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Rådmannen sitt forslag til vedtak:
I medhold av PBL § 12-14 vedtar Bjerkreim kommune mindre endring av reguleringsplan for
gang- og sykkelveg Vikesdal i form av at bestemmelsene endres slik at det også tillates flate
tak og at utnyttelsen av tomtene økes fra BYA 30% til BYA 40%, som omsøkt i søknad fra
Midtleide AS, datert 09.07.2020.

29.09.2020 Formannskapet
Rådmannen sitt forslag ble enstemmig vedtatt.
FSK- 063/20 Vedtak:
I medhold av PBL § 12-14 vedtar Bjerkreim kommune mindre endring av reguleringsplan for
gang- og sykkelveg Vikesdal i form av at bestemmelsene endres slik at det også tillates flate
tak og at utnyttelsen av tomtene økes fra BYA 30% til BYA 40%, som omsøkt i søknad fra
Midtleide AS, datert 09.07.2020.

Endring av reguleringsbestemmelsene til reguleringsplan for
boliger og gang/sykkelveg Vikesdal
Saken gjelder:
Saken gjelder søknad om mindre endring av reguleringsplan for boliger og gang/sykkelveg
Vikesdal. Utbygger ønsker å endre bestemmelsene sånn at det tillates en høyere
tomteutnyttelse og at det tillates flate tak i tillegg til saltak og pulttak.

Faktiske opplysninger:
Midtleide AS ved Skjalg Espedal søker om mindre endring av plan, se vedlagt søknad datert
09.07.2020. Utnyttelsen av tomtene ønskes endret fra maks BYA på 30% til BYA 40%. Punkt
3.1.1.3 i bestemmelsene ønskes endret sånn at det blir tillatt med flatt tak i tillegg til saltak og
pulttak.
Reguleringsplan for gang- og sykkelveg Vikesdal ble vedtatt i kommunestyret den
15.12.2004. Formålet med reguleringsplanen er etablering av gang- og sykkelveg fra
Vikesdalslia til Vikesdal, samt boligbygging.
Det er foretatt 5 mindre endringer av planen etter at den ble vedtatt:
- 10.5.2010: 3 boligtomter ble omregulert til 5 tomter
- 10.9.2012: 5 boligtomter ble omregulert til 6 tomter.
- 4.11.2013: Justering av trasé for gs-veg ved østlig busslomme i planområdet
- 31.10.2016: Byggegrensen for boligtomten lengst vest er flyttet nærmere f. 503
- 07.05.2018: Innarbeidelse av hensynssone for flomfare
Vedlagt er gjeldende bestemmelser datert 23.04.2018 og forslag til nye bestemmelser datert
01.09.2020.
I Pbl. § 12-14 andre og tredje ledd er det gitt unntak for visse saksbehandlingsregler når det
gjelder planendringer som 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. I slike tilfeller sendes ikke saken på formell høring men forelegges berørte
myndigheter og eiere/festere av eiendommer som direkte berøres av vedtaket.
Endringssøknaden er sendt naboer med frist for tilbakemelding 28.08.2020. Det er ikke
kommet merknader til de foreslåtte endringene.

Vurderinger:
Rådmannen mener omsøkt reguleringsendring er å anse som en mindre endring som kan
behandles i formannskapet.
Planforslaget åpner for bygging av eneboliger med saltak og pulttak, det vil etter rådmannens
vurdering ikke endre områdets karakter om det i tillegg legges til rette for boliger med flatt
tak. Når det gjelder økt utnyttelse så har tilsvarende boligtomter i Hunnadalen en tillatt
utnyttelse på 40 og 50% BYA. Rådmannen finner derfor å kunne anbefale en endring som
omsøkt.

Gebyr:
Det skal i samsvar med Bjerkreim kommune sitt gebyrregulativ for 2020 betales følgende
gebyr:
Endring av bestemmelser

Konsekvenser for folkehelsen:

kr 10 000,-

Beredskapsmessige konsekvenser:

Vedlegg:
Dok.nr
224997
224998
224999
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