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1 Sammendrag  
 
Dette planforslaget tilrettelegger for inntil 12 nye boenheter i leiligheter innenfor 3 nye boligbygg. 
Byggene er planlagt med 2 boligetasjer for i hvert bygg, og har mulighet for parkeringskjeller i 
underetasjen. Gangareal mellom inngangsparti og lekeplass er planlagt etablert adskilt fra kjøreareal 
innenfor planområdet. Vegstrekningen mellom parkering i underetasje og hovedetasjenivå vil bli 
etablert med 1:15 stigningsgrad og sikrer dermed universell utforming og mulighet for etablering av 
tilgjengelige boenheter i 1. boligetasje for alle bygg. Planen vurderes å tilrettelegge for å sikre trygg 
ferdsel for barn internt på området.  Nærområdet er utbygget med gangvegsystem, som sikrer trygg 
skoleveg for barna som skal bo her. Planområdet har en sentral plassering, og vurderes å stette 
kommuneplanens målsetning og strategi vedr. sikring av boligareal på en helhetlig måte nær skole, 
barnehager, fritidstilbud og kollektivforbindelse, samtidig som nærområdet vil få tilført en større 
variasjon i tilgjengelige botilbud enn pr i dag.   
 

2 Bakgrunn 
 

2.1 Hensikten med planen 
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for boligbebyggelse. Man ønsker å legge til rette for 
nye bygg med inntil 4 boenheter over to etasjer samt parkeringskjeller. I tillegg til dette vil man legge 
til rette for nødvendig infrastruktur, lekeareal og uteoppholdsareal. 
 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
Forslagsstiller er Seim Eiendomsutvikling AS og planarbeidet utføres av proESS AS. Grunneier er Seim 
Eiendomsutvikling AS. 
 
2.3 Tidligere vedtak i saken 
Kommunen har gjort vedtak om avvisning av første planforslag som ble innsendt til kommunen våren 
2020. Bakgrunnen for dette var i hovedsak at planforslaget, som var utarbeidet i en tidsperiode da 
forrige kommuneplan var gjeldende, ikke var oppdatert tilstrekkelig i samsvar med nylig godkjent 
kommuneplan. Sistnevnte kommuneplan har flere krav i forhold til detaljregulering enn forrige 
kommuneplan hadde. 
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2.4 Utbyggingsavtaler 
Det er planlagt utbyggingsavtale i forbindelse med overtakelse av områdets VA-anlegg. 
 
2.5 Krav om konsekvensutredning? 
Kommunen har vurdert og kommet frem til at planforslaget ikke er av slik art det skal stilles krav til 
konsekvensutredning. 
 
 

3 Planprosessen 
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram 
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 19. mars 2019. Varsel ble kunngjort i avisa 
Nordhordaland 22.mai og naboer og gjenboere ble varslet direkte i eget brev. Offentlige instanser ble 
varslet via e-post.  
 
3.2 Kommunikasjon underveis i planarbeidet. Det har vært avholdt flere dialogmøter med 
kommunen underveis i planprosessen. 
 
 

4 Planstatus og 
rammebetingelser 
(Med vekt på avvik 
fra overordnet 
plan) 
 
4.1 Overordnede planer 
 
• I kommuneplanens arealdel er 
planområdet i sin helhet avsatt til 
boligformål. Kommuneplanen viser at 
sørlig del av planområdet har 
støysone, og vestlig del av 
planområdet har detaljeringssone 
som følger vegarealet. Man vurderer 
at området samsvarer godt med arealtype nevnt i kommuneplanens samfunnsdel - strategier om tett 
utbygging og utnytting av infrastruktur, med bakgrunn i planområdets nærhet til skoler og 
barnehager, offentlig kommunikasjon og fritidstilbud.   

 Plangrense (blå linje) sett i forhold til gjeldende kommuneplan 

 



PLANBESKRIVELSE 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR BIRKELUNDSTUNET 
GBNR 172/14, SEIM, ALVER KOMMUNE 
PLANID: 1263-201902  
DATO: 12.05.20 
REV. 21.04.21, REV. 22.09.21, rev 25.05.22, dato 16.06.22, rev. 18.11.22 
 

 

5 
 

4.2 Gjeldende 
reguleringsplaner 
Planområdet er 
uregulert men 
grenser til regulert 
areal både mot nord 
og sør.  
 

4.3 Tilgrensende 
planer 
Planområdet grenser 
til to regulerings-
planer. I nord 
grenser planområdet 
til «Nilshøyen - gnr. 
172 bnr. 10 og 66» 
og i sør til «Seim 
Skule med utbetring 
av FV 5474».  
 
 

 

 

4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 

• Samordna areal- og transportplanlegging 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 

• Regional areal- og transportplan for Bergensområdet 
 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
5.1 Beliggenhet 
 
Planområdet ligger på Seim, innerst i Hoplandsvågen i Seimsfjorden/Lurefjorden. Planområdet har en 
størrelse på omtrent 3,3 daa og er avgrenset hovedsakelig ved eiendomsgrenser samt tilpasset 
gjeldende reguleringsplaner i nord og sør. 
 
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet har i dag eksisterende bebyggelse og består av en enebolig. Området rundt er spredt 
bebygd og ubebygd. Det finnes både konsentrerte og frittliggende boliger i området. Seim skule med 
idrettsplass ligger like sør for planområdet og nord for planområdet er det kort veg til 
naustbebyggelse og fjord. 
 

Plangrense (rød linje) sett i forhold til gjeldende reguleringsplaner i nærområdet 
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5.3 Stedets karakter 
• Struktur og estetikk/byform: Eksisterende enebolig er bygget i tradisjonell byggestil, med senere 
tilbygg. Garasjen er av enkel standard. Øvrig omkringliggende bebyggelse er tradisjonell byggestil 
med flere bygg av eldre dato. 
 
5.4 Landskap 
• Topografi og landskap 
Planområdets nærområde har flatt kystlandskap med en andel strandflater og lave åser med skog, 
lynghei og noe jordbruksland. Planområdet stiger fra kote 16 i nord til kote 24 i sør-vest. 
Planområdet har skrånende helling mot nord.  
 
• Solforhold 
Planområdet har gode solforhold og man forventer sol hele året. 
 
• Lokalklima 
Planområdet har lokalklima som for Seim generelt.  
 
• Estetisk og kulturell verdi 
Det finnes ingen bygninger eller landskap innenfor planområdet med spesiell estetisk eller kulturell 
verdi. 
 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Ved utsjekk av databasen «Miljøstatus i Norge» har man undersøkt om det finnes registrerte 
fornminner eller SEFRAK-registrerte bygninger innenfor planområdet. Det er ingen slike 
registreringer innenfor planområdet. 
 
5.6 Naturverdier 
I planarbeidet har man foretatt søk i relevante databaser for å avdekke om det finnes registrerte 
naturverdier innenfor planområdet, men det er ikke avdekket registeringer. Vurdering i forhold til 
naturvernloven er utført under kap. 8. 
 
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Man har ikke kjennskap til at planområdet har vært benyttet til rekreasjon. 
 
5.8 Landbruk 
Planområdet har ikke vært i bruk som viktig jordbruksareal. 
  



PLANBESKRIVELSE 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR BIRKELUNDSTUNET 
GBNR 172/14, SEIM, ALVER KOMMUNE 
PLANID: 1263-201902  
DATO: 12.05.20 
REV. 21.04.21, REV. 22.09.21, rev 25.05.22, dato 16.06.22, rev. 18.11.22 
 

 

7 
 

5.9 Trafikkforhold – enkel trafikkanalyse –eksisterende situasjon 
 
• Kjøreatkomst 
Planområdet har kjøreadkomst via eksisterende privat veg, Fuglevikvegen. Denne er knyttet til 
Fylkesveg 5474 like sør for planområdet.  
 
• Vegsystem 
Planområdet har kjøreforbindelse fra fylkesveg 5474 og privat veg som passerer planområdet videre i 
nord-vestlig retning. Fartsgrense er 50 km/t jf. Statens vegvesens vegkart, men vegen er skiltet med 
fartsgrense 30 km/t. 
 
• Trafikkmengde 
Fylkesveg 5474 ved planområdet har en midlere ÅDT på 1200 pr i dag. Trafikkmengde på 
Fuglevikvegen er vurdert til ÅDT på ca 100 pr i dag.  
 

 
Tabell 4 er hentet fra støyvurderingen og viser beregnet trafikkmengde for nærområdet. 

Man vurderer at hoveddelen 
av trafikk på Fuglevikvegen vil 
være personbiltrafikk til og fra 
boligene. I tillegg vil det være 
noe personbiltrafikk knyttet til 
henting og levering i 
barnehagen som er plassert 
nordvest for planområdet 
(rosa/blå farge).  
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Kartillustrasjon rammer inn eksisterende og fremtidige boligområder som vil 
benytte Fuglevikvegen som sin adkomstveg. 
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• Ulykkessituasjon 
Det er registrert tre ulykker på fylkesvegene utenfor planområdet. Alle er registrert med «lettere 
skade». Type ulykke er blant annet «møtende i kurve» og «kryssende fotgjenger». Ingen ulykker er 
registrert på vegen som planområdet har avkjørsel fra, Fuglevikvegen. 
 

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er etablert 
fortau forbi 
planområdet, 
langs den private 
vegen. På 
fylkesvegen er 
det etablert en 
forhøyet 
sirkelhump for å 
redusere 
kjørehastigheten i 
området. Man 
vurderer at dette 
vil utgjøre et 
tilrettelagt 
krysningspunkt 
over Fylkesvegen 
og vil bidra til at 
krysninger fra 
myke trafikanter 

Utsnitt fra vegkart.no viser registrerte trafikkulykker med blå prikk 

Foto viser tilrettelagt krysningspunkt med fartsreduserende hump i fylkesvegen 
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samles her hvor sikten er god og trafikksituasjonen oppfattes som tilstrekkelig oversiktlig. Det er 
vedlagt et eget notat til planforslaget som gir en vurdering av Fuglevikvegen og trafikksituasjonen. 
 

 
 

Foto viser eksisterende bygg innenfor planområdet bak eksisterende gjerde mot gangveg langs fylkesvegen og i 
kryssområdet, sett fra fylkesvegen. 

Foto viser eksisterende bygg innenfor planområdet til venstre, og eksisterende gjerde og gangveg langs privat veg 
Fuglevikvegen. 
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• Kollektivtilbud 
 
Nærmeste 
busstopp er 
plassert i krysset 
FV 5474/Fv 5472, 
om lag 125 meter 
fra planområdet. 
 
 

 

 

 

 

 

For beskrivelse av trafikksituasjon etter gjennomføring av planen, se kap. 6 – beskrivelse av 

planforslaget.  

Nærmeste busstopp markert med blå prikk til høyre i kartutsnitt 
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5.10 Barns interesser 
Det er ikke etablert tilbud for barn og unge innenfor planområdets avgrensing pr i dag. Det er 
regulert lekeplasser i to reguleringsplaner lengre nord, og innenfor området til skole og idrettsanlegg 
ca 150 meter i luftlinje fra planområdet er det etablert fotballbane og lekeplass. 
 
5.11 Sosial infrastruktur 
 
• Skolekapasitet 
Alver kommune har 15 barneskoler og 5 ungdomsskoler. Det er ikke informert om begrensninger i 
forbindelse med skolekapasitet.  
 
• Barnehagedekning 
Alver kommune har 29 barnehager hvorav 8 kommunale og 21 private. Det er ikke informert om 
begrensninger i forbindelse med barnehagekapasitet.  
 
5.12 Universell tilgjengelighet 
Planforslaget legger til rette for universell tilgjengelighet mellom parkering og boliger på terrengnivå 
og lekeareal, samt felles uteoppholdsareal. 
 
5.13 Teknisk infrastruktur 
 

 
Kartutsnitt viser eksisterende VA innenfor planområdet 

 
• Vann og avløp 
Innenfor planområde ligger det vann- og spillvannsledning til eksisterende bygg. Vannledning ligger i 
vegen gjennom planområdet. 
 
• Trafo 
Like utenfor planområdet er det etablert trafo, og det ligger høyspentkabler i den private vegen forbi 
planområdet.  
 
De deler av høyspentledningen som tidligere berørte byggeområdet er nå tatt ut av drift og lagt i 
Fuglevikvegen. 
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5.14 Grunnforhold 
 
  

Kartutsnitt viser TIDLIGERE 
høyspenttrase i området. PR I DAG ER 
ALLE HØYSPENTLINJER SOM TIDLIGERE 
PÅVIRKET PLANOMRÅDET LAGT I 
FUGLEVIKVEGEN. 

Utsnitt fra NGU viser at 
grunn består av 
forvitringsmateriale. Dette 
vurderes som stabil grunn. 
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• Stabilitetsforhold 
Planområdet består av forvitringsmateriale og vurderes som stabilt. Det vil si at det er normalt ingen 
fare for skred/utglidning av masser av denne type. 
 

 
Kartutsnitt viser kartlagte skredområder sett i forhold til planområdet. Planområdet er ikke påvirket av skredfare. 

 
• Evt. rasfare 
Planområdet ligger utenfor markerte faresoner for skred. Et område nord-øst for planområdet er 
avmerket med utløsnings- og utløpsområde for snøskred. 
 
5.15 Støyforhold 
 
Sørligste del av 
planområdet ligger 
innenfor gul 
støysone jf Statens 
Vegvesens støykart 
for området.  
 
Det er utført 
støyvurdering som 
er vedlagt 
planforslaget. 
Denne er nærmere 
omtalt under kap 
8. – beskrivelse av 
virkninger.  SVVs støykart viser at planområdet er delvis innenfor gul støysone 
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5.16 Luftforurensing 
Ingen kjente forhold for luftforurensing innenfor planområdet. 
 
5.17 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
 

• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes  
 
• Rasfare 
Planområdet ligger utenfor mulige rasfarer. 
 
• Flomfare 
Planområdet ligger utenfor aktsomhetssone for flom. 
 
• Vind 
Ingen kjente forhold. 
 
• Støy 
Deler av planområdet ligger nært FV 5474 og innenfor gul støysone.  
 
• Luftforurensing og forurensing i grunnen 
Ingen kjente forhold. 
 
• Beredskap og ulykkesrisiko 
 
Nærmeste legevakt er på Isdalsø, Knarvik, omtrent 12 km fra planområdet. Brannstasjonen ligger på 
Alverflaten, nord for Knarvik omtrent 10 km fra planområdet. 
 
ROS-analyse er utarbeidet og dokumentet følger planforslaget i eget vedlegg. Forhold som er vurdert 

i analysen er  

1) Grunnforhold 

2) Høyspentledning 

3) Brannfare 

 
5.18 Næring 
Det er ingen etablert næring innenfor planområdet. 
 
5.19 Analyser/ utredninger 
Det er utført støyvurdering, samt utarbeidet overordnet VA-plan for planområdet. Begge er vedlagt 
planforslaget. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 
 
6.1 Planlagt arealbruk 
Man har foreslått tilrettelegging for etablering av boligbebyggelse med inntil 4 boenheter i hvert 
bygg, samt lekeareal. Bebyggelsen er tilrettelagt med 2 boligetasjer og en underetasje hovedsakelig 
plassert under terreng.  
 
6.1.1 Reguleringsformål 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 
 
Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse:  

- Arealformål som er benyttet under frisiktsone. Arealet tilhører opprinnelig naboplanen 
«Nilshøyen» og viderefører gjeldende formål i naboplanen. 

 
 
 

Tegnforklaringen viser hvilke formål som er benyttet i plankartet 
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Boligbebyggelse  
- Arealformål som er benyttet for byggeområdet innenfor denne planen. 

Renovasjon, felles: 
- Definerer oppstillingsplass for renovasjonsdunker på hentedagen. 

Lekeplass, felles: 
- Felles lekeareal for beboerne innenfor denne planen. 

Bestemmelsesområde 
- Definerer areal som har krav til opparbeiding som uteoppholdsareal til bestemt tidspunkt. 

Kjøreveg, offentlig: 
- Kjørevegen er eksisterende kjøreveg, Fuglevikvegen.  

Plankartet slik det foreligger i revidert planforslag mai 22 
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Kjøreveg, felles: 

- Dette er vegareal/avkjørsel som skal gi adkomst til byggeområdet BKS.  
Fortau, offentlig: 

- Fortauet er allerede etablert. 
Annen veggrunn - tekniske anlegg 

- Vegareal ved f_BRE, samt smalt vegareal helt i sørøst utenfor egen eiendomsgrense. 
Annen veggrunn – grøntareal 

- Sideareal mellom vegareal og boligområdet 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
  

Kartutsnittet viser hvordan man ser for seg området bebygget, med plasseringer som danner tunform, og med 
fellesarealer, gangarealer og lekeplass i sentrum. 
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Man har tilrettelagt for etablering av 3 stk 4-mannsboliger. Med et byggeområde som er plassert like 
ved skole og med barnehager like i nærheten, ser man for seg at det ligger til rette for etablering av 
mindre enheter som kan egne seg som førstegangshjem for små familier, og i tillegg vil egne seg som 
hjem for eldre som ønsker å flytte til leilighet som ikke krever vedlikehold hverken inne eller ute.  
 
Man ser for seg at 
bebyggelsen 
plasseres på en slik 
måte at den danner 
tunform, med 
lekeareal, felles 
uteoppholdsareal og 
gangarealer i senter. 
Mellom byggene 
plasseres trapper og 
gangarealer.  
 
6.3.1 Bebyggelsens 
høyde 
Bebyggelsen er 
planlagt med 2 
boligetasjer med 
høydesetting 
tilpasset 
eksisterende terreng 
ved uteoppholds-
arealene, og med 
underetasje med 
garasjer og boder 
som er plassert 
under terreng.  
 
Maksimal tillatt 
mønehøyde målt fra 
gjennomsnittlig 
terrengnivå er satt til 
9 meter i 
planføresegnene. 
Tillatt gesimshøyde er 
satt til 8 meter.  Dette 
er i samsvar med 
bestemmelsene i plan 
og bygningsloven. 
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6.3.2 Grad av utnytting  
• Planområdet er tilrettelagt med en tillatt BYA på 35 %. Dette er 5% mer enn gjeldende 
kommuneplan tilrettelegger for. Man har beregnet at illustrert bebyggelse i vedlagte illustrasjonsplan 
inkludert 1,5 p-plass pr boenhet vil utgjøre en BYA på nesten 30 %. I og med at en her jobber på 
planstadiet ønsker en å overlate detaljer tilknyttet løsninger både ift. bygningsmasse og 
parkeringssituasjon til byggesøknadsprosjekteringen, og en har med bakgrunn i dette lagt til rette for 
BYA på inntil 35% for planområdet. For å sikre at slik tilrettelegging ikke medfører at bygninger blir 
oppført med større volum enn planlagt pr i dag, har man i planbestemmelsene stilt tallfestede krav til 
uteoppholdsareal, vegbredde, parkering og manøvreringsareal. Man vurderer at sistnevnte 
avbøtende tiltak medfører at det er forsvarlig å øke tillatt BYA med 5 % i forhold til kommuneplanens 
begrensning. På den måten sikrer man at det er mulig å etablere planlagt bebyggelse uten at det blir 
nødvendig å ty til dispensasjonssøknad dersom det i forbindelse med byggesøknad viser seg at man 
overskrider BYA med liten margin. 
 
6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Planforslaget tilrettelegger for til sammen 12 nye boenheter i 3 bygg over 2 boligetasjer (og en 

underetasje i terreng med garasjer og boder). Slik man ser for seg området utbygget, vil alle 

boenhetene få solrike private uteplasser mot sørvest.  

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Man vurderer at bokvalitetene vil være gode i området. Adkomstvegen er planlagt plassert i 

utkanten av byggeområdet, helt i nord. Løsningen vurderes som trafikksikker for de minste barna, 

som kan nå lekeplassen uten å bevege seg på kjørevegen. Felles utearealer er plassert sentralt i 

området, sørvestvendt. Ved plasseringer som illustrert vil boenhetene kunne etablere gode og 

forholdsvis skjermede private utearealer på balkonger eller markterrasser.  Lekearealet er plassert 

sentralt i området og det er stilt krav til opparbeiding med flere lekeapparat enn normalt. Det er stilt 

rekkefølgekrav vedr. tidspunkt for opparbeiding av lekearealet og de forskjellige utearealene. 

Illustrasjonen over viser prinsippet for høydeberegning for de planlagte byggene 
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Støyvurdering viser at mesteparten av området har hvit støysone, inkludert felles lekeplass f_BLK. 

Ved etablering av støyskjerm langs deler av området, vil også bygg 3 i 2. etasje, samt felles 

uteoppholdsareal i sørvestlig del få hvit støysone. 

6.5 Parkering 
• Antall parkeringsplasser ‐ maksimum og minimumstall: Man har stilt krav om 1,5 p-plass pr boenhet 
i føresegnene. Dette er også antallet som er illustrert i illustrasjonsplanen som følger planen. Dette er 
innenfor kravet i kommunens parkeringsnorm/kommuneplanføresegner. 
 
• Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg: Man ser for seg en kombinasjon av parkering i 
underetasje og parkering på terreng på tilsvarende nivå som underetasjen. Alternativt en løsning 
med kombinasjon av frittstående carporter og parkering på terreng.  
 
6.6 Trafikkforhold – enkel trafikkanalyse –planlagt situasjon: 
 
6.7 Tilknytning til infrastruktur 
Byggeområdet har regulert avkjørsel til Fuglevikvegen, lengst nord i planområdet. Man har foreslått 
en løsning der adkomstvegen strekkes langs nordvestlig plangrense, og vurderer løsningen som 
tilfredsstillende trafikksikker siden det er god sikt ved avkjørselen. Siktlinjer for avkjørselen er 
innregulert med 3x35 meter målt i forhold til fortauskant. Dette tilsvarer en siktlinje på 6x54 meter 
fra kjørebanevegkant.  
 
6.8 Trafikkløsning 
Innenfor planområdet er internvegløsningen tilrettelagt slik at vegtrafikk stort sett er adskilt fra 

gangtrafikk. Det er kun nødvendig for myke trafikanter å ferdes på kjøreveg dersom man har behov 

for å nå 1. boligetasjenivå med universell tilgjengelighet, dvs det er tilrettelagt for 1:15 stigning 

mellom parkering og 1. etasjenivå. Ved bruk av trapp til 1. etasjenivå for de som ikke har behov for 

universell tilgjengelighet, vil ferdsel på kjøreareal være minimal. Kjøretøy vil som nevnt ferdes langs 

nordlig grense mot byggeområdets nordøstlige grense, og videre langs østlig grense der all parkering 

er planlagt plassert. Parkeringsareal blir da plassert en etasje lavere i terrenget enn 1. boligetasje, 

fellesarealer og lekeareal. Løsningen vurderes som svært barnevennlig og trafikksikker. 

Planføresegnene stiller krav til vegbredde og stigningsgrad for uregulert internveg.  
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6.9 Kjøreatkomst 
Tilknytning til overordnet vegnett skjer via kryss mellom Fuglevikvegen og fylkesvegen, selv om 
grunnkartet ikke viser dagens situasjon, og flyfoto kun viser delvis opparbeidet fortau i nærområdet. 
Dette krysset er opparbeidet i regi av kommunen, og er utformet i tråd med gjeldende plan, men 
forbi planområdet er vegen etablert med bredere vegbane enn regulert i gjeldende plan. Krysset 
vurderes å ha en trafikksikker utforming, og inkluderer krysningspunkt for myke trafikanter over 
fylkesvegen. Fuglevikvegen er vurdert særskilt i eget notat som er vedlagt planforslaget. 

 
6.10 Utforming av veger 
• Bredde og stigningsforhold: Man vurderer at adkomstvegen kan etableres med en stigningsgrad på 
1:15 mellom parkeringsnivå og 1. etasjenivå og derved gi universell tilgjengelighet til boenhetene i 1. 
etasje. Starten på vegen er foreslått med stigningsgrad 1:8. Sistnevnte del av vegen ser man for seg 
vil hovedsakelig bli benyttet av kjøretøy, ved at det i tillegg er planlagt etablert en forbindelse 
mellom interne gangveger på fellesområdene og frem til eksisterende fortau langs Fuglevikvegen. 
 
Avkjørselen er regulert i 5 meter samlet bredde, og man ser for seg at kjørevegen videre frem til 

parkering får en vegbredde på 4 meter + 0,5 meter vegskulder på hver side, totalt 5 meter bredde. 

Dersom opparbeiding av adkomstveg medfører at naboområdet i nord blir berørt av terrengfylling i 

forbindelse med etablering av veg, vil samtykke bli erklært. Det er samme grunneier av dette 

planområdet og naboområdet i nord. 

Fotos viser nytt opparbeidet kryss som ennå ikke er vist i grunnkart og flyfotos i webkart. Krysset er etablert i samsvar med 
gjeldende plankart, men med bredere kjørebane enn regulert. Se ellers vedlagt notat vedr. Fuglevikvegen. 
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6.7.3 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Adkomstveg til området vil være en felles veg som er eiet av beboerne. 

6.8 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Nærområdets vegsystem er etablert med fortau, og det vil bli tilrettelagt gangvegforbindelse mellom 

fortau og boligene på felles uteareal. Beboerne vil da hovedsakelig kunne bevege seg til nærområdet 

og skolen uten å måtte ferdes på trafikkert kjøreveg. 

Kartillustrasjonen viser at 1. del av internvegen er planlagt med 1:8 helling og at vegen får hellingsgrad på 1:15 fra første 
inngangsparti og ned til parkeringsnivå 

Illustrasjonen viser vegprofilen og planlagt stigningsgrad for vegen. 
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Skolen er plassert med en avstand på kun 200 meter fra planområdet, og barna vil kunne ta seg frem 

til skolen ved å benytte eksisterende gangvegsystem jf. fotoskisse under. Kryssing av Fylkesvegen vil 

kunne gjennomføres ved opphøyd gangfelt i avmerkede krysningspunkt under. 

 

6.9 

Planlagte offentlige anlegg 
Det er planlagt tilkobling til offentlig VA anlegg. VA rammeplan er vedlagt planforslaget.  
 
6.10 Universell utforming 
• Tek17 stiller krav om universelt utformet tilkomst til felles uteareal og lekeareal. Lekearealet er 
plassert på samme nivå som hovedinngang for boligenes 1. etasje, og man vurderer at det vil være 
uproblematisk å tilfredsstille krav til universell tilkomst til lekeareal. Som nevnt tidligere i forbindelse 

Flyfoto viser gangtrase til skolen. 
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med beskrivelse av 
vegareal, vil det bli 
etablert kjøreareal som 
har universell 
tilgjengelighet i samsvar 
med Tek17, mellom 
parkeringsnivå i 
underetasje og frem til 
1. etasjenivå. Slik 
etablering er sikret ved 
planføresegner. 
Dermed vil alle 
boenheter i 1. etasje 
kunne etableres som 
tilgjengelige boenheter.   
 
6.11 Uteoppholdsareal 
Kommuneplanen stiller 
krav om at det skal 
avsettes areal til 
uteopphold tilsvarende 
50 m2 pr boenhet x 12 = 600 m2. I tillegg skal det etableres lekeareal tilsvarende 50 m2 pr boenhet, 
dvs 600 m2. Totalt utgjør kravet 1200 m2.   
 
I dette planforslaget har man foreslått en regulert nærleikeplass med en størrelse på 230 m2, og har 
foreslått å avsette resten av uteoppholdsarealene til fellesarealer. Totalt lekeareal og 
uteoppholdsareal sammenlagt utgjør over 1200 m2, men arealene er foreslått med en alternativ 
fordeling.  
 
Bakgrunnen for foreslått fordeling er at man vurderer at 230 m2 er en hensiktsmessig størrelse for 
nærlekeplassen i dette området. Arealet utgjør 19 m2 pr boenhet og gir tilstrekkelig plass for den 
planlagte opparbeidingen. Som kompensasjon for at arealet er mindre enn kommuneplanens krav er 
lekeplassen planlagt opparbeidet med en høyere standard enn vanlig. Ved etablering av minst 4 
lekeelement, samt 2 benker.  
 
Fordelen ved å tilrettelegge som nevnt over, er at resterende felles uteoppholdsareal også vil få gode 
kvaliteter, og det blir mulig å etablere gode fellesarealer som blir attraktive for både ungdommer, 
voksne og eldre som kan bruke fellesarealene til sosialt samvær. Man har tilrettelagt i føresegner for 
at fellesarealer blir sikret mot veg, slik at det blir en god flyt mellom lekeplass og fellesarealer, og 
uteområdet vil kunne fremstå som et tun med busker og trær, gangveger og sitteplasser.  
 
Å etablere fellesarealer som er attraktive også for andre aldersgrupper enn barn vurderes å være 
svært viktig i den tiden vi går inn i nå. Huseiernes landsforbund skrev i 2011 at om bare 20 år vil det 
være 1 million mennesker over 67 år her i landet, og at dagens boliger ikke er tilpasset den 
kommende eldrebølgen. Det er derfor en overordnet målsetning at det blir etablert flere boliger med 
tilgjengelighetskrav, dvs tilpasset rullestolbrukere og med universelt utformet uteareal, slik at eldre 

Foto viser opphøyd tilrettelagt krysningspunkt over fylkesvegen mellom fortauene. 
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mennesker kan bo hjemme lenger og derved avlaste helse og omsorgssektoren. Gjennomføring av 
denne planen vil medføre etablering av mange boenheter med tilgjengelighetskrav, og vil dermed 
bidra positivt i denne sammenheng.  
 
VURDERING AV REGULERT NÆRLEKEPLASS SAMT FELLES UTEOPPHOLDSAREALER 
Tilbake til vurdering av lekearealets størrelse, så har man lagt til grunn overordnede retningslinjer.  
 
Utdrag fra Rikspolitiske retnignslinjer: 

Eksempel på føresegn: Lekeplassene skal ha solrik beliggenhet og være skjermet for sterk vind, 
forurensning sterke elektromagnetiske felt og trafikkfare. Arealer brattere enn 1:3 og arealer for 
områdelekeplasser og felleslekeplasser som er smalere enn 10 meter skal ikke regnes med i 
arealberegningen. 

Uteoppholdsarealene bør ha en utforming som gjør arealet egnet til lek, opphold, sosialt samkvem 
og rekreasjon. Arealene bør kunne brukes av ulike aldersgrupper og gi mulighet for samhandling 
mellom barn, unge, voksne og eldre uavhengig av funksjonsevne.  
 

Uteoppholdsarealet er de deler av tomten som er egnet til dette formålet. Uteoppholdsarealet 
omfatter den ubebygde delen av tomta, som ikke er avsatt til kjøring og parkering. Areal som er 
avsatt til søppelkasser, sykkelstativ og lignende er ikke egnet til opphold og skal ikke medregnes i 
uteoppholdsarealet. 
 

Det bør søkes å oppnå varierte utearealer med både private, halvprivate, felles og offentlige 
arealer. 
 

Tabellen over viser utdrag fra Rikspolitiske retningslinjer 

 

Regulert lekeplass f_BLK vurderes å inneha de kvaliteter som er nevnt i anbefalingen. Bredde er 

større enn 10 meter, terrenget er flatt og svært godt tilgjengelig. Alt uteoppholdsareal blir inngjerdet 

mot veg og er skjermet mot trafikkfare, samt får gode solforhold.  

Vi vurderer videre at en vanlig akseptert størrelse på nærlekeplass for inntil 20 boenheter er 200 m2, 

dvs 10 m2 pr boenhet. Vi antar at bakgrunnen for at så mange kommuner har stilt krav om 

arealstørrelsen 200 m2 lekeareal i sine kommuneplaner, er fordi det i Rundskriv T-2/08 er gitt 

anbefalinger i forhold til hvordan kommuner bør stille krav til lekearealer, og side 25 er arealkravet 

på 200 m2 for 20 boenheter anbefalt, dvs minimum 10 m2 pr boenhet. 

Vi vurderer videre at selv ved opparbeiding med høyere standard enn vanlig, har nærlekeplassen 

tilstrekkelig størrelse med 230 m2 for 12 boenheter som planlagt. Det er ikke planlagt gjerde rundt 

lekeplassen (kun gjerde mot veg), slik at felles uteoppholdsareal vil fungere som et utvidet lekeareal 

for barna ved behov, men kan i tillegg fungere som sosial arena for ungdom, voksne og eldre på de 

tidspunkt når de minste barna ikke bruker området som er tilliggende til lekeplassen.  

Videre stiller planføresegnene rekkefølgekrav til at lekeplassen skal opparbeides før bruksløyve til 

første boenhet, i tillegg til at felles uteoppholdsareal skal opparbeides. Utomhusplan som følger 
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byggesøknaden skal vise planlagt opparbeiding av både lekeareal og de forskjellige uteoppholds-

arealene.  

Det er videre tilrettelagt for etablering av boliger i 3 byggetrinn. Det er stilt rekkefølgekrav til 

opparbeiding av uteoppholdsareal knyttet til hvert av de 3 boligbyggene, og bestemmelsesområder i 

plankartet sikrer at det til enhver tid er opparbeidet tilstrekkelig felles uteoppholdsareal til beboerne. 

Bestemmelsesområdene er synliggjort ved vedlagt MUA-plan som illustrerer med farger de 

forskjellige bestemmelsesområdene. 

• Privat uteoppholdsareal: Man ser for seg at hver av boenhetene vil kunne få tilgjengelig ca 10,75 
m2 privat uteareal på balkong eller markterrasse, jf beregning av uteoppholdsareal og illustrasjon.  
 

Plan for uteoppholdsareal – viser med bestemmelsesområde hvilke felles uteoppholdsareal som skal opparbeides samtidig 
med hvert enkelt bygg. illustrasjonen følger planforslaget i eget vedlegg for bedre lesbarhet. 
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• Felles uteoppholdsareal:  
Ved vurdering av illustrasjonsplanen slik den foreligger, vurderer man at felles uteareal utgjør til 
sammen 844 m2. Dette er areal på 
området som man vurderer har 
kvaliteter som gjør arealene egnet 
som felles uteoppholdsareal. Man 
ser for seg at områdene mellom 
byggene kan etableres med benker 
som solrik sosial møteplass i ly for 
vær og vind, og arealene mellom 
bygg og veg kan etableres med for 
eksempel trampoline, i tillegg til 
beplantning. Terrenget vil være 
forholdsvis horisontalt, og dermed 
universelt tilgjengelig.  
 
Arealet lengst nordøst får et noe 
brattere terreng, men her vurderer man at det om ønskelig er mulig å 
opparbeide terrenget med stigningsgrad 1:3 i tillegg til at man 
opparbeider del av arealet som uteoppholdsareal med utsiktspunkt, 
miniamfi, område for bålpanne med tilkomst via smal grusa sti. 

 
Arealet vil da kunne utgjøre et flott utsiktspunkt mot sjøen for sosialt 
samvær, hvile, trening og rekreasjon.  
  
Solforhold på lekearealet:  
I planarbeidet har man vurdert solforhold kl 1500 på vårjevndøgn, 20. mars. Med bakgrunn i 
eksisterende gjerde mot fylkesvegen, er solforholdene noe redusert på grunn av skyggevirkningen fra 
gjerdet, slik at en forutsetning for å nå målet om 50 % sol på vårjevndøgn er å senke gjerdehøyden 
med minst 0,5 meter for å slippe solen gjennom i tilstrekkelig grad på dette tidspunktet. Det er stilt 
rekkefølgekrav for dette forholdet. 

Det er stilt rekkefølgekrav blant annet vedr. opparbeiding av arealet i nordlig 
hjørne av tomta. 

lllustrasjonen viser dagens solforhold på området når man tar 
hensyn til eksisterende gjerde mellom veg og lekeplass. 

Illustrasjonen viser at solforhold på lekeplassen blir 
tilfredsstillende med minst 50 % sol kl 1500 på vårjevndøgn 
dersom man senker tett gjerde med 0,5 meter. 
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• Andre lekearealer: Kommuneplanen stiller krav om at alle boenheter skal ha tilgjengelig minst 50 
m2 pr boenhet til felles leik, i tillegg til 250 m2 for hver 10. boenhet, samt 50 m2 pr boenheter til 
uteoppholdsarealer. I denne planen er det avsatt ca 19 m2 pr boenhet til nærlekeplass, i tillegg til ca 
72 m2 pr boenhet til felles uteoppholdsareal og ca 10 m2 privat uteoppholdsareal. Totalt utgjør leike- 
og uteoppholdsareal 100 m2 pr boenhet.  
 
Resterende arealkrav for estimert antall boenheter på dette området vurderes til å utgjøre ca 250 m2 
med grunnlag i kravet om at beboerne skal ha tilgjengelig 250 m2 for hver 10. boenhet i tillegg til 
nærleik og uteoppholdsarealer. Man vurderer at dette arealkravet kan plasseres på skolens 
lekeområde og idrettsplass, siden dette er plassert kun ca 200 m2 avstand fra planområdet. Vi 
vurderer at dette arealet vil være et fullgodt tilbud som kvartalslekeplass for de litt større barna i 
planområdet, og det er innenfor kommuneplanens avstandskrav på 200 meter. Man vurderer videre 
at trafikksikkerheten for myke trafikanter er god på strekningen mellom planområdet og 
skoleområdet.  
 
Vegstrekningen har opparbeidet gangareal hele strekningen, og kryssing av fylkesvegen er tilrettelagt 
via opphøyd krysningspunkt.  
 
• Krav rekkefølgebestemmelse: Planføresegnene stiller krav om opparbeiding av lekearealet før det 
kan gis brukstillatelse for første bolig. Videre stilles det krav til opparbeiding av uteoppholdsarealer 
som er knyttet til de 3 byggetrinnene. Definering av disse arealene er gjort ved bruk av 
bestemmelsesområder som definerer arealer som samsvarer med arealene som er vist i MUA-plan. 
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6.12 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
VA-rammeplan med kart 
og profiler er utarbeidet 
av Rektangel AS og følger 
planforslaget i eget 
vedlegg. Planen beskriver 
at vannforsyning hentes 
fra eks kommunal ledning 
i Lurevegen langs 
vestsiden av feltet av 
feltet via ny 
vannkum med 

brannventil og manifoil 

for stikkledninger til Hus. 

Brannvannsforsyningen 
dekkes opp av en 
eksisterende brannkum i 
østenden av feltet i 
Lurevegen og 
en ny brannvannskum 
der atkomstvegen tar av 
fra Lurevegen. Alle 
boliger vil ligge innenfor 
50 m slangeutlegg fra 
disse brannkummene i 
tilfelle brann. 
 
Spillvannet føres til eks. 
renseanlegg ved 
Hoplandsvågen via ny og 
eksisterende 
samleledning mellom 
feltet og renseanlegget. Grunnet nye krav til utslippet fra dette renseanlegget, er eksisterende 
renseanlegg kanskje ikke godt nok til å motta avløpsvannet fra Birkelundstunet. Det er søkt om 
dispensasjon fra rensekravene for den relativt lille avløpsmengde som kommer fra feltet. Godkjennes 
ikke det, vil en bygge et lite kompakt høggradig renseanlegg like nedstrøms Birkelundstunet og la det 
rensede avløpsvannet gå til eksisterende renseanlegg, en løsning som vil tilfredsstille rensekravet til 
nytt utslipp. 
 
Overvannet fra Birkelundstunet føres til utslipp i Hoplandsvågen via ny og eksisterende samleledning, 

Ø250 mm DV. Denne ledningen ligger med i gjennomsnitt ca. 10 % fall og den har kapasitet for å ta 

unna framtidig flomvann fra feltet.  

Kartutsnittet over viser løsning for vann og avløp som er beskrevet i vedlagte VA-
rammeplan. 
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6.13 Plan for avfallshenting 
Man ser for seg at løsning for renovasjon for området vil være oppsamling i felles avfallsdunker som 

blir plassert sentralt i området på hovedetasjenivå eller parkeringsnivå. Avfallsdunkene må da 

ukentlig flyttes til oppsamlingsarealet nord for regulert avkjørsel, utenfor frisiktsona. Sistnevnte areal 

vil være tilgjengelig for renovasjonsbilen. 

Planføresegnene åpner for at løsning for renovasjon kan gjennomføres annerledes enn tilrettelagt for 

i denne planen dersom det viser seg mer hensiktsmessig i forbindelse med byggesøknad. I så fall skal 

avtale med renovasjonsselskapet vedr. løsning vedlegges første søknad om byggeløyve. 

Illustrasjonsplanen viser at det er plass til minst 2 felles dunker pr bygg, og dette vurderes som 

tilstrekkelig kapasitet for den planlagte bebyggelsen.  

 

Illustrasjonen er hentet fra illustrasjonsplanen som følger planforslaget og viser areal som er avsatt i plankartet som 
renovasjonsareal for oppstilling på hentedagen. 

Illustrasjonen er hentet fra brosjyre utgitt av renovasjonsselskapet Årim 
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Oppstillingsareal og regulert annen veggrunn i dette området skal planeres i samme høyde som 

kjørevegen, slik at det er plant på oppstillingsplassen, og slik at tømming blir så enkel som mulig for 

renovasjonsmannskapet. Når tømming pågår er det plass til at lastebilen kan stå i avkjørselen og biler 

kan passere på Fuglevikvegen samtidig. 

6.14 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
I forbindelse med planarbeidet er det 

utført støyvurdering for planområdet. 

Støyvurderingen har lagt til grunn 

trafikktall for både fylkesvegen, 

Fuglevikvegen, og fremtidig trafikk på 

eget område i beregningene. 

Efla AS har vurdert at hoveddelen av 

arealet på eksisterende terrengnivå er 

plassert i hvit støysone, men sørligste 

del av felles uteoppholdsareal har gul 

støysone. 

For balkonger i 2. etasje viser 

støyvurderingen at sørligste balkonger 

er påvirket av vegtrafikkstøy fra 

fylkesvegen.  

Illustrasjonen viser støynivå uten skjerming for areal på terrengnivå. 
Skjerming fra eksisterende gjerde er ikke hensyntatt i beregningene. 
Lekeplassen på terrengnivå er ikke påvirket av trafikkstøy. 
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Med grunnlag i ovennevnte har Efla vurdert at avbøtende tiltak vil være etablering av støyskjerm 

langs vegen i 28,5 meters lengde i en høyde på kote +25.9. 

Støyskjermen må være tett mot bakken og ha tilstrekkelig flatevekt. Støyskjermens utførelse kan 
eksempelvis være omforlagt kledning 
i 22mm impregnert trevike.  

Befaring for undersøkelse av 
eksisterende gjerde vil avdekke om 
dette er en konstruksjon som kan 
bygges videre på mtp. 
vindlast/fundamentering og tykkelse 
lekter og kledning, eller om det må 
erstattes og bygges opp på nytt. 

 

 

 

  

Illustrasjonen over viser støynivå uten skjerming for areal 4 meter over 
terreng. Balkonger i 2. etasje i bygg nr 3 er påvirket av vegtrafikkstøy. 
Skjerming fra eksisterende gjerde er ikke hensyntatt i beregningene. 
Denne støysonen er regulert i plankartet. 



PLANBESKRIVELSE 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR BIRKELUNDSTUNET 
GBNR 172/14, SEIM, ALVER KOMMUNE 
PLANID: 1263-201902  
DATO: 12.05.20 
REV. 21.04.21, REV. 22.09.21, rev 25.05.22, dato 16.06.22, rev. 18.11.22 
 

 

33 
 

  

Illustrasjonen viser støynivå etter at 
avbøtende tiltak er gjennomført, dvs  
etablering av støyskjerm langs vegen i den 
strekningen som er avmerket med turkis 
linje.  

Støyskjermen må være tett mot bakken og 
ha tilstrekkelig flatevekt. Støyskjermens 
utførelse kan eksempelvis være omforlagt 
kledning i 22mm impregnert trevike.  

Befaring for undersøkelse av eksisterende 
gjerde vil avdekke om dette er en 
konstruksjon som kan bygges videre på mtp. 
vindlast/fundamentering og tykkelse lekter 
og kledning, eller om det må erstattes og 
bygges opp på nytt. 

Illustrasjonen til høyre viser støysituasjonen 
vurdert 4 meter over bakkenivå. 
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6.15 Rekkefølgebestemmelser 

Det er i planføresegnene stilt rekkefølgekrav vedr.  

- tidspunkt for søknad og etablering av lekearealet 

- tidspunkt for søknad og etablering av felles utomhusareal. 

- tidspunkt for når det må foreligge godkjent plan for massehåndtering. 

- tidspunkt for når hovedplan for teknisk infrastruktur skal foreligge i godkjent stand. 

- hva som skal foreligge før bruksløyve kan gis for bygninger. 

 
7 Konsekvensutredning 
 
7.1 Konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriften  
Med bakgrunn i at planlagt tilrettelegging er i tråd med kommuneplanen, vurderer man, i samråd 
med kommunen, at planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

 

  

Støykonsulentens konklusjon 
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8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
8.1 Overordnede planer 
Planforslaget vurderes ikke til å 

medføre noen forhold som bryter 

med gjeldende kommuneplan 

unntatt der avbøtende tiltak er 

beskrevet. Man viser i den 

forbindelse til vurderinger som er 

gjort knyttet til leik og 

uteoppholdsarealer, samt knyttet 

til tillatt BYA. 

8.2 Landskap 
Gjennomføring av planen 

medfører en fortetting av 

bebyggelsen i forhold til dagens 

situasjon, og landskapet vil endre 

seg tilsvarende. Bebyggelsen 

endrer seg fra å være frittliggende 

til å bli konsentrert tilsvarende bygninger med inntil 4 boenheter pr bygg. 

8.3 Stedets karakter 
Planområdet vil bli endret fra å være et område for frittliggende småhusbebyggelse til å være et 

område med bebyggelse med inntil 4 boenheter og tilrettelegging av både private og felles 

uteoppholdsarealer. Vi vurderer at bebyggelsen vil være konsentrert småhusbebyggelse med 

bakgrunn i at byggene får 2 boligetasjer og en nedgravd underetasje som blir synlig kun fra en side.  

Veilederen «Grad av utnytting gir 

følgende definisjon av planlagt 

bebyggelse:  

Man vurderer samtidig at 

kommuneplanens intensjoner er 

ivaretatt i tråd med målsetting om 

tilrettelegging for fortetting av 

boligareal i sentrale områder plassert nær skole og fritidsaktiviteter, samtidig som at planen ivaretar 

tilrettelegging for tilstrekkelige uteoppholdsarealer og trafikksikre løsninger. 

8.4 Byform og estetikk 
Man ser for seg at bebyggelsen vil ha utforming som tradisjonell småhusbebyggelse, men med 

moderne uttrykk.  

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 
Gjennomføring av planen får ingen virkning siden kulturminner ikke påvirkes av planen. 

-Gjeldende kommuneplan vurderes å være i samsvar med planforslaget. 

Definisjon av konsentrert småhusbebyggelse i «Grad av utnytting» 
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8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
 
• Naturverdier 
 
I saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven som berører naturmangfold må man 
forholde seg til Naturmangfoldloven. Loven omhandler biologisk mangfold, landskapsmessig 
mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning, 
mangfold av arter (dyr og planter), naturtyper og økosystem. Med landskap menes større 
sammenhenger i naturen og omfatter rene naturlandskap og kulturpåvirkende landskap. Med 
geologisk mangfold menes variasjoner i geologiske forekomster, for eksempel spesielle mineraler, 
bergarter, kvartærgeologiske formelementer, forkastninger og andre områder med fossiler. 
 
«§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap 
som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik 
samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.» 
 
Med bakgrunn i ovenstående, har man i planprosessen foretatt søk i databaser som holder rede på 
de ovenstående forhold for å undersøke om det er registrert forhold som må hensyntas ved 
gjennomføring av planen. Databasen Miljøstatus i Norge er en slik database, og man har i 
planprosessen undersøkt om det er registrert noen form for mangfold innenfor planområdet. Søket 
har gitt negativt resultat i alle kategorier, dvs ingen registrerte forhold.  
 
Planområdet er lett tilgjengelig og sentralt plassert mellom eksisterende bebyggelse. Man vurderer 
derfor at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmiljøet innenfor planområdet i databasen 
som er vurdert. 
 
Man er kjent med «Forskrift om vern av Lurefjorden og Lindåsosane marine verneområde i Alver og 
Austrheim kommunar, Vestland fylke», og vurderer at planområdet er plassert i influensområdet. 
Forskriftens formål er å ivareta et unikt fjord- og pollsystem, med blant annet forekomster av 
biologisk mangfold. Verneformålet er knyttet til vannsøyla og sjøbunnen.  
 
Forskriften gir verneregler som følger:  

§3: I det marine verneområdet må ingen setje i verk noko som skader verneverdiane nemnt i 
verneføremålet. Følgjande vernereglar gjeld: 

a) Vegetasjonen, medrekna tang, tare og andre marine planter, er verna mot skade og 
øydelegging. Planting av vegetasjon er forbode. 

b) Dyrelivet i sjø er verna mot skade og øydelegging. Utsetjing av organismar er forbode. 
c) Området er verna mot tiltak og inngrep som kan skade verneverdiane som t.d. etablering 

av ulike typar anlegg, utfylling, byggeverksemd, plassering av konstruksjonar på sjøbotnen, 
andre varige eller midlertidige innretningar, legging av røyrleidningar og kablar, utføring av 
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avløpsvatn og andre konsentrerte tilførsler av ureining, mudring, uttak og deponering av 
masse, sprenging, boring, utslepp av kjølevatn frå land, omrøyring av vassmassar og 
oppankring. Forsøpling er forbode. Opplistinga av tiltak er ikkje uttømande. 

Miljødirektoratet kan av omsyn til korallførekomstar ved forskrift regulere eller forby verksemd i 
det marine verneområdet. 

Man har med grunnlag i ovennevnte foretatt en vurdering i forhold til om utbygging av boliger 
innenfor planområdet kan påvirke verneområdet i fremtiden, og vurderer at planområdets plassering 
er ca 130 meter fra fjorden. Planen tilrettelegger ikke for fysiske tiltak eller inngrep i vann eller 
sjøbunnen. 

Rammeplan for VA og overvann som følger planforslaget, tilrettelegger for at alt spillvann for 
planområdet ledes til kommunal spillvannsledning som er tilkoblet eksisterende renseanlegg. Det er 
imidlertid avklart at eksisterende renseanlegg er et silanlegg som ikke renser høggradig. Dette betyr 
at utbygger enten må ha dispensasjon fra kravet til å lede avløpet fra ny bebyggelse direkte til 
eksisterende renseanlegg, eller det må etableres et nytt høggradig renseanlegg som renser 
avløpsvannet før det ledes til eksisterende renseanlegg.  

Overvann er planlagt samlet opp og ledet i retning øst og med utslipp til sjøen. Man vurderer at 
overvann fra boligområdet ikke vil gi forurensing til sjøen. Med bakgrunn i ovennevnte, vurderes det 
at gjennomføring av planen ikke vil gi virkning i forhold til forskriften ut over det utslipp som 
eventuelt blir dersom dispensasjon for å benytte eksisterende silanlegg blir gitt. 
 
«§ 9.(føre-var-prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe 
forvaltningstiltak.» 
 
Vår vurdering er at valgt metode er tilstrekkelig for innhenting av kunnskap om naturmangfold for 
dette planområdet. Vi vurderer også at det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet 
eller verdifull natur. 
 
«§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 
En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller 
vil bli utsatt for.»  
 
Vi vurderer at planområdets plassering, med eksisterende bebyggelse tett på, viser at utbygging ikke 
vil medføre særlig annen belastning på økosystemet enn eksisterende bebyggelse allerede har 
medført. Planlagt bruk av planområdet vil endre lite på påvirkning for influensområdet i forhold til 
dagens situasjon. 
 
«§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 
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Vi vurderer at naturmangfoldet for planområdet ikke blir påført en type skade som medfører 
miljøforringelse som følge av utbygging/påbygging, siden planområdet allerede er utbygd samt er 
plassert mellom eksisterende byggeområder, og at det dermed ikke blir kostnader i forbindelse med 
avbøting eller avgrensing av skade på naturmangfoldet. 
 
«§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig 
bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.» 
 

Siden gjeldende kommuneplan legger til rette for bebyggelse i planområdet, er vår vurdering 
at planlagt utnytting er i samsvar med gjeldende plan. Man har derfor ikke vurdert alternativ 
lokalisering, driftsmetode eller teknologi.  
 
 
8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
Man vurderer at gjennomføring av planen ikke vil gi virkning vedr. rekreasjonsinteresser, siden 

planområdet ikke har vært nyttet til dette formålet tidligere.  

8.8 Uteområder 
Man ser for seg at beboere som får overbygget uteareal i tillegg vil få privat uteareal på del av 

markterrasse som ikke er overbygget, og vurderer illustrasjonsplanen slik at beboerne generelt vil 

kunne få etablert gode private utearealer med gode solforhold og uten direkte innsyn fra naboer.  

Fellesarealene er spredt i flere mindre arealer innenfor planområdet, og vurderes til å stette 

arealkravet (sammenstilt med arealkravet for lekeplass). På utearealene ligger det til rette for å 

etablere beplantning som rammer inn delområdene, samt for å møblere med bord og benker for 

sosialt samvær for alle aldersgrupper. Vi vurderer at gjennomføring av planen vil gi en virkning som 

forventet for uteområder i et byggeområde som dette. 

8.9 Trafikkforhold – enkel trafikkanalyse – virkninger – se eget vedlegg 
 
8.10 Trafikkforhold – innenfor eget areal 
• Vegforhold - Planlagt avkjørsel har trafikksikker utforming med god sikt til begge sider. Kjøreveg 
internt i området er adskilt fra gangvegsystemet og det er behov for å ferdes på kjøreveg kun dersom 
man ikke kan benytte interne trapper i terreng, dvs dersom man har behov for 1:15 stigning mellom 
parkering og inngangsparti.  
 
• Trafikkøkning - 12 nye enheter vil gi en trafikkøkning i gjennomsnittsdøgnet på mellom 24 og 60 
kjøretøy. Imidlertid er avkjørselen plassert i kort avstand til fylkesvegen (70 meter vegstrekning), som 
har god kapasitet for økt trafikkmengde. I tillegg er nærområdet utbygget med fortau, slik at 
skolevegen for barn i planområdet og nærområdet fortsatt vil være trygg å ferdes på. Vi vurderer at 
gjennomføring av planen med bakgrunn i ovennevnte vil gi liten virkning i forhold til trafikkøkning. 
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8.11 Barns interesser 
• Planforslaget tilrettelegger for et nesten dobbelt så stort areal til nærlekeplass internt i 
byggeområdet (ca 19 m2 pr boenhet) enn generelle anbefalinger tilsier (10 m2 pr boenhet). I tillegg 
vil alt felles uteoppholdsareal være tilgjengelig for beboerne. Vi vurderer med bakgrunn i dette at 
gjennomføring av planen utgjør en positiv virkning i forhold til de minste barnas interesser/i forhold 
til nærlekeplass og felles uteoppholdsarealer.  
 
Kommuneplanen tilrettelegger videre for et totalt arealkrav på 50 m2 pr boenhet og 250 m2 pr 10. 
boenhet. Vi vurderer at planområdets plassering i ca 200 meter avstand fra skolen medvirker til at 
kravet til lekeareal, ut over regulert nærlekeplass, er stettet i nærområdet. Her finnes et godt 
lekeareal som er godt tilrettelagt for større barn, med blant annet zip-line og fotballbane, og 
området kan nås til fots via gangvegsystem hele strekningen, med trygg kryssing av fylkesvegen via 
opphøyd gangareal i vegen. Vi vurderer at gjennomføring av planen gir positiv virkning i forhold til 
barns interesser.  
 
8.12 Sosial infrastruktur 
• Skolekapasitet/barnehagekapasitet – Utbygging med 12 boenheter vurderes til å gi en moderat 
økning i antall skolebarn og barnehagebarn. Gjennomføring av planen vurderes til å gi moderat 
virkning i forhold til sosial infrastruktur. 
 
8.13 Universell tilgjengelighet 
Planområdet har ca en etasjehøyde (ca 3 m) høydeforskjell i terreng. Videre har man tilrettelagt for 

mulighet til parkering i underetasje. Dette fører til at det blir en høydeforskjell mellom 

hovedinnganger i 1. etasje og parkering. For å sikre universell tilgjengelighet til 1. boligetasje er 

adkomstvegen planlagt med en stigningsgrad på 1:15 for strekningen mellom parkering og 1. 

etasjenivå. Slik tilrettelegging kommer i tillegg til etablering av trapper i terreng fra parkeringsnivå til 

1. etasje, og videre med trapper fra 1. etasje til 2. etasje.  

Adkomst til lekearealet vil også være tilgjengelig utformet, og arealet blir plassert på samme nivå 

som 1. boligetasje. Adkomst til lekearealet og mesteparten av alt felles uteoppholdsareal vil kunne 

etableres i samsvar med krav til universell utforming. Gjennomføring av planen vurderes til å gi en 

Tabell 4 hentet fra støyvurderingen – Efla AS 



PLANBESKRIVELSE 
DETALJREGULERINGSPLAN FOR BIRKELUNDSTUNET 
GBNR 172/14, SEIM, ALVER KOMMUNE 
PLANID: 1263-201902  
DATO: 12.05.20 
REV. 21.04.21, REV. 22.09.21, rev 25.05.22, dato 16.06.22, rev. 18.11.22 
 

 

40 
 

svært god virkning i forhold til universell tilgjengelighet ved at alle boenheter i 1. etasje, 6 boenheter 

vil kunne etableres med universell tilgjengelighet.  

8.14 Energibehov ‐ energiforbruk 
BKK har varslet i forbindelse med oppstart at et eventuelt behov for ny nettstasjon må vurderes i 

forbindelse med utbyggingen.  

8.15 ROS 
• Det er vurdert at området ikke har aktsomhetssone for rasfare, flomfare, vind, luftforurensning 
eller forurensning i grunnen. Planen gir dermed ingen virkning for nevnte forhold. Vi viser ellers til 
vedlagt ROS-analyse. 
• Beredskap og ulykkesrisiko – Brann og legeberedskap er plassert ca 10-12 km fra planområdet, 
hvilket vurderes som en akseptabel avstand i forhold til beredskap. Gjennomføring av planen 
vurderes til å ikke gi negativ virkning i forhold til beredskap. 
• Andre relevante ROS tema – Trafikkstøy blir håndtert ved støyskjerming. 
Høyspent: Høyspentlinje er fjernet. Se omtale i ROS-analyse. 
 
 8.16 Jordressurser/landbruk 
Gjennomføring av planen får ingen virkning i forhold til landbruk. 

8.17 Teknisk infrastruktur 
• Vann og avløp-Gjennomføring av planen gir ikke særlig virkning, kapasiteten i offentlig VA nett er 
vurdert som tilstrekkelig. 
• Trafo – Må vurderes på utbyggingstidspunktet. 
 
8.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Planen er ikke forventet å gi økonomiske konsekvenser for kommunen, ut over at utbyggingen gir 

inntekter i form av at det tilrettelegges for flere innbyggere i Alver kommune. 

8.19 Konsekvenser for næringsinteresser 
Planen er ikke forventet å gi økonomiske konsekvenser for næringsinteresser. 

8.20 Interessemotsetninger 
Det er ikke kommet merknader til oppstartsvarsling som indikerer interessemotsetninger, og vi kan 

ikke se at planprosessen har vist at det vil være interessemotsetninger i forhold til gjennomføring av 

planen slik den er foreslått. 

8.21 Avveining av virkninger 
Planforslaget tilrettelegger for en type fortetting som vurderes til å være i tråd med 

kommuneplanens tilrettelegging, med grunnlag i sentral plassering av planområdet i nærheten av 

eksisterende sosial infrastruktur. Gjennomføring av planen vil føre til at området vil kunne tilby en 

større variasjon av boligtyper enn pr i dag. Vår vurdering er at virkninger ved gjennomføring av 

planen hovedsakelig er positive. 
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9 Innkomne innspill 
 
9.1 Merknader 
 

Fylkesmannen i Hordaland: Minner om at det skal utarbeides en ROS-analyse i planarbeidet. Minner 

om at hensynet til barn og unge skal ivaretas i planprosessen, og viser til blant annet rikspolitiske 

retningslinjer. Det må i planen avsettes tilststrekkelig store areal som egner seg for leik og opphold til 

ulike typer leik til ulike årstider. Området skal sikres mot forurensing, støy, trafikk- og annen 

helsefare. Det må gjøres rede for hvordan planforslaget har innvirkning på folkehelsen, herhunder 

gode oppvekstvilkår. Det må gjøres en vurdering av planforslaget sett i forhold til naturmangfold. Det 

må også legges til rette for medvirkning i planprosessen. 

Kommentar: Det er ikke avdekket forhold som tilsier at planområdet har naturfare av noe slag. Det er 

utarbeidet en sjekkliste vedr. risiko og sårbarhet som avklarer dette. I tillegg er det utarbeidet en 

ROS-analyse. Støy fra trafikk blir omtalt i planprosessen som del av risikovurderingen. Forholdet til 

barn og unges vilkår i planforslaget er beskrevet under kap 6, og virkning for barn og unge i kap 7. 

Forholdet til naturmangfold er vurdert i kap 8. Medvirkning er utført som beskrevet i kap 3. 

Hordaland fylkeskommune: Vurderer at en utvikling av området er i tråd med kommuneplanen og 

stiller seg positiv til boligutvikling i dette området som har eksisterende sosial infrastruktur. 

Eventuelle kulturminner og kulturmiljø må gjøres rede for i planen og tas hensyn til i planarbeidet. Ber 

om at veginfrastruktur blir koordinert med naboplaner.  

Kommentar: Planbeskrivelsen omtaler de vurderinger som er gjort i forhold til planlagt 

boligutbygging. Planføresegnene stiller krav til meldeplikten dersom det blir gjort kulturminnefunn i 

forbindelse med gjennomføring av planen. Plankartet er utformet slik at det er nøyaktig 

sammenkoblet med naboplanene i vegformålene.  

Statens Vegvesen: Ber om at tema som plassering og utforming av tiltak knyttet til vegtrafikk, 

forhold for myke trafikanter, byggegrense mot veg, konsekvenser for vegtrafikk i anleggsfase og 

vegtrafikkstøy vurderes i planforslaget. Videre forutsetter SVV at det reguleres en gjennomgående 

standard for Fuglevikvegen, inkludert fortau. Veg og fortau bør være minst like brede som tilstøtende 

plan for FV.5474. Tilkomst til planområdet skal skje gjennom en felles avkjørsel fra Fuglevikvegen 

med gode siktforhold. Det må søkes om avkjørselsløyve i forbindelse med tiltaket, og SVV ber om en 

enkel trafikkanalyse om hvordan forventet trafikkøkning og myke trafikanter skal ivaretas. Vurderer 

videre at det må stilles rekkefølgekrav til at fortauet langs planområdet skal være ferdig opparbeidet 

før det gis igangsettingstillatelse for nye bygg innenfor planområdet. 

Foreløpig kommentar: Plankart, illustrasjoner og planbeskrivelse vurderer planlagt utbygging i 

forhold til myke trafikanter, byggegrense og vegtrafikkstøy. Fortau er innregulert langs vegen og 

viderefører naboplanenes fortausløsning. Fortauet langs planområdet er allerede opparbeidet. Det er 

planlagt kun en avkjørsel til planområdet, og virkning av trafikkøkning er beskrevet i kap 8. Vi viser 

også til notat vedr. vegvurdering i eget vedlegg til planforslaget. 
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NVE: Gir sitt generelle innspill til planarbeid og viser til NVEs verktøy i forbindelse med utarbeiding av 

planforslag. En høgspentledning går gjennom planområdet og denne må markeres som teknisk 

infrastruktur i plankartet.  

Kommentar: En utsjekk av grunnforhold og eventuelle rasfarer har avklart at planområdet ikke har 

naturfarer. Høyspentlinjen er tatt ut av drift og er fjernet. Den er derfor ikke hensyntatt i revidert 

planforslag.  

BKK Nett AS: Adkomst til deres anlegg må ikke forringes. Kabelanlegg må ikke tegnes inn i plankart. 

Høyspent i luft må vises i kart med buffersone (8 meter til hver side fra senter). Høyspent i grøft må 

hensyntas. BKK må avklare om det behøves ytterligere nettstasjoner ifbm utbyggingen – dette må i så 

fall avsettes plass til i plankartet evt i bestemmelser at slike kan etableres innenfor aktuelle formål. 

Eventuelle nettstasjoner ifbm LNF kan etableres innenfor slike områder til stedbunden næring. 

Generelt gjelder 5 meter byggegrense rundt nettstasjoner. 

Kommentar:  

Høyspent i luft er tatt ut av drift og fjernet. Den hensyntas derfor ikke i revidert planforslag. 

Det er etablert ny nettstasjon i nærheten av planområdet. Planføresegnene tilrettelegger ellers for at 

det kan etableres ny nettstasjon innenfor planområdet ved behov. BKK må vurdere om det er behov 

for ytterligere nettstasjoner i forbindelse med utbygging.  

NGIR (Norhordland og Gulen Interkommunale Renovasjonsselskap): Det bør vurderes mulighet for 

nedgravde avfallsdunker. Det må uansett settes av nok plass til avfallsdunker i planen. Tilkomstveger 

må tilfredsstille renovasjonsbilens krav til akseltrykk og vegbredde. Det bør være plant og bilen må 

kunne snu. Lekeplass bør ikke ligge i nærheten av hentestedet. 

Kommentar: Man ser for seg en løsning for renovasjon der dunken(e) plasseres i vegkanten ved 

innkjørselen på hentedagen, og til daglig er plassert i tilknytning til kjøreareal for hvert enkelt bygg på 

nordsiden av planområdet. Man vurderer at kun 12 boenheter ikke gir grunnlag for løsning med 

nedgravde avfallsdunker. 

Direktoratet for mineralforvaltning: Ingen merknader. 

Bergen Havn: Ingen merknader. 
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10 Avsluttende kommentar 
 

Planforslaget tilrettelegger for en boligvariant som det vurderes å være etterspørsel etter i dette 
området. Bebyggelsen vil bli etablert i konsentrert form, men vil likevel harmonisere med 
omkringliggende bebyggelse i nærområdet. Høydebestemmelser er innenfor kravet i Plan og 
bygningsloven. 
 
Utendørsarealet er planlagt på en trafikksikker måte, med kjøreareal hovedsakelig adskilt fra 
gangareal. Internt gangareal mellom boliger og lekeareal og mellom boliger og fortau langs 
Fuglevikvegen er planlagt plassert innenfor felles uteoppholdsareal. Lekearealet er tilrettelagt 
plassert sentralt på området og vil få universell utforming. Tilkomst mellom planlagt parkering i 
underetasjen og boenheter i 1. etasje er planlagt med universell tilgjengelighet og sikrer at alle 
boliger i 1. etasje kan etableres som tilgjengelige boenheter. 
 
Planområdets nærområde er tilrettelagt med gangvegsystem som sikrer trygg skoleveg for barna.  
Planområdets plassering nær skolen, sikrer at også de større barna får tilgjengelig lekeareal nær 
bostedet, uten behov for transport med kjøretøy. Oppsummert vurderes tiltaket å gi mange positive 
virkninger etter gjennomføring og vil gi kommunens innbyggere et nytt og etterspurt botilbud i dette 
området. 
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