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Sammendrag
Etter vedtak av reguleringsplanen for B4 Pettersbråten II i 2016 er det gjennomført
kartforretning og innmåling av eiendomsgrenser. Dette har ført til avvik mellom regulerte
formål/grenser og ny eiendomsstruktur. Plankartet er revidert for å samsvare med ny
eiendomsstruktur.
Ved prosjektering og utbygging av området har det kommet fram at det er behov for flere
justeringer av regulert løsning. Dette gjelder vegføring, areal til nærlekeplass,
friluftsområde, parkering, snuhammere, atkomstpiler, samt tomtegrenser og arealformål
for å få etablert atkomstveg til noen av tomtene. Plankartet er justert for å ivareta dette.
Bestemmelsene kan videreføres med to mindre justeringer.
En del av tomtene har endret størrelse, noen er blitt litt mindre, andre litt større. Alle
tomtene er fortsatt over en minste størrelse på 0,85 dekar. Areal per tomt er påført
plankartet.
Endringene som foreslås vurderes ikke å endre på planens hovedinnhold eller struktur.
I revidert plankart er også tre tidligere godkjente endringer innarbeidet.
Med bakgrunn i dette ber vi om at Gol kommune behandler disse endringene etter planog bygningslovens § 12-14.

asplanviak.no

2

1. Grunnlag
1.1. Vedtatt plan
Reguleringsplanen for B4 Pettersbråten II ble vedtatt 21.06.2016 og har planid 2012009.
Plankartet fra 2016:

1.2. Vedtatte endringer
Disse to endringene er behandlet administrativt på delegert fullmakt, men er ikke
innarbeida i plankartet.
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1.2.1. Vedtatt endring (2019)
Tomt 1-4 slått sammen til ei tomt. Revidert plankart ser slik ut for dette området:

1.2.2. Vedtatt endring (2020)
Endring av avgrensing for tomt 62-65, samt justering av friluftsområde for å få til atkomst.
Tomt 65 får egen atkomst, mens tomt 62, 63 og 64 får samme atkomst. Tomt 62 og 64 får
vegrett over tomt 63. Atkomstpiler er flyttet i samsvar med dette.
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Plankart der endringen er innarbeidet:

1.2.3. Vedtatt endring (03.06.2022)
Endringen gjelder tomt 53, fradelt fra gnr. 9 bnr. 363. Tomta ligger i bratt terreng.
I forbindelse med byggesøknad har det kommet fram at tomt 53 ønsker innkjøring fra øst
for å få etabler en brukbar atkomstveg. Dette berører noe areal avsatt til friluftsformål.
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Illustrasjon av ønsket atkomst til tomt 53 fra øst vises under.

Dette grønne området er viktig blant annet for å sikre tilgang til friluftlivsområder ovenfor
boligfeltet og stigen opp til Svingen. Omlagt sti går gjennom dette området.
Omlagte stier vises med grønt i utsnittet under. Vest for tomt 53 er det bratt. Her må det
trolig lages en trappeløsning/steinsatt sti (Ref. Rammesøknad veg og VA, 2017).
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Formålsgrensa mellom tomt 53 (boligformål) og friluftsområdet justeres for å gjøre mulig
atkomst til tomt 53 ut fra situasjonsplan datert 19.05.22.
Planen har fortsatt nok areal til at stiforbindelsen kan ivaretas. Planbestemmelsene har et
avsnitt under punkt 2 som skal ivareta opparbeiding av ny sti, når eksisterende sti blir
berørt av utbyggingen slik som her: Når eksisterende sti og grøntstruktur blir bygd ned

(og berørt av ny utbygging) skal ny planlagt og regulert sti og grøntstruktur opparbeides
tilfredsstillende etter avtale med Gol kommune. Dette gjelder så langt som mulig også
tilgrensende forbindelser.
For å få etablert atkomst fra vest er det behov for ca. 9 meter vestover ved avkjøring fra
Reisteflattvegen .
Turstien må legges om. Det er tidligere vurdert (Ref. Rammesøknad veg og VA, 2017) en
trappeløsning for omlegging av turstien, men dette har partene gått bort fra. Det er også
mulig at en lyktestolpe må flyttes. Gol kommune har gjort slikt vedtak:

Vedtaket er fulgt opp ved oppdatering av plankartet (se under) og notatet (dette kap.).
Nytt plankart. Omlagt sti vises med grønn stiplet linje:
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2. Nye endringer
2.1. Endring av planens ytre grenser.
Planens yttergrenser er tilpasset nye, innmålte eiendomsgrenser og tilgrensende planer.
Areal i tidligere planforslag som viste seg å ligge på tilgrensende eiendom er tatt ut av
planområdet. Planområdet er dermed totalt sett redusert. Det er markert med piler på nytt
plankart under hvor det hovedsakelig er endringer. (Sammenlign med plankart 2016 i
kap. 1.1.)
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2.2. Endringer i del av gbnr. 9/9. Tomt 52-60 og tilgrensende områder.
Innmåling av grenser – kartforretning – tomtene 53-57 og avgrensing av planområdet mot
nord
I forbindelse med rammesøknad for veg og VA i området ble det gjennomført grensegang
mot gnr. 23 bnr. 16 og gjennomført kartforretning for tomtene 53-57. Dette viste at disse
tomtene omfattet noe areal på gnr. 23 bnr. 16, som nå er tatt ut av planområdet. Tomtene
53 – 57 har som følge av dette blitt noe mindre. Tomtene 53-57 er fortsatt godt over 1
dekar. Tomt 58 og 60 er litt redusert, mens tomt 59 har fått litt økt størrelse. Alle er over
minste størrelse på 0,85 dekar.
Plankart 2016:

Revidert plankart:
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Ytre avgrensing av området mot nord endres slik at den følger ny eiendomsgrense. En del
areal mot nord som var regulert til friluftsformål tas også ut av planområdet slik at
plangrense og eiendomsgrense samsvarer.

Vegføring V7 og nærlekeplass L3
Ved prosjektering av veg inn til tomt 55-56-57 (V7) gir den skråningsutslag som går noe
inn på nærlekeplassen L3 (i øvre bue i nordvestre hjørne). Formålsgrensa mellom
grøfteareal og L3 justeres som tilpasning til bygd veg. Samtidig bidrar ny vegføring og
innmåling av eiendomsgrenser til at L3 får noe mer areal i østre kant. Totalt sett blir arealet
til nærlekeplass litt større (913 m2 i revidert løsning - mot 817 m2 før).
V7 er forlenget fram til eiendomsgrense i vest (atkomst til tilgrensende eiendom)
Nytt plankart:

Tomt 53
Se kapittel 1.2.3.
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Tomt 52
Grensene for tomt 52 er justert etter kartforretningen og arealforålene er tilpasset dette og
etablert atkomstveg. Tomt 52 var tidligere 1,1 dekar, nå er den 1,2 dekar.

Nytt plankart:

Tomt 58 – snuhammer og trafostasjon
Snuhammer og trafostasjon ved tomt 58 er regulert som etablert. Trafostasjonen ligger
ned mot Reisteflatvegen. Den bygde snuhammeren ligger noe lenger vest enn den som
ble regulert i 2016. Tomt 58 har fått redusert størrelse fra 1, 35 dekar til 1, 25 dekar.
Plankart 2016 over flyfoto til venstre, nytt plankart til høyre.
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Tomt 60
Formålsgrenser er justert og tilpasset terreng og etablert veg. Tomta er nå 0,9 dekar mot
1,15 dekar før. Gjeldende reguleringsbestemmelser punkt 2 sier at mindre justeringer av
vegtraseer tillates for optimal terrengtilpasning.
Nytt plankart:

Snuhammer ved høgdebassenget
Snuhammer i Kyrkjesteinane, ved høgdebassenget var ikke regulert inn i 2016.
Snuhammer er prosjektert og lagt inn med vegformål, innenfor areal som tidligere var den
regulert til høydebasseng.
Nytt plankart:
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2.3. Endringer i del av gbnr. 11/106: Tomt 13-20 og tilgrensende
områder
Tomt 13-16 + 17-20
Areal mot vest, som etter innmåling av grenser går over på tilgrensende eiendom gbnr.
22/21 er tatt ut av planområdet. Som en følge av dette er tomtegrensene for de øvrige
tomtene justert. Tomt 15 er redusert mest, men det var den største tomta. Alle tomtene er
fortsatt over minste størrelse på 0,85 dekar. Tomtene 17 og 18 er etter justeringen på 0,9
dekar og opprettholdes som to tomter.
For tomt 19 er det nå samsvar mellom regulerte tomtegrenser og igangsettingsløyve (IG)
for tomannsbustad 1. juli 2021.
Plankart 2016 til venstre, nytt plankart til høyre under.
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Trafokiosk
Trafokiosk i kanten av vegen ved P-plass (del av gbnr. 22/195) er regulert inn som eget
formål ut fra der den er etablert. Dette har medført noe redusert areal for tomt 13 og 17,
samt parkering.
Nytt plankart:

Justering av V2
V2 ble justert for å få plass til et fordrøyningsområde for overvann før stikkrenne i
fylkesvegen etter merknad fra Statens vegvesen ved nabovarsling av søknad om
rammetillatelse for veg og VA (2017) og for å gi plass til endelig utforming av støyvollen
(mot Bama). Utklipp fra situasjonsplan VA (2017) viser område for fordrøyning før flomgrøft
til stikkrenne under fylkesveg 51. Dette er grunnlag for justering av V2.
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V2 er regulert som bygd. Det gjøres oppmerksom på at det ikke er helt samsvar med
eiendomsgrenser og formålsgrenser for V2 (gjelder tomt 16 og 15)

Nytt plankart:
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2.4. Endringer i del av gbnr. 22/195: Tomt 17-20, 22, 28,29, 35, 44, 45
og tilgrensende områder

Tomt 17-20
Areal mot vest, som etter innmåling av grenser går over på tilgrensende eiendom gbnr.
22/21 er tatt ut av planområdet. Som en følge av dette er tomtegrensene for de øvrige
tomtene justert. Se punkt utgreiing i kap. 2.2 foran.
Tomt 22 – endret plassering av atkomstpil
På tomt 22 (gbnr. 22/248) er det gitt igangsettingstillatelse for bolig med avkjøring fra
nord. Plankartet er oppdatert for å vise dette (avkjøringspil inn fra nord)
Nytt plankart:
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Tomt 28 og 29
Tomt 28 og 29 er fradelt med et matrikkelnummer (gbnr. 22/202). Plankartet er oppdatert
og viser nå i innkjøring i vestre del. Tomta får nummer 28-29.
Plankart 2016 til venstre, nytt plankart til høyre under.

Tomt 35, 44 og 45
Tomtene 35, 44, 45 er justert slik at det er samsvar med innmålte eiendomsgrense mot
vest (gbnr. 22/21 -naboteigen). Areal utenfor ny eiendomsgrense er tatt ut av
planområdet. Tomtearealet for disse tomtene blir som følge av dette noe redusert.
Plankart 2016 oppå flyfoto med nye grenser til venstre, nytt plankart til høyre under.
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Parkering
Med nye eiendomsgrenser blir det ikke plass til parkering i sørlige del av yttersvingen
langs V1 (arealet blir for smalt). Det reguleres i stedet til annen veggrunn. Den
eksisterende vegforbindelsen direkte ned til rv. 51som vises i flyfotoet under skal stenges.
Flyfoto og nye eiendomsgrenser til venstre, og nytt plankart til høyre under.

Justering av V1 i grense mot Homlelia
V1 er regulert ut fra senterlinje i vegen Homlelia i revidert kart.
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3. Bestemmelsene
Gjeldene bestemmelser foreslås videreført med to små justeringer:

3.1. Gjeldende bestemmelser 1.3
1.3 Bruk av arealer
Området regulert til boligbebyggelse omfatter 65 nye tomter, totalt inntil 104 boenheter.
Området regulert til lek er avsatt for etablering av opparbeidet lekeplass.
Området regulert til samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur omfatter nye og
eksisterende veger, gangveger og parkeringsareal.
Området regulert til grøntstruktur omfatter turdrag.
Det tillates etablering av teknisk infrastruktur innenfor alle arealbruksformål.

Forslag til endring med rødt:

1.3 Bruk av arealer
Området regulert til boligbebyggelse omfatter 61 nye tomter (med nummer mellom 1 og
65) og totalt inntil 104 boenheter.
(…)
Begrunnelse:
Tomt 1-4 og 28 -29 er slått sammen. Dette gir totalt sett 4 færre tomter i området.

3.2. Gjeldende bestemmelser 1.4:
1.4 Utnytting
På hver av tomtene merket 5-7, 13-25, 27-29, 35-57 og 59-65 kan det bygges et
frittliggende bolighus med tilhørende garasje og/eller uthus. Tillat utnytting er 25 % BYA.
Garasje/uthus skal maksimalt være på 50 m2 BYA til sammen.
På tomt 1 kan det bygges flermannsboliger med maksimal utnytting på 27 % BYA
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På hver av tomtene merket 1, 8-12, 26, 30-34 og 58 kan det bygges en fleremannsbolig
med inntil 4 boenheter pr. tomt med tilhørende garasjer/uthus. Tillat utnytting er 30 %
BYA. Garasje/uthus skal plasseres samlet eller i grupper. Garasje/uthus skal være
maksimalt 30 m2 BYA pr. boenhet.
Maks. tillatt mønehøyde er 8,5 meter for boligene. Mønehøyde måles ift gjennomsnittlig
planert terrengnivå rundt bygningene.
Maks. tillatt mønehøyde for garasje/uthus er 4,5 m ift gjennomsnittlig planert terreng rundt
bygningen.
MUA skal være 25 m2 pr. boenhet.
Forslag til justering av bestemmelsen med rødt:
På hver av tomtene merket 5-7, 13-25, 27-29, 35-57 og 59-65 kan det bygges et
frittliggende bolighus med tilhørende garasje og/eller uthus. Tillat utnytting er 25 % BYA.
Garasje/uthus skal maksimalt være på 50 m2 BYA til sammen.
På tomt 1 kan det bygges flermannsboliger med maksimal utnytting på 27 % BYA
På hver av tomtene merket 1, 8-12, 19, 26, 28, 30-34 og 58 kan det bygges en
fleremannsbolig med inntil 4 boenheter pr. tomt med tilhørende garasjer/uthus. Tillat
utnytting er 30 % BYA. Garasje/uthus skal plasseres samlet eller i grupper. Garasje/uthus
skal være maksimalt 30 m2 BYA pr. boenhet.
(….)
Begrunnelse:
Kommunen har gitt igangsettingstillatelse til tomannsbolig på tomt 19. Tomt 28 og 29 er
slått sammen og slik sett stor nok til flermannsbolig.

4. Vedlegg
Revidert plankart (pdf) og sosi-fil
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Kilder
•

Plandokument fra gjeldende plan

•

Kommunekart Gol kommune

•

Rammesøknad opparbeiding veg og VA, B4 Pettersbråten II, 07.04.2017.

•

Igangsettingstillatelse opparbeiding veg og VA, B4 Pettersbråten II, Vestre del
(09.02.2018), kommunes ref. 17/01045-11.

•

Igangsettingstillatelse opparbeiding veg og åpen overvannshåndtering, B4
Pettersbråten II, Østre del (30.11.2017), kommunes ref. 17/01230-5.

•

Gnr. 9 bnr. 363 – Reguleringsendring Pettersbråten II (b4). 03.06.2022. Delegert
saksnr. 306/22.
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