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SAMMENDRAG
Planområdet er ca. 28 daa. og er beliggende like vest for Tveit skole. Nordligste del av
planområdet utgjør felt B5 i Plan 86 - Gbnr.17/243 m.fl. – Storheia, Kollevåg, vedtatt 28.02.91.
Sørlig del av planområdet er satt av som fremtidig boligområde i KPA. I tillegg til en
eksisterende bolig legges det opp til etablering av 42 nye boenheter innenfor planområdet og
tilhørende infrastruktur. Boligtype som foreslås oppført er tomannsboliger og et leilighetsbygg
med 6 boenheter.
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Det er gjort mindre tilpasninger i planforslaget for å imøtekomme noen av merknadene
innkommet i forbindelse med offentlig ettersyn og høring. Rådmannen anser det ikke som
nødvendig å legge planen ut på ny høring som følge av de justeringene som er foretatt.
Rådmannen innstiller på at planen vedtas slik den er fremlagt.

Videre saksgang:
Saken sendes til kommunestyret for endelig vedtak.

Saksopplysninger:
Plan 354 utgjør ca. 28 daa og er beliggende på Tveit, vest-sørvest for Tveit barneskole.
Nordligste del av planområdet ligger innenfor gjeldende reguleringsplan, Plan 86 Gbnr.17/243 m.fl. – Storheia, Kollevåg, vedtatt 28.02.91. Sørlig del er satt av som fremtidig
boligområde i kommuneplanens arealdel (KPA).

I Plan 86 er den del av Plan 354 som inngår i Plan 86 regulert til boligbebyggelse med % BYA
på 20 %. I Plan 354 legges det opp til noe høyere utnyttelse med % BYA på 30 og 35 %.
Det kan etableres inntil 42 nye boenheter fordelt på 10 mindre delfelt, BF 1-9 og BK10, innenfor
Plan 354. I tillegg er det en eksisterende bolig innenfor planområdet. Innenfor BF1-9 kan det
etableres boliger med inntil to boenheter i hver. På BK-1 kan det etableres et bygg med inntil 6
boenheter. I tillegg reguleres tilhørende infrastruktur som kjøreveg, fortau/gangveg, felles uteog lekeareal og plass for renovasjonsanlegg.
Planforslaget er utarbeidet av JMN Plan & Arkitektur As på vegne av tiltakshaver Ravnanger
Hus AS.
Det ble kunngjort oppstart av planarbeidet i AV den 25.09.12, og melding om oppstart ble
oversendt pr. brev den 21.09.12 til berørte grunneiere, naboer og høringsinstanser. Det kom 8
merknader og 4 uttalelser til oppstartmeldingen. Disse er gjengitt og kommentert i UTM – sak
290/15, datert 27.08.15.
Utvalg for teknikk og miljø vedtok i møte den 27.08.15, sak 290/15, at planforslaget skulle
legges ut til offentlig ettersyn og høring. Planen har lagt ute til offentlig ettersyn og høring i
tidsrommet 17.12.15 til 01.02.16. Jf. UTM-sak 290/15 av 27.08.15.
Det er kommet 5 merknader og 4 uttalelser i høringsrunden. Merknadene og uttalelsene har
vært oversendt forslagsstiller som har oppsummert og innarbeidet sine kommentarer til
merknadene/uttalelsene i planbeskrivelsen. Under følger en kort oppsummering av de
innkomne merknadene/uttalelsene, samt administrasjonens kommentarer og vurdering.
Se for øvrig UTM-sak 290/15 av 27.08.15.

Vurdering:
Følgende merknader og uttaler er kommet i høringsrunden:

Uttalelse fra Hordaland fylkeskommune (HFK)
HFK er positiv til planforslaget når det gjelder samordnet areal og transport. Planområdet
ligger tett inn til skole og barnehage. Det er sykkelavstand til butikk, ungdomsskole og
idrettsanlegg på Ravnanger, og det er kort vei til kollektivholdeplass. Etablerte forhold for myke
trafikanter er gode i området, og dette er fulgt opp videre i Plan 354. Når det gjelder barn og
unges interesser sikrer planen tilstrekkelig areal for lek og opphold, og det er sikret at arealene
blir opparbeidet. HFK minner om at bevaring av tre og terreng kan tilføre nærområdene
bokvalitet og karakter, og det bes om at det blir tatt hensyn til eksisterende vegetasjon og
terreng i det videre arbeidet.
HFK har ikke kjennskap til automatisk fredete kulturminner eller andre kulturminne med høy
verneverdi i planområdet, og har derfor ingen merknad utover at en under opparbeiding av
planområdet søker å unngå inngrep i /skade på eventuelle kulturlandskapstrekk som
steingarder, eldre stier, bakkemurer, tufter m.m. Gjør ellers oppmerksom på meldeplikten etter
Kulturminneloven § 8, 2. ledd.
Forslagsstillers kommentar:

«Planen legger ikke opp til bevaring av eksisterende vegetasjon innenfor areal avsatt til
byggeområde, da dette vil være vanskelig å gjennomføre dersom formålet skal kunne realiseres.
Planområdet er for lite til at det skal kunne settes av areal til grønne belter. Heller ikke på
lekearealene vil eksisterende vegetasjon kunne ivaretas i og med at kommuneplanen stiller krav
om planerte lekeareal. Noe vegetasjon vil kunne ivaretas i områdene avsatt til
uteoppholdsareal.»
Rådmannens kommentar:
Kommunens krav til opparbeidelse av areal regulert til lek og uteopphold kan fravikes, slik at
noe av arealet kan ivaretas med sitt naturlige terreng og vegetasjon. Det må likevel være sikret
at deler av areal regulert til lek/uteopphold blir tilrettelagt som «tilgjengelig» for mennesker i
alle livssituasjoner. Spesielt vil gjerne arealene f_U-1 og 2 og f_L1 og 2 være egnet til at noe av
eksisterende terreng og vegetasjon blir ivaretatt.
Rådmannen vil anbefale utbygger å ta kontakt med kommunens barn- og unges representant i
forbindelse med planlegging og opparbeiding av arealene regulert til felles lek og uteopphold.
I planbeskrivelsen fremgår det at det er en steingard i eiendomsgrense mot gbnr 17/305, og at
denne vil bli bevart i størst mulig grad.
Rådmannen anbefaler utbygger at steingarden blir ivaretatt som et viktig kulturlandskapstrekk
i området.
Meldeplikten etter Kulturminnelovens § 8, 2. ledd er innarbeidet i planbestemmelsene. Jf. § 1,
pkt. 1.8.1
Se for øvrig forslagsstillers kommentar.
Uttalelse fra Fylkesmannen i Hordaland (FMHO)
FMHO har ingen særlige merknader til planforslaget.
Forslagsstillers kommentar:

«Vi har ingen kommentar til uttalen.»
Rådmannens kommentar:
Tatt til etterretning.
Uttalelse fra Statens vegvesen (SVV)
Bemerker at det er kommunen som skal ivareta at bilister og spesielt myke trafikanter kan
ferdes trygt på en effektiv måte, spesielt til/fra skoleområdet og til kollektivholdeplassene.

Forslagsstillers kommentar:

«Vi har ingen kommentar til uttalen.»
Rådmannens kommentar:
Det er regulert fortau og gangveger i planen, og det er stilt rekkefølgekrav om opparbeidelse av
disse i planbestemmelsene.
Uttalelse fra Bergen interkommunale renovasjonsselskap (BIR)
Viser til tidligere uttalelse vedrørende krav om utarbeidelse av renovasjonsteknisk avfallsplan
(RTP). Ber planmyndigheten påse at RTP og rekkefølgekrav om ferdigstillelse av avfallsanlegg i
planbestemmelsene er oppfylt før ferdigattest. Avfallsløsning skal fremgå av
illustrasjon/utomhusplan, og avfallshåndtering skal være en del av eventuell utbyggingsplan.
Nærområdet skal vurderes for eventuell utarbeidelse av felles avfallsplan/avfallsløsning.
Forslagsstillers kommentar:

«Kravene er innarbeidet i bestemmelsene.»
Rådmannens kommentar:
Det er regulert areal til renovasjonsanlegg i planen. I tillegg er det i planbestemmelsene satt
rekkefølgekrav om at godkjent renovasjonsteknisk avfallsplan må foreligge før det kan gis
rammetillatelse for bolig. Jf. § 2, pkt. 2.11.
Merknad fra Mette Jakobsen og Ståle Dolvik, gbnr 17/655:
Ber om at ny bolig på gbnr 17/655 synliggjøres i kartet. Er bekymret for at angitte byggehøyder
for BF-3 vil ta utsyn fra deres nyetablerte bolig, spesielt for hus merket #3.2 og #3.3. Finner det
vanskelig å forestille seg tilfylling bak grunnmur på fremtidige boliger innenfor BF-3 med de
angitte høydene. Bemerker at Ravnanger Hus har tatt hensyn ovenfor egne boliger i planen.
Blant annet er det en differanse på 3,5 meter på bolig innenfor #3.4. og #3.3. Til
sammenligning er det kun 0,7 meter differanse mellom bolig innenfor £3.2 og deres nyoppførte
bolig på gbnr 17/655. Finner det rimelig at samme hensyn til utsyn som er gjort mellom
planlagte boliger innenfor planområdet også blir tatt mot eksisterende bolig på gbnr 17/655.
Forslagsstillers kommentar:

«Boligen er på bnr. 655 er inntatt i kartet. Nytt kart er oversendt til nabo.
En er uenig i at boligene vil ta mye utsikt da det vil være rikelig med utsikt igjen både til siden
og imellom byggene. Antagelig vil utsikten bli forbedret da området blir planert og vegetasjon
fjernet. Bolig BF-3.4 ligger betraktelig lavere enn BF-3.3 da boligen har avkjørsel på et mye
lavere nivå. I og med at BF-3.3 skal ha samme avkjørsel som BF-3.2 må planeringsnivået ligge
på det prosjekterte nivået. Etter vår vurdering er planforslaget et godt kompromiss mellom
hensynet til boligene i BF-3 og bnr. 655.»
Rådmannens kommentar:
Etter dialog mellom kommunen og forslagsstiller er det innarbeidet byggegrense innenfor BF-3,
mellom bestemmelsesområde # 3.3, 3.4 og 3.2. Dette er gjort for å sikre noe av eksisterende
utsyn fra gbnr 17/655 i sør-sørvestlig retning. Det er imidlertid gitt mulighet for å etablere
garasje innenfor byggegrensen. En kan ikke se at dette vil redusere utsynet fra gbnr 17/655 mer
enn en må kunne forvente ved utbygging/fortetting i et eksisterende og sentralt beliggende
boligområde.
Merknad fra Kurt Nordnes, gbnr 17/240:
Ønsker ikke økt gangtrafikk via eksisterende private veier og ber om at eksisterende gangveg
inn mot de private kjørevegene stenges. Foreslår videre at Gangveg 4 i Plan 86 føres inn på

skoleområdet i sør-sørvest av skoleeiendommen. Dette vil gi tilsvarende strekning på gangveg
til skolen som eksisterende rute.
Videre ber Nordnes om at det bør tas hensyn til utsikt fra gbnr 17/240 i sør-sørvestlig retning.
Det anføres at spesielt bygg innenfor BF 6 vil kunne føre til tap av utsikten de har mot sjøen.
Foreslår at bygg innenfor BF 6 plasseres så langt nord og vest som mulig på tomten, og at maks
byggehøyde settes til kote + 44. Når det gjelder byggehøyde for bygg innenfor BF 5, maks kote +
47,7, så anfører Nordnes at dette vil redusere solforholdene på deres eiendom. Nordnes foreslår
at maks byggehøyde settes 1,5 til 2 meter lavere, slik at høydene blir mer lik mønehøyden på
boligen på gbnr 17/240, ca. kote +46,5.
Nordnes ønsker videre støyskjerm rundt lekeplass f_L3, samt at ikke veilys plasseres slik at de
lyser inn til dem. Ber også om at det må etableres fysisk skille mellom f_Kv-4 og deres veg.
Anfører at den fortettingen Plan 354 legger opp til, samt tap av sjøutsikt og solforhold vil
forringe verdien på deres eiendom.
Forslagsstillers kommentar:

«Det vises til vår kommentar til merknaden fra Raudeberg mfl når det gjelder gangvei til Tveit
skole. Det er ikke planer om å utvide gangveien da denne vil følge eksisterende trase.
Som nevnt skal planering og avkjørsel legges på kote +40,5m. Vi ønsker ikke å senke tomten
ytterligere da dette vil føre til store terrenginngrep på BF-5 og føre til brattere atkomstvei langs
tomten. I merknaden fra Nordnes er det anført at maks byggehøyde ikke bør overstige
mønehøyde på hans tomt. Etter vår vurdering er det feil å sammenligne disse to tomtene da bnr.
240 en brattere topografi enn BF-5. Bnr. 240 har innskutt kjeller, noe som ikke er naturlig på
BF-5. Tatt i betraktning at BF-5 skal planeres flat er prosjektert byggehøyde allerede meget lav.
BF-5 ligger naturlig høyere enn bnr. 240, og planeringsnivået bør derfor ligge på et høyere
nivå.
En er ikke enig med Nordnes at boligene på BF-5 vil ta mye kveldssol. Bildene som er lagt ved
merknaden er tatt på et tidspunkt hvor solen ligger lavt på himmelen. Resten av året vil solen
ligge betydelig høyere enn bildene til Nordnes viser. Vi har i forbindelse med utbyggingen fått
utarbeidet sol- og skyggediagram for hele planområdet. Vedlagte diagram viser at Nordnes vil
ha rikelig med sol på resten av tomten som ikke blir berørt av bygget på BF-5. En kan ikke se at
ulempene for bnr. 240 overstiger det som er påregnelig i et byggeområde.
Det er heller ikke ønskelig å senke BF-6 ytterligere da avkjørsel bør ligge midt på tomten for å
gi avkjørsel for begge enhetene. Dersom avkjørsel plasseres øst på tomten vil den borteste
enheten måtte kjøre over den andre enheten sitt område. En senking på 0,5m vil uansett gi bnr.
240 minimalt med ekstra utsikt. Det påpekes at bnr. 240 i planforslaget har rikelig med utsikt i
de fleste retninger, både over og imellom byggene.
Plassering av veilys vil måtte vurderes når veien opparbeides.
Lekeplass L3 vil bli en sandlekeplass for mindre barn som vil være i bruk når de minste barna
er våkne. En kan ikke se at en slik lekeplass vil genere mye støy til ulempe for merknadsstiller.
Av den grunn vurderer en støygjerde som unødvendig. Et støygjerde er også problematisk da
kommuneplanen stiller krav om innsyn til lekeområdet
En stiller seg positiv til en fysisk skille mellom f_KV-4 og Nordnes private vei. Hvordan dette
skal løses må vurderes når veien skal opparbeides.»
Rådmannens kommentar:
Plan 354 viderefører regulerte gangveger i gjeldende reguleringsplan for området, Plan 86. Det
vil ikke være aktuelt å stenge gangveger i området. Gangveger/»snarveger» er der i mot viktig å

opprettholde, da dette vil øke muligheten for å være mer aktiv i hverdagen for beboerne i
området.
Kjøreveg f_Kv-4 skal ende opp inn mot felt BF-7. Det er ikke lagt opp til kjøreadkomst mellom
f_Kv-4 og eksisterende kjøreveg i området. Dette må følges opp i utbyggingsfasen av området.

Når det gjelder byggehøyder for og plassering av planlagt bebyggelse innenfor BF 5 og 6 så er
det i planen angitt maks byggehøyde. Plassering av bebyggelse innenfor BF-6 er ganske
begrenset på grunn av byggegrense mot felles veg og frisiktsone. Innenfor BF-5 er det noe mer
fleksibilitet. Endelig plassering av bebyggelsen vil bli fastsatt ved byggesøknad.
Det er utarbeidet soldiagram og profiler i forbindelse med planarbeidet for Plan 354.
Soldiagrammet viser at ved jevndøgn, 21. juni, kl. 15.00, så vil gbnr 17/240 være godt solbelagt,
også på uteplassen som ligger på sør-sørvestlig side av boligen. Ved 18-tiden vil fremdeles deler
av uteplassen på sør-sørvestsiden av huset være solbelagt.
Sol/skygge 21. juni, kl. 15.00.

Sol/skygge 21. juni, kl. 18.00.

Profiler fra gbnr 17/240 gjennom BF-6.

Ut i fra profiler som er utarbeidet ser en at de angitte byggehøydene for BF-6 vil medføre at
bygget vil bli liggende godt tilpasset terrenget. Bygget vil heller ikke medføre tap av utsyn mer
enn det en må påregne ved fortetting i eksisterende og sentrale boligområder. Videre er
lekeplass f_L3 plassert med tanke på å bevare noe av utsynet for gbnr 17/240. Ved denne
plasseringen vil det være fritt utsyn for gbnr 17/240 i sørlig retning over lekeplassen.
Alt i alt finner rådmannen at det er gjort gode grep i Plan 354 for å ta hensyn til eksisterende
bebyggelse i område samtidig som en skal fortette området.
Se for øvrig forslagsstillers kommentar.
Merknad fra Styret i Storheia Velforening v/Roy Ingebrigtsen:
Anmerker at veitraseen inn mot Plan 354 benyttes i dag som gangveg til Tveit skole. I tillegg er
det mange som holder høy fart i området der avkjørsel til Plan 354 er planlagt. Velforeningen
ønsker overgangsfelt/fartsreduserende på veistrekket fra krysset mot Kollevågvegen og innover
Storheia til like forbi avkjøring til planområdet. Henviser til at 30 km/t opphører rett før
avkjørsel fra Kollevågvegen til Storheia, og videre til at det er å forvente at barn i nytt boligfelt
vil benytte ballplassen. Velforeningen mener derfor at det bør etableres opphøyet overgangsfelt

langs vegen Storheia i området ved ballplassen, som også vil kunne fungere som
fartsreduserende tiltak.
Forslagsstillers kommentar:

«Vi er positiv til at det etableres fartsreduserende tiltak, men bemerker at det ikke er vanlig å
regulere inn så detaljerte krav i en reguleringsplan. Velforeningen står, sammen med de nye
beboerne i området, fritt til å opparbeide fartsreduserende tiltak dersom det er nødvendig.»
Rådmannens kommentar:
Det er regulert inn fortau og gangveger i Plan 354 for å videreføre eksisterende gangveg til Tveit
skole. Fartsreduserende tiltak og eventuelt etablering av overgangsfelt er ikke forhold som
reguleres gjennom reguleringsplaner. Eventuelt må velforeninger i området gå sammen å få
etablert og påkostt dette selv, så fremt det ikke gjelder offentlige veger. Storheia er i Plan 86
regulert til offentlig veg, men er ikke overtatt av Askøy kommune. Den er derfor å regne som
privat fellesvei.
Se for øvrig forslagsstillers kommentar.
Merknad fra Anne L. og Kristian S. Raudeberg, gbnr 17/223, Liv og Bjørn Henriksen, gbnr
17/230:
Ønsker ikke å tillate mer gangtrafikk gjennom private veier i Mannekleiva, da gangveg til skolen
er sikret via f_GV-4 i planen. Anfører at rekkefølgekrav om opparbeidelse av gangveg til skolen
bør knyttes til opparbeidelse av f_F2 og f_GV-4 samt fortau langs hele f_Kv-3 og f_Kv-4.
Videre anføres det at bebyggelse på BF-5 vil komme midt i hovedutsikten for gbnr 17/223 og
230, og at tap av utsikt vil medføre verditap på deres eiendommer. Ønsker at byggehøyde for
BF-5 settes til kote + 45,7 +/- 0,5 meter, samme mønehøyde som bolig på gbnr 17/240
(boligtomt øst for BF-5). Bemerker videre at det ikke foreligger oppdaterte profiler som forteller
hvordan den nye bebyggelsen vil påvirke eksisterende bebyggelse, og ønsker at dette
fremlegges.
Er bekymret for hvordan sprengningsarbeid i byggeperioden vil påvirke eksisterende
bebyggelse og murer, og forventer at det blir foretatt befaring med utbygger før
sprengningsarbeidet starter opp. Dette for å avdekke eventuelle skader som følge av
sprengningsarbeidene.
Bemerker videre at det til tider er dårlig vanntrykk på Tveit, og er av den oppfatning at det bør
stilles rekkefølgekrav om ny vannkilde før flere husstander kan kobles til det kommunale
vannledningsnettet på Tveit.
Stiller også spørsmål om det ikke bør stilles rekkefølgekrav til etablering av gangvei/fortau fra
Tveit til Ravnanger, og henviser til at det i 2015 var mye oppstyr vedrørende
skoleskyssordningen fra Tveit til Ravnanger.
Forslagsstillers kommentar:

«Vi er ikke enig med merknadsstiller i at det vil bli en vesentlig økning i gangtrafikk forbi deres
eiendommer da gangtrafikken i det nye planforslaget blir fordelt over to traseer, i motsetning til
en som i dag. Om gangtrafikken øker vil økningen være minimal. Om all gangtrafikk skal ledes
gjennom gangvei 4 vil dette bare flytte de gående forbi noen andres eiendom i stedet.
Gangtrafikken vil uansett må passere merknadsstillernes eiendommer. Etter vår vurdering er
den beste løsningen at gangtrafikken blir delt inn i to traseer slik som planen legger opp til.
Når det gjelder BF-5 har vi prosjektert planering og avkjørsel på kote +40,5m. BF-5 vil på det
høyeste punktet bli planert ned 2,5m. Vi ønsker ikke å senke tomten ytterligere da dette vil føre
til store terrenginngrep på BF-5 og føre til brattere atkomstvei langs tomten. Vi kan ikke se at
ulempene for bnr. 223 og 230 er større enn de som er påregnelig i et byggeområde. Bildene som
Raudeberg og Henriksen har utarbeidet gir en klart feilaktig fremstilling av hvordan utsikten vil
bli. Byggene skal verken plasseres slik som bildet viser eller vil ha en så lang fasade som bildet

ut uttrykk for. Som illustrasjonsplanen viser skal byggene plasseres med kortfasaden mot
merknadsstillerne. Det vil derfor være rikelig med utsikt igjen på siden av og imellom byggene.
Bildene viser og at bnr. 230 og 223 uansett ikke vil få noen bedre utsikt om byggene senkes
ytterligere. I og med at feltet skal planeres ut og vegetasjon fjernes vil antagelig utsikten for
merknadsstillerne bli bedre enn i dag.
Vi kan ikke se at det skal være nødvendig å innta et rekkefølgekrav om vannkapasitet da VAetaten uansett ikke vil gi tilkoblingstillatelse dersom vanntrykket er for dårlig. Rekkefølgekrav
om fortau til Ravnanger faller på sin egen urimelighet da dette vil koste så mye at planen ikke
blir mulig å gjennomføre. Det er heller ingen andre utbyggere i kommunen som noen gang har
fått et tilsvarende krav.
Sprengning vil bli gjennomført i henhold til gjeldende regelverk.
Merknadsstiller har for øvrig fått oversendt nye terrengprofiler med oppdaterte benevnelser.»
Rådmannens kommentar:
Plan 354 viderefører regulerte gangveger i gjeldende reguleringsplan for området, Plan 86. Det
vil ikke være aktuelt å stenge gangveger i området. Gangveger/»snarveger» er viktig å
opprettholde, da dette vil øke muligheten for å være mer aktiv i hverdagen for beboerne i
området. I planbestemmelsene er det stilt rekkefølgekrav som sikrer opparbeidelse av alle
fortau og gangveiene i planen, samt Gangveg 4 i Plan 86.
Når det gjelder maks byggehøyde for bebyggelse innenfor BF-5 så er det samme høyde som
mønehøyden for boligen på gbnr 17/230. I tillegg er det god avstand mellom eksisterende bolig
på gbnr 17/230 og BF-5, så rådmannen kan ikke se at det er grunnlag for at maks byggehøyde
for BF-5 bør reduseres. BF-5 vil bli planert på høyde med tilkomstvegen og vil etter
rådmannens oppfatning være godt tilpasset omgivelsene.

Profil fra gbnr 17/230 mot FB-5

Det er utarbeidet profiler, sist dat. 16.02.16 som viser hvordan planlagt bebyggelse vil ligge i
terreng, samt i forhold til eksisterende bebyggelse. Det er imidlertid ikke laget profil i forhold til
gbnr 17/223. Rådmannen er av den oppfatning at planlagt bebyggelse på BF-5 vil få liten
påvirkning for denne eiendommen. Det er god avstand mellom eksisterende bolig på gbnr
17/223 og planlagt bebyggelse på BF-5. Uteplass og bolig ligger vendt mot sør-sørvest, og vil
ikke bli påvirket av den planlagte bebyggelsen.
Utsnitt av Plan 354.

Utsikt fra BF-5 mot gbnr 17/223 og 230.

Når det gjelder bekymring for at hus og murer skal få skader som følge av sprengningsarbeid i
området, så er der strenge krav til prosedyrer og sikring ved slikt arbeide. Dette vil for øvrig bli
fulgt opp ved behandling av byggesøknad for området.
Ny bebyggelse innenfor Plan 354 vil med stor sannsynlighet bli påkoblet kommunalt
vannledningsnett som ligger i veien Storheia. Det må gis tillatelse fra anleggseier før påkobling.
Dette gjelder også påkobling til eksisterende private anlegg. Tilkobling til VA-anlegg vil bli
nærmere avklart ved byggesøknad for planområdet.
Rett til transport til skolen styres av Opplæringsloven, kap. 7, og i Trafikksikringsplanen
fremkommer det at veistrekket mellom Tveit skole og frem til krysset mot FV 562 ved
Ravnanger senter er regnet som farlig strekning. Det er politisk vedtak om skyss på farlige
strekninger, og strekningen Tveit – Ravnanger er en av flere strekninger det er vedtatt
skoleskyss for.

Utsnitt Figur 7 i Trafikksikringsplan2014-2018.

For øvrig henvises det til forslagsstillers kommentarer.
Merknad fra Kenneth Waardal, gbnr 17/483
Bemerker at vegkryss inn til planområdet kommer i umiddelbar nærhet til innkjørsel til gbn
r17/240. anfører at dette vil redusere verdien på hans eiendom. Gjør oppmerksom på kjøreveg
som er regulert inn i området benyttes i dag som gangveg til skole. Ønsker at innkjørsel til
planområdet legges i en annen trasé.
Forslagsstillers kommentar:

«Atkomst til planområdet er lagt ved merknadsstillers eiendom etter tilbakemelding fra
kommunen. På grunn av høydeforskjeller vil det ikke være mulig å plassere atkomst til
planområdet lengre nord. Det er heller ikke ønskelig med atkomst fra øst da trafikken da vil
måtte passere Tveit skole. Trafikken vil og berøre langt flere eiendommen dersom atkomst blir
lagt mot øst.
Det er for øvrig regulert inn fortau i to ulike retninger mot Tveit skole. Det er derfor ikke riktig
at det ikke er tatt hensyn til at veien i dag brukes som gangvei til Tveit skole.»

Rådmannens kommentar:
Avkjørsel til planområdet er lagt slik som vist i Plan 354 etter innspill fra samferdsel. På grunn
av høydeforskjell og terreng var det ikke mulig å etablere avkjørsel inn til planområdet der den
var regulert i Plan 86 – Gbnr 17/243 m.fl., Storheia, Kollevåg av 28.02.91. Ved å plassere
avkjørselen slik som vist i Plan 354 får en god sikt i begge retninger, og en får samlet avkjørsel
fra gbnr 17/483 med avkjørselen inn til Plan 354. Slik avkjørsel til gbnr 17/483 er vist i Plan 354
samsvarer med slik avkjørselen til eiendommen er godkjent i vedtak om byggetillatelse, datert
22.03.04. Jf. DS 264/04. Der fremgår følgende: «…Tomten får adkomst fra fremtidig
kommunal veg i nord, der utkjørselen anlegges via reg. gangveg 1. …».
Dagens situasjon.

Godkjent avkjørsel.

Avkjørsel i Plan 354.

Trasé for f_Kv-1 og deler av f_Kv-3 går i trasé for felles gangveg 1 i Plan 86. For å opprettholde
trafikksikker tilkomst for myke trafikanter langs denne traseen er det regulert fortau langs
kjøreveg f_Kv-1 og f_Kv-3 som går over i f_GV-1, som er en videreføring av Gangveg 1 i Plan
86. I tillegg er det regulert fortau langs f_Kv-2. Dette går over i f_GV-4, som møter og blir en
forlengelse av Gangveg 3 i Plan 86. Det er også stilt rekkefølgekrav for opparbeidelse av
fortau/gangveg innenfor Plan 354, samt Gangveg 3 i Plan 86.
For øvrig henvises det til forslagsstillers kommentarer.
Konklusjon:
Med bakgrunn i ovenfor stående vurderinger og kommentarer vil rådmannen foreslå at
planforslaget vedtas.
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