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MINDRE REGULERINGSENDRING 7407B VANGEN 2 - FELT T 
 
 

Saksopplysninger: 
Block Watne har kjøpt gnr. 49, bnr 228 og gnr. 49, Bnr. 229 av Bogeråsen borettslag og ønsker å 
utvikle resterende del av området med 6 stk. 2-mannsboliger, totalt 12 enheter. De har derfor søkt 
om en mindre reguleringsendring av gjeldende plan. 
 
Gjeldende bebyggelsesplan for området er fra 1980 og gir rom for ytterligere 10 boenheter utover 
det som er bygd pr. i dag. Boligene er i all hovedsak bygd etter planen, mens tilførselsvegen til 
området avviker vesentlig ift. det som er planlagt. 
 
Kommunen har siden første henvendelse i 2016 da Block Watne viste interesse for kjøp av arealet 
vært positiv til en mindre reguleringsendring og fortetting under forutsetning av at eksisterende 
plan endres mest mulig i tråd med faktiske forhold og det blir et prosjekt med gode og akseptable 
løsninger og som ikke endrer planforutsetningene vesentlig. 
 
Block Watne har vært i dialog med Bogeråsen borettslag for å finne akseptable løsninger og 
prosjektet har vært endret flere ganger. I dialog med kommunen i etterkant er gjesteparkeringen 
flyttet slik at denne blir liggende mer i tilknytning til adkomsten inn til området. Trafikken innover i 
planområdet reduseres også med dette grepet. 
Naboene er varslet og det har ikke kommet noen merknader. Borettslaget er etter den siste 
endringen varslet på nytt og har akseptert endringene skriftlig. 
 
I hovedsak er følgende endringer gjort: 
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- Endring av veger i tråd med faktisk situasjon. 
- Justering av byggeområder og grøntarealer. 
- Forlengelse av kjøreveg ca. 40 meter istedenfor gang- og sykkelveg. 
- Mindre justeringer av arealbruk i tråd med dagens bruk. 
- Noe utvidelse av parkering/byggeområde for garasjer til Bogeråsen borettslag. 
- Opprettholdelse av snarveg fra eksisterende boliger til garasjeanlegg. 
- Konkretisering av utnyttelsesgrad, byggehøyder og byggegrense mot veg da gjeldende plan 

ikke sier noe om dette.  
- Mindre endringer av bestemmelsene som for eksempel takvinkel fra 18 til 10 grader. 

 
Det er kjørt en DOK-dataanalyse. Relevante funn er liten mulighet for marin leire og mulighet for 
radon på deler av utbyggingsområdet. Det er også registrert en grunnvannsbrønn i fjell på gnr. 49, 
bnr. 228. Dette er forhold som håndteres i byggesaken. 
 
Vurdering: 
Ingen myndigheter anses berørt av den mindre endringen da den i hovedsak går ut på å rydde opp i 
gjeldende plan og justere mellom de arealformålene som ligger inne i planen. Saken er derfor ikke 
sendt på høring da naboer er varslet ved nabovarsel til søknad om tiltak/mindre endring. 
 
En økning av antall boenheter fra 10 til 12 og en høyere grad av utnytting kan forsvares fordi det 
ryddes opp i gjeldende plan med at regulerte veger det ikke er behov for reguleres vekk. Dette gir 
mer effektiv arealbruk med større utbyggingsområder men samtidig også større og mer 
sammenhengende grøntarealer. I tidligere plan var de ubebygde utbyggingsområdene på ca 2, 8 
daa og sammenhengende grøntareal på ca. 0,5 daa. Reguleringsendringen gir et utbyggingsområde 
på ca. 3,4 daa mens de 2 større grøntområdene er på ca. 1,1 daa. 
 
Parkeringsløsninger og gjesteparkering blir i hovedsak liggende ved innfarten til området selv om 
garasjeanlegget til 49/229 blir liggende 40 meter lenger inn enn dagens garasjeanlegg. At 
gjesteparkeringen legges på østsiden nær hovedveg gjør at det ikke blir ytterligere kjøring innover i 
området på vestsiden av og mot utearealene til disse boligene. Dette synes som en mye bedre og 
akseptabel løsning. Dette gir et større lekeareal i enden av disse boligene. Det gis fortsatt mulighet 
for kjøring for av-/pålessing til disse boligene.  
 
Gangforbindelse fra eksisterende boliger til garasjeanlegg er viktig å ivareta og er derfor 
opprettholdt som felles grøntareal FG1 i plankartet. I etterkant av søknad er det tatt inn en 
bestemmelse som gir fleksibilitet i løsninger og plassering. 
 
Konklusjon er at endringene gir tilfredsstillende løsninger for boligene, garasjer, parkering og 
uteoppholdsareal samt gangforbindelser. 
 
Endringene går ut på å endre plan i henhold til faktiske forhold, flytting og justering av arealformål 
og kan forsvares som mindre endring iht. plan- og bygningsloven § 12-14 «når endringene i liten grad 
vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover hovedrammene i planen, og heller 
ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder». 
 
Med hjemmel i KST-sak 122/15 og etter fullmakt fra rådmannen fattes følgende 
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VEDTAK 
Mindre endring av bebyggelsesplan «7407B Vangen 2 – Felt T», justering mellom formålene i 
plankartet, datert 18.09.2019 og justering av bestemmelsene, datert 02.10.2019, vedtas i medhold 
av plan – og bygningsloven § 12-14.  

Reguleringsplanendringen får betegnelsen «7407B-E1». 
 

 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
Bjørn Arve Sagbakken 
arealplanlegger  
Tlf. direkte 41 42 05 66 
 
 
 
Vedlegg: 
7407B-mindre-endring-E1  
7407B-mindre-endring-E1-med-endringslinjer  
Reguleringsbestemmelser 7407 Vangen II Felt T 7407B-E1  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Dokumentet er godkjent for ekspedering uten underskrift. 
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