang per 14.10.2019 
- Henvendelse med spørsmål om saken er behandlet per 25.11.2019 
- Forhåndsvurdering 06.01.2020 (18 uker fra innsending) 
- Innsending av planforslag 2. gang 14.02.2020, bekreftet mottatt per 17.02.2020 
- Tilbakemelding forespørsel behandling 24.05.2020 (svar etter 10 uker –«kapasitetsproblemer» 
hos kommunen) 
- 03.06.2020 brev med ny «forhåndsvurdering/behandling»? (totalt ca, 16 uker fra innsendt 
forslag. 
 
Det kommunen nå ønsker forandret på mener vi er løsningen av bygnings- og terrengmessige 
detaljer som først bør avklares ved søknad om byggetillatelse. 
 
3d-visualisering ble vist fram og forklart allerede på første møte 22. mars 2018. Likevel ble dette 
krevd pånytt for gjeldende løsning. Vi mener tvert motsatt av kommunens oppfatning at 3d-
visualiseringen synliggjør de nødvendige, men minimerte terrenginngrep,som nettopp er i tråd 
med kommuneplanens arealdel §1.5.7. 
 
Vi velger herunder å utdype noen detaljer rundt hvordan detaljplanen er utformet for om mulig å 
gi kommunen bedre innsikt i foreliggende forslag: 
Husenes bredde, eller dybde på type C og A spesielt, er prosjektert fram utfra arkitektoniske 
kvaliteter, bokvalitet, uteoppholdsarealer, trafikk-logistikk, økonomi (salgbare konsept), terreng i 
samspill med parkering under husene (type C og A) og utnytting av tomta. Dette er kommunisert 
tidligere og framgår også av planbeskrivelsen. Vi har i planbeskrivelsen forklart hvordan 
konseptet gir god utnyttelse av tomta samt minimerer terrenginngrep. Som en 
tilleggsinformasjon kan det nevnes at antall boenheter på et stadium ble redusert med 4-6 
enheter nettopp for å minimere terrenginngrep og samtidig etterkomme kommunens anbefaling 
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om parkering i underetasje på type A og C. I tillegg ga dette bedre uteoppholdsarealer slik 
forslaget nå foreligger. 
 
Tomteeier Kama har som et selvsagt premiss at det må være en viss grad av utnyttelse av tomta i 
detaljplanen for å kunne forsvare prosjektutvikling på den og lage boliger med god bokvalitet. 
Normalt sett er det også i kommunens interesse med god utnytting av boligtomter. Tomteeier 
ønsker også å treffe markedet med arkitektoniske løsninger som folk etterspør. 
Bygningskroppene er lagt parallell med kotelinjene så godt det lar seg gjøre og i samspill med de 
andre planleggingspremissene. 
 
Tilleggsareal i reguleringsplanen som er utenfor Kamas tomt ble avtalt innlemmet som del av 
detaljplanen med det formål å kunne behandle terrenget for nettopp å minimere skjæringer. Det 
har hele tiden vært kommunisert at det er nødvendig med noe skjæring og fylling på grunn av 
tomtas beskaffenhet. 
 
Vi mener derfor at planforslaget samsvarer med intensjonene i kommunens arealplan §1.5.7. 
 
Vi har etterfulgt en rekke av rådene kommunen kom med etter første innsendelse av 
planforslaget. Men ikke alle råd og ønsker er mulige å oppfylle. Vi mener vi nå har laget en 
løsning på detaljplanen som utnytter tomta på en god måte både utfra bokvalitet, logistikk, 
trafikk utnyttelse og muligheter for arkitektonisk utforming. Dette er alle aspekter som er nøye 
vurdert og prosjektert allerede på dette stadiet. Det er også laget etterspurt VA-plan. Alle 
momenter i deres brev er belyst og diskutert med dere før. Disse ekstrarundene medfører 
unødvendig merarbeid og omkostninger for oss og tomteeier. 
 
Når det gjelder reguleringsbestemmelsene for Litjslokheia som kommunen refererer til: 
Vi har studert terrengsnitt og situasjonsplanen for Litjslokheia. Å telle koter er enkelt. BB1 der har 
klare likhetstrekk med C og A type på Olalia i situasjonen. Det er disse byggene dere ønsker 
«smalere». For Litjsokheia har prosjekterende valgt å vise snitt for bygg 88-101. Høydeforskjellen 
for terrenginngrepet fra forkant til bakkant av bygget er minimum 10m (medregnet svalgang/ 
inngangssone). For bygg 102-115 er tilsvarende høydeforskjell minimum 11-12m i terrenget. Det 
er i tillegg minimum 1m høydeforskjell fra intern atkomstveg til p-kjeller. Direkte sammenlign-
bare høydeforskjeller med hensyn til terrenginngrep i detaljplanen for Olalia er: 
C1-C2 = 4m 
C2-C3 = 7m 
A = 9m 
For Olalia ligger innkjøring til p-kjeller på samme nivå som atkomstveien. Terrenginngrepene på 
reguleringen for Litjslokheia er beviselig større enn i planforslaget for Olalia. Likeledes kan vi 
sammen-ligne utearealer i planforslagene; Olalia har sitt felles opphold-/lekeareal sentralt 
beliggende på flatt område, mens for Litjslokheia ligger det i relativt skrått terreng perifert i 
området. Noe som helt klart er en større utfordring i forhold til synlig terrenginngrep, 
atkomstforhold og etableringskostnad. Konklusjon: Detaljerte reguleringsbestemmelser er vel og 
bra, men det er viktigere hva som er realiteten i planforslagene til utbygging. 

 
Vi kan selvfølgelig endre på og legge til noen formuleringer i bestemmelser og planbeskrivelse 
når det gjelder å ivareta terrenghensyn, men løsningen av hvordan tomta utnyttes og 
planforslaget bør kunne behandles som det er foreslått og sendes på høring. Det er tross alt 
foreslått i samråd med Dere gjennom mange runder over alt for lang tid. I forhold til tiden som er 
gått forstår vi det som planforslag-et nå er ferdigbehandlet i sin helhet. Vi etterspør derfor 
bekreftelse på at planforslaget er lagt ut til høring.» 
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Vurdering 
Det er gjennomført flere grundige gjennomganger og tilbakemeldinger knyttet til planforslaget, og det er 
gjennomført en del endringer i planmaterialet med bakgrunn i vurderingene. 
 
Rammene for planarbeidet er definert via bestemmelsene i reguleringsplanen for Lervågen, der det står 
at det «bør legges vekt på terrengtilpassede løsninger.» I tillegg står det i fellesbestemmelsene for 
boligfeltet §11.6 at «byggarbeidet skal utføres under all mulig hensyntagen til terreng og vegetasjon», 
og i §11.8, siste ledd: «Planering i større utstrekning tillates ikke.» 
 
I tillegg har kommuneplanens arealdel (§1.4-1-8) bestemmelser som ligger til grunn for ethvert 
reguleringsarbeid. Spesielt vises det her til §1.5.7, siste avsnitt: «Nye tiltak skal, i utforming og plassering 
på tomta, være tilpasset terrenget på en slik måte at uttak og forflytting av masser minimeres, og slik at 
eksisterende terreng og vegetasjon i størst mulig grad bevares. Utforming og plassering skal sikre gode 
visuelle kvaliteter, lysforhold og bruksarealer (...)» Retningsgivende skal være at større 
forstøtningsmurer, oppfyllinger og terrengendringer bør unngås.  
 
Det er gitt tilbakemelding flere ganger i løpet av planprosessen vedrørende utfordringer knyttet til 
terrengtilpasning, uten at en kan se at planforslagets juridiske dokumenter (plankart og bestemmelser) 
sikrer hensynet til dette temaet på en tilstrekkelig måte. 
 
Intensjonene i bestemmelsene til kommuneplanens arealdel §1.5.7 og reguleringsbestemmelsene for 
overordnet reguleringsplan vedrørende terrengtilpasning og bevaring av eksisterende terreng må 
innarbeides i reguleringsplanen. Det må fremgå av de juridiske dokumentene (plankartet og 
bestemmelsene) hvordan disse intensjonene sikres. Inntil dette er gjort vurderes plandokumentasjonen 
å være mangelfull.  
 
De intensjonene som foreligger i kommuneplanens arealdel og overordnet reguleringsplan knyttet til 
terrengtilpasning og bevaring av eksisterende terreng kan ikke for et større boligområde sikres 
tilstrekkelig via en byggesaksprosess. En av hovedintensjonene knyttet til planprosessen er å 
tilrettelegge for forutsigbarhet for alle parter. En høringsprosess knyttet til en reguleringsplan omfatter 
mange flere aktører enn en nabovarsling knyttet til en byggesak vil gjøre, der kun de nærmest 
tilgrensende naboer har krav på nabovarsling. 
 
Plandokumentasjonen vurderes ikke å være av en slik kvalitet at det vurderes som tilstrekkelig til å 
legge planforslaget ut til offentlig ettersyn. Intensjonene i bestemmelsene til kommuneplanens 
arealdel §1.5.7 og reguleringsbestemmelsene som ligger i planområdet Lervågen for tomt 24 ved-
rørende terrengtilpasning og bevaring av eksisterende terreng må innarbeides i reguleringsplanen. Det 
må fremgå av de juridiske dokumentene (plankartet og bestemmelsene) hvordan disse intensjonene 
sikres. Inntil dette er gjort vurderes plandokumentasjonen å være mangelfull. En vil ut i fra dette 
overfor utvalg for plan, landbruk og miljø tilråde at planforslaget med tilhørende bestemmelser ikke 
legges ut til offentlig ettersyn, men returneres til konsulent/tiltakshaver for revidering. 


