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Reguleringsplan for Børsetlauvet – endring 
Høring av forslag til endring av plankart 
 
Det er aktuelt med en endring av reguleringsplan for Børsetlauvet, planid 20061010, sist vedtatt 
01.03.2016. 
Første reguleringsplan for boligfeltet Børsetlauvet på Ålvundeidet ble vedtatt i 1975.  
Planen ble erstattet av en ny plan i 2006 i forbindelse med en utvidelse med den nye 
adkomstvegen Lauvvegen med 7 nye boligtomter sydvest i boligfeltet. 12 år senere er det allikevel 
kun tomta lengst mot syd av disse tomtene i Lauvvegen som er solgt og bebygd. Selv om flere har 
vist sin interesse, har de trukket seg enten før eller etter salg (tilbakekjøp). 
Det viser seg at terrenget er for bratt i forhold til Lauvvegen, som er ferdig opparbeidet og 
asfaltert. Men monteringen av gatelys langs Lauvvegen er utsatt inntil nye tomtegrenser er 
avklart. 
For å kunne gjøre tomtene i Lauvvegen attraktive, er det nødvendig å justere reguleringsplanen 
fra 2006, primært for å legge til rette for avkjørsler med akseptabel stigning opp til den enkelte 
tomt i Lauvvegen Dette kan løses ved at disse tomtene gjøres bredere, på bekostning av at antall 
tomter langs Lauvvegen reduseres fra 7 til maks. 6 tomter. Dette gir tomtestørrelser mellom 1100 
og 1270 m². Alternativt kunne tomtene blitt enda mer romslig ved at antall tomter reduseres til 
5 tomter.  
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Reguleringsplan fra 2006 med 7 tomter i Lauvvegen 

 
Forslag til endring av tomtene i Lauvvegen (6 tomter) 

 

Gjeldende reguleringsplan etter planendring i 2016 
I 2016 ble det vedtatt en endring av reguleringsplan for Børsetlauvet, med en justering av gangveg 
F.7 i samsvar med eiendomsgrense. Videre ble planbestemmelsene oppdatert når det gjelder 
tillatte takformer, maks. takvinkel, gesimshøgde og mønehøgde.  
Det ble også godkjent en grensejustering for friområde F.4 slik at et mindre areal kunne selges 
som tilleggsareal til tilstøtende eiendom.  
Innspill om at tilstøtende tomter til F.2 kunne utvides ble ikke gjennomført, da det i etterkant av 
politisk vedtak i 2016 kom inn private innvendinger grunnet at dette forslaget ikke var med i 
høringsforslaget. Tilsvarende gjelder for en mindre justering av tomtegrensen for Børsetlauvet 
29 som også kom inn i etterkant av høringsperioden. Det er aktuelt å ta med disse forslagene når 
planen nå allikevel må endres. 

 
Gjeldende reguleringsplan for Børsetlauvet 28-31 og F.2 og F.3 

 
Forslag til endring for Børsetlauvet 28-31 og F.2 og F.3 
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Forslaget til endring av plankart 
Det foreslås følgende endringer av plankartet: 

 Tomtene i Lauvvegen reduseres fra 7 til 6 tomter for å øke størrelsen på den enkelte tomt 
 Friområde F.2 innsnevres til en bredde på ca. 4 meter slik at Børsetlavet 28 og 30 får 

mulighet til å utvide sine tomter tilsvarende 
 Friområde F.3 arronderes slik at Børsetlavet 29 og 31 får mulighet til å utvide sine tomter 

med henholdsvis ca. 280 og 260 m² 
Bestemmelsene vedtatt 01.03.2016 beholdes uendret. 
 

Det vurderes at areal fra friområde F.2 som ønskes kjøpt som tilleggsareal til de to boligtomtene 
Børsetlauvet 28 og 30 er mer "til-overs-areal" enn friareal. Det er en god løsning for både 
tomteeiere og kommune at dette selges som tilleggsareal. F.2 foreslås innsnevret til en korridor 
i en bredde på f.eks. 4 meter som en mulighet til adkomst ut fra boligfeltet her. 

Børsetlauvet 29 er en spesielt smal tomt, og eier av denne slår og 
vedlikeholder også i dag området han ønsker å kjøpe. Friområdet F3 
bruker ikke området nord for stien, og plankartet gir rom for at også 
Børsetlauvet 31 får mulighet til å kjøpe tilsvarende areal som grenser 
til denne eiendommen dersom det skal komme forespørsel om det. 

De skisserte justeringene av plankartet vurderes som en klar forbedring 
av reguleringsplanen.  

Endringene vil i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for 
øvrig, går ikke utover hovedrammene i planen, og berører heller ikke 
hensynet til viktige natur- og friluftsområder, jf. plan- og bygningsloven 
§ 12-14. Det vurderes dermed som at endringene kan vedtas etter en 
enklere prosess, jf. plan- og bygningsloven § 12-14.  

Endringen kan i utgangspunktet behandles og vedtas av formannskapet, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-14 og delegasjonsreglementet for Sunndal kommune. 

Informasjon om planarbeidet er også lagt ut på kommunens nettside www.sunndal.kommune.no 

Merknader til endringsforslaget sendes til Sunndal kommune, postboks 94, 6601 Sunndalsøra. 
Eller bruk gjerne elektronisk postkasse eller e-post: post@sunndal.kommune.no 

Merknadsfrist settes til 01.04.2019 

 
Med hilsen 

Harriet Berntsen 
fungerende plansjef 

Marit Ingrid Erstad 
plankonsulent 

 

http://www.sunndal.kommune.no/
mailto:post@sunndal.kommune.no
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Vedlegg 
1 Plankart til høring 
2 Tegnforklaring 
3 Skisse med eksempel på plassering av bygninger i Lauvvegen (2 sider) 
4 Gjeldende bestemmelser planid 20061010 etter endring vedtatt 01.03.2016 
5 Status planid 20061010 etter endring vedtatt 01.03.2016 
6 Reguleringsplan planid 20061010 etter vedtak 04.10.2006 

 
 

 


