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Planbeskrivelse - mindre reguleringsendring 
Reguleringsbestemmelser 
Plankart 26.04.18 
 

Rådmannens innstilling 

I medhold av Pbl § 12-14 vedtas mindre endring i detaljplan for Blomhøy 192/99, slik som 
vist på detaljplankart datert 26.04.18. 

 

Plan- og miljøstyret - 027/18 

04.06.2018 - Møtebehandling: 
 I forkant av behandlingen fikk utvalget følgende informasjon fra tiltakshaver: 
"Plangrense mot sør har aldri fulgt eiendomsgrensa. Planen ble laget, og deretter ble 
eiendommens grenser målt uten at det ble tatt hensyn til plangrensa. Plangrensa 
skulle vært fulgt den gang, og ikke hatt det avviket som er på 40,8 m2. Derfor skal 
plangrense og eiendomsgrense heller ikke nå være identiske. Plan for Viksenga er 
tilgrensende plan, slik denne ble krevd laget av vegvesenet en gang i tida".  

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt med denne tilføyelsen: Plangrensen 
mot sør skal ikke følge eiendomsgrensen. 



 
 

 

 

 

 
 
VEDTAK - Plan- og miljøstyret: 
I medhold av Pbl § 12-14 vedtas mindre endring i detaljplan for Blomhøy 192/99, slik 
som vist på detaljplankart datert 26.04.18. Plangrensen mot sør skal ikke følge 
eiendomsgrensen. 

 

 

 
 

 Saksopplysninger 
Administrasjonen har anbefalt tiltakshaver å søke om en mindre reguleringsendring som 
innebærer mindre justering av eksisterende plan for Blomhøy med eiendom 192/99. 
Eksisterende detaljplan ble vedtatt 21.06.04. Naboer og berørte parter er varslet om mindre 
endring i detaljplan datert 08.02.2018. 

 

Endringen gjelder utvidelse av eiendomsgrenser da tiltakshaver ønsker å bygge en garasje 
på sin eiendom. I nord utvides planområdet med en stripe på ca. 2 meter i bredden, med 46 
m². I nordøstre hjørne utvides planområdet med 25 m². Eiendommene 192/9 og 192/54 blir 
berørt av tiltaket. Tomtearealet økes med 71 m², og øking i utnyttelsesgrad % BYA fra 25 % 
til 30 %. Tiltakshaver ønsker å rive to uthus på nordvestre som er i konflikt med 
byggegrensen mot fylkesvei 2158/1 side og søke om å sette opp en lokal støyskjerm. 

 

Tiltakshaver ønsker at planområdet skal følge eksisterende grense mot gangveien og være 
korrekt i henhold til forestående grunnerverv for eksisterende regulert gangvei. Byggegrenser 
skal oppdateres.  

Planendringen behandles etter Plan- og bygningsloven § 12-14. For endring av 
reguleringsplan gjelder samme regler som for utarbeidelse av ny plan. 
 

Vurderinger 
Det er tidligere gjort en støyvurdering datert 26.03.04 der det anbefales å sette opp en 
støyskjerm. 

Endringen berører ikke landbruk, natur eller friluftsinteresser, og det er ikke registrert rødlista 
arter på tilleggsområdet. Administrasjonen anser at de som blir berørt av en mindre endring i 
gjeldende reguleringsplan er naboeiendommer. Berørte har ikke kommet merknader til 
foreslåtte endringer. Det er positivt at planen oppdateres i henhold til gjeldende plan- og 



 
 

bygnongslov. Øking av %BYA til 30% er i tråd med vanlig utnyttelsesgrad ved regulering av 
eneboligtomter. 
 

Konklusjon 

På bakgrunn av opplysningene kan det anbefales å utvide planområdet i nord, og med en 
trekant i nordøstre hjørne av planområdet, for å kunne bygge en garasje på 50 m². Endret 
plankart og bestemmelser foreslås vedtatt slik som vist på detaljplankart datert 26.04.18. 
 

 
 
 
 


