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DETALJREGULERING LAPPHELLVEGEN 13
ANDRE GANGS BEHANDLING

Rådmannens innstilling

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 fastsettes utkast til detaljregulering for
Lapphellvegen 13 på Hemnesberget med plankart og bestemmelser som reguleringsplan med
følgende endring; angitt BYA tas ut av plankartet.

Bakgrunn

Utkast til plan var oppe til første gangs behandling 20. mars i år. I det offentlige ettersyn er det
kommet tre uttalelser.

Saksutredning

Det vises til saksutredningen ved første gangs behandling.

Asplan Viak AS uttaler seg på vegne av Opplysningsvesenets fond (OVF). De opplyser at det er
inngått kjøpekontrakt for grunnen og at tidligere forbehold om endret bruk dermed ikke står ved lag.
De “tar forbehold om at vi kan komme med ytterligere kommentarer og innspill og ber om å bli
forelagt planforslaget for gjennomgang ved endelig vedtak”.

Kommentar: OVF har benyttet sin rette til å uttale seg ved offentlig ettersyn. Deres ønske om å bli
forelagt planen før endelig vedtak er ikke etterkommet.

Asbjørn Leirvik  uttaler seg som gjenboende på andre siden av Lapphellvegen. Han er ikke part i
saken, men benytter seg av uttaleretten. Han protesterer mot planen og ... “som et kompromiss
foreslår jeg derfor at øverste etasje, ref. fig. 5 i forslaget, ta bort og at det heller ikke etableres
takterrasse som beskrevet på forslagets side 12, andre avsnitt, siste setning. En slik reduksjon i
volumet vil dessuten i større grad harmonisere forholdet mellom leilighetsbygget og resten av
Lapphellvegens sørside.”

Kommentar: Eksisterende reguleringsplan tillater at det bygges sammenhengende industrilokaler
opp til kote 13 på sørsiden av Lapphellvegen. I den foreslåtte reguleringen vil maksimal byggehøyde
være den samme, men et enkelt bolighus vil legge beslag på bare en liten del av dagens frie rom øst
for B1 (vindusfabrikken). Dette bekreftes av tegningsskisse fra arkitekt der boligen strekker seg ut
mot sjøen. At en ny bolig ved sjøen på Hemnesberget blir til sjenanse for en nabo vil uansett ikke
være tilstrekkelig til å pålegge tiltakshaver å endre planene. Den nye boligen og ombygging av B1 til
bolig vil medføre både forskjønning og andre positive virkninger for nabolaget.

Bjørnådal arkitektstudio as er engasjert av tiltakshaver til å utforme boligen på B2. I løpet av
oppdraget er det dukket opp noen spørsmål som det kan være riktig å se i lys av planen. Det ene
gjelder utnyttelsesgrad oppgitt på plankartet til BYA = 200 m2. Det andre gjelder minste høyde på
kote 3,3 - om det gjelder fyllingshøyde eller golvhøyde. Det tredje gjelder byggehøyde mot sjø der
utkast til bestemmelser synes uklare. Det fjerde gjelder utforming av den framtidige sjøkanten.



Kommentarer: a) Utnyttelsesgraden var angitt ulikt i utkastet. Det foreslås at %-BYA  beholdes slik
de er oppgitt i bestemmelsene. BYA i m2 oppgitt i kartet tas dermed ut. b) Minste høyde på kote 3,3
er presisert til å gjelde golv i bygning. c) Byggehøyde mot sjø foreslås satt til to etasjer. Utkastet til
bestemmelser var uklare på dette punktet og det kan ikke være noe i vegen for at byggehøyden mot
sjø blir to etasjer med utgangspunkt i kote 3,3. d) Tiltakshaver står fritt til å utforme sjøkanten.
Planen setter begrensning på hvor langt ut fyllingsfoten kan gå, men det er ingen begrensning eller
minstekrav innover.

Administrasjonens kommentar: Kartskissen fra Bjørnådal arkitektstudio tyder på at atkomsten til
boligen i B2 ikke vil forholde seg til det innregulert vegareal f_V. Intensjonen med det innregulerte
vegarealet er imidlertid å sikre atkomst til nabotomta i øst. Når naboens atkomst er sikret vil det ikke
være i strid med planen at atkomsten til B2 anlegges slik skissen viser.

Vurdering:

Runden med offentlig ettersyn ser ut å ha oppklart noen vesentlige spørsmål. Rådmannen finner at
planen er tilfredsstillende gjennomarbeidet og anbefaler at den fastsettes som reguleringsplan etter
loven - med den foreslåtte endringen i kartet.

Vedlegg:
Trykte: Utkast til plankart

Utkast til planbestemmelser
Planutredning/beskrivelse
Tre høringsuttalelser
Saksutredning første gangs behandling

Utrykte: Reguleringsplan Hemnesberget sentrum

Underretning sendes PLA v/TM for iverksetting


