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Prosjektil Areal AS

Bakgrunn
Prosjektil Areal AS fremmer forslag til detaljregulering for Nedre Gravelsæter. Hensikten med
planen er å legge til rette for boligformål.

Planstatus
Kommuneplan 2003 – 2013
Planområdet er i gjeldende
kommuneplan 2003-2013 avsatt
til LNF-område.
Planområdet

Kommunedelplan for Etnesjøen
Planområdet

Planområdet er i
kommunedelplan for Etnesjøen
avsatt som boligbebyggelse –
nåværende.

Detaljreguleringsplan for gang- og sykkelveg Etne sentrum – Mo/Steine
Deler av planområdet ligger
innenfor gjeldende
reguleringsplan for gang- og
sykkelveg fra Etne sentrum til
Mo/Steine. Planområdet ligger
innfor formålet bolig og
vegformål.
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Beskrivelse av planområdet

Etne sentrum

Planområdet

Figur 1. Kart over Etne kommune med planområdet til høyre vist med pil. (www.fonnakart.no)

Størrelse, beliggenhet og avgrensing av planforslaget
Planområdet ligger i Etne kommune ved Etnevassdraget, ca. 1,6 km fra Etne sentrum, og
omfatter et areal på 10,5 daa. Området er tilnærmet flatt og avgrenses av E134 i sør,
Etnevassdraget i nord og jordbruksområder i øst og vest. Etnevassdraget er vernet, og deler
av planområdet ligger innenfor flomsoner knyttet til dette. Tilgrensende areal består av
jordbruk, skog og bebygd areal.

Eksisterende bebyggelse og arealbruk
Det er i dag tre eneboliger på planområdet alle med tilhørende garasjer og uthus. Tomtene er
på ca. 2085, 1590, 1140 og 960 m². En av tomtene brukes i dag som fritidsbolig.

Transportsituasjon
E134 har en ÅDT på ca. 3800 og en fartsgrense på 60 km/timen. Det er godkjent
reguleringsplan for gang- og sykkelveg fra Etne sentrum til Mo/Steine. Denne ble godkjent i
2013, og åpner for ca. 1800 meter ny gang- og sykkelveg langs E134. Formålet med tiltaket
er å bedre trafikksikkerheten på strekningen med bedre skoleveg, nye muligheter for turer til
fots og til sykkel i bygda på en god måte. Gang- og sykkelvegen vil gi nye muligheter for
friluftsbruk som nye rundturer i bygden. Vegbredden på ny regulert E134 er på 7,5 meter og
3,0 meter gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen legges på sørsiden av E134. Det er
planlagt busstopp i planområdet.
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Figur 2. Ortofoto av planområdet. Planområdet vist med rød stiplet strek. (kart.finn.no)

Funksjoner i nærområdet
Enge barneskole, Enge barnehage og Etne videregående skole ligger i Etne sentrum som er
ca. 1,6 km fra planområdet. Rygg barnehage og Rygg skole ligger ca. 2,8 km fra planområdet
på øst siden av Etne sentrum.
På sørsiden av E134 ligger Etne Camping, og ca. 1 km fra planområdet ligger Steine
Laksefiske & hytteutleie. I Etne sentrum finnes også post, dagligvarebutikker, idrettsanlegg og
lekeplasser.
Det finnes ikke kjente kulturminner innenfor planområdet, og det er ikke registrert forekomst
av radon i grunnen.

Forholdene til Etnevassdraget/naturmangfold
Etnevassdraget er et nasjonalt laksevassdrag. Etne kommune og Fylkesmannen i Hordaland
har gjennomført en registrering av viltområdene i Etne kommune. Langs Etneelva er det
registrert frodig lauvskogsvegetasjon med oreskog og ask. Dette er et viktig område for
spurvefugler og en viktig spredningskorridor for både fugler og pattedyr. Etnevassdraget er
også en god overvintringsplass for fossekall.
Langs deler av elva er det også relativt stillestående vann og tett kantvegetasjon som trolig gir
en høy insektproduksjon. Dette gjør områdene til attraktive yngle- og næringsøksområde for
spurvefugler. Av mer sjeldne arter som er observert kan en nevne isfugl, sothøne og sivhøne.
Det har vært et problem med rømt oppdrettslaks som vandrer opp og gyter i villaksen sine
oppvekstområder i Etnevassdraget. Det ble derfor i april 2013 anlagt en oppgangsfelle som
hindrer at rømt oppdrettslaks tar seg opp i Etneelva. Oppvandrende fisk blir slusa inn i et
fangskammer via en åpning i fellen. I fangstkammeret kan fisken håves opp en og en for
måling, veging, prøvetaking og utsortering av rømt oppdrettslaks. Teknologien er betalt av
havbruksnæringa og forvaltinga, og Havforskningsinstituttet skal evaluere systemet i tre år.
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Leke- og oppholdsareal
Gjennomsnittlig tomtestørrelse er på 1450 m². Det vil si at det er store og gode utearealer på
alle boligtomtene innenfor planområdet. Uteområdene er sikret i bestemmelsene slik at de
opparbeides med tiltalende utforming. De eksisterende boligtomtene har alle frodige forhager
mot E134, og store utearealer mot Etnevassdraget.

Planprosess
Kunngjøring av planoppstart
Oppstartsmøte for planarbeidet ble holdt den 16.05.2014. Varsel om igangsatt planarbeid ble
sendt ut ved brev datert 23.05.2014 til grunneiere og på e-post til aktuelle instanser. Frist for
kommentarer ble satt til 27.06.2014. Oppstart ble kunngjort i lokalavisen Grannar, og på
kommunens nettside.

Innkomne merknader til melding om oppstart
1. Brev datert 28.05.2014 fra Mattilsynet
Mattilsynet ber utbygger ta hensyn til krav om tilfredsstillende drikkevann og innta krav om
dette i reguleringsplanen.
Kommentar
Det er fastsatt reguleringsbestemmelse som sikrer hygienisk betryggende og tilstrekkelig
drikkevann for bygninger med opphold for mennesker.

2. Brev datert 09.06.2014 fra Jon Magne Hetleflåt
Hetleflåt nevner at han støtter forslaget om å sette i gang reguleringsarbeid i samsvar med
kommunedelplan for området. Han nevner at byggegrensene langs elva er i kommuneplanen
trekt langs med eksisterende bebyggelse. Dette må vurderes videre i planarbeidet, og han ber
om at det i samråd med planmyndigheten i kommunen finner en fornuftig byggegrense parallelt
med elva som er lik for alle fire tomtene.
Kommentar
I foreslått plankart er byggegrensene ivaretatt i forhold til kommunedelplan for området med
unntak for Gnr/Bnr 5/6. På Gnr/bnr 5/15 er byggegrensen fra 25-20 meter fra vassdraget,
gnr/bnr 5/7, 20 meter fra vassdraget, gnr/bnr 5/6, 15,0 meter fra vassdraget og på 5/20 ca. 7,0
meter fra vassdraget.
Flomsonen er tilsvarende som i kommunedelplanen.

3. E-post datert 12.06.2014 fra Haugaland Interkommunale Miljøverk IKS
Det nevnes at det er dårlige løsninger for renovasjonsbil å renovere eiendommene uten at det
oppstår trafikkfarlige situasjoner.
Det må avsettes et felles område for alle boenheter slik at renovasjonsbilen unngår å komme
i konflikt med europaveg. Dette er trafikkfarlig.
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For å unngå misbruk fra utenforstående bør denne gjerdes inn og ha mulighet for å låses med
hengelås.

Kommentar
Det er i dag avsatt et område for bossdunker ved busskur i vegkrysset Mosvingen/Mokrysset.

4. E-post datert 18.06.2014 fra Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen legger til grunn at planarbeidet er i samsvar med overordna plan.
Planarbeidet grenser til fulldyrka mark og en ber om at det blir lagt vekt på å unngå nedbygging
av landbruksareal og å minimere driftsulemper for landbruket.
Fylkesmannen minner om at de konsekvensene reguleringsplanen har for endret arealbruk
skal vurderes i forhold til naturmangfoldet, og at dette må komme tydelig fram i planarbeidet.
Planområdet grenser til Etnevassdraget som er et verna vassdrag. Planen må tilpasses dette
og en må gjøre særskilt greie for eventuelle konsekvenser for naturmangfoldet som knyttes til
elva.
Det blir også nevnt at deler av planområdet ligger i flomsone knyttet til Etnevassdraget. En må
ta hensyn til dette i planleggingen. Fylkesmannen vil ellers opplyse om at ROS-analysen må
brukes akseptkriteria som er i tråd med byggteknisk forskrift (TEK10). Analysen må videre,
som presisert i plan- og bygningsloven, se på risiko både innenfor og utenfor planområdet som
kan påvirke tiltaket, og eventuell endra risikoen som følge av tiltaket.
Kommentar
Nytt bolighus erstatter et tidligere revet hus og området er dermed tilrettelagt for bolig. I
forbindelse med Etnevassdraget er det blitt sett på konsekvensene i forhold til naturmangfoldet
som knyttes til elva. Det er tatt kontakt med Vidar Børretzen (Etne elveeigarfag) som er
lokalkjent på området, og har kunnskaper om fisk- og fuglelivet. Dette er beskrevet tidligere i
planbeskrivelsen. Det er også sikret i bestemmelsene for naturvernområde.

5. E-post datert 25.06.2014 fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
NVE informerer om at deler av planområdet ligger lavere enn nivå for 200 års flom, og hele
planområdet ligger i kjellerfri sone.
Videre nevner NVE at flomutsatt areal må vises i plankartet som hensynssone Fareområde
flom. NVE anbefaler at all bebyggelse plasseres utenfor området berørt av 200 års flommen.
Laveste byggehøyde settes til minst kote 10,9. Det bør fastsettes forbud mot kjeller innenfor
hele planområdet. For at bebyggelsen skal ligge tilstrekkelig trygt i forhold til erosjon må
byggegrensen settes til minimum 20 horisontale meter fra toppen av elveskråningen.
NVE anbefaler også at arealbrukskategorien Bruk og vern av sjø og vassdrag blir benyttet til
å merke vannstreng og kantsone til Etneelva. Elv med kantsone kan reguleres til «Natur og
friluftsliv». Viser også til vannressurslovens §11 om kantvegetasjon. Bredden på
vegetasjonsbeltet kan fastsettes i reguleringsplanen.
NVE minner også om at Etnevassdraget er vernet mot kraftutbygging. Rikspolitiske
retningslinjer for verna vassdrag skal legges til grunn for planarbeidet.
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Kommentar
Flomutsatt areal er vist i plankartet som hensynssone flom, og ny bebyggelsen vil bli oppført
utenfor området som berøres av 200 års flommen. Det er sikret i bestemmelsene at laveste
byggehøyde settes til minst kote 10,9, og hele planområdet har forbud mot kjeller.
En har sett bort ifra anbefalingen om å legge byggegrensen 20 meter fra toppen av
elveskråning, da en har etablert mur på gnr.5 bnr.6 som gjør at flomsonen innskrenkes på
tomten. Byggegrensene på Gnr/bnr 5/15, 5/7 og 5/20 følger gjeldende byggegrenser, mens
Gnr/bnr 5/6 har byggegrense på 15,0 meter fra Etne vassdraget.
Elven er regulert med formålet Naturområde i vassdrag, og kantsonen til Etneelva er regulert
med formålet Naturvern. Både Etneelva og kantsonen har hensynssone for verna vassdrag.
Bredden på kantsonen er 3,0 meter.

6. E-post datert 26.06.2014 fra Statens Vegvesen (SVV)
SVV informerer om vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg Etne sentrum – Mo.
Plangrensa berører Nedre Gravelsæter, og detaljplanen må tilpasses denne. I forhold til støy
nevner SVV at det i støysoneberegninger fra 2010 beregnet et nivå over 65 dBA for området.
De ber om at det blir utført dokumenterte tiltak i forhold til dette. Avkjørsler må bygges som vist
i reguleringsplan for «gang og sykkelveg Etne – Steine» før nye boliger blir tatt i bruk. Dette
må være et rekkefølgekrav.
Detaljert byggeplan for avkjørslene skal være godkjent av SVV før arbeidet starter. Dette må
også tas inn i føresegnene.
Kommentar
Foreslått plankart er tilpasset i forhold til vedtatt reguleringsplan for gang- og sykkelveg Etne
sentrum – Mo, i tillegg til avkjørsel til gnr.5 bnr.6. Denne avkjørselen er avklart med Statens
vegvesen i 2010, der Statens vegvesen tillot flytting av eksisterende avkjørsel.
Det er foretatt støyberegninger av Efla, og støykravene er ivaretatt i bestemmelsene. Det er
lagt inn rekkefølgekrav på avkjørslene og krav om byggeplan for avkjørslene.
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Beskrivelse av planforslaget

Figur 3. Foreslått plankart

Formelle forhold
Planforslaget er opptegnet på digitalt kartgrunnlag i sosi-format, versjon 4,5 og plottet ut i
M=1:500.
Planforslaget har følgende arealfordeling:
Områder
Bebyggelse og anlegg
Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur

Landbruks,- natur og friluftsområder
Bruk og vern av sjø og vassdrag

Formål
Boligbebyggelse
Veg – offentlig
Veg – privat
Gang-/sykkelveg
Annen veggrunn – tekniske
anlegg
Kollektivholdeplass
LNF-areal
Naturvern
Naturområde i vassdrag
SUM:

Areal i daa
5,29
0,84
0,13
0,23
0,61
0,12
0,33
0,32
1,85
9,72
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Beskrivelse av planforslaget
Planen er utarbeidet med utgangspunkt i gjeldende planer der formålet er å erstatte en tidligere
bebygd tomt med ny enebolig. Området er i kommunedelplan for Etnesjøen omtalt som
delområdet B20, og disponert til boligbebyggelse.
Gjennomsnittlig tomtestørrelse er på ca. 1450 m², med varierende størrelser fra ca. 2085 til
960 m². Tomtene kan bygges med en BYA inntil 40 %. Ny enebolig som erstatter revet bygg
er tenkt å ha alle funksjoner på ett plan, men det er gitt i kommunedelplanen for Etnesjøen at
boligene innenfor B20 kan være 1,5 etasjer høye.
Boligene skal være kjellerløse pga. flomsonen. Flomsone er vist i plan med hensynssone flom.
Beregnet vannstand for 200 års flom er kote 10,4. Det er lagt inn en sikkerhetsmargin på 0,5
meter. Laveste byggehøyde settes til kote 10,9. Dette er sikret i bestemmelsene.
Gesims/mønehøyde skal ikke overstige 5/7 meter, målt fra gjennomsnittlig planert nivå rundt
huset. Husene skal ha saltak eller pulttak. Annen takform kan vurderes dersom den inngår i
en god arkitektonisk helhetsløsning. Det er krav om 1,5 parkeringsplasser pr. bolig. Parkering
forutsettes å foregå på egen eiendom. Det skal også tas hensyn til verna vassdrag og fiske i
nærområdet.
Byggegrense mot E134 er 14,5 meter fra senterlinje veg. Byggegrense mot Etne vassdraget
varierer på de fire tomtene. Gnr/bnr 5/15, 5/7 og 5/20 følger gjeldende byggegrense i
kommunedelplanen, mens på Gnr/bnr er det foreslått å legge byggegrensen 15,0 meter fra
Etne vassdraget.
Gnr/bnr 5/6 har etablert mur i nordenden av tomten for å sikre seg mot flomfaren. En
opprettholder da kantsonen langs Etnevassdraget med gode muligheter for laksefiske.
Strømforsyning til boligene vil skje ved jordkabel. Adkomsten til planområdet skjer fra E134.
De fire tomtene har egne avkjørsler fra E134. Avkjørslene til planområdet er foreslått etter
gjeldende reguleringsplan for gang- og sykkelveg Etne sentrum – Mo/Steine. Det er lagt til en
ekstra avkjørsel til gnr. 5 bnr. 6. Dette er godkjent etter brev fra Statens vegvesen i 2010, der
det tillates flytting av eksisterende avkjørsel. Det er lagt inn hensynssoner i tilknytning til
områder for frisiktsoner.
Efla har utført støyberegninger som viser at boligene i planområdet er utsatt for støy. (Vedlegg
12) Deler av boligene ligger i rød og gul sone. Efla har foreslått tiltak med støyskjerm foran
boligene. Dette fører til at avkjørslene må legges om, og det er dermed et ikke gjennomførbart
tiltak i denne omgang. Alternativet vil være fasadetiltak for å få ned innvendig støynivå, samt
lokal støyskjerming av uteoppholdsareal.

Konsekvenser av planforslaget
Utbyggingen får ingen konsekvens i forhold til lov om naturmangfold. Tilgrensede områder er
allerede etablert som boligbebyggelse, og nytt bolighus erstatter tidligere hus som er revet.
Det er bygget opp en mur i nordenden av Gnr/Bnr 5/6, som fører til at en får tydelig avgrensing
for kantvegetasjonen, og en utbygging på tomten vil ikke føre til negative konsekvenser for
vassdraget og kantvegetasjonen. En bevarer kantvegetasjonen, og får en tydelig avgrensing
mot vassdraget som ikke blir berørt av tiltaket.
Selv om tiltaket ligger i nærhet til Etne vassdraget, vil det ikke få noen negative konsekvenser.
Det vil ikke være en større trafikkøkning som følge av trafikk for en ny bolig.
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Med planlagt ny gang- og sykkelveg langs E134 er trafikksikkerheten for myke trafikanter godt
ivaretatt når den er realisert.
Universell utforming er ivaretatt så langt kravene til tilgjengelighet i TEK 10 strekker seg.
Framføring av strøm skal skje ved jordkabel, og man vil basere seg på strøm som energikilde.
Fyring med ved vil utgjøre supplerende varmekilde.
Planens konsekvenser for risiko- og sårbarhet fremgår av vedlagt sjekkliste. Her avdekkes
ingen spesielle forhold utenom flom som er beskrevet tidligere i planbeskrivelsen.

Stavanger 20.11.2014
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