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Emne: Sammendrag av vedtatt plan for Brekke - sør for utvidelse mot nord  

Planprosess for vedtatt detaljplan for Brekke – sør: 
1. Administrasjonen fikk oppdrag for utarbeidelse av plan for boligfelt «Brekke Vest» den 

18.10.16 gjennom vedtak 16/087 og etter sentrumsplanens avsatt areal B05 med krav om 
detaljplan og geologisk avklaring ifølge hensynssone H310_ på grunn av mulig fare for 
kvikkleireskred. 
 

2. Planoppstartvarslet ble kunngjort den 19.10.16 med høringsfrist 02.1216. Det var ikke krav til 
konsekvensutredning. Varslet planområde gjald hele areal for B05. 
 

3. Etter høringsfristen ble det samlet 6 uttalelser for vurdering og innarbeidelse i planforslag. 
aktuelle kritiske merknader: 

a. Varierte tilbud boligtyper / utnyttelsesgrad 
b. Skredfarevurdering 
c. Mulige følge av kraftlinje 
d. Overvannshåndtering og avrenning mot lokal viktig bekk 

 
4. Planforslag ble utarbeidet i første omgang for hele område for B05. 

Etter landskapsanalyse ble det konkludert at området kan deles opp i ulike arealer: 
a. Nordlig del: 

Brattlendt terreng med flere knauser og innskjæringer i terreng, fal mot vest til 
bekksystem. Tynn dekket berg med jord. 
Trangt område mellom kraftlinje og Brekkeåsen boligfelt i øst. 

b. Sørlig del: 
Flat og svak helning mot sørvest til jordbruk. 
Tynn dekket berg med jord. 
Området har større bredde mellom jordbruk og Brekkestubben boliger i øst. 
 

5. Planforslag ble utarbeidet bare for den sørlige delen på grunn av lengre tidsbruk for: 
a. Kvikkleireutredning for den nordlige delen 
b. Konsekvenser av kraftlinje for opphold i boliger i nord 
c. Mer detaljert terrenganalyse for plassering av atkomstvei og boligtomter i nord 

 
6. Planforslag for sørlig del ble lagt fram til politisk behandling i møte 07.02.17. 

Etter befaring av kommunen ble det konkludert at sørlig ikke er utsatt for kvikkleireskred. 
Planen ble utformet slik at 13 tomter kan bygges eneboliger og med søknad kan bygges 2 
tomannsboliger på avsatte tomter. Lekeplass ble plassert utenfor byggeforbudsgrense langs 
kraftlinje. 
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Det ble foreslått å utarbeide nordlig senere som reguleringsendring med utvidelse av sørlig 
del mot nord innenfor varslet planområde. 
 

7. Underveis ble geoteknisk undersøkelse for nordlig område i kombinasjon med andre 
områder i Meieribyen lagt ut på anbudskonkurranse. 
 

8. Etter politisk behandling av Brekke sør ble vedtak slik: 
Planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt, planID 20160004, med planbeskrivelse, 
bestemmelser og plankart alle datert 11.01.2017 blir godkjent for utlegging til 1. gangs 
høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslov § 12-10, med endring i kap.3.1 - avsnitt 
om eventuell utforming av tomannsbolig tas ut. 
 

9. Planforslag med tilpasset vedtak ble lagt ut på høring 08.02.17 med høringsfrist 24.03.17. 
 

10. Det kommet inn 8 uttalelser og 2 av disse inneholdt innsigelse og følgende merknader. 
a. Utvidelse fortau langs Brekkeveien til nytt boligfelt 
b. Innsigelse om ikke godt nok avklart grunnundersøkelse for skredfare 
c. Byggeforbudsgrense langs kraftlinjer gjelder for lekeplass også 
d. Avsette areal for gående og syklende i boligfelt 
e. Innsigelse, tre delt: 

lekeareal tett langs kraftlinje og innenfor magnetisk felt / barnas interesser i forhold 
til frilek og opphold  
mangler rekkefølgekrav for etablert lekeplass 
mangler grunnundersøkelse for avklaring skredfare 
 

11. I dialog med NVE og fylkeskommunen ble punkt 10. b. og e. vurdert og avklart. Begge sendte 
bekreftelse at innsigelse er trukket: 

a. Lekeplass som byggetiltak størrelse 150 m2 ble omplassert til østside i planen 
b. Friareal til fri lek og opphold ble utvidet nordover som midlertidig løsning. 
c. Notat av geoteknikker ble levert 26.04.17 som gav avklaring om stabilitet i hele 

området for både sør og nord. Konklusjon: ikke fare for skred. 
 

12. Revidert planforslag ble lagt fram til 2. gangs behandling med forslag for godkjenning i 
kommunestyre den 06.06.17. 
Samlet konklusjon: 
Utvidelse av fortau langs Brekkeveien blir tatt med i overordnet sentrumsplanen. 
Planforslag er revidert slik at 13 tomter er bare til enebolig. 
Lekeplassen er flyttet vekk fra kraftlinjes fareområde. 
Lekeplassen er sikret i bestemmelser ihht. rekkefølgekravet. 
Avklaring om kvikkleireskred er fulgt opp med geoteknisk notat. 
 
Kommunestyret vedtok revidert planforslag i møte 13.06.17: 
Revidert planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt, planID 20160004, med 
planbeskrivelse datert 26.04.17, plankart og bestemmelser datert 20.04.17vedtas jf. plan- og 
bygningslov § 12-12. 
 

13. Vedtatt plan for Brekke sør ble kunngjort og sendt til instanser / naboer 16.06.17. 
 

14. Etter klagefristen er kommet inn ingen merknader. 
 

15. Planen er registrert i planregisteret. 
se vedlagte  
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plankart 
bestemmelser 
illustrasjonsplan for sør og nord til sammen. 
 

Under behandling av planforslag kom det flere forespørsler om å kunne kjøpe tomt i planområde for 
Brekke. Etter vedtak og før sommerferie har rådmannen lagt ut plan for utbygging og salgsprosess for 
boligtomter i Meieribyen. Interessenter fikk veiledning om hvordan de kan melde seg. 

Det er samlet allerede flere interessenter på liste. 

 

Vurdering og forslag til behandling av reguleringsendring for Brekke: 

Forslag er å behandle framlegg for utlegging på 1. gangs høring av revidert plankart og bestemmelser 
for hele området, både sørlig og nordlig del. 

1. Både sør og nord ligger innenfor varslet planområde. 
2. Alle innspill og merknader er fremdeles aktuelt, også for nordre delen. 
3. Planforslag for sørlig del har tatt med vurdering og konsekvenser for nordre delen også. 
4. Midlertidig avsatt areal for grønnstruktur i planen for Brekke sør blir opprettholdt i ny plan 

for sør og nord til sammen. 

På grunn av disse vurderinger kan det være mulig å behandle revidert plan for hele området uten å 
varsle reguleringsendring først. 

Oversikt av endringer med innarbeidet nordlige del knyttet til vedtatt sørlig del: 

a. Planlagt veisystem, 13 tomter, lekeplass og grønnstruktur i sør ble tatt med videre uendret 
b. Friområde GF03_o blir uendret, grunnet beliggenhet langs kraftlinje og utvidet mot nord. 
c. Friområde GF04_o blir endret og utvidet til vei SV02, som en utvidelse nordover for vei SV01. 
d. Friområde GF05_0 blir endret til ny boligtomt. 
e. Fareområde H310_1 blir utvidet mot nord langs kraftlinje. 
f. Byggegrense langs kraftlinje på 23 meter fra senter blir utvidet mot nord. 
g. Eksisterende tursti delvis innenfor GF05_o blir lagt om langs østside av nordlig del og videre 

sikret i nordlig del med sammenknytning til tursti på vestside av området. 

Andre formål som endrer eksisterende forhold i nordlig del: 

1. Avsatt 4 ekstra tomter nordover. 
Totalt skal nordlig får 5 tomter. 

2. Ny lekeplass i nord knyttet til Fjellveien for å tilby lek til barn og unge for beboere i 
eksisterende boligfelt som ikke har lekeplass i dag. 

Tilbud av varierte boligtyper for ulike befolkningsgrupper i samfunnet for Meieribyen: 

I behandling av planforslag for Brekke sør var politikere tydelig med å satse på eneboliger i østlig del 
av Meieribyen. Dette gikk imot kritiske merknader fra offentlige instanser som viser til nasjonale 
føringer og retningslinjer for differensiert boligtilbud og større måte for fortetting i tettsteder. 

Større utnyttelsesgrad her skal i tillegg gi bedre økonomi til kommunen at flere kan bosette seg 
forholdsvis lavere tomtepris. Området er lang og smal i kupert terreng og ventet antall boenheter er 
mye mindre enn opprinnelig planlagt. Med å tilby mulighet for tomannsbolig og eventuelt 
flermannsbolig i nord kan det åpnes for flere behov enn bare enebolig. 
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