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Forslag til vedtak: 
Endret planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt med utvidelse mot nord, planID 20160004, 
basert på planbeskrivelse 26.04.17, bestemmelser og plankart datert 02.08.2017 blir godkjent for 
utlegging til 1. gangs høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslov § 12-14. 

 
 

Saksopplysninger: 
Kommunestyret har avgjørelsesmyndighet i å behandle 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 
· Detaljplan for Brekkeåsen, planID 20030002 
· Detaljplan for Brekke sør, vedtatt 13.06.17, planID 20160004 
· Andre dokumenter i saken 



Komplett planforslag for detaljplan for Brekke sør finnes i planregisteret: 
http://kart.smaalensveven.no/GISLINEWebPlan_0127/gl_planarkiv.aspx?knr=0127&planid=20160004  

Bakgrunn: 

Planområdet ligger på vestside i Meieribyen i Skiptvet kommune. Arealet er avsatt i sentrumsplanen 
fra 2015 med kode B05 til boligformål kombinert med krav om geoteknisk avklaring. 

 

Planoppstart for detaljplan for Brekke Vest ble varslet 19.10.16 med høringsfrist 02.12.16. 

I vedlagt sammendrag er planprosessen beskrevet og at planoppstartsvarsel for endring av gjeldende 
plan ikke er aktuelt. 

Viktige moment i å dele opp varslet området i sør og nord er: 

· Store forskjeller mellom begge delområder 
· Geoteknisk avklaring 
· Hensynssone for kraftlinje 
· Avsatt grønnstruktur, friareal, som fri lek og opphold 
· Prioritering i planlegging for eneboliger i meieribyen 
· Oppstart salgsprosess før sommer 2017 

Planforslag for Brekke sør og nord er basert på planbeskrivelse med vedlegg som er del av vedtak 
datert 13.06.17. I vedlegg finnes: 

· Planvedtak for brekke sør datert 13.06.17 
· Planbeskrivelse datert 26.04.17 
· Plankart for Brekke sør 26.04.17 

Planforslaget for Brekke sør ble revidert etter 1. gangs høring med hensyn til landskapsvurdering, 
geoteknisk avklaring, kraftlinje, plassering av lekeplass, størrelse av grønnstruktur som fri lek og 
opphold. 

Saksutredning: 

Revidert detaljplan for Brekke sør med utvidelse mot nord er utarbeidet i samsvar med utredninger 
for sørlig del. 

Plankart og bestemmelser for sørlig del er tilpasset og nordlig del er nå tatt med i planforslaget. 

Vedlagt sammendrag viser følgende endringer i plankart og bestemmelser: 

http://kart.smaalensveven.no/GISLINEWebPlan_0127/gl_planarkiv.aspx?knr=0127&planid=20160004


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_o 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 lekeplass til barn og unge for beboere i 
eksisterende boligfelt som ikke har lekeplass i dag. 

I tillegg er bestemmelser for revidert plan er tilpasset med hensyn til bedringsforslag i behandling av 
andre boligfelt i Meieribyen iht. bestemmelser i Sentrumsplanen: 

§ 2.5          pkt. 2: Samfunnssikkerhet  
Alle boenheter skal ha mindre enn Lden 55 dB på privat uteplass. 

§ 3.1.3          pkt. 2: Lekeplass 
Felles bord, benker, sitteplass skal etableres på eller i nærheten av nærlekeplassen. Lekeplasser skal 
ha kreativt innhold og en utforming som innbyr til allsidige aktiviteter, også vintertid. Masser som 
skal brukes på utearealer planlagt bruk til lek og opphold skal tilfredsstille normverdier for mest 
følsom arealbruk i henhold til SFT-veileder 99:01A. 

§ 5.2          pkt. 3: Før rammetillatelse 
Tiltaksplan for bygg- og anleggsstøy ifølge T-1442 / 2016 kap. 4. 

Vurdering og konklusjon: 

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. 

Administrasjonen har opprettholdt tidligere vedtak om tilbud til eneboliger i hele planområdet. 
Sentrumsplanen har tatt hensyn til differensiert boligtilbud med å avsette arealformål på ulike måter. 

Administrasjonen anbefaler å legge ut revidert plankart og Bestemmelser datert 02.08.17 ut på 1. 
gangs høring og offentlig ettersyn. 

 
 



Hovedutvalg for plan, landbruk og teknikk - 17/073 
 

HU-PLT - behandling: 
Enstemmig som innstillingen. 

 
 

HU-PLT - vedtak: 
Endret planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt med utvidelse mot nord, planID 20160004, 
basert på planbeskrivelse 26.04.17, bestemmelser og plankart datert 02.08.2017 blir godkjent for 
utlegging til 1. gangs høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslov § 12-14. 

 
 
Formannskap - 17/065 
 

FS - behandling: 
Enstemmig som innstillingen 

 
 

FS - vedtak: 
Endret planforslag for detaljplan for Brekke Sør boligfelt med utvidelse mot nord, planID 20160004, 
basert på planbeskrivelse 26.04.17, bestemmelser og plankart datert 02.08.2017 blir godkjent for 
utlegging til 1. gangs høring og offentlig ettersyn, jf. Plan- og bygningslov § 12-14. 

 
 
 

Vedlegg: 
Sammendrag av vedtatt plan for Brekke - sør for utvidelse mot nord 
vedlegg saksframlegg brekke sør og nord - kartutklipp 20170802 
20160004 plankart brekke sør og nord 1D 20170802 
20160004 bestemmelser for brekke sør og nord - revidert 
Planforslag for 2. gangs behandling - Boligfelt Brekke Sør - Meieribyen 
20160004 vedlegg 5 Planbeskrivelse detaljplan brekke boliger - revidert 
G-not-002 1350020842 Brekke 
 
 
 


