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SAM M EN DRAG
Det er et ønske om å legge til rette for salg av større boligtomter.
Planen består samlet av 4 boligtomter og 1 fritidsboligtomt.

Under prosessen kom det et ønske fra eier av 60/77 om å omregulerer eiendommen sin til
boligformål, samt å utvide arealet.
Alle har vei og muligheter for vann og avløp.
Parkeringsplassen i planen er for fritidsboligene som ligger i tilknytning til vei ned til sjø, disse
ligger i den gamle reguleringsplan for Pervika.

Det er avsatt et lite området for muligheter for lek og samlende aktiviteter.
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FOR MAL

OppdragsgIver
Kystplan AS har fått i oppdrag av Anita Aune (tiltakshaver) om a foreta en regulering av deler
av eiendommen gnr 60 bnr 3

HIstorikk
Det er tidligere sendt en dispensasjonssøknad til kommunen om endring fra fritidsboligtomter
til boligformål. I den forbindelse ble saken oversendt sektormyndighetene til høring.
Etter disse uttalelsene, ble saken vurdert på nytt igjen. Man fant det da hensiktsmessig å lage
en egen reguleringsplan for dette området.

Beskrivelse av planområdet
Området ligger ved FV50 ca 2,5 km fra Monstad i retning mot Lauvøya.
Området er på venstre side av veien og ligger på et platå omtrent på samme høyde som FV.
Terrenget går fra platået bratt ned mot sjøen.
Området er skogkledt og uberørt. Grunnen består stort sett av berg.

sett fra sjCe (skrMoto)

Hensikten med omregulerIng
Tiltakshaver har fått flere forespørsmal om kjøp av boligtomter. Videre er interessen for tomter til
fritidsboliger liten, spesielt når tomtene er så små som dagens plan.
Tiltakshaver ønsker derfor å erstatte tomtene med større eneboligtomter.
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Dagens situasion
Området er ubebygd. Det er fradelt en tomt til fritidsbolig (60/77), videre er tomt (F1 ) solgt til
eier av 60/40, men ikke fradelt og hjemmelsoverført.
Man har valgt å ikke involvere disse tomtene i endringer, så fremt eierne ikke har ønsket det
selv.

Forhold til overordnede planer
Området ligger i eksisterende reguleringsplan for Pervika, dette er en plan for fritidsboliger.
Man har valgt å erstatte en del av fritidsboligplanen med en ny boligplan, Pervika II.

Gr
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Utdrag fra arealplan

Utdrag fra eksisterende reguleringsplan for Pervika

Kartgrunnlag
Tomt Fl (som ikke er oppmålt) er lagt inn i grunnkartet for å vise hvor tomtas utstrekning.
Ellers er det ikke gjort endringer i kartgrunnlaget.



HOVEDINNHOLD

Bollgbebyggelse
Byggegrensen fra FV50 setter begrensninger for boligens beliggenhet i nordlig retning.
For å utnytte tomta bedre ønsker man at garasje kan bygges 1 m fra tomtegrensen. Uavhengig
av byggegrensen.
B1
Dette er utvidelse av eksisterende tomt 60/77. Topografien er relativ bratt.
For å minske terrenginngrepet er avkjørselen lagt slik at man kommer inn i tomten langs etter
koteretningen.
Huset må bygges etter terrenget. Bolig med plate på mark tillates ikke.

B2 , B3 og B4
Disse tomtene er større boligtomter, Etter befaring ser man tomtene tåler fylling uten at det får
uønsket siluethvirkning.
Tomtene egner seg både til bolig med plate på mark og sokkelhus.

FrItldsbollger
Dette gjelder ubebygde tomten Fl. Man ønsker ikke å gjøre endringer i dette områdene så fremt
tomteeierne ikke selv kommer med innspill. Det er ikke gjort.
Videreføre de bestemmelsene som er fra den gamle planen. Unntaket er at det nå blir
veiadkomst frem til tomtegrensen og parkering på egen tomt. Samt mulighet for påkobling av
vann og avløp.
Av hensiktsmessige årsaker er området mellom vei og eksisterende tomt regulert til
fritidsboliger. Tomteeier har derfor muligheter å kjøpe et tilleggsareal til tomten Fl.
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Kjørevel
Veien er satt til 4 meter kjørebredde, Større skråningsutslag vil komme innenfor den enkelte
tomt.
Vei som går ned mot sjøen, er også tegnet inn med 4 m kjørebredde. Dette er gjort i den hensikt

•
for ønske om opprusting av veien er det da lagt til rette for dette i planen.
Det er lagt inn hensynsone frisiktsone ved avkjørselen til 5,0m x120 m - 80 km/t

•

Byggegrenser
Byggegrensene fra FV er satt til 20 m. Dette er den samme avstanden som den eksisterende
bebyggelsen i området har.
Byggegrensen ellers er ellers satt mellom 2 og 4 meter, alt ettersom det grenser mot
nabotomten eller ikke.

Lekeplass og frlområder
Det er lagt inn en lekeplass mellom B2 og B3. Dette er et relativt flatt området som er egnet til
en nærlekeplass og området for sosial treffpunkt.
Det er ikke opparbeidet lekeplasser i nærheten. Det vil da bli på skolen og turveier i området.
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Parkering
Parkeringsplassen for fritidsboligene som ligger ved sjøen, ligger i den nye reguleringsplanen for
Pervika
Behovet for parkeringsplasser har endret seg i årenes løp, da flere fritidsboliger nå har kjørevei
frem til egen tomt.
Det er 8 tomter ved sjøen. Med 1,5 parkeringsplass pr. tomt tilsier det 12 parkeringsplasser.
Videre er det beregnet 2 ekstra gjesteplasser.
En får da en dimensjonering av parkeringsareal som tilsier 14 parkeringsplasser, areal på 620
m2
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Bildet viser eksisterende og planlagt parkeringsplass

Gang-/sykkelveg
I Statens vegvesenets sin uttalelse anbefales at det på det sterkeste at det bygges en gang- og
sykkelveg langs RV50 i forlengelsen fra eksisterende gang- og sykkelveg ved Monstadvegen.
Dette legges inne planen. Størrelse og bredder er tatt ut fra mål på overnevnte gang- og
sykkelveg.

Annen veggrunn grøntareal
Dette er området mellom vei og tomt/friområdet osv. Grøfter, skråningsutslag osv.
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•

Tema
Utslkt og Innsyn
Tomtene vil ligge på en rekke å ha utsikt utover Åfjorden mot dykta».
Boligene vil bli liggende på ca kote 26 moh. og er derfor mye høyere en eksisterende
fritidsboligene som ligger nærmere strandsonen.
Bygningen vil ikke gi vesentlig silhuettvirkning, da terrenget bak skråner lett. Vider vil
byggegrensen mot vei gjør at bygning ikke kan trekkes på det øverste nivået.

Det er med hensikt lagt inn grønnsone mellom eksiterende og nye tomter
Bygningen er planlagt så langt bak på platået slik at det er liten trolig at nye boliger vil få innsyn
til eksisterende fritidsboliger. Videre er det i dag meget tett skog imellom tomtene. Dette ønsker
grunneier å opprettholde. Mulig at B1 vil gi litt innsyn til noen tomter, men etter at tomten er
utvidet, er det muligheter for å plassere boligen på en langt bedre måte for å hensynta dette.

Vann og avløps-anlegg
Det er utarbeidet en vann/avløpsskisse som viser hvordan prinsippene er løst.

• Vann og avløp skal prosjekteres i forbindelse med søknad om tiltak når området skal bygges ut.

Vann fra kommunalt anlegg. Påkobling ved eksisterende brannkum ved eiendom 60/65.
Det er ikke lagt opp til eget brannuttak for planområdet.
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Avløp:
Avløpet skal gå via privat enkeltstående slamavskiller og videre til utslippsledning i sjø.
Det kan benyttes felles slamavskiller der det er formålstjenlig.
Slamavskilleren skal fortrinnsvis plasseres på egen tomt, men kan ved avtale med grunneier
plasseres på annen mans grunn.
Overvann:
Overvann skal føres til terrenget og dreneres bort.

Barn og unges Interesser
Det er kun 4 tomter i området, likevel er det lagt av et mindre området som er avsatt til lek.
En anser at barns interesser er ivaretatt. Større barn har større aksjonsradius og kan derfor
benytte tilbud som ligger i nærmiljøet.

Naturmangfoldloven
Området er maksimalt utnyttet etter at de planlagte tiltakene er utført. De nye tomtene ligger slik
til at det i liten sannsynlighet for ytterligere flere tomter. Planen vil derfor ikke gi sterke føringer
for fremtidig arealdisponering.
Ros-analyse er foretatt som viser at hensynet til naturmangfoldet er ivaretatt.



VIRKNING

KunngjørIng/oppstart
Oppstartsmøte ble avhold 10.12.2013. Kunngjøring av oppstart på planarbeid ble gjort i Fosna-
Folket 24.01.2014 Det ble samtidig lagt ut på Kystplan AS sin hjemmeside. Innspillfrist var satt
07.02.2014

Sektormyndlgheter
Sektormyndighetene har uttalt seg i forbindelse med søknad om dispensasjonen.
Under oppstartsmøtet med kommunen ble det enighet om at disse uttalelsen skulle sees på
som en forhåndsuttalelse.
Dette gjelder Fylkesman nen, Sør-Trøndelag fylkeskommune og Statens Vegvesen
Tilbakemeldinger er lagt i eget skjema
Se vedlegg.

• Naboer/ berørte parter
Brev til naboer og berørte parter ble sendt samtidig som kunngjøringen ble foretatt.
Det er kommet flere merknader, disse er lagt inn i eget skjema for tilbakemeldinger.
Se vedlegg.

Ros - analyse
Støy;
Det er ikke utredet støykart i området
Videre er registrert ÅDT= 0-350 pr 2012
Det er ikke foretatt støymålinger fra vei i forbindelse med dette prosjektet, da en anser dette
som unødvendig.

Skred/ras:
En har undersøkt data på skrednett.no Det er ikke registrert data i dette området som går på
fare for skred, ras av stein, jord og leire.

Naturbasen:
111/ En har sjekket i naturbasen.no for prioriterte naturtyper, artsdata og kulturlandskap

kulturminner. Det er ikke funnet noen registreringer i planområdet.

Havnivåstigning:
Området ligger på et platå ca 27m.o.h . og grenser ikke direkte til sjø. Planen vil derfor ikke ha
berøring med denne problematikken.

Vedlegg:
Skjema: Tilbakemeldinger fra sektormyndigheter og naboer/berørte parter
Temakart: Regplan og foto

Ny og planlagt reguleringsplan
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