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Forslag til vedtak: 
Administrasjonen får oppdrag for å starte planarbeidet for detaljplan for Brekke Vest del av  Gbnr. 
56/2 og 56/3, Brekke, med planID 20160004. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 varsles 
planoppstart. 

 
 

Saksopplysninger: 
Formannskapet har avgjørelsesmyndighet for å behandle i denne saken. 

Ikke utsendte vedlegg: 

· Plan- og bygningsloven (Pbl) 
· Forskrift om konsekvensutredning (KU) 
· Kommuneplanen for Skiptvet, planID 20080001 
· Kommunedelplan for sentrum, planID 20140001 
· Opphevet reguleringsplan for Brekke fra 1997, planID 19970002 
· Andre detaljplaner i planregisteret 

 

Bakgrunn: 

Vedtak 16/065 i kommunestyret: 

Boligområde Brekke vest på ca. 24 da. kjøpes for inntil 5 MNOK av grunneier Dagfin Kirkengen. Til 
fradrag i kjøpesummen kommer nettovederlag for makeskifte mellom Skiptvet kommune og 



grunneier for et areale som omfattes av taksten, men som eies av Skiptvet kommune. 

Arealet, del av Gbnr. 56/2 og 3, ligger vest for sentrum i Meieribyen og adkomst til området går 
langs Brekkeveien til eksisterende boligfelt Brekkeåsen og langs Brekkestubben. 

Ifølge kommunedelplan for sentrum fra 2015 er området avsatt til boligformål, kode B05, med 
krav om reguleringsplan og avklaring av geologiske forhold ifølge hensynssone med varsel for 
mulig kvikkleireskred, kode H310_. 

Tidligere utarbeidet reguleringsplan for Brekke, planID 19970002, ble opphevet av 
kommunedelplan for sentrum fra 2015, med planID 20140001, vedtatt 24.02.2015.  

Vurdering og konklusjon 

Administrasjonen skal i samsvar med kommunedelplanen og Pbl utarbeide en detaljplan for 
området med formål til eneboliger. I overordnet plan er det satt krav om maks utnyttingsgrad for 
bebygdareal BYA: 30%. Det blir vurdert tommestørrelse og mulig større utnyttingsgrad for å gjøre 
tomter enda mer attraktive. 

Det blir foreslått en detaljplan i staden for områderegulering for å komme rask mulig i gang med 
utbygging av området og dermed unngå ekstra behandlingstid for detaljplan etter godkjenning av 
områderegulering. 

Kommunedelplanen for sentrum har tydelige bestemmelser for videre utdetaljering av boligfelt. 

Det aktuelle området ligger vest for nesten utbygd boligfelt Brekkeåsen. Terrenget fra dette feltet 
går gradeviss nedover mot vest. På vestside grenser planområdet mot eksisterende kraftlinje. 
Deretter går terrenget bratt nedover mot bekken, vassdraget 002-3476-R Hoelsbekken / Vidnesåa. 

Jf. Pbl. § 12-9 varsles planoppstart med minst 6 uker høringsfrist. Varselet ble annonsert i avis og 
på hjemmeside. Direkte naboer som ligger med eiendom mot grense av planområdet skal få et 
partsbrev. 

 
 
Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk - 16/070 
 

HU-PLT - behandling: 
 
 
 

HU-PLT - vedtak: 
Administrasjonen får oppdrag for å starte planarbeidet for detaljplan for Brekke Vest del av  Gbnr. 
56/2 og 56/3, Brekke, med planID 20160004. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 varsles 
planoppstart. 

 
 
Formannskap - 16/087 
 

FS - behandling: 
Enstemmig som innstillingen 

 



 

FS - vedtak: 
Administrasjonen får oppdrag for å starte planarbeidet for detaljplan for Brekke Vest del av  Gbnr. 
56/2 og 56/3, Brekke, med planID 20160004. I henhold til plan- og bygningsloven § 12-9 varsles 
planoppstart. 

 
 
 

Vedlegg: 
situasjonsplan for planstart brekke vest 
Kartlegging av planområde for Brekke Vest boligfelt Meieribyen 
 
 
 


