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SAKSFREMLEGG 
 

Saksnummer (ESA): 18/3493 
  
 

Organ Møtedato 
Planutvalg og bygningsråd  

 

 
Detaljreguleringsplan for Odalsveien 42 - 44 - 46 gnr bnr 40/115, 40/137 
og 40/172 med flere  
 
 
 
Rådmannens forslag til vedtak 
 
Planforslaget sendes ikke ut på høring eller legges ut til offentlig ettersyn. Forslaget 
sendes tilbake til forslagsstiller for bearbeidelse og komplettering.  
 
Følgende kompletterende dokumentasjon må foreligge før planen kan ansees som 
komplett: 
 

1. Reguleringskart med SOSI-fil i tråd med gjeldende forskrift og krav til plankart og 
digitale kartdata  

2. Normalprofiler, snitt og veitegninger for interne adkomster og kjørearealer til 
parkeringskjeller og til avkjørsler, også de som vises som gatetun. Disse skal 
være i tråd med intensjonene i gjeldende vei- og gatenormal.   

3. Juridisk bindende planbestemmelser som er enhetlige, tydelige og presise i tråd 
med kommunens mal og tilbakemeldinger. 

 
 
Planforslaget skal omarbeides i tråd med følgende punkter:  
 

4. Utvidelse av Odalsveien og tilrettelegging for fortau løses slik at man ikke er 
avhengig av innløsning av/tilgang til annen manns grunn.  

5. Intern kjørevei til kjedede boliger løses som kjørevei, felles avkjørsel i tråd med 
kommunens vei- og gatenormal.  

6. Regulert gatetun SGT2 endres til veiformål. Det må dokumenters tilstrekkelig 
manøvreringsareal til søppelbil, og planlegges slik at ikke søppelbiler ikke 
kommer i konflikt med andre funksjoner som parkering, barn som leker mv.   

7. Løsninger som følge av punktene over skal ikke gå på bekostning av krav og 
løsninger som er avsatt til lek og MUA.  

 
Planen vil ikke bli politisk 1.gangsbehandlet før den er tilfredsstillende belyst i tråd med 
kommunens krav til komplett plan. 
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1. Sammendrag og konklusjon 
 

Forslagsstiller ønsker å fremme detaljreguleringsplan for Odalsveien for 
1.gangsbehandling.  
 
Planforslaget omfatter en omregulering av reguleringsplan for Odalsveien vedtatt i 2011. 
Innsendt plan omfatter tilrettelegging for konsentrert utbygging av boliger. 
Boligbebyggelsen vil bestå av en rekke av seks kjedehus langs Odalsveien S og en rekke 
av tre leilighetsbygg i tre, fire og fem etasjer i bakkant. Kjedehusene har makshøyder 
som tillater at rekken består av identiske boliger naturlig plassert i det fallende 
terrenget. 
 
Det åpnes for totalt 28 enheter, fordelt på seks enheter i konsentrert småhusbebyggelse 
og 22 enheter i blokkbebyggelse. 
 
Bakgrunnen for rådmannens innstilling: 
Det følger av plan- og bygningsloven §§ 12.11 og 12.12 at planforslag må tilstrekkelig 
belyse de konsekvenser planen får. Planavdelingen har hatt flere møter og annen 
korrespondanse med plankonsulenten. Det har vært utfordrende å få plankonsulenten til 
å imøtekomme planfaglige råd. Forslagsstiller har ikke dokumentert planforslaget godt 
nok, og det er ikke sendt inn planmateriale i henhold til krav slik at det foreligger 
tilstrekkelig grunnlag til å vurdere utfordringer og konsekvenser av foreslåtte regulering. 
Dette omfatter bla. tilstrekkelig vegdokumentasjon og digitalt kartgrunnlag som er 
essensielle plandokumenter.  
 
Rådmannen mener detaljregulering for Odalsveien 42-44-46 ikke kan 1.gangsbehandles 
før etterspurt dokumentasjon foreligger, og anbefaler derfor at planforslaget sendes 
tilbake til forslagsstiller for bearbeidelse og komplettering før planen fremmes for politisk 
1.gangsbehandling.  
 

 
2. Bakgrunn for saken 

 
Området er tidligere regulert i reguleringsplan for Odalsveien gnr 40 bnr 115 mfl. vedtatt 
12.05.2011  
 
Det har vært politiske prinsippavklaringer for eiendommen, siste i februar 2017. Da 
vedtok formannskapet å utsette behandling av spørsmålene til etter at områdeplan for 
Slemmestad var vedtatt. 
 
Forslagsstiller har tidligere søkt om rammetillatelse og dispensasjoner for å gjennomføre 
en utbygging uten å måtte gå veien om regulering. Søknad om rammetillatelse med 
dispensasjoner ble behandlet og vedtatt i bygningsrådet 13.02.2018. Vedtaket ble 
påklaget og fylkesmannen opphevet vedtaket. De vurderte at rammetillatelsen med 
tilhørende dispensasjoner medførte en vesentlig tilsidesettelse av plan- og 
bygningslovens formålsbestemmelse.  
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I november 2018 mottok planavdelingen planinitiativ fra forslagsstiller, og oppstartsmøte 
ble avholdt 12.12.2018.  
 
 

3. Rådmannens vurdering 
 
Forslagsstiller har fremmet planforslag som de nå ønsker å legge frem for 
1.gangsbehandling. Planforslaget inneholder mye god dokumentasjon, blant annet flere 
fagrapporter og en kvalitetsplan for uteområdene. Til tross for dette har planforslaget 
flere mangler knyttet til tekniske løsninger, manglende digitale data, nødvendig 
vurderingsgrunnlag knyttet til vei og trafikkløsninger samt mangler i dokumenter som 
skal sikre at reguleringsplanen vil fungere tilstrekkelig som et rettslig dokument.  
 
3.1 Ikke komplett plan 
 
Planavdelingen har hatt flere møter og annen korrespondanse med plankonsulenten. Det 
har vært utfordrende å få plankonsulenten til å imøtekomme planfaglige råd. Det følger 
av plan- og bygningsloven §§ 12.11 og 12.12 at planforslag må tilstrekkelig belyse de 
konsekvenser planen får. Rådmannen mener planen bør sendes tilbake til forslagsstiller 
og oppdateres slik at tilstrekkelig plandokumentasjon foreligger slik at konsekvenser av 
planen kan vurderes. Følgende punkter må ivaretas før planen ansees som komplett:  
 

 SOSI-fil i tråd med gjeldende kartforskrift og krav til digitale kartdata må foreligge 
 Det fremlegges normalprofiler, snitt og veitegninger for internveiene, 

parkeringskjeller og til avkjørsler så det er mulig å vurdere om det er god nok 
fremkommelighet og tilstrekkelig avsatt areal, samt at trafikksikkerhet ivaretas.  

 Reguleringsbestemmelsene blir enhetlige, juridisk bindende og oppdateres i tråd 
med kommunens tilbakemeldinger og i tråd med kommunens mal til 
planbestemmelser.  

 Plankart blir enhetlige og juridisk bindende i tråd med kommunens mal og 
gjeldende planforskrift 

 
Denne dokumentasjonen er avgjørende for vurdering av planen, og er nødvendig for å ha 
tilstrekkelig juridisk verktøy for å kunne håndheve bestemmelser og behandle en 
utbygging i etterkant.   
 
3.2 Avgjørende faktorer for realiserbar plan som trenger avklaring 
 
I tillegg til punktene over som må dokumenteres og utkvitteres før planforslaget kan 
vurderes som komplett og fremmes til behandling, ønsker rådmannen en politisk 
avklaring på noen hovedpunkter som vil være avgjørende for om det i det heletatt er 
mulig å regulere og bygge ut i tråd med innsendt planforslag. Planforslaget slik det 
foreligger går på akkord med flere av kravene i kommuneplanen i forhold til lekearealer, 
uteoppholdsarealer (MUA), parkeringskrav mv. Løsninger i planen for å omgå noe av 
dette er å regulere til gatetun, kjørbar gangvei, løse fortau /veiutvidelse på 
naboeiendommer mv. Til tross for dette er kravene ikke ivaretatt. Dersom forslagsstiller 
må løse interne adkomster og areal avsatt til kjøring i tråd med vei- og gatenormen, 
samt løse fortau og utvidelse av Odalsveien utenom naboeiendommer vil planen måtte 
gjennomgå en total omarbeidelse.  
 
Rådmannen ønsker derfor en avklaring på følgende punkter som føringer for den videre 
bearbeidingav planen:  
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 Utvidelse av Odalsveien og tilrettelegging for fortau løses slik at det ikke er 
avhengig av innløsning av/tilgang til annen manns grunn.  

 Intern kjørevei til kjedede boliger løses som kjørevei, felles avkjørsel i tråd med 
kommunens vei- og gatenormal.  

 Regulert gatetun SGT2 endres til veiformål. Det må dokumenters tilstrekkelig 
manøvreringsareal til søppelbil, og planlegges slik at ikke søppelbiler ikke 
kommer i konflikt med andre funksjoner som parkering, barn som leker mv.   

 Løsninger som følge av punktene over skal ikke gå på bekostning av krav og 
løsninger som er avsatt til lek og MUA.  

 
Dersom utvidelse av vei og fortau skal løses på naboeiendommer som utbygger ikke 
disponerer, har grunneiere her gitt tydelig uttrykk for at de ikke frivillig vil inngå avtale 
for at naboeiendommen skal kunne bygges ut med konsentrert bebyggelse med høy 
utnyttelse. Dette innebærer en lang og usikker prosess for å få tilgang til arealene, slik at 
vei og fortau kan opparbeides. Dersom det reguleres på annen manns grunn og det skal 
kunne være en sikkerhet i forhold til gjennomførbarheten, bør det her fremlegges 
tillatelse til dette fra grunneiere i forkant. Uten dette må det enten fravikes fra krav om 
opparbeidelse, alternativt er ikke planen gjennomførbar innen en rimelig tidshorisont.  
 
I planforslaget har forslagsstiller tegnet inn internveier med kjøreadkomst til boliger og 
parkeringshus som gatetun og kjørbar gangvei. Ved å gjøre dette anser de at det ikke 
lenger er krav om standard og utforming i tråd med vei- og gatenormal og da heller ikke 
nødvendig med dokumentasjon av stigningsforhold, snølager/grøfteareal, svingradie og 
manøvreringsareal. På bakgrunn av manglende tegningsgrunnlag (både vegtegninger 
samt digitalt kart) foreligger det ikke tilstrekkelig vurderingsgrunnlag for å ta stilling til 
om dette er tilfredsstillende eller om løsningene som er vist vil gi utfordrende og 
trafikkfarlige konsekvenser. Rådmannen vurderer det også som uheldig å regulere et 
nytt boligfelt der kjøring til eiendommer planlegges løst som gatetun når det åpenbart 
skal ha hovedfunksjon som adkomst til boliger og parkering. Disse arealene bør endres 
slik at reguleringsformålet er i tråd med hovedfunksjonen.  

 
Konklusjon 
Planforslaget er ikke komplett. Planforslaget sendes tilbake til forslagsstiller for 
bearbeidelse. Før planen er tilfredsstillende belyst og innsendt plan er komplett og i tråd 
med gjeldende forskrifter og kommunens planpakke, kan ikke planen fremmes til 
1.gangsbehandling. 
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Vedlegg 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


