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PLANINITIATIV	–	PLANENDRING	PBL	§12-14	–	EIDE	HANDEL		
	
På	vegne	av	forslagstiller	Handelshuset	Eide	AS,	oversendes		planinitiativ	i	henhold	til	ny	
forskrift	om	behandling	av	private	forslag	til	detaljregulering	etter	plan	og	bygningsloven	av	
01.01.2018.			
	

	
ill	1.	Flyfoto	over	nærområdet	med	planområdet	indikert	med	rødt.		
	
Forslagsstillers	vurdering	er	at	innholdet	i	tiltaket	ikke	berører	viktige	regionale	eller	nasjonale	
interesser,	-og	ikke	endrer	eiendommenes	formål,	eller	i	vesentlig	grad	endrer	forholdet	til	
nærområdet	med	tilhørende	infrastruktur.	Formål	og	overordnet	arealdisponering	på	
eiendommen	videreføres	i	hovedsak	slik	bruken	fremstår	i	dag,	og	slik	det	er	hjemlet	i	gjeldende	
regulering	og	overordnet	plan.	Aktuelle	endringer	knytter	seg	til	flytting	av	formålsgrenser,	
oppstramming	av	trafikkarealer	mot	fylkesveien	og	en	utvidet	arealramme	for	butikken.	
		
Dette	planinitiativet	er	utarbeidet	etter	enighet	med	plan-	og	bygningsmyndigheten	og	
har	til	hensikt	å	avklare	godkjenningsprosessen	for	tiltaket.		
	
For	å	bidra	til	en	snarlig	byggestart	er	det	forslagsstillers	primære	vurdering	at	en	
byggesak	bør	kunne	behandles	i	forkant	av	et	planvedtak	så	fremt	en	reguleringsendring	
gjennomføres	–	det	legges	til	grunn	at	dette	vil	fordre	et	dispensasjonsvedtak	i	
byggesaken	i	påvente	av	reguleringsendringen.		
	
Det	er	videre	forslagsstillers	samlede	vurdering	opp	mot	lovkommentaren	at	tiltaket	kan	
behandles		som	en	planendring	etter	PBL	§12-14.		
	
1. Planprosess	–	forutgående	avklaringer		
	
Det	er	avhold	innledende	sonderingsmøter	med	plan-	og	bygningsmyndigheten,	Tromsø	
kommune.	Formålet	med	møtene	har	vært	å	avklare	godkjenningsprosessen	for	tiltaket,	
herunder	hvorvidt	tiltaket	utløser	krav	til	regulering,	krav	til	reguleringsendring	eller	kan	
behandles	som	byggesak.	Det	er	ikke	endelig	konkludert	på	dette	spørsmålet.	Plan-	og	
bygningsmyndigheten	ønsker	oversendt	et	planinitiativ	for	å	bedre	kunne	ta	stilling	til	
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spørsmålet.		Det	er	særlig	trafikale	forhold	knyttet	til	omlegging	av	gang-	og	sykkelveien	og	
parkeringsplassen	som	har	vært	drøftet.	I	tillegg	vil	tiltaket	omfatte	en	utvidelse	på	uregulert	
grunn	som	i	kommuneplanen	arealdel	er	avsatt	til	boligformål.			
	
Sweco	Norge	AS	har	gjennomført	telling,	beregnet	og	vurdert	trafikkavviklingen	i	krysset	ved	
Eide	handel.	Kapasiteten	er	vurdert	som	god.	Dette	er	sammenstilt	med	generelle	mål	om	
begrenset	trafikkvekst	og	hvordan	forventet	trafikk	fra	tiltaket	vil	fordele	seg	over	døgnet	og	
uken.	Dette	er	blant	annet	begrunnet	med	at	tiltaket	i	liten	grad	vil	medføre	en	trafikkøkning	i	
dimensjonerende	morgentime	når	belastningen	er	høyest.		På	ettermiddagen	vil	deler	av	
trafikken	til	tiltaket	allerede	være	på	veien	og	da	er	også	kapasiteten	i	krysset	best.			
	
Tromsø	kommune	har	i	sonderingsmøte	åpnet	for	at	tiltakshaver	kan	kontakte	vegmyndigheten	
for	en	nærmere	vurdering	av	de	trafikale	forholdene.	Det	er	også	gitt	signaler	om	at	det	bør	
utarbeides	en	trafikkberegning.		
	
Det	er	avholdt	et	sonderingsmøte	med	samferdsel	i	Troms	Fylkeskommune	der	man	har	blitt	
enige	om	følgende:		

• Tromsø	kommune	må	avklare	godkjenningsprosessen	for	tiltaket	som	plan-	og	
bygningsmyndighet.		

• Troms	og	Finnmark	Fylkeskommune	kan	bidra	i	en	dialog	rundt	ønsket	løsning	for	G/S-
veien	og	parkeringsarealet	langs	Fv858,	herunder	flytting/utforming	av	G/S-veien	og	
parkeringsareal,	samt	tilhørende	sikkerhetstiltak.			

• Saksbehandler	hos	Troms	og	Finnmark	Fylkeskommune	for	den	konkrete	vurderingen	av	
tiltaket	vil	være	Kenneth	Fox.	

	
Fylkeskommunen	har	stilt	seg	positiv	til	å	se	på	omlegging	av	gang	og	sykkelveien.	Ut	fra	dagens	
situasjon	bør	det	blant	annet	vurderes	tiltak	for	å	bedre	trafikksikkerheten	for	gående-	og	
syklende.	
	
	
2. Kort	presentasjon	av	prosjektet/planendringen.	
	
2.1	Bakgrunn	for	planendringen.	
Eide	Handel	er	en	velkjent	«landhandel»	/	dagligvarebutikk	lokalisert	i	Eidkjosen.	Det	drives	i	
tillegg	til	handelsvirksomhet,	også	produksjon	av	matvarer	basert	på	lokale	råvarer.	
Virksomheten	har	vært	aktiv	på	stedet	siden	1953	og	har	vært	under	kontinuerlig	utvikling	
siden	etableringen.	Eide	Handel	er	en	familiebedrift	og	planen	er	at	4.generasjon	Pettersen	skal	
videreføre	driften.		

De	gjentatte	om-	og	påbyggingene	har	gradvis	forverret	drifts	og	utviklingsmulighetene.	Dagens	
bygningsmasse	gjør	driften	tungvinn	og	gir	ikke	mulighet	for	å	integrere	butikken	og	
produksjonen	til	en	større	matopplevelse.	Samtidig	er	det	utfordringer	med	lave	etasjehøyder	og	
en	etterhvert	sliten	bygningsmasse	med	flere	tekniske	skavanker	som	vil	kreve	betydelige	
investeringer	de	kommende	årene.	Målsetningen	om	å	videreutvikle	Eide	Handel	til	en	enda	
råere	butikk	og	destinasjon,	ha	kontroll	på	kostnader	og	byggetid,	samt	holde	butikken	åpen	i	en	
byggeperiode,	har	ledet	til	at	nybygg	vil	være	det	beste	alternativet.	

Et	nybygg	vil	også	muliggjøre	en	trinnvis	utbygging	og	samtidig	utvide	bruksarealet	og	
parkeringsarealet	innenfor	det	tilgjengelige	tomtearealet.		
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2.2	Eksisterende	bebyggelse	og	eiendomsforhold	

 

Eksisterende bebyggelse består av flere bygninger og byggetrinn, fordelt over 3 plan. 
Hovedetasjen ligger delvis i terreng slik at takarealet er tilknyttet terrengnivå i bakkant. 
Hovedetasjen inneholder dagligvare, kafe, samt bakarealer/lager, grovkjøkken og varemottak. 
Plan 2 inneholder produksjon, lager og tekniske arealer, samt personalrom. Plan 3 inneholde 
lager, foredling og administrasjon. I tillegg er det noen boliger for personalet i deler av 
bygningsmassen.      

Dagligvare 1.500m2 
Bevertning 150m2 
Produksjon, Lager/logistikk 1.900m2 
Adm/kontor 350m2 
Annet personal 500m2 
SUM 4.400m2 
	

Handelshuset	Eide	er	hjemmelshaver	til	Gnr/Bnr:		

88/148	

88/110	

88/759	

88/760	

88/377	
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2.2	Planlagt	nybygg	–	mulighetsstudie/illustrasjonsprosjekt	

	
Figuren	viser	en	oversikt	planlagt	nybygg.		

Det	er	utarbeidet	en	mulighetsstudie/	illustrasjonsprosjekt	som	viser	planlagt	nybygg.	I	stor	
grad	videreføres	inntrykket	av	flere	bygninger	mot	parkeringsplassen	og	veien.	Plasseringen	av	
bebyggelsen	og	parkeringsplassen	videreføres	også	i	prinsippet	som	i	dag.	Foreløpig	
mulighetsstudien	viser	følgende	bruttoarealer	og	funksjoner	:		

Formål	 Areal	

Dagligvare	 2.500m²	

Bevertning	 300m²	

Produksjon,	foredling,	lager	 2.000m²	

Kontor/disponibelt	 700m²	

SUM	 5.500m²	

 

I planendringen er det ønskelig å regulere en arealramme for dagligvare på inntil 3000m2 og 
en samlet arealramme for virksomheten på 6000m2. Dette er begrunnet i mulighetsstudiens 
foreløpige karakter og behovet for fleksibilitet i den videre prosjektutviklingen, samt 
eventuelle senere byggetrinn/ombygninger. 

2.3	Nærmere	om	planendringen	

Reguleringsendringens	hensikt	er	å	legge	til	rette	for	et	nybygg	og	en	videreutvikling	av	Eide	
Handel.	Dette	omhandler	en	utvidelse	av	handels,	service	og	produksjonslokalene,	samt	
endringer	av	de	trafikale	disponeringene	internt	i	området.	Avkjøringer/kryssløsninger	mot	
fylkesvegene	opprettholdes	som	i	dag.	
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Prinsipielt	videreføres	dagens	arealdisponering	og	arealbruk	i	tråd	med	gjeldende	planer.	
Tiltaket/reguleringsendringen	omfatter	justeringer	i	forhold	til	gjeldende	planer:		

• Utvidelse	av	byggeområde/flytting	av	formålsgrense	mot	nord	(byggeområde	
Forretning/kontor	i	plan	0844	og	Sentrumsformål	I	KPA)		

• Endring	av	tillatt	utnyttelse/byggehøyde	innenfor	det	aktuelle	byggeområdet.		
• Byggeområde	O	(automatsentral	televerket)	i	plan	0844	tas	inn	i	kombinasjonsformålet	 
• Justering/forenkling	av	trafikkområde	inn	mot	fylkesveien:		

o Flytting	av	gang-	og	sykkelvei	langs	Fv.858	
o Trafikksikker	overgang	i	avkjørsel	fra	Fv858	I	sør	og	fra	Fv.862	I	nord.	 
o Oppstramming	parkeringsareal	og	kjøreareal	internt	på	området	
o Flytting	varemottak 

I	henhold	til	lovkommentaren	skal	planendring	etter	forenklet	prosess	(PBL§12-14)	sees	i	
sammenheng	med	regjeringens	ønske	om	å	effektivisere	planprosessen.	«Mindre	endring»	er	
erstattet	av	«når	endringene	i	liten	grad	vil	påvirke	gjennomføringen	av	planen	for	øvrig,	ikke	går	
utover	hovedrammene	i	planen,	og	heller	ikke	berører	hensynet	til	viktige	natur-	og	
friluftsområder.»	Av	lovkommentaren	fremgår	også	at	§12-14	kan	benyttes	i	forhold	til	eldre	
planer. 

Forslagsstiller	vurdering:	

Ledd	1:	i	liten	grad	påvirker	
gjennomføringen	av	planen	for	øvrig	

Det	legges	opp	til	å	videreføre	og	videreutvikle	dagens	
arealbruk	som	er	i	henhold	til	gjeldende	plan.	Det	er	ikke	
identifisert	konfliktpunkter	med	viktig	sammenhenger	
som	planen	er	del	av,	eksempelvis	etablering	av	
infrastruktur	eller	samferdselsanlegg.	Det	er	heller	ikke	
identifisert	forhold	relatert	til	endringen	som	har	
vesentlig	betydning	for	andre	planer/saker.		

Ledd	2:	ikke	går	utover	
hovedrammene	i	planen	

Tiltaket	omfatter	primært	justering	av	grenser	og	
arealformål.	Flytting	av	G/S-vei	er	vurdert	av	
vegmyndigheten.	Utvidelsen	av	byggeområdet	mot	nord	
berører	uregulert	grunn	som	tiltakshaver	selv	eier.	Med	
utvidelsen	er	samlet	handelsareal	innenfor	3000m2	og	
også	lokalisert	til	definert	bydelssenter	i	overordnet	plan.	
Forslagsstiller	vurder	derfor	at	verken	regionale	eller	
nasjonale	interesser	er	berørt,	eller	at	det	kan	foreligge	
grunnlag	for	innsigelse.	Generelt	er	det	ikke	identifisert	
vesentlige	konfliktpunkter	som	følge	av	planendringen.		

Ledd	3:	ikke	berører	hensynet	til	
viktig	natur-	og	friluftsområder	

Utvidelsen	av	byggeområdet	berører	allerede	bebygget	
areal.	Viktige	natur-	og	friluftsområder	er	ikke	berørt.	
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Utomsplan	som	viser	prosjektets	forhold	til	gjeldende	planavgrensninger	(rød	stiplet)	og	formålsgrenser	(blå	
stiplet),	samt	foreslått	planavgrensning	for	planendringen	(sort	stiplet) 
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2.4	Trafikale	forhold	

	
Flyfoto av dagens situasjon. 	
	
Eide	Handel	ligger	direkte	inntil	krysset	Eidvegen	–	Fjordvegen	og	i	umiddelbar	nærhet	til	buss	
og	innfartsparkering.	Butikken	har	avkjøring	fra	både	Fv.862(nord)	og	Fv.858(sør).	Det	er	anlagt	
gang-	og	sykkelvei	langs	begge	fylkesveiene.			

Foreliggende	trafikkanalyse(Sweco)	viser	at	kapasiteten	og	trafikkavviklingen	er	god.	Det	
planlegges	derfor	ingen	endringer	knyttet	til	avkjøring	eller	kryssutforming.	Tiltaket	omfatter	
imidlertid	en	flytting	av	gang-	og	sykkelveien	langs	Fv.858	som	følge	av	ønske	om	å	forbedre	
parkeringstilbudet.	Omleggingen	vil	gi	mulighet	for	å	forbedre	trafikksikkerheten	lang	gang-	og	
sykkelveien,	inkludert	overgangen	ved	atkomst	sør	(Fjordvegen).	

	

2.5	Varelevering	&	avfallshåndtering.	

Vareleveringen	foreslås	flyttet	til	søndre	del	av	eiendommen.	Dette	vil	bidra	til	en	forbedret	og	
tryggere	gangforbindelse	mellom	butikken	og	innfartsparkering/bussholdeplass	nord	for	
planområdet,	samt	en	mer	oversiktlig	situasjon	ved	den	mest	benyttede	inn/utkjøringen	til	
parkeringsplassen	(Fv.862).		

Vareleveringen	vurderes	å	overordnet	være	i	tråd	med	Bransjestandard	for	varelevering		fra	
LUKS.	Arealet	kan	også	benyttes	til	oppstilling	av	løsning	for	avfallshåndtering.		
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2.6	Parkering		
	

	
Eksisterende	parkering	utvides	mot	Fv852	og	har	fortau	opp	mot	busstopp/innfartsparkering	i	nord.		

Eksisterende	parkering	utgjør	om	lag	80	parkeringsplasser.	Denne	er	planlagt	utvidet	til	124	
plasser	når	butikken	utvides.	Dette	er	innenfor	gjeldende	rammer	i	kommuneplanens	arealdel.	

Det	skal	tilrettelegges	for	sykkelparkering	og	det	er	også	aktuelt	å	videreføre	ladestasjoner	for	
elbil.		

3. Gjeldende	planstatus	og	forhold	til	overordnet	planverk	
	
Kommuneplanens	arealdel	(2017-2026).	
Det	aktuelle	området	er	i	kommuneplanens	arealdel	avsatt	til	bydelssenter	og	sentrumsformål,	
samt	parkering.	Tilstøtende	områder	er	avsatt	til	vegformål	og	boligformål.		
	
Det	er	tillatt	utvidelse	av	bydelssenteret	med	900m2	forretning	og	et	samlet	forretningsareal	på	
2100m2.	Det	er	noe	uklart	hvordan	denne	arealrammen	er	bestemt.	Dagens	salgsareal	er	rundt	
1500m2	og	med	tillatt	utvidelse	på	900m2	burde	derfor	rammen	ha	vært	2.400m2.	Videre	er	
dette	også	den	minste	tillatte	arealrammen	innenfor	definerte	bydelssenter	i	kommunen.		 
	
Det aktuelle området omfattes av bestemmelsens pkt 10.4 parkering. Tiltaket ligger i midtre 
sone (grønn sone). Med arealramme for handel på 3000m2 og totalt for hele tiltaket på 
6000m2 gir dette mulighet for å etablere inntil 90 parkeringsplasser for besøkende og 60 
plasser for ansatte. Sykkelparkering skal vurderes særskilt for tiltak over 2000m2.  
 
Området	er	omfattet	av	Faresone	H330	(Radon)	og	Båndleggingssone	H710_F7	:	 
Storelva	–	Eidkjosen	–	Kaldfjord	Hensynssone	i	påvente	av	områdereguleringsplan.		
 
I henhold til bestemmelse 2.2.1 kan kommunen stille krav til områderegulering før 
detaljregulering. Formålet fremgår av bestemmelsen:  Kommunen kan stille krav... der dette 
anses nødvendig for å sikre helhetlige utbyggingsmønstre, sammenhengende strukturer og 
forutsigbare rammebetingelser for utbygging. Områdereguleringen skal blant annet klarlegge 
behov for sosial og teknisk infrastruktur, ta hensyn til variert boligbebyggelse, vegsystem, 
kollektivtransport, håndtering av overvann og grønnstruktur. 
 
Bestemmelsen legger til grunn at kommunen ved planmyndigheten skal gjøre en konkret 
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vurdering av behovet i hver enkelt plansak. Så vidt oss bekjent har ingen tiltak i bydelen utløst 
krav til områderegulering siden kommunedelplanen tredde i kraft. Siste vedtatte 
reguleringsplan i nærområdet er feltutbyggingen Eidkollen som nå er under utbygging.  
 
Forslagsstiller vurderer at den planlagte utvidelsen av Eide Handel i liten eller ingen grad 
utløser problemstillinger som tilsier at kommunen bør stille krav til områderegulering for 
dette tiltaket. Vi ser heller ikke at det planlagte tiltaket vil vanskeliggjøre formålet med 
bestemmelsen. Dagens virksomhet er i tråd med kommunedelplanen og skal videreføres med 
planendringen.  Reguleringsspørsmålet er begrenset til behov for justering/endring av 
formålsgrenser og G/S-veien langs Fv. 858, samt tillatt bruksareal. Omlegging og utbedring 
av teknisk infrastruktur vil kunne ivaretas i reguleringsendringen og/eller byggesaken. 
	

	
ill	5.	Kommuneplanens	arealdel.	
	
Arbeid	med	rullering	av	kommuneplanens	arealdel	bygger	på	vedtatt	arealstrategi	i	
Kommuneplanens	samfunnsdel.	Arealstrategien	inneholder	prinsipper	for	framtidig	arealbruk.	
Blant	aktuelle	forhold	er	følgende	relevante:			
	

• Utvikle	Eidkjosen	med	variert	tjenestetilbud	og	sosiale	møteplasser	tilpasset	det	
omlandet	de	skal	betjene.		

• Eidkjosen	betjener	et	større	omland	(ytre	deler	av	Kvaløya)	som	har	et	begrenset	
handels/servicetilbud.	

• Eidkjosen	som	kollektivknutepunkt	på	Sør-Kvaløya	og	som	gjør	tiltaket	tilgjengelig	for	
de	som	velger	buss.				

	
Kommunedelplaner	
Det	er	ikke	gjeldende	kommunedelplaner	for	Eidkjosen.		
	
	
Gjeldende	reguleringer	
Det	er	to	gjeldende	reguleringsplaner	som	berøres	av	planintiativet	:		

• Plid	1393	«Industri	i	Eidkjosen»	datert	23.02.2002	
• Plid	0844	«Del	av	Eidkjosen,	kryss	mellom	Rv862	og	Fv	x-55»	
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ill	6.	Gjeldende	regulering	illustrert	med		
	
Planforslaget	forventes	å	berøre	en	mindre	del	av	vegformålene	i	PliD	1393	i	forbindelse	med	
justering	av	fortausprofil	i	søndre	del	av	planområdet.		
	
PlID	0844	hjemler	eksisterende	forretningsvirksomhet	og	parkering.		
	
Statlige	retningslinjer.	
Det	er	ikke	registrert	særskilte	forhold	som	vil	stride	med	statlige	retningslinjer.		
Bakgrunnen	for	planinitiativet	kan	forankres	i	Planretningslinjer	for	samordnet	bolig,	-areal	og	
transportplanlegging.		
	
Regional	plan	for	handel	og	service	i	Troms	2015-2026.		
Regional	planbestemmelse	og	retningslinjer	for	handelsetableringer	i	Troms	inneholder	
bestemmelser	for	handelsetableringer	over	3.000m².	Det	kan	tillates	handelsetableringer	over	
3.000m2	i	definerte	bydelssentre	når	dette	betjener	det	lokale	omlandet.		
	
Eide	handel	er	i	dag	definert	som	bydelssenter	og	betjener	et	stort	omland	på	Sør-Kvaløya.	Eide	
handel	er	imidlertid	ikke	en	typisk	dagligvarebutikk,	men	omfatter	også	større	produksjons-	og	
foredlingsarealer,	samt	en	kafe.	Nye	Eide	Handel	vil	som	i	dag	omfatte	både	produksjons-,	
foredlings-,	bevertnings-	og	lagerarealer.	Andelen	dedikert	butikkareal	er	ikke	planlagt	å	
overstige	3.000m².		
	
	
4. Foreslått	plangrense	-	reguleringsendring	

	
Med	utgangspunkt	i	det	planlagte	tiltaket	er	det	i	illustrasjonen	under	vist	forslag	til	plangrense.	
Plangrensen	følger	hovedsakelig	eiendomsgrenser	og	formålsgrenser	i	gjeldende	
reguleringsplaner.		
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Ill	8.	Foreslått	plangrense	-	reguleringsendring. 
	
	
5. Konsekvensutredning	
Tiltaket	er	vurdert	opp	mot	forskriften.	Tiltaket	vurderes	å	være	i	tråd	med	overordnede	planer	
og	retningslinjer.	Forslagsstiller	vurderer	at	planendringen	ikke	utløser	krav	til	
konsekvensutredning	etter	forskriften.			
	
6. Vurderings-	og	beslutningsrelevante	tema.	
	

6.1 Særskilte	delutredninger/fagnotat.	
	
Utover	ROS-analyse/sjekkliste	etter	DSBs	mal	og	oppsett	som	baserer	seg	på	foreliggende	
kunnskap	og	kilder	samt	utdrag	fra	nødvendige	avklaringer	og	utredninger	utført	i	forbindelse	
med	planarbeidet	kan	det	erfaringsmessig	komme	krav	om	ytterligere	tematiske	faglige	
delutredninger.		Tematiske	delutredninger	vil	følge	planmaterialet	som	egne	vedlegg	og	
oppsummeres	og	konkluderes	i	planbeskrivelsen.	Avbøtende	tiltak	eller	krav	til	ytterligere	
dokumentasjon	ved	byggesak	sikres	i	planens	reguleringsbestemmelser	med	bakgrunn	i	disse.	
Under	følger	forslagstillers	innledende	overordnete	vurderinger	på	sentrale	særskilte	
utredninger.	Forslagsstiller	ber	om	en	tilbakemelding	og	avklaring	på	temaenes	behandling	i	den	
videre	planprosessen.	
	
Tema	som	ikke	fremgår	av	tabellen	er	av	forslagsstiller	vurdert	som	ikke	relevant.	
	
Særskilt	delutredning	 Forslagstillers	vurdering	
Grunnforhold	(stabilitet)	
(obligatorisk)	

Planområdet	ligger	over	marin	grense	og	det	er	ikke	
registrert	kvikkleire	i	foreliggende	database	(nve.atlas.no).	
Området	ligger	i	NGU’s	aktsomhetskategori	«middels»	i	
forhold	til	Mulighetsområder	for	Marin	Leire	(MML).		
	
Det	aktuelle	området	er	i	dag	bebygd	og	det	er	ikke	med	
dagens	bruk	registret	særskilte	forhold	knyttet	til	tema.	
Omfang	dokumentasjon	stabil/sikker	byggegrunn	bes	



AT plan & arkitektur as   Page 13 
Arbeidersamfunnets plass 1, 0181 Oslo   Org nr 986 676 813 

avklart	i	oppstartsmøte/forhåndskonferanse.	
	

Trafikk	 I	samråd	med	plan-	og	bygningsmyndigheten	er	det	
utarbeidet	en	trafikkberegning	for	kryss	Fv.862	/	Fv.858	
(Sweco).		
	
Kapasiteten	i	krysset	er	vurdert	som	god.	Dette	er	
sammenstilt	med	generelle	mål	om	begrenset	trafikkvekst	
og	hvordan	forventet	trafikk	fra	tiltaket	vil	fordele	seg	over	
døgnet	og	uken.	Dette	er	blant	annet	begrunnet	med	at	
tiltaket	i	liten	grad	vil	medføre	en	trafikkøkning	i	
dimensjonerende	morgentime	når	belastningen	er	høyest.		
På	ettermiddagen	vil	deler	av	trafikken	til	tiltaket	allerede	
være	på	veien	og	da	er	også	kapasiteten	i	krysset	best.			
	

Rammeplan/føringer	for	
vann-	avløp	og	
overvannshåndtering	
(obligatorisk)	
	

	Omfang	og	krav	til	undersøkelser	bes	avklart	av	i	
oppstartsmøte/forhåndskonferanse.	
 
	

	
	

6.2 Planfaglige	temaer.	
	
Foruten	overnevnte	tematiske	planfaglige	delutredninger	vil	planforslaget	inneholde	
vurderinger	tilknyttet	relevante	temaer.	Planfaglige	temaer	er	vurdert	og	kommentert	av	
forslagstiller	i	tabell	under.	Forholdende	vil	beskrives	i	planens	beskrivelse	og	behandlet	ROS-
analysen	der	det	er	relevant.	Avbøtende	tiltak	eller	krav	til	ytterligere	dokumentasjon	ved	
byggesak	sikres	i	planens	reguleringsbestemmelser	med	bakgrunn	i	planbeskrivelsens	eller	
ROS-analysens	vurderinger.	Forslagsstiller	ber	om	at	forholdene	konkluderes	og	avklares	opp	
mot	kommunen	i	enten	et	oppfølgende	oppstartmøte	eller	i	form	av	en	tilbakemelding	på	
planinitiativet.	
	
Tabellen	er	ikke	uttømmende	og	forventes	justert	og	supplert	i	løpet	av	planprosessen.	
	
Planfaglig	tema	 Forslagstillers	vurdering/kommentar	
Ras,	flom	og	skredfare		
(obligatorisk)	

Beskrives.	Det	er	gjort	innledende	vurdering	av	ras,	flom	
og	skredfare.	Området	ligger	utenfor	alle	aktsomhetssoner	
og	faresone	for	alle	kategorier.	Det	er	registrert	et	skred	
(type	130)	på	eiendommen	som	antas	å	være	snøskred	
type	takras	fra	bebyggelsen.	(kilde:	NVE/NGU)		
	
Det	påregnes	ikke	behov	for	ytterligere	redegjørelse	i	
forbindelse	med	byggesaken/planarbeidet.	
	

Offentlige	og	felles	trafikkarealer	 Beskrives.	Skal	dokumenteres	i	
utomhusplan/situasjonsplan.	
	
Tiltaket	vil	omfatte	en	flytting	av	gang-	og	sykkelvegen	
langs	Fv.858.	Tiltaket	skal	planlegges	i	samråd	med	og	
godkjennes	av	vegmyndigheten.	Det	er	blant	annet	påpekt	
behov	for	tiltak	som	øker	sikkerheten	for	gående	og	
syklende.	
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For	øvrig	vil	en	reguleringsendring	omfatte	en	planteknisk	
opprydning	innenfor	planområdet	slik	at	
reguleringskartet	stemmer	med	planlagt	og	faktisk	
opparbeidet	trafikkareal.	
	

Parkering	/varelevering	 Beskrives.	Parkering	for	besøkende,	gjester	og	sykkel	i	
henhold	til	parkeringsnorm	KPA.	Omfang	sykkelparkering	
bes	avklart	i	oppstartsmøte/forhåndskonferanse. 
Varelevering	iht.	LUKS	veileder.	 
	

Tilgjengelighet/Universell	
utforming.	

Tiltaket	planlegges	og	prosjekteres	i	henhold	til	teknisk	
forskrift.	Det	redegjøres	for	adkomstforhold	i	henhold	til	
dette,	blant	annet	i	utomhusplan/situasjonsplan.	
	

Snødeponi/rydding.	 Beskrives	og	redegjøres	for.	Skal	fremgå	av	utomhusplan.	 
	

Detaljhandel	 Beskrives	og	redegjøres	for.	
Reguleringsendringen	vil	omfatte	en	utvidelse	av	
arealrammen	handel	i	kommuneplanens	arealdel	fra	
2.100m2	til	3.	000m2.		

Rekkefølgekrav	 Det	er	ikke	identifisert	særskilte	behov	for	opparbeiding	
av	tiltak	ut	over	trafikal	og	teknisk	infrastruktur	tilknyttet	
byggesaken/tiltaket.			

	
7. Medvirkningsprosesser	
	
Medvirkning	i	plansaker	følger	av	§	5.1	og	5.2	i	plan-	og	bygningsloven.	Dette	er	lovens	
minstekrav	og	i	enkelte	saker	kan	det	oppstå	et	behov	for	ytterligere	medvirkning.	Forslagstiller	
vurderer	at	reguleringsendringen	ikke	utløser	krav	til	særskilt	medvirkning	ut	over	lovens	
minstekrav.		 
	
8. Fremdrift	og	prosess.	
	
Dette	planinitiativet	er	utarbeidet	etter	enighet	med	plan-	og	bygningsmyndigheten	og	
har	til	hensikt	å	avklare	godkjenningsprosessen	for	tiltaket.		
	
For	å	bidra	til	en	snarlig	byggestart	er	det	forslagsstillers	primære	vurdering	at	en	
byggesak	bør	kunne	behandles	i	forkant	av	et	planvedtak	så	fremt	en	reguleringsendring	
gjennomføres	–	det	legges	til	grunn	at	dette	vil	fordre	et	dispensasjonsvedtak	i	
byggesaken	i	påvente	av	reguleringsendringen.		
	
Det	er	videre	forslagsstillers	samlede	vurdering	opp	mot	lovkommentaren	at	tiltaket	kan	
behandles		som	en	planendring	etter	PBL	§12-14.		
	
Forslagstiller	ber	med	dette	om	å	bli	innkalt	til	oppstartsmøte	i	tråd	med	§	2	i	forskrift	om	
behandling	av	private	detaljreguleringsplaner	og	påregner	at	innsendte	planinitiativ	er	
tilstrekkelig	utredet	etter	samme	forskrifts	§	1.	
	
Forslagstiller	anbefaler	at	dette	planinitiativ	samt	referat	fra	oppstartmøtet	følger	
kunngjøringsbrev	til	offentlige	sektormyndigheter	som	supplerende	bakgrunnsinformasjon	og	
kunnskapsgrunnlag.	Dette	for	å	sikre	at	forhåndsmerknader	er	mest	mulig	fullendte	så	tidlig	
som	mulig	i	planprosessen	og	for	å	oppfylle	krav	i	ny	forskrift	om	behandling	av	private	
detaljreguleringsplaner,	§	5.	
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Vi	ser	frem	til	et	effektivt	og	godt	samarbeid	med	Byutvikling	i	den	videre	planprosessen.	
	
	
Med	vennlig	hilsen	
På	vegne	av	forslagstiller,		
	
	
AT	plan	&	arkitektur	AS.	
	
	
Vedlegg	:		
	
Situasjonsplan	20201211	
Trafikknotat	(Sweco)	20201214	
Presentasjon	mulighetsstudie	(tidligere	oversendt)P	


