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DETALJREGULERING FOR KAMBE ENDRING 1. GONGS HANDSAMING.
TILRÅDING FRÅ RÅDMANNEN:
Med heimel i Plan- og bygningslova kap. 12 - §§12-9 og 12-10 - vert framlegg til
detaljregulering for Kambe endring, plan id 201501, gnr/bnr 34/1, 2, 5, 16, 17, 18, 19, 31 i
Etne kommune lagt ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker

10.09.2015 Komite Forvaltning

KF- 060/15 Vedtak:
Samrøystes
Med heimel i Plan- og bygningslova kap. 12 - §§12-9 og 12-10 - vert framlegg til
detaljregulering for Kambe endring, plan id 201501, gnr/bnr 34/1, 2, 5, 16, 17, 18, 19, 31 i
Etne kommune lagt ut til offentleg ettersyn i minst 6 veker

SAKSUTGREIING:
Innleiing (bakgrunn for saka)
Dagens plan for Kambe er frå 1973 med seinaste revidering i 1997. Det er no eit ønskje om
fortetting i den vidare utbygginga av feltet. Dagens plankart og føresegner er mangelfulle i
høve til dagens krav. Difor blir det no utførd ei endring på den delen som det skal byggast på
for å få ein moderne plan for dette området.

Problemstilling

Plankart med teiknforklaring.

Utdrag frå planomtalen side 6:
2.2 Forslagstillar, plankonsulent, eigartilhøve Omega Areal AS er engasjert av
Tomteselskapet Etne AS til å utarbeide ei endring av gjeldande reguleringsplan for Kambe.
Varsla planområde omfattar delar av følgjande eigedomar:

Gnr./ bnr. Heimelshavar jf. motteke naboliste i samband med varslinga
34/1 Ingolv Vevatne
Arne Martin Vevatne
34/2 Etne kommune
34/5 Etne kommune
34/16 Ingolv Vevatne
Unni Vevatne
34/17 Ingrid H Pedersen
34/18 Etne kommune
34/19 Etne kommune
34/31 Jørgen Hopland
2.3 Krav om konsekvensutgreiing?
Området er av Etne kommune vurdert til å ikkje utløyse krav om konsekvensutgreiing (KU),
då bustadføremål er i samsvar med kommuneplanen, og hovudføremålet i eksisterande
reguleringsplan. Nærare grunngjeving til kvifor planen ikkje skal konsekvensutgreiast under
pkt. 7. Ortofoto. Kjelde: www.norgeibilder.no

Utrag frå planomtalen side 15 - 20:
6 Skildring av planforslaget
6.1 Gjennomgang av aktuelle reguleringsføremål
Planforslaget legg opp til ei tettare utbygging i Kambefeltet. Utbyggingsområda er lokalisert i
område avsett til dette føremålet i gjeldande plan, forutan ei tomt på omlag 650 m2 som
ligg med føremål jordbruk. Det er lagt opp til ei utbygging på omlag 20 bustader, avhengig av
type bustad ein veljer innafor kvart område.

6.2 Plassering av busetnad og utforming
Bustadane er plassert slik at dei vert på best mogeleg måte tilpassa landskapet, og slik at
tilstrekkeleg utsikt og soltilhøve vert sikra for eksisterande og nye bustader. Gjennom
vurderingar og prosjektering av veganlegg og bustader er det lagt føringar for ei generell
byggjehøgd, maks. 9.0 m målt i høve til gjennomsnittleg terreng for alle felta forutan BKS3.
Innafor BKS3 er maksimalhøgda kote +84 med omsyn til utsiktstilhøve innafor BKS4. Både
avstander og terrengskilnader gjer at omliggjande bustader i liten grad vert råka av
utbygginga.

Grunna dei stadlege tilhøva er det lite som tyder på at nærliggjande bustader i stor grad vert
råka av planlagt utbygging. Dette vere seg sol- og utsiktstilhøve eller nær- og
fjernverknadane jf. punkta over. Det er dei stadlege tilhøva som viser at området kan tole ei
slik konsentrert utbygging. I prosjekteringsfasen vil type bustader og omsyn til sol- og
utsiktstilhøva bli nærare vurderte. Slike vurderingar er vanskeleg å seie noko meir konkret
om på dette tidspunktet, då bygningstype og utforming ikkje er fastsett på dette stadiet.

6.3 Bustadmiljø/ bukvalitet
Bustadane vil vere ein del av eit større byggjefelt med utsikt mot Etne sentrum og omegn.
Det er korte avstandar til leikeplass, og sentrum har fleire tilbod som skildra i pkt. 5.8. Det er
lagt vekt på at utsikt- og soltilhøva for alle bustadane og leikeplass vert ivaretatt. Ei
konsentrert utbygging har ofte bustader med leiligheiter. Erfaringstal syner at slike
bustadformer vert for små for familiar med fleire born. Det er difor reelt å tru at bl.a.
mennesker i etableringsfasen vel slike bustadtypar. Dette kan vere med på å auke tilflyttinga
i kommunen.
6.4 Trafikkløysing og tilknyting til infrastruktur
I planforslaget er eksisterande vegtraséar vidareført og utvida i breidd. Avkøyrslane er lagt
med radius på 7m inn til SV1. Senterlina på SV1 er lagt med horisontalradius lik gjeldande
plan, og tilpassa dagens veg. Parkering vil skje på eiga tomt. Tilkomst til BKS1 skal skje frå
vidareføring av o_SV3, eller frå avkøyrsle ved f_SV4. Som alternativ til o_SV1 skal det sikrast
gangsamband gjennom området på interne vegar eller på eigne anlegg for gåande som fører
mot o_GT2. Det er vidare sett krav til at tilkomst mot BKS2 og BFS1 skal skje frå GT1. Med
dette vil ein kunne setje ned talet på avkøyringar frå SV1. Byggjegrense frå senterline
hovudtilkomst er 10m jf. gjeldande plan, og 4m frå vegkant på øvrige vegar.

6.5 Tilgjenge for mjuke trafikantar
Gang- og sykkelvegen lengst aust i BKS1 er teken ut då det her er svært bratt, og det er ikkje
realistisk at denne vert bygd eller tilfredsstiller krav til stigning. Gang- og sykkelvegen førte
opprinneleg ned til intern veg innafor BKS1 og mot traktorvegen i vest. Den interne vegen er
i planforslaget flytta lenger nord. I staden for gang- og sykkelvegen er det i føresegnene sett
krav til at det skal sikrast gangsamband gjennom området på interne vegar eller på eigne
anlegg for gåande som fører mot o_GT2. Gangsambandet vil fungere som eit alternativ i
høve til å gå på hovudvegen/ SV1, som har høgare ÅDT. Elles må det sikrast universell
tilgjenge mellom parkeringsplass og inngangspart, jf. TEK10.
6.6 Miljøoppfølging
ROS- analysen avdekka ingen høve som tilseier at miljøoppfølging er aktuelt for
planområdet. Utbygginga har ikkje innverknad på vassførekomst eller –kvaliteten i området,
og fører heller ikkje til noko form for ureining av betydning.
6.7 Landbruksfaglege vurderingar
34/17 er skilt ut frå 34/4 der det vert drive landbruk. Den utskilte eigedomen er på omlag
650m2. Å regulere til bustadføremål på denne eigedomen fører truleg ikkje til tap av
jordbruksareal av betydning, då arealet er minimalt heldt i hevd pr. i dag. Dette er grunna
terrenget og vegetasjonen i området. Området ligg atskilt frå jordbruksarealet i vest og sør,
slik at kontinuerleg drift er vanskeleg. Det er ikkje vurdert at jorda er av ein slik kvalitet at
det er naudsynt med erstatning av dette. Innafor BKS1 og BKS4 vert det også dreve jordbruk
i dag, sjølv om desse er avsett til bustadutbygging i gjeldande plan. Matjord i områda kan

takast ut og førast til landbruketseigedomar i nærleiken.
6.8 Kollektivtilbod
Det er ikkje kollektivtilbod på Kambe. Skuleborn og andre må gå ned til haldeplassar eller
bussterminalen i sentrum. Frå planområdet er det ein strekning på omlag 200 meter der ein
må gå i vegen. Det er lagt fartshumpar i vegen som eit trafikksikringstiltak som delvis
kompanserer for fråværet av fortau.
6.9 Born og unge sine interesser og sosial infrastruktur
Planforslaget opnar opp for omkring 20 nye bustader, og det er er sett av omtrent 540 m2 til
leik. Like vest for planområdet er det ein kvartalsleikeplass med fotballbane og
leikeapparater. Det er ut i frå dette vurdert å vere tilstrekkeleg areal for leik i området, alle i
sentral tilknyting til bustadane. Sjå elles pkt. 7.1 om tilgjenge. Leikeplass, BLK ligg lengst
nordvest i planområdet, med fleire omliggjande bustader som har bruksverdi i denne.
Området ligg på eit relativt flatt område med utsikt mot sør. Området har gode soltilhøve då
nedanforliggjande bygningar ligg i eit lågare terreng. Det er fleire bustader i området som
skjermer for vinden. Det er pr. i dag sett opp gjerde mellom leikeplassen og område BFS1.
Leikeplassen ligg mellom to vegar, GT1, og kommuneveg i nord. Turvegen er tilkomstveg for
to bustader. Det er i hovudsak kommunevegen i nord som har trafikk som kan gå ut over
tryggleiken til brukarane av leikeplassen. Eit sikringstiltak kan t.d. vere å gjerda inn
leikeplassen slik at ein hindrer at born spring ut i vegen. Ein auke i tilflytterar vil normalt også
auke behovet for barnehage- og skuleplassar. Dette er ei positiv ringverknad i kommunen for
å hindre fråflytting. Det er lagt til grunn at barnehagane og skulane har kapasitet til ei slik
auke som planen fører med seg.
6.10 Plan for vass- og avlaup samt tilknyting til offentleg nett, el- anlegg Byggjeområda skal
knyte seg på det kommunale vass- og avlaupsystemet i området. Denne påkoplinga og
kapasitetsvurderinga vil vere ein del av den tekniske planen som skal godkjennast av
kommunen. Planområdet skal kople seg på det eksisterande elektriske anlegg. Før utbygging
tek til må det vurderast om dette anlegget har kapasitet for auken, og det må etablerast
kontakt med Etne ellag. Det er ikkje lagt til rette for alternative energiløysingar i
Kambefeltet.
6.11 Plan for avfallshenting/ søppelsug Innafor BKT er det oppstillingsplass for bossdunkar på
tømmedag. Denne er felles for bustadane innafor BKS1, BKS2, BFS1 og BFS2. Innafor BFS1
skal bossdunkane stillast opp ved den kommunale vegen for tømming. Innafor BKS3 og BKS4
må det setjast av areal til oppstilling av bossdunkar.
Utdrag frå planomtalen side 12, 13 og 14:
5.4 Kulturminne og kulturmiljø
Det er ikkje registrert kulturminne, kulturmiljø eller SEFRAK- registrerte bygningar innafor
planområdet eller i nærområdet. Det er føretatt utgravingar i området, men det er ikkje
gjort funn av kulturminne.
5.6 Landbruk
Pr. dags dato vert det drive noko jordbruk på areala som ikkje er bygd ut i dag, men er i
gjeldande plan avsett til bustadføremål, forutan ein liten del lengst aust som er avsett til
LNF- område. Dette området er avgrensa mellom skog, veg og bustadføremål, og utgjer ikkje
ein del av det samanhengande landbruksområdet. Planområdet inngår ikkje i kjerneområde
landbruk.

5.7 Trafikk- og støytilhøve
Det er i hovudsak personbiltrafikk som køyrer på den kommunale vegen gjennom
planområdet. Slik personbiltrafikk genererer lite støy og ureining i høve til tunge bilar. Det er
gjennomgåande fortau frå sentrum og til Kambe. Dette stansar omlag 300 meter sørvest for
planområdet. Omlag 100 meter av avstanden kan ein gå gjennom leikeplassen istadenfor på
vegen. Det er lagt fartshumpar i vegen som eit trafikksikringstiltak, då desse set farten på
bilane ned. Det er ikkje registrert ulukker i området. Det er ikkje registrert ÅDT på vegen
forbi planområdet. Skilta fartsgrense er 30 km/t. Nærare skildring av trafikktilhøva er gjort i
ROS- analysen.
5.11 Grunntilhøve
Kambefeltet består i hovudsak av breelvavsetningar, moreneavsetningar og marine
avsetningar i større og mindre djupner. Lausmassane på planområdet ligg i kort avstand til
marine avsetningar, noko som gjer at ein ikkje kan utelukke førekomst av kvikkleire. Det er
aktsemdsoner for jord- og flaumskred innafor planområdet. Grunntilhøva og skredfaren er
nærare vurdert i ROS- analysen til planen.

Utrag frå planomtalen slutt.
Vurdering
Planforslaget er i hovudsak i tråd med overordna plan. Unntaket er eigedomen 34/17 som i
dag er regulert til LNF areal. Denne blir foreslått regulert til bustad. Elles er det ein auke på
utnyttinga på deler av planområdet som blir den store endringa. Ein veg som er teikna inn
som tilkomstveg til bustadane på nedsida av hovudvegen blir tatt vekk frå planteikninga og
visast kunn som ein regulert innkjørsle. Den blir også flytta slik at den kjem på oversida av
dei nye bustadane.
Tiltaket vil føre til ein fortetting av Kambefeltet ved at ein kan sette opp rekkjehus i staden
for frittliggande einebustader. Dette er i tråd med rikspolitiske føringar der ein søkjer å
fortette slik at ein sparar areal.
Tiltaket er vurdert i høve til Naturmangfaldslova og er ikkje i strid med denne. Sjå eige
vedlegg.
I oppstarten varsla Hordaland fylkeskommune at dei ville ha gjennomførd ei arkeologisk
utgraving for å forsikre seg om at tiltaket ikkje kjem i konflikt med ikkje registrerte
kulturminne. Utgravinga er gjennomførd og det blei ikkje funne noko.

Kommentarar til oppstart merknader finns på side 25 i planomtalen. Det ser ut til at
merknadane til oppstartinga er tilstrekkeleg innarbeidt i planen.
Konklusjonen er at planframlegget kan leggast ut til offentleg høyring

Vedlegg i saka:
Dok.dato
Tittel
28.08.2015
28.08.2015

Føresegner -10.07.2015
Naturmangfaldlova - 10.07.2015
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1334731
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Plankart 10.07.2015
Planomtale -10.07.2015
ROS analyse - 10.07.2015
2015-02-26 Fylkesmannen
2015-02-27 Mattilsynet
2015-03-03 Nabo 34 17
2015-03-05 Fylkesmannen
2015-03-13 NVE
2015-04-01 HIM
2015-04-13 Hordaland Fylkeskommune Kostnadsoverslag
2015-04-13 Hordaland Fylkeskommune
2015-06-16 Hordaland Fylkeskommune

28.08.2015
28.08.2015
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Eventuell utlegging til offentleg høyring.
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