Oppstartsmøte planarbeid
Saksbehandler
Møtedato
Arbeidstittel
Adresse/stedsnavn
Plan-ID
Plantype

Eirin Husby Frey
27.06.2018
Hestelandsbyen
Angvik
20180001
Reguleringsplan uten krav til KU

Navn
Postnr./poststed
Tlf.
E-post

Parter
Forslagsstiller
Vegard Indergård
6636 Angvik
91125945
vegard@angvikprosjektering.no

Deltakere fra forslagsstiller/tiltakshaver
Vegard Indergård
Espen Kjærnli

Konsulent/arkitekt
Espen Kjærnli, Angvik
prosjektering
6636 Angvik
951 51 559
espen@angvikprosjektering.no

Deltakere fra kommunen
Vigdis Grefstad
Eirin Husby Frey

Berører følgende eiendommer direkte
Grunneier
83/4
Vegard Indergård og Cecilie Hildre Indergård
Naboeiendommer
76/1, 9, 10, 11, 77/2, 4, 83/15, 18, 60, 127, 144, 145,

Kartskisser i mål 1:500, 1:1000, 1:5000
Illustrasjoner, foto o.l
Beskrivelse

Fremlagt materiell

X
X
X

Formål med reguleringen
Fra forslagsstiller:
Tilby noe som er nytt, men likevel tradisjonelt på landet. For eksempel for familier med
hesteinteresse blir dette midt i blinken. Ridebane kun 2 minutter unna. Forslaget er tatt inn i
rulleringen av kommuneplanens arealdel med bakgrunn i interessen for småbruk og «det gode liv
på landet». Et litt spennende og ny-vinnende prosjekt, der vi tenker store tomter med
«våningshus», garasje med stallmuligheter og tilgang til å leie jord. Litt selv-hushold tanke.

Plan
Kommuneplanens arealdel
Andre planer/vedtak

Planstatus
Formål
LNF
Foreslått som boligområde i forslag til ny
kommuneplan

Behov for oppmåling av eiendomsgrenser?

Nei

Teknisk infrastruktur
Beskriv dagens situasjon/
behov for kartlegginger
Adkomstveg til feltet behøves
Det behøves ca. 120 m langs
FV665
Vann og avløp går frem til
planområdet
Se over
Må løses i VA-plan
Må undersøkes med brannsjef

Teknisk infrastruktur
frem til planområdet
Veger
Fortau, g-/s-veg
Vann
Spillvann
Overvann
Slokkevann
Veglys
Risiko- og sårbarhetsanalyse
Tema

Grunnforhold-kvikkleire
Flomfare
Høyspent
Støy
Annen forurensning eller fare
Trafikksikkerhet

Utbyggers ansvar
X
X

X
X

Har
Utbyggers ansvar
kommunen
aktuelle
undersøkelser?
Må utredes, området ligger under
marin grense.
Må utredes
Må utredes
Behov for gang-sykkelveg langs fv665

Disse punktene er gjennomgått på møtet
Kryss av
Avgrensning av planområdet
☒
Navn på planen
☒
Informasjonsflyt
☐
Krav om planprogram
☐
☒
☒

Krav om konsekvensutredning
Planen skal vise tilkomst til offentlig veg

☐

Vi ønsker i utgangspunktet at det blir regulert til senterlinje
veg
Før planen blir godkjent skal det foreligge en skisse for vann
og avløp.

☐

Kommentarer
Foreligger
Foreligger
Ikke
nødvendig
Foreligger
Mulig
adkomst ble
diskutert på
møtet
Ikke
gjennomgått
på møtet,
men
kommunen
ønsker VA-

☐
☐
☐
☒

Dersom planområdet ligger i tilknytning til sjø skal det
reguleres ut i sjø
Dersom planen grenser til andre gjeldende
reguleringsplaner skal planforslaget tilpasses dette
Tiltakshaver har ansvar for å dokumentere overfor statlige
instanser at det er holdt oppstartsmøte med kommunen.
Det aktuelle området kan inneholde funn av automatisk
fredete kulturminner. Dette kan innebære at det må
gjennomføres en arkeologisk registrering og det er
tiltakshaver som må dekke utgiftene ved en slik registrering
jf. klm §§ 9 og 10.

plan før
godkjenning
av planen.

Annet
- Fylkesmannen har tilrådd at det legges inn en buffersone mellom boligområdet og
omkringliggende dyrkamark.
- Det må settes lav utnyttelsesgrad for tomtene for å ivareta hensikten bak planen som bla. er
hobbylandbruk og hestehold.
- Det må bygges gang- og sykkelsti langs FV665 fram til kommunal veg.
Oppstart av planarbeidet – tilrådning fra kommunen
☒ Kommunen tilrår oppstart av planarbeidet
☐ Kommunen tilrår ikke oppstart av planarbeidet

