Planbeskrivelse – Detaljregulering, Lunde sentrum øst

Planbeskrivelse

Forslag til detaljregulering, Lunde sentrum øst,
Nome kommune

PlanId: 2017_02

Rev. 0

Side 1 av 45

Planbeskrivelse – Detaljregulering, Lunde sentrum øst

Planbeskrivelse - Forslag til detaljregulering, Lunde
sentrum øst, Nome kommune
Dato

Prosjektnummer

Oppdragsgiver

Oppdragsgivers representant

07.09.2022

Lunde Boligutbygging AS

182150

Gradering

Åpen

Hans Oddvar Nordskog

Sammendrag
Planforslaget legger opp til en arealbruk som er i tråd med kommuneplanen og viktige
regionale og nasjonale føringer som i ATP Telemark, vannmiljø og hensyn til naturmangfold.
Viktige merknader som er spilt inn til planprosessen er hensyntatt i planforslaget (fortsatt bruk
av matjord til matproduksjon, tilrettelegging for bruk av kollektivtrafikk, hensyn til
områdestabilitet, flom og støy mv.).
Planforslaget legger til rette for utvidelse, fortetting og utvikling av Lunde som sentrum.
Planforslaget sikrer areal til nye forretningsbygg, kontor og tjenesteyting, samt boenheter.
Det er kort vei til de fleste sentrumsfunksjoner og gode frilufts- og rekreasjonsområder. Selv
om arealet er lite, er utnyttingen høy. Planen bygger opp under noen av de viktigste grepene i
arealpolitikken; sentrumsnær boligutbygging i gå- og sykkelavstand til de fleste fasiliteter og
høy utnytting.
Planen er i tråd med kommunens mål for vekst og være en kommune der flere flytter inn enn
ut.
En har vurdert at planforslaget får små, eller ingen, konsekvenser for temaene kulturminner
og kulturmiljø, nærmiljø, friluftsliv, naturressurser og naturmangfold. De landskapsmessige
konsekvensene vurderes samlet sett også som små.
En vurderer at planen har ivaretatt barn- og unges interesser. Det er kort vei til lekearealer i
sentrum og gode friluftsområder. Det er rundt 1,6 km til både barneskole og ungdomsskole,
og 1,2 km idrettsanlegg og fotballbane.
Området har en lokalisering som innebærer at en kan gå og sykle til det meste, både arbeid,
fritidsaktiviteter, butikker m.m. Dette er bra for folkehelsen.
Det er gjort utredninger knyttet til forurensning fra støy og utført grunnundersøkelser
kartlegging av naturmangfold. Det må gjøres tiltak knyttet til støy og nye tiltak må prosjekteres
med tanke på setninger. Det er vurdert og argumentert for løsninger som berører interesser
langs offentlig vei. Alt dette er det er knyttet viktige reguleringsbestemmelser til i forbindelse
med gjennomføring av planen.
Gjennomføring av planen vil styrke Lunde som sekundært sentrum i Nome kommune. Her
kan bli flere nye spennende og attraktive leilighetsprosjekt som er i samsvar med svært
mange av målene og strategier om arealpolitikk og bærekraftig utbygging som framkommer i
kommunens styringsdokumenter. Prosjektet vil også medføre en kraftig oppgradering av
arealene.
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1. Bakgrunn og hensikten med planen

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for sentrumsbebyggelse - forretning, kontor
boliger og tjenesteyting, hver for seg eller i kombinasjon, med tilhørende anlegg og
trafikkarealer. Planarbeidet innebærer utvidelse av en avkjøring fra Fv. 3310 Hovedgata der
det også planlegges fortau og busslommer på begge sider av fylkesveien.
Det er rådgivende ingeniørfirma Stærk & Co as som fremmer planforslaget på vegne av Lunde
Boligutvikling AS.

2. Beskrivelse av dagens situasjon i planområdet

Planområdet har en sentral lokalisering langs Fv. 359 Nomevegen og Fv. 3310 Hovedgata ved
innkjøringen til Lunde sentrum fra øst. Planområdet er avgrenset av fylkesveiene i øst, sør og
vest og Buavegen i nord. Vestre hjørne av planområdet (den gamle Helsehustomta) er en del
av dagens sentrum og ligger i plan med dette. Øvrig areal er utlagt til sentrums- og boligformål
i kommuneplanens arealdel 2020 – 2030 og ligger lavere i terrenget enn dagens bebyggelse
langs hovedgata. Se Figur 1 og 2.

Figur 1. Oversiktskart, med planområdet grovt markert med rød sirkel.

For ytterligere beskrivelser av eksisterende forhold i planområdet vises det til kap. 6
Virkninger/konsekvenser av planforslaget hvor dette er omtalt i situasjonsbeskrivelse til hvert
tema. Da slipper leseren å huske på omtalen av eksisterende situasjon.

3. Planstatus og rammebetingelser

Kapittelet omhandler planer og føringer på ulike nivå i forvaltningen som planarbeidet må
forholde seg til.
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3.1

Sentrale planer og føringer

3.1.1

Nasjonale mål
Overordnede politiske mål omtalt i stortingsmeldinger, handlingsplaner, direktiver og
konvensjoner skal legges til grunn ved planleggingen. Dette gjelder blant annet mål
om redusert klimautslipp, redusert transportbehov, estetiske hensyn til landskapet, alle
skal ha muligheter for friluftsliv, sikring av biologisk mangfold, sikring av et
representativt utvalg av kulturminner og kulturmiljøer, redusert omdisponering av de
mest verdifulle jordbruksressursene, tilgjengelighet for alle, nasjonale mål om
ivaretakelse av strandsonen mv.
Relevans for planarbeidet: De fleste forholdene over er omtalt i kap. 6 Konsekvenser
av planforslaget.

3.1.2
•

Statlige planretningslinjer og rikspolitiske retningslinjer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Målet med planretningslinjene er å fremme samfunnsøkonomisk effektiv
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønstre
og transportsystem bør legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer.
Relevans for planarbeidet: Planen legger til rette for videre utvikling og utvidelse av
sentrumsbebyggelsen i Lunde.

•

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene
Formålet med de statlige planretningslinjene er å:
a) sikre at kommunene går foran i arbeidet med å redusere klimagassutslipp.
b) sikre mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunene.
c) sikre at kommunene bruker et bredt spekter av sine roller og virkemidler i arbeidet
med å redusere klimagassutslipp.
Relevans for planarbeidet: Planen legger til rette for videre utvikling og utvidelse av
sentrumsbebyggelsen i Lunde. Dagens sentrumsfunksjoner ligger i gang- og
sykkelavstand fra området.

•

Rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen
Formålet med rikspolitiske retningslinjer for barn og unge i planleggingen er å:
a) Synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
b) Gi kommunene bedre grunnlag for å innlemme og ivareta barn og unges
interesser i sin løpende planlegging og byggesaksbehandling.
c) Gi et grunnlag for å vurdere saker der barn og unges interesser kommer i konflikt
med andre hensyn/interesser.
Relevans for planarbeidet: Barn og unges interesser er beskrevet og ivaretatt – jf. kap
6 Konsekvenser av planforslaget.

•

Retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T-1442/2021)
Formålet med retningslinjen er å legge til rette for en langsiktig arealdisponering og
planlegging av det fysiske miljø som fremmer trivsel og bokvalitet, forebygger
helsekonsekvenser av støy, samt ivaretar og utvikler gode lydmiljøer og stille områder.
Retningslinjen gir anbefalte grenseverdier for støynivå utendørs, på fasade og på
uteoppholdsarealer for støyfølsom bebyggelse. Retningslinjen gir også kvalitetskriterier
for planlegging av ny støyfølsom bebyggelse og planlegging av støyende anlegg og
virksomhet.
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Relevans for planarbeidet: Se omtale av støy i kap. 6 Konsekvenser av planforslaget.
3.1.3 Lover og forskrifter
I tillegg til plan- og bygningsloven (pbl) og forskrift om konsekvensutredning vil planforslaget
måtte forholde seg til en rekke sektorlover (f. eks naturmangfoldloven, kulturminneloven,
forurensningsloven, mineralloven mv) som har bestemmelser om disponering av arealer og
naturressurser.
3.1.4 Forskrift om konsekvensutredning
Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredning (KU). Planforslaget
faller ikke inn under forskriftens § 6 og vedlegg I om tiltak som alltid skal utredes. Det er også
vurdert at planforslaget ikke vil få vesentlige virkninger for miljø, eller samfunn, jf. forskriftens
§ 8 og vedlegg II, samt kriteriene i §10. Det er avklart i oppstartsmøte med kommunen, at
planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning etter pbl. § 12-3 tredje ledd, jf. § 4-2
og forskrift om konsekvensutredning.

3.2

Regionale planer og føringer

3.2.1 Samordna areal og transportplan for Telemark (ATP) 2015 - 2025
ATP Telemark viser Lunde sentrum som et sekundært kommunesenter. Den regionale planen
har et mål om økt tetthet i alle kommunesentra og sekundærsentra i perioden, målt i folketall,
økonomisk omsetning og arbeidsplasser, kfr. ATP-Telemark pkt. 7.2.1.
Både den regionale planen og senere statlige føringer har mål om at utbyggingsmønster og
transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer, kfr. Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (SPR-BATP).
ATP-Telemark har fem overordna strategier:
1) Satse på hovedferdselsårer - for større mobilitet for arbeidsreisende og
næringstransport
2) Sikring av skoleveier - for bedre folkehelse og trivsel
3) Styrke kollektivknutepunkt - for et mer brukervennlig og effektivt kollektivtilbud
4) Effektivisere transportsystemet - for mer miljøvennlig transport, god forvaltning og god
fremkommelighet
5) Styrke byer og tettsteder - for trivsel, miljø og utvikling
Målet er at flest mulig nye boliger blir etablert i/ved eksisterende tettsteder slik at flest mulig av
beboernes daglige behov som lokalbutikk, barnehage og skole ivaretas på stedet, uten for
store konsekvenser for klima. Boliger i og inntil sentrumsområder vil sammen med flere
gågater, færre biler og mer attraktive torg og møteplasser, gi et mer pulserende byliv.
3.2.2

Forslag til regional vannforvaltningsplan Vestfold og Telemark vannregion 2022
– 2027
Formålet med vannforvaltningsplanen er å gi rammer for fastsetting av miljømål som skal
sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse og en bærekraftig bruk av vannforekomstene, i et
langsiktig perspektiv. I forslag til Regional plan for vannforvaltning i Vestfold og Telemark
vannregion er formålet med planen å gi en framstilling av hvordan man ønsker å forvalte
vannet i et langsiktig perspektiv. Planen er et viktig verktøy for å oppfylle vannforskriftens
mål om helhetlig beskyttelse og bærekraftig bruk av vannmiljøet og vannressursene.
Miljømålet for naturlige vannforekomster av overflatevann (elver, innsjøer og kystvann) er at
de skal minst opprettholde eller oppnå god økologisk og kjemisk tilstand i tråd med nærmere
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angitte kriterier.
Relevans for planarbeidet: Se omtale av vann i kap. 6 Konsekvenser av planforslaget.
3.2.3 Handlingsplan for fysisk aktivitet 2020 – 2029, sammen om aktive liv
I handlingsplanen understrekes det at fysisk aktivitet er en nasjonal interesse som skal
ivaretas i samfunns- og arealplanleggingen. Det er i handlingsplanen lagt vekt på nærmiljøet
og aktivitet for alle.

3.3

Kommunale planer

3.3.1 Kommuneplanens arealdel (2020 – 2030)
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Planområdet er avsatt til nåværende
sentrumsformål, boligformål og trafikkarealer.
Beskrive om det er særskilte forhold knyttet til de ulike arealbruksformålene.

Figur 2. Utsnitt av kommuneplanens arealdel.

Viktige føringer i bestemmelsene til kommuneplanen:
Generelle og tematiske bestemmelser
- Der kommuneplanen og reguleringsplanen ikke samsvarer, skal kommuneplanen
gjelde.
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-

-

-

-

Overvann, flomveger og mulige løsninger for vann og avløp skal vurderes i
reguleringsplanen. Det skal foreligge en plan for vann, avløp og overvann før
byggetiltak godkjennes.
Når Nome kommune skal overta private veger i boligområder, skal vegen ha fast dekke
med to lag asfalt, samt gatelys.
Veg, vann og avløp skal være ferdig etablert før det kan oppføres bebyggelse i nye
områder.
Boligeiendommer innenfor sentrumsgrensene kan ha en utnyttelsesgrad på inntil 40%
(%-BYA) inkludert parkering.
Boligeiendommer som ligger innenfor sentrumsavgrensingen og har mer enn 2
boenheter kan ha en utnyttelsesgrad på inntil 60% (%-BYA) inkludert parkering.
Næringseiendommer og eiendommer med kombinerte formål som ligger innenfor
sentrumsavgrensingen kan ha en utnyttelsesgrad på inntil 70% (%-BYA) inkludert
parkering.
Krav til minste uteoppholdsareal (MUA) og til lekeplasser for ulike boligtyper.
Det skal avsettes nødvendig areal for varelevering, oppstillingsplass for bil og sykkel
og HC-parkering iht. norm og bestemmelser. Dette arealet inngår i BYA. Tilrettelegging
for ladepunkter for el-bil vurderes i den enkelte reguleringsplan. Parkeringsareal skal
fysisk skilles fra tilstøtende vegareal.
Nye tiltak skal følge retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging.
I områder med flomfare skal tiltakshaver dokumentere flomberegninger. Bygninger og
anlegg skal utformes slik at naturlige flomveier bevares og tilstrekkelig sikkerhet mot
oversvømmelse oppnås. Det er ikke tillatt å lukke bekkeløp.
Tiltak i kvikkleireområder krever at områdestabilitet og lokalstabilitet er ivaretatt.
Herunder sprengning, andre inngrep i grunnen, masseoppfylling og bygging. Det skal
legges fram dokumentasjon på at tiltak vil bli sikret mot skred og utglidning, jf pbl §281. Dette gjelder også andre arealer som kan bli berørt av tiltaket.
I alle områder under marin grense, og spesielt der det er kvikkleire, skal det legges
fram dokumentasjon på at tiltak vil bli sikret mot skred og utglidning, herunder
sprenging, masseoppfylling, bygging og andre inngrep i grunnen. Dette gjelder også
andre arealer som kan bli berørt av tiltaket. Kvikkleireskred skal dokumenteres.
Bygg og anlegg skal tilpasses landskap/terrengform, kulturmiljø, eksisterende tomteog bygningsstruktur og vegetasjon. Det skal bl.a. legges stor vekt på å bevare
landskaps-silhuetter og sikre grønt preg langs ferdselsårer. Avvik eller brudd med
eksisterende bygg kan vurderes i tilfeller der et tiltak tilfører området nye kvaliteter.

Bestemmelser til arealformål
- Bygg som ligger innenfor sentrumsavgrensingen skal ha maks 3 etasjer med
mønehøyde på inntil 12 m, regnet fra gjennomsnittlig terrenghøyde.
- I senterområder/tettsteder skal det tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner på
bakkeplan. Bygningers størrelse, form og lokalisering skal ha som mål å bidra til å
skape gode uterom, torgplasser og områder for ulike aktiviteter.

3.3.2

Kommuneplanens samfunnsdel (2019 – 2030)

Visjon: Nome – nært og godt.
Planen inneholder 7 strategier med tilhørende omtale av mål og tiltak for å bidra til å nå
visjonen:
1. Nært og godt å bo
2. Nærhet til mulighetene – gode forbindelser
3. Nær de du er glad i – god eldreomsorg, barnehage og skole
4. Nær der du bor – godt samhold
5. Nær jobben – gode jobber, arbeidskraft og kompetanse
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6. Nær brukervennlig natur – godt å bruke naturen
7. Nært til kommunen – god kommune
Relevans for planarbeidet: Planen må helt klart kunne sies å bygge oppunder
kommuneplanens visjon og strategier.
3.3.3 Klima og energiplan (2010 – 2020)
Klima og energiplanen er utarbeidet som et felles prosjekt for kommunene Nome, Bø og
Sauherad. Hver av kommunene har vedtatt sin egen plan. Planen for Nome kommune ble
vedtatt 18.02.2010. Planen skal bidra til et mer klima- og energivennlig samfunn i Nome.
Overordnet visjon er at Nome kommune skal være klimanøytral i 2050, kanskje allerede i
2030.
Relevans for planarbeidet: Planen legger til rette for utvidelse og utvikling av
sentrumsbebyggelsen i Lunde, gang-/sykkelavstander og bruk av kollektivtransport.
3.3.4 Strategisk plan for kulturminner (2019-2027)
Planen omfatter først og fremst fysiske kulturminner, og skal være et hjelpemiddel for
kommunen for verdiskaping og utvikling av kommunens kulturmiljø og – minner i tett dialog
med fylkeskommunens kulturminneforvaltning og Riksantikvaren.
Relevans for planarbeidet: Det er ikke registrert kulturminner.

3.4

Gjeldende reguleringsplaner og tilgrensende planer

Hele planområdet inngår i reguleringsplan for Lunde sentrum, PlanId 1987_02. Arealet er
regulert til offentlig institusjon, boliger, park, og trafikkområder, se Figur 3, men jamfør
kommuneplanens bestemmelser gjelder kommuneplanen fremfor vedtatte reguleringsplaner
der det ikke er samsvar.
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Figur 3. Utsnitt av reguleringsplan for Lunde sentrum.
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4. Planprosess
4.2

Oppstartsmøte

4.3

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram

4.4

Innkomne merknader til kunngjøringen

4.5

Medvirkning

Nome kommune varslet oppstart av planarbeid og høring av planprogram for bygging av
sentrumsnære boliger i 2017. I denne anledning ble det ikke avholdt noe oppstartsmøte og det
foreligger ikke referat. Kommunen solgte i ettertid «Prosjektet» og kommunal grunn innenfor
planområdet til Lunde Boligutvikling AS som nå er ansvarlig for å videreføre arbeidet med
reguleringsplanen. I forbindelse med overdragelsen av prosjektet er det avhold flere møter
mellom kommunen, Lunde Boligutvikling AS og plankonsulent, og det er avholdt møte med
Statens vegvesen. Området har fått ny arealbruksstatus gjennom vedtak av gjeldende
kommuneplan. På dette grunnlag, og siden det har gått lang tid siden kunngjøring av oppstart
av planarbeid, ble det bestemt å sende ut en fornyet kunngjøring. I denne forbindelse ble det
sendt inn planinitiativ (Vedlegg 1) avholdt oppstartsmøte 21.12.2021 og skrevet referat
(vedlegg 2).

Planarbeidet ble først kunngjort 05.04.17 med frist til å komme med merknader 01.05.17.
Deretter ble det sendt ut fornyet kunngjøring 28.12.2021 med frist til å komme med merknader
01.02.2022. Kunngjøringen (vedlegg 3) ble sendt ved brev til berørte parter/grunneiere,
offentlige instanser og grupper/organisasjoner (vedlegg 4), i tillegg til annonse i TA (vedlegg
5) og kunngjøring på nettsidene til Nome kommune.
Det kom inn 9 merknader til kunngjøringen i 2017. 6 fra offentlige og allmennyttige instanser
og 3 fra private berørte parter/naboer. Det kom inn 8 merknader til kunngjøringen i 2021/2022.
6 fra offentlige/allmennyttige instanser og 2 fra berørte naboer/privatpersoner. Merknadene
ligger vedlagt i sin helhet (vedlegg 6). Det er laget et sammendrag av merknadene og
forslagsstillers kommentarer til disse (vedlegg 7).
Det har ikke vært avholdt egne informasjonsmøter i fbm. kunngjøringene. Dersom kommunen
ønsker at det skal avholdes informasjonsmøte i fbm. det offentlige ettersynet, bør dette
kunngjøres samtidig som høringsbrevet sendes ut.
Vi deltar på møter i kommunen, og på regionalt planforum i forbindelse med det offentlig
ettersyn, dersom dette er ønskelig.

4.6

Planprosess og avklaringer

Underveis i planprosessen er det arbeidet grundig med hvilken type bebyggelse området bør
utvikles med. Forslagstiller er kommet til at området har en så sentral plassering ved
innfallsporten til Lunde sentrum at det ikke vil være riktig å bare planlegge boliger, men boliger,
forretning, kontor og tjenesteyting i kombinasjon eller hver for seg. En slik type bebyggelse er
naturlig å se på som en utvidelse av sentrum. Planarbeidet ble derfor satt noe på vent, i
påvente av avklaring av utvidelse av sentrumsområde i forbindelse med rullering av
kommuneplanen.
Kommuneplanens arealdel ble vedtatt 02.03.2021. Her ble alt areal i planområdet, unntatt de
tre eksisterende boligeiendommene, avsatt til sentrumsformål.
I vedlegg 8 ligger utfylt sjekkliste ved utarbeidelse av reguleringsplaner.
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5. Beskrivelse av planforslaget
5.1

Generelt

Reguleringsplanforslaget er utarbeidet som en detaljert reguleringsplan, jf. plan- og
bygningsloven (pbl.) § 12-3 av 2008. Arealformål er angitt iht. § 12-5. Bestemmelser er
utarbeidet iht. § 12-7. Denne planbeskrivelsen er utarbeidet iht. pbl. § 4-2.
Forslag til reguleringsplankart er utarbeidet ved hjelp av digitalt kartgrunnlag (vektordata) i
Euref koordinatsystem med et detaljeringsnivå tilsvarende FKB-A. Focus Arealplan 2022 er
benyttet. Kartet er konvertibelt med sosi-format, versjon 4.5.2.

5.2

Planavgrensning og eierforhold

Planavgrensning ved kunngjøring i 2021 er vist med svart stiplet strek i Figur 4. Planområdet
omfatter hele eller deler av gnr./bnr. 101/7, 101/238, 101/239, 101/281, 101/420, 101/713, 101/
200/2 (fv. 359), 201/4 (fv. 3310). Forslagstiller eier 101/7, 420, 713.

Figur 4. Planavgrensning ved kunngjøring om oppstart av reguleringsplanarbeid er vist med svart stiplet
strek.
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5.3

Arealbruk

Planområdet omfatter et areal på ~33,5 daa. I Tabell 1 framgår arealformålene, og en
arealoversikt av de ulike formålene:
Symbol

Areal
(daa)

Boligbebyggelse (1110)

BFS

2,2

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (1111)

BKS

4,5

Annen næring (1390)

BAN

0,4

Lekeplass (1610)
BLK
Kombinert
bebyggelse
og
anleggsformål
BKB
bolig/forretning/kontor (1802)
Kombinert
bebyggelse
og
anleggsformål
BKB
forretning/kontor/tjenesteyting (1813)
Samferdselsanlegg og infrastruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 2)

0,2

Kjøreveg (2011)

SKV

5,8

Fortau (2012)

SF

0,7

Gang-/sykkelveg (2015)

SGS

0,02

Annen veggrunn – tekniske anlegg (2018)

SVT

0,1

Annen veggrunn – grøntareal (2019)

SVG

6,5

Holdeplass/plattform (2025)

SH

0,2

GN

1,0

Arealformål
Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5, ledd nr. 1)

6,5
5,4

Grønnstruktur (pbl § 12-5, ledd nr. 3)
Naturområde (3020)
SUM

33,5

Tabell 1. Arealoversikt

Forslag til reguleringsplankart framgår av Figur 5.
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Figur 5. Forslag til reguleringsplankart.

5.4

Nærmere beskrivelse av de ulike arealformålene i planen

5.4.1

Bebyggelse og anlegg

Generelt
All bebyggelse skal tilkobles kommunalt vannforsynings- og avløpsanlegg og det er krav om
prosjektering av løsning for overvann, vann og avløp før det kan gis tillatelse til byggetiltak.
Ved behov kan det etableres infiltrasjons- og fordrøyningsbasseng for overflatevann innenfor
alle arealformålene innenfor planavgrensningen.
Trafo, nettstasjoner, pumpe- og trykkøkningsstasjoner tillates oppført innenfor planområdet
etter godkjenning fra kommunen. Slike installasjoner inngår ikke i beregning av tillatt
utnyttelsesgrad, og har 5 meter byggegrense, unntatt kjøre og manøvreringsareal eller om de
er integrert i planlagte bygg.
Matjord i område BKB3 skal deponeres på eksisterende dyrka eller annen dyrkbar mark i
nærområdet.
I område BKB2 – BKB3 er det til sammen ikke tillatt med et større bruksareal (BRA) til
forretning, kontor og tjenesteyting enn 15.000 m². BRA skal beregnes uten tillegg for tenkte
plan.
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I område BKB1 – BKB3 skal det tilrettelegges for publikumsrettede funksjoner på bakkeplan.
Bygningers størrelse, form og lokalisering skal ha som mål å bidra til å skape gode uterom,
torgplasser og områder for ulike aktiviteter.
Ved søknad om tillatelse til tiltak i områdene BKB2 og BKB3 skal tiltaket prosjekteres med
hensyn på setninger basert på supplerende undersøkelser i henhold til rapport Geoteknisk
områdestabilitetsvurdering, Nomevegen/Hovedgata, 3825 Lunde, Nome kommune, datert
16.06.2022, Utarbeidet av Geoteknikk AS.
Bestemmelser om støy er medtatt i fellesbestemmelsene da hensynssonen ikke er vist fordi
den vil gjøre plankartet dårlig lesbart sammen med annen skravur og informasjon.
Bestemmelsene er her gjengitt under overskriften hensynssone nedenfor.
I områdene BKB1 og BKB3 tillates oppføring av støyskjermingstiltak, forstøtningsmurer,
fyllinger, skjæringer, levegger, gjerder, adkomst, parkering, kjøre- og manøvreringsareal
mellom byggegrensen og o_SVG til hhv. fylkesvei 3310 og 359, samt opparbeidelse av
uteoppholdsareal i område BKB1.
Boligbebyggelse, B1 – B3
Reguleringsplanen viser 3 små områder (B1-B3) til boligbebyggelse der det kan føres opp mer
enn 2 boenheter (se figur 6). Maksimalt bebygd areal pr. område er BYA = 60% inklusive
parkering. Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er 12 meter målt fra gjennomsnittlig terreng.
Før utbygging kan finne sted skal arkitekt eller firma/person med tilsvarende kompetanse,
utarbeide situasjonsplan som viser plassering og kotehøyder på ferdig opparbeidet byggetomt,
vei, bygninger og andre konstruksjoner, adkomst, parkering, snuareal/hammer,
forstøtningsmurer, plassering av renovasjonsløsning og uteoppholdsarealer, samt
dokumentasjon på håndtering av overvann. Det skal i tillegg utarbeides en faglig beskrivelse
og visualisering av planlagte tiltak, herunder også uteoppholdsareal med ulik grad av
opparbeidelse (gangarealer, plener, trær, møteplasser mv.). I område B3 skal det vises
adkomstmulighet/gjennomgang til f_BLK1.
Hver boenhet skal ha minimum 1,5 parkeringsplass for bil og 1 parkeringsplass for sykkel.
Hver boenhet skal ha tilgang på minst 50 m² uteoppholdsareal (MUA). Veranda, platting o.l.
kan medregnes i MUA.
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Figur 6. Utsnitt av reguleringsplankartet som viser områdene for boligbebyggelse (B) og Frittliggende
småhusbebyggelse (BFS).

Frittliggende småhusbebyggelse – BFS1
I område BFS1 (se Feil! Fant ikke referansekilden.6) er det tillatt å oppføre eneboliger
og/eller tomannsboliger med maksimalt bebygd areal (BYA): BYA = 40% pr. eiendom.
Bygninger med flate tak skal ha maksimal gesimshøyde 7 meter. Bygg med skråtak (pulttak,
valmtak, saltak), skal ha maksimal mønehøyde 9 meter.
Hver bolig/boenhet skal ha minimum 2 p-plasser for personbil, 2 for sykkel og egnet plass for
oppstilling av renovasjonsutstyr på egen tomt.
Det er ikke tillatt med høyere synlig mur eller skråning enn 2 meter på tomta, men man kan
kombinere mur og skråning og lage en synlig nivåforskjell på inntil 3 meter i forhold til
eksisterende terreng pr. tiltak. Unntatt fra dette er støttemur for å ta opp høydeforskjell på bygg
med underetasje.
Det er krav om et minste uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet på 100 m² i enebolig og
tomannsbolig og 50 m² pr. leilighet/hybel. Veranda, platting o.l. kan medregnes i MUA.
Annen næring, korttidsparkering for bil og bobil, samt ladestasjon, BAN1
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I område BAN1 (se figur 7) er det tillatt å opparbeide korttids parkeringsplass for bil og bobil,
samt ladestasjon. Maksimalt bebygd areal (BYA) er: BYA = 100 %. Tiltak skal utformes etter
prinsipper for UU. Minst 1 oppstillingsplass skal utformes etter kravene til handikapparkering.
Det er ikke gitt bestemmelser om byggehøyder. I området er det kun tillatt med
korttidsparkering for bil/bobiler og tekniske installasjoner i forbindelse med ladestasjoner.
Det er avklart med veimyndigheten at forslagstiller skal kunne tilegne seg eiendomsretten til
dette arealet.

Figur 7. Utsnitt av reguleringsplankartet som viser område for annen næring (BAN – Korttidsparkering
for bil og bobil, samt ladestasjoner).

Lekeplass, f_BLK1
f_BLK1 er område for felles lekeplass for boenhetene i planområdet (se figur 8). Området skal
gis en parkmessig opparbeidelse med ulikt dekke (gress, asfalt, grus), beplantning, benker,
bord, sitteplasser og minst tre (3) lekeapparater, hvorav ett (1) funksjonsåpent.
Lekeapparatene skal være tilpasset barn under skolealder. Mellom lekeinstallasjoner skal
gangveger ha fast dekke. Området skal skjermes for støy over angitt grenseverdi, og sikres
forsvarlig og om nødvendig gjerdes inn. Det er vist adkomst til lekeplassen fra nord (SGG1).
Situasjonsplan for utnyttelse av område B3 skal vise hvordan det sikres gjennomgang/adkomst
til f_BLK1 fra offentlig veg o_SKV5 og/eller BKB2.
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Figur 8. Utsnitt av reguleringsplankartet som viser område for lekeplass (BLK).

Kombinerte formål, Bolig/forretning/kontor, BKB1 – BKB2
I område BKB1 og BKB2 (se figur 9) er tillatt å oppføre boligbebyggelse, forretningsbygg og
kontorlokaler eller å kombinere disse formålene. Maksimalt bebygd areal (BYA) er: BYA =
70%.
Før utbygging kan finne sted skal det legges frem en situasjonsplan som beskrevet i
bestemmelse punkt 2.03. Det skal i tillegg utarbeides en faglig beskrivelse og visualisering av
planlagte tiltak av arkitekt eller firma/person med tilsvarende kompetanse. Denne skal vise
adkomst, parkering, bygningsplassering og utforming, plassering og utforming av felles
renovasjonsanlegg og uteoppholdsareal med ulik grad av opparbeidelse (gangarealer, plener,
trær, møteplasser mv.).
Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er 12 meter målt fra gjennomsnittlig terreng.
Hver boenhet skal ha minimum 1,5 parkeringsplass for bil og 1 for sykkel. Forretning uten
dagligvarer skal ha minimum 0,3 parkeringsplass pr ansatt pr. 100 m² BRA, 1
besøksparkeringsplass pr. 100 m² BRA og 1,5 sykkelparkeringsplass pr 100 m² BRA.
Forretning med dagligvarer skal ha minimum 0,5 parkeringsplass pr ansatt pr. 100 m² BRA, 2
besøksparkeringsplasser pr. 100 m² BRA og 1,2 sykkelparkeringsplass pr 100 m² BRA. Til
kontor skal det være minimum 0,75 parkeringsplass pr. ansatt.
Det er krav om et minste uteoppholdsareal (MUA) pr. boenhet på 50 m². Det er tillatt med MUA
på tak og terrasser.
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Figur 9. Utsnitt av reguleringsplankartet som viser område for kombinerte formål (bolig, forretning,
kontor).

Kombinerte formål, Forretning/kontor/tjenesteyting, BKB3
I område BKB3 (se figur 10) er det tillatt å oppføre forretning, kontor, energistasjon, bevertning
ol. Maksimalt bebygd areal (BYA) er: BYA = 70 %.
Før utbygging kan finne sted skal det legges frem en situasjonsplan som krevd i punkt 2.03 i
bestemmelsene. Det skal i tillegg utarbeides en faglig beskrivelse og visualisering av planlagte
tiltak av arkitekt eller firma/person med tilsvarende kompetanse. Denne skal vise adkomst,
parkering, bygningsplassering og utforming, plassering og utforming av felles
renovasjonsanlegg og uteoppholdsareal med ulik grad av opparbeidelse (gangarealer, plener,
trær, møteplasser mv.).
Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er 12 meter målt fra gjennomsnittlig terreng.
Forretning uten dagligvarer skal ha minimum 0,3 parkeringsplass pr ansatt pr. 100 m² BRA, 1
besøksparkeringsplass pr. 100 m² BRA og 1,5 sykkelparkeringsplass pr 100 m² BRA.
Forretning med dagligvarer skal ha minimum 0,5 parkeringsplass pr ansatt pr. 100 m² BRA, 2
besøksparkeringsplasser pr. 100 m² BRA og 1,2 sykkelparkeringsplass pr 100 m² BRA. Til
kontor skal det være minimum 0,75 parkeringsplass pr. ansatt. Til formålet tjenesteyting skal
det lages en oppstilling av forventet parkeringsbehov som følger byggesaken og der parkering
og adkomst til denne er vist i situasjonsplanen.

Rev. 0

Side 21 av 45

Planbeskrivelse – Detaljregulering, Lunde sentrum øst

Figur 10. Utsnitt av reguleringsplankartet som viser område for kombinerte formål (forretning, kontor,
tjenesteyting).

Matjord i område BKB3 skal gjenbrukes på eksisterende dyrka eller annen dyrkbar mark i
nærområdet.
Ved søknad om tillatelse til å sette opp byggverk skal byggetegninger og reklame visualiseres
og sendes veimyndigheten til uttale, før kommunen gir tillatelse til å føre opp bygning.
Ved opparbeidelse av biloppstilling, manøvrerings- og kjøreareal mellom byggegrensen og
annet veiareal mot fv. 359 skal biloppstillingen plasseres nærmest byggegrensen (lengst bort
fra fylkesveien).
5.4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Kjøreveg, o_SKV1 – SKV9
o_SKV1 – SKV9 er regulert til offentlige og private kjøreveier som vist på plankartet med
juridiske linjer og påskrifter. Offentlige veier skal asfalteres og ha gatelys. Innenfor frisiktlinjene
til vei skal terrenget planeres slik at dette ikke på noe sted blir høyere enn tilstøtende vegers
nivå. Det er ikke tillatt med beplantning, busker eller trær i siktsonen.
Fortau, o_SF1 – o_SF2
o_SF 1 – o_SF2 er regulert til område for offentlig fortau. Fortau skal asfalteres.
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Gangareal, SGG1
SGG1 er regulert til område for privat gangareal til felles lekeplass f_BLK1.
Annen veggrunn – tekniske anlegg, o_SVT1
o_SVT1 er trafikkøy i kryss mellom fylkesveiene.
Annen veggrunn – grøntareal, o_SVG
o_SVG og SVG er offentlig og privat annen veggrunn, grøntareal, til fylling, skjæring og grøfter
langs veiene.
Holdeplass, o_SH1 – o_SH2
o_SH1 og o_SH2 er offentlige holdeplasser, busslomme, på begge sider av fylkesveien. Disse
er utformet jfr. krav til utforming av busslomme ved utbedringsstandard (håndbok N100).
Frisikt
For dimensjonering av frisikt er det lagt til grunn fartsgrense 40 km/t langs Hovedgata, 30 km/t
langs Buavegen, og 30 km/t på internveger i planområdet. Ifølge vegkart er fartsgrensen på
Buavegen 50 km/t, men det vurderes til at faktisk fartsnivå ikke overstiger 30 km/t på grunn av
de stedlige forhold. Det er ikke inntegnet frisikt i eksisterende kryss mellom Nomevegen og
Hovedgata, eller i avkjørsel mot Skjellaugvegen. Områder innenfor siktlinje er regulert til
kjøreveg eller annen veggrunn og er derfor ikke vist som hensynssoner H140_. Krysset
o_SKV5 fra Hovedgata er dimensjonert som uregulert T-kryss med ådt >100. Øvrig frisikt er
dimensjonert som avkjørsel med ådt over/under 50. Oppstilling av buss på holdeplass o_SH1
kommer delvis i frisiktsone, dette vurderes som akseptabelt. Oppstilt buss på holdeplass har
fri sikt bakover i stoppsiktlengde 30m ved utkjøring, målt fra bussens speil.
Interne avkjørsler er regulert med siktsone 4x20 eller 3x20, avhengig av forventet ådt </>50.
Standard bestemmelse om frisikt er medtatt i fellesbestemmelsene pkt. 2.06.
5.4.3 Grønnstruktur
Naturområde, GN1 – GN2
GN1 og GN2 skal opparbeides til grønne naturområder. I område GN1 skal skråningen mot
fylkesveien skjøttes, delvis beplantes og det skal settes igjen noen trær slik at området for et
grønt preg sett i fra fylkesveier og B3, BKB2, BKB3 og o_SKV5. De flate delene av GN1 skal
opparbeides parkmessig og ha plen. Eventuelle terrenginngrep i GN1 skal forelegges
fylkeskommunen for godkjenning. GN2 skal være et grønt område tilpasset bruken av området
ved Bua brygge.
5.4.4 Hensynssoner
Støy
Det er ikke vist hensynssone støy på plankartet da dette vil gjøre øvrig informasjon lite lesbart.
Aktuelle bestemmelser er lagt inn under fellesbestemmelser punkt 2.10 – 2.13. Planområdet
ligger i gul og rød støysone uten tiltak. Vedlagte støyrapport (Vedlegg 10) viser at området kan
skjermes mot støy ved avbøtende tiltak. I bestemmelsene er det stilt krav til grenseverdi for
utvendig og innvendig støy. Aktuelle avbøtende tiltak skal fremgå av søknader om tillatelse til
tiltak.
Flom
Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom i NVEs aktsomhetskart.
Aktsomhetskart viser hvilke arealer som kan være utsatt for flomfare ved estimert 500-årsflom.
Kartet tar utgangspunkt i maksimal vannstigning i elva på 8 m. Vannspeilet i Kanalen utenfor
planområdet er ifølge grunnkartet på +59,6, det vil si maks vannstigning til kote +67,6. De deler
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av planområdet som ligger lavere enn dette vil ifølge aktsomhetskartet kunne være utsatt for
flomfare. Planlagte tiltak i området faller inn under sikkerhetsklasse F2 i TEK17 § 7-2, det vil
si middels konsekvens og at største nominelle årlige sannsynlighet ikke skal overstige 1/200.
En kartlegging (beregning) av flom i dette vassdraget vil være en for krevende prosess i et
enkeltprosjekt som dette. Vi har derfor valgt å vise hensynssone flom på plankartet tilsvarende
aktsomhetskart for 500 årsflom og stilt krav i bestemmelsene om at terrenget må heves til
minimum kote +67,6 der det skal bygges og at veier skal ha ferdig dekke minimum kote +67.
Dersom flomberegning viser at flomsonen med sikkerhetsmargin/klimapåslag er lavere enn
kote +67,6 kan slikt nivå legges til grunn, men ikke lavere enn kote +65.
5.4.5 Rekkefølgebestemmelser
Det er tatt inn rekkefølgebestemmelser knyttet til:
1) Opparbeidelse av o_SKV5, o_SH1, o_SH2, o_SF1 og o_SF2, med tilhørende
frisiktsoner, skal være opparbeidet og overtatt av kommunen og fylkeskommunen før
det kan gis brukstillatelse til bolig eller virksomhet i B3, BAN1, BKB2 og BKB3.
2) Inngåelse av gjennomføringsavtale med veimyndigheten før bygging av
avkjøring/kryss (o_SKV5) ved fylkesvei 3310, holdeplass og fortau (o_SH1, o_SH2,
o_SF1 og o_SF2).
3) Opparbeidelse av felles lekeplass f_BLK1 før det kan gis brukstillatelse til bolig i B1B3.
4) Utarbeidelse og godkjenning av plan for vann, avløp og overvann før det gis tillatelse
til byggetiltak, samt dokumenteres tilstrekkelig slokkevannskapasitet.
5) Ferdigstillelse og brukstillatelse til veg, vann og avløp før det kan gis brukstillatelse til
ny bebyggelse.
6) Utforming av sikkerhetssone med tilhørende tiltak langs fylkesvei, må fremgå av
prosjekterte planer og byggetegninger før det gis tillatelse til tiltak i område BKB3.

5.5

Nærmere beskrivelse av teknisk infrastruktur

5.5.1 Vann og avløp
Det er gjort en innledende vurdering av løsninger for håndtering av overvann, vann og avløp i
området. Se vedlagt VA-Rammeplan datert 06.07.2022 (Vedlegg 9). Dette for å se på evt.
behov for tiltak/tilpasninger i reguleringsprosessen. Vurderingen er utført på grunnlag av
forslag til reguleringsplan og eksisterende VA-anlegg i området.
Videre detaljering utføres i forbindelse med utarbeidelse av tekniske planer for området, jf.
rekkefølgekrav pkt. 7.04.
Bebyggelsen skal tilknyttes kommunalt vannforsynings- og avløpsanlegg og det skal
utarbeides plan for håndtering av overvann. Pumpe- og trykkøkningsstasjoner tillates oppført
innenfor planområdet etter godkjenning fra kommunen. Slike installasjoner inngår ikke i
beregning av tillatt utnyttelsesgrad, og har 5 meter byggegrense, unntatt kjøre og
manøvreringsareal eller om de er integrert i planlagte bygg. Det er tillatt å etablere infiltrasjonsog fordrøyningsbasseng for overflatevann innenfor alle arealformålene innenfor
planavgrensningen. Vann og avløp skal være ferdigstilt og gitt brukstillatelse før det kan gis
brukstillatelse til ny bebyggelse.
5.5.2 Brann, slokkevann
Eksisterende og planlagte veier er planlagt slik at de er fremkommelige med brannbil. I
bestemmelsene er det stilt krav om dokumentasjon av tilstrekkelig slokkevannskapasitet før
det gis tillatelse til byggetiltak. Se for øvrig vedlagte VA-Rammeplan, vedlegg 9.
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5.5.3 Energiforsyning
Det er ikke satt av eget område til trafo eller nettstasjoner. Det er ikke stilt særskilte krav til
energiforsyning. Dette vurderes i fbm søknad om tillatelse til tiltak. I fellesbestemmelsene (pkt.
2.02) er det medtatt at trafo og nettstasjoner tillates oppført innenfor planområdet etter
godkjenning fra kommunen.
Slike installasjoner inngår ikke i beregning av tillatt
utnyttelsesgrad, og har 5 meter byggegrense, unntatt kjøre og manøvreringsareal eller om de
er integrert i planlagte bygg.
5.5.4 Renovasjon
Renovasjon skal løses i tilknytning til hvert byggetiltak i samråd med IATA. I fellesbestemmelse
pkt. 2.03 er det medtatt bestemmelse om at renovasjonsløsning skal vises/beskrives i
situasjonsplan ved søknad om tillatelse til tiltak.
5.5.5 Fiber
Det er fiber i området.

6. Virkninger/konsekvenser av planforslaget

Kapitlene tar for seg virkninger/konsekvenser av planforslaget slik det er beskrevet tidligere i
planbeskrivelsen og ved gjennomgang av sjekkliste ved utarbeiding av reguleringsplaner nr.
50-011.
Som nevnt i kap. 3.1.4 utløser planen ikke krav om konsekvensutredning, jf. forskrift om
konsekvensutredning. Relevante temaer er derfor ikke konsekvensutredet jf. forskriften, men
temaene er vurdert av fagkyndig planlegger, dels av eksterne konsulenter (støy, geoteknikk
og naturmangfold – vedlagt), og virkninger/konsekvensene av tiltaket er beskrevet i kapitlene
nedenfor. Eksterne rapporter er ikke tatt inn i sin helhet. De er utformet slik at de står på egne
ben, men det er gjengitt noen «oppdagelser» og utdrag fra konklusjonene. Avbøtende tiltak
beskrives der det er aktuelt.
De viktigste temaene er (i uprioritert rekkefølge):
• Naturmangfold
• Jordvern
• Områdestabilitet og setninger
• Flom
• Støy

6.1

Overordnede planer

6.1.1 Kommuneplanens arealdel – avklaringer og avvik i planforslaget
Foreslått arealbruk (formål og bestemmelser) er i henhold til vedtatt kommuneplan.
Kommuneplanen har ikke bestemmelser eller føringer for utnyttelsesgrad i områder avsatt til
boligformål i regulerte områder utenfor sentrumsavgrensingen. Da tomtene i stor grad er
omgitt av sentrumsareal er de regulert med maksimal utnyttelsesgrad tilsvarende de hadde
lagt innenfor sentrumsformålet. Begrunnelsen for dette er at vi mener det er riktig å
planlegge for en høy utnyttelse av uutbygde arealer så nærme sentrum. Dette er i tråd med
nasjonale føringer om god/høy arealutnyttelse, både generelt og når man tar i bruk
jordbruksareal.
I kommuneplanen er det knyttet bestemmelser til at vei, vann og avløp skal være bygd og
overtatt av kommunen før det kan gis byggetillatelse til tiltak som er avhengig av denne
infrastrukturen. Dette mener vi er uheldig i forhold til varighet av anleggsarbeider ved utvikling
av sentrumstomter. Da starter man arbeide på flere steder samtidig for å korte inn
anleggsperioden mest mulig slik at ulempene for allmennheten og naboer blir minst mulig.
Ordet «byggetillatelse» er derfor byttet ut med «før det kan gis ferdigattest» på tiltak som er
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avhengig av den kommunale infrastrukturen. Vi kan ikke se at dette gir noen vesentlige
ulemper for kommunen eller som overgår ulempene for berørte parter av en lengre
anleggsperiode.
Det er ikke vist høyder på planlagte veier og tomter. Dette skal vises i situasjonsplan ved
søknad om tillatelse til tiltak, jfr. pkt. 2.03 i bestemmelsene.
6.1.2 Gjeldende reguleringsplan
Gjeldende reguleringsplan er fra 1987. Tiltakene den hjelmer i de ubebygde områdene er
ikke gjennomført eller inntatt i revidert kommuneplan. Da anser vi denne som utgått på dato
(ikke aktuell arealbruk), og at det ikke er påkrevd å finne erstatningsarealer. Dette er heller
ikke nevnt i eiendomshandelen med kommunen og ville brutt med intensjonene i denne.
6.1.3 Samordna areal og transportplan for Telemark (ATP) 2015 - 2025
Lunde sentrum er et sekundært tettsted, med et kompakt knutepunkt for tog, buss, bil og
turistbåt, som det er viktig å bygge opp under og føre videre. Planforslaget legger til rette for
flere boliger, forretninger, kontor og tjenesteyting ved to hoved ferdselsårer. Dette gir god
mobilitet for arbeidsreisende og næringstransport. Fra boligene er det trafikksikker skolevei til
barne-, ungdoms- og videregående skole og mange ruter å ferdes trygt langs fortau, gang- og
sykkelveier og stier til lekeplasser, aktiviteter og møteplasser. Dette er positivt for god
folkehelse og trivsel. Ved å bygge langs eksisterende kollektivakser og tilrettelegge for nye
busstopp bygger man opp under muligheten for et mer brukervennlig og effektivt kollektivtilbud
og transportsystem. Dette øker sannsynligheten for mer miljøvennlig transport, god forvaltning
og god fremkommelighet, samt styrker tettstedet og sentrumsfunksjonen. Utvikling av området
vil forhåpentlig åpne for nye trivelige offentlige rom, bomiljø og bidra til å styrke muligheten for
at Bua området utenfor planområdet, nede ved kanalen, kan bli et attraktivt uteoppholdsareal
for alle.

6.2

Landskap og landskapsbilde, stedets karakter og estetikk

Temaet landskapsbilde beskriver landskapets romlige og visuelle egenskaper og hvordan
landskapet oppleves fra de omkringliggende omgivelsene. Eksisterende bygninger, anlegg og
omgivelser med dets funksjoner er avgjørende for stedets karakter. Bygningenes utforming,
farger, materialvalg, vinduer mv. er avgjørende for stedets estetikk.
Situasjonsbeskrivelse
Helsehustomta (BKB1) med påstående bygninger og hovedadkomst ligger i nivå med dagens
sentrum (75/76 moh.) og er et romdannende element rundt Hovedgata. Øvrige deler av
planområdet ligger i en avlang skålformet terrengformasjon mellom fylkesveiene og danner et
lokalt landskapsrom. Det flate partiet i bunnen av landskapsrommet ligger ca. 10 meter lavere
enn sentrum, 65/66 moh. Skråningene langs fylkesveiene og opp mot helsehustomta, samt
bebyggelsen i nord, er romdannende elementer i det lokale landskapsrommet. I begge ender
(nord og sør) er bunnen av terrengformasjonen i nivå med offentlige veier. Det er i hovedsak
bare innsyn til området fra offentlig vei og noen eksisterende omkringliggende boliger.
De fleste trærne i de ubebygde områdene er hogd og fremstår i dag som et grønt gress-, buskog krattdekt område. I sørøst er det et jorde på ca. 3 daa der det produseres gress.
Eksisterende boligtomter i BFS1 har hager med plenarealer, store busker og høye trær som
bidrar til å gi området et grønt lokalt villapreg sett fra fylkesveiene.
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Bilde 1: Eksiterende boligtomter, vegetasjon. Kilde – Google Maps.

Det mest brukte materialet på fasadene i området er tre, men med innslag av både mur, eternit
og teglstein. Tak er hovedsakelig dekket med tegl i alle slags farger, men med innslag av plater
og shingel i ulike valører og profiler/utforming.

Bilde 2: Det gamle helsehuset. Kilde – Google Maps.

Det gamle helsehuset har en del i mur og en del i tre. Bygget fremstår som slitt og forskjønner
ikke lenger «bybildet».
Området har gode solforhold og arealet er flatt unntatt rundt østsiden av helsehustomta.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Landskapets form vil opprettholdes siden dette er preget av fundamenteringen av fylkesveiene
og ikke kan gjøres noen med. Dersom området må fylles opp til flomsikkert nivå og blir bebygd,
vil den laveste delen av området kunne fremstå som mindre skålformet etter utbygging.
Planområdet er innfallsporten til Lunde sentrum fra øst, eksponeringen mot FV 359 og FV.
3310 Hovedgata er viktig for «førsteinntrykket» av Lunde.
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Ved utbygging vil området gradvis transformeres til et bebygd område. I referatet fra
oppstartsmøtet står det at ny bebyggelse nærmest krysset mellom fylkesveiene kan oppføres
med et særskilt arkitektonisk uttrykk og fremstå som et signalbygg. Videre at illustrering av
visuelle konsekvenser er viktig. Tegninger for planlagt bygg på denne tomta er ikke klare til å
presenteres enda. Disse må derfor legges frem for godkjenning når det søkes om ramme eller
byggetillatelse.
Internt i området vil innsynet til skråningene opp mot fylkesveiene fremstå som grønne
områder. Mot Hovedgata er det i bestemmelsene stilt krav om at skråningen mot fylkesveien
skal skjøttes, delvis beplantes og settes igjen noen trær slik at området for et grønt preg sett i
fra fylkesvei 359 B3, BKB2, BKB3 og o_SKV5. De flate delene av GN1 skal opparbeides
parkmessig og ha plen. Planen tar ikke stilling til hvem som skal eie eller være ansvarlig for
opparbeidelse og vedlikehold. Det er fylkeskommunen som eier arealet i dag, og vi mener det
er naturlig å inngå avtale om dette når utbygger skal inngå avtale om erverv av grunn i BAN1
og o_SKV5. I bestemmelsen til grøntområdet GN1 er det stilt krav om at alle tiltak skal
forelegges og godkjennes av fylkeskommunen.
Område BKB3 vil bli senket fra kote 71 til et sted mellom kote +67 eller +68. Når området skal
bebygges må man være bevisst på hvordan taket og resten av bygget utformes, siden dette
vil bli eksponert mot fylkesveiene og danne innfallsport til Lunde sentrum.
Mot Nomevegen må skråningen i BKB3 sikres med mur eller stein. Denne vil ikke være synlig
fra Nomevegen og blir i hovedsak skjermet for innsyn av planlagt bygning.
B2 og B3 med mellomliggende lekeplass vil bli liggende på et i dag flatt nivå mellom
helsehustomta og den oppfylte sletta i bunnen av landskapsrommet. Bebyggelsen,
adkomstareal, parkering og uteoppholdsareal må tilpasses tomta og høydeforskjeller og
inngripen i skråning bør utlignes med murer som er tilpasset omgivelsene. Murer bak
bebyggelsen, mot helsehustomta, vil i liten grad synes fra fv. 359.
Området foreslås utviklet med formål og kombinasjoner av slike som hører hjemme i
sentrumsområder og viderefører stedets funksjonelle karakter. Bestemmelsene i
kommuneplanen for utforming av ny bebyggelse i sentrumsområde er videreført. Dette sikrer
en utnyttelsesgrad og byggehøyde (volumer) som er lik for alle arealer i sentrum.
Utnyttelsesgraden og byggehøyden i sentrumsområder er lagt til grunn i område B1 og BFS1
også, selv om disse arealene ikke inngår i sentrumsformålet (se kap. 6.1.1.).
Det er ikke gitt strenge føringer for utforming av ny bebyggelse. Sentrum består i dag av
bygninger med stor variasjon i form, materialvalg og farge. Utforming av ny bebyggelse må
behandles ved godkjenning av byggetiltak. Det er stilt krav om at nye byggetiltak skal formes
av arkitekt eller fagperson med tilsvarende kompetanse. Videre at det skal utarbeides en faglig
beskrivelse og visualisering av planlagte tiltak, herunder med høyder på tiltak. Denne skal vise
adkomst, parkering, bygningsplassering og utforming, plassering og utforming av felles
renovasjonsanlegg og uteoppholdsareal med ulik grad av opparbeidelse (gangarealer, plener,
trær, møteplasser mv.). Dette for at fortetting og utvidelse (visuelt og innholdsmessig) av skal
tilføre området nye kvaliteter.
Området hadde eller har ikke noen spesielt viktig grønnstruktur for opplevelsen av
landskapsbildet, opphold eller korridor for ferdsel. Vi kan heller ikke se at denne innklemte
beliggenheten i tilsier at vi bør planlegge en slik. Da bør det heller brukes ressurser på å gjøre
området ved og rundt Bua brygge til ett attraktivt og grønt område for allmennheten.
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6.3

Nærmiljø og friluftsliv

Temaet nærmiljø og friluftsliv skal belyse tiltakets virkninger for beboerne og brukere av det
berørte området. Nærmiljø defineres som menneskers daglige livsmiljø, mens friluftsliv
defineres som opphold og fysisk aktivitet i friluft i fritiden med sikte på miljøforandring og
naturopplevelse.
Situasjonsbeskrivelse
Det er ikke opparbeidede eller tilrettelagte arealer for nærrekreasjon og/eller friluftsliv i
området, eller registrert slike i naturbasen, friluftsliv. Området blir ikke brukt til slike formål i
dag. Det går en grusvei gjennom området fra fylkesveien i sør til Bua i nord. Grusvegen har
ikke stigning. Den ubebygde delen av planområdet har inntil nylig bestått av en gjengrodd
slette (sprengsteinfylling), litt skog og dyrket mark. Skogen ble tynnet og hogd vinteren 2022.
Om vinteren har området dels blitt brukt til opplag av snø fra sentrum.
Konsekvenser
Områdets lokalisering mellom to fylkesveier uten utsikt til noe omland, har lavt potensiale som
verdifullt område for friluftsliv og rekreasjon. Allmennhetens bruk av området er liten og er
begrenset til gjennomgang (gående og syklende) til/fra Bua-området. En gjennomføring av
planen skal ikke erstatte noen funksjon, men muligheten for å ferdes trygt gjennom området
opprettholdes.
På sikt er det ønskelig å opparbeide Bua-området ved kanalen, under brua og område GN2 til
uteopphold, bading, båtplasser mv. for allmennheten. Man kan da ta buss til/fra og gå gjennom
planområdet.
Fra planområdet er det kort avstand og gode adkomstmuligheter til fots og på sykkel til utmark
og rekreasjonsområder i og rundt sentrum. Nærmeste mye brukte turområde ligger i
Rindedalen like på andre siden av Hovedgata.

6.4

Barn- og unges interesser

Rikspolitisk retningslinje for å styrke barn og unges interesser i planleggingen ble vedtatt i
1995, og skal legges til grunn for all planlegging. Formålet med den rikspolitiske
retningslinjen er bl.a. å styrke barn og unges interesser i planleggingen og
byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Situasjonsbeskrivelse
Planområdet er ikke opparbeidet eller i bruk til lek. Barn og unge samles på sirkustomta, i
idrettsparken, ved skolene, i Rindedalen og sør for sykehjemmet for å leke, spille ballspill,
utøve naturbasert fri lek og for å ake eller gå på ski. De møtes i private hager og de bader og
fisker i Kanalen og Skoeelva. Det er nylig bevilget store pengebeløp i Gjensidigestiftelsen og
av spillemidler til ytterligere å gi barn- og unge et bedre tilbud ved sirkustomta. Gangavstanden
fra planområdet til sirkustomta/lekeplassen er ca. 250 meter. Det er fortau på hele strekningen.
Barna må krysse Hovedgata for å komme til fortauet.
Konsekvenser
Områdets lokalisering ved sentrum med korte avstander til uorganiserte og et bredt utvalg
tilrettelagte aktiviteter til alle årstider, tilsier at det ikke er nødvendig med et nytt område eller
anlegg for store barn i planområdet. Det planlegges derfor kun en lekeplass (f_BLK1) for de
minste barna, mellom to av de avsatte områdene for konsentrert boligbebyggelse (B2 og B3).
Her er det ingen biltrafikk og kort å trygg adkomst fra de andre områdene som hjemler
boligformål. I tillegg til kravene som er stilt i bestemmelsene til opparbeidelse av lekeplassen,
vil man kunne ake i skråningen opp mot helsehustomta på oppsiden av lekeplassen. Støy må
reduseres til et nivå under fastsatt grenseverdi med tiltak, fortrinnsvis langs fv. 359. Det må
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det også for boligene, og det er alt gjort beregninger basert på at det settes opp en 90 cm høy
konstruksjon langs fv. 359. Disse viser at støynivået kan bli akseptabelt. Dette er sikret i
bestemmelsene. Se vedlagte støyrapport, vedlegg 10.
Et opparbeidet område for uteopphold ved Bua brygge kan bli attraktivt område for barn- og
unge, så vel som voksne.

6.5

Folkehelse

Situasjonsbeskrivelse
Det er mulig å gå gjennom planområdet eller å oppholde seg der for noen typer aktiviteter som
er positive for folkehelsa. Det er liten faktisk bruk av området til dette formålet. Området er
omgitt av en rekke elementer som er viktige med hensyn på folkehelse; veier, fortau, stier,
natur, vann, skiløyper, lekeplasser, idrettsanlegg, butikker, osv.
Konsekvenser
I et folkehelseperspektiv regnes de fleste underformål i en reguleringsplan som
folkehelserelevante. De fleste tema innbyr til eller innebærer at man kan gjøre noe som er
positivt for folkehelsa. I dette området legges det til rette for eller inviteres det til å gå eller sykle
til daglige gjøremål (skole, fritidsaktiviteter, handle, treffe venner mv.) Nærheten til naturen
inviterer til en aktiv livsstil, sammen med idrettsanlegg, lekeplasser, osv. De planlegges ikke
noen spesifikke tiltak som er spesielt vikte for folkehelse i området, ut over at planen legger til
rette for å gå gjennom og rundt området, handel, arbeidsmarked og kanskje en sosial
møteplass i en ny etablering eller et bokollektiv i kombinasjon med felles arealer ute og inne
som kan engasjere mennesker til aktivitet.

6.6

Universell utforming

Universell utforming (UU) er nedfelt i formålsparagrafen i PBL av 2008, og i diskrimineringsog tilgjengelighetsloven av 2009. Prinsippet om UU skal ivaretas i all planlegging. UU blir brukt
synonymt med «design for alle» eller «tilgjengelighet for alle».
Situasjonsbeskrivelse
Grusveien gjennom området er eneste fysiske tiltak og tilfredsstiller UU med hensyn på
stigning.
Konsekvenser
Krav til tekniske løsninger i og ved bygninger fremgår av og sikres gjennom teknisk forskrift.
BKB1 ligger i samme nivå som Hovedgata og tilstøtende bebyggelse. O_SKV5, o_SH, o_SF1
og 3, BKB2 og BKB3 blir liggende tilnærmet på samme nivå og tilgjengelig for alle. I
bestemmelsene til området for lek er det stilt krav om opparbeidelse med bakgrunn i krav til
UU og at minst 1 lekeapparat skal være funksjonsåpent og grunnen mellom installasjonene
fast. Område BAN1 skal utformes etter prinsipper for UU.

6.7

Kulturminner og kulturmiljø

Kulturminner og kulturmiljø er definert i Lov om kulturminner. Kulturminner er definert som alle
spor etter menneskelig virksomhet i vårt fysiske miljø. Begrepet kulturmiljø er definert som
områder hvor kulturminner inngår som del av en større helhet eller sammenheng.
Situasjonsbeskrivelse
Det er ikke kjente kulturminner og kulturmiljø i planområdet, eller nært dette.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
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Gjennomføring av planforslaget vil ikke ha konsekvenser for kjente kulturminner og kulturmiljø
i eller utenfor planområdet. Aktsomhetsparagrafen i kulturminneloven er tatt med i
fellesbestemmelsene i reguleringsplanen.

6.8

Naturmiljø – biologisk mangfold

Temaet naturmiljø omhandler naturtyper og artsforekomster som har betydning for dyrs og
planters levegrunnlag, samt geologiske elementer. Begrepet naturmiljø omfatter alle
terrestriske (landjorda), limnologiske (ferskvann) og marine forekomster (brakkvann og
saltvann).
Situasjonsbeskrivelse
Med unntak av dyrkingsarealet og skråningen vest for dette (se flyfoto figur 11), er den
ubebygde delen av planområdet en stor steinfylling (se flyfoto figur 12). Tidligere gikk
kanalen/Buevja helt inn til fylkesvegen Hovedgata (se flyfoto figur 13) ved Kise bru. Bekken
fra Bjervamoen føres i dag i et stort rør nede i fyllinga og under fylkesveiene til
Telemarkskanalen. Røret (1800mm) er kartlagt med kamera og GPS (innmålt) i forbindelse
med dette planarbeidet og dataene er oversendt kommunen slik at det kan legges inn
ledningskartverket. Røret ligger 5—6,5 meter under kote 65, nede i fyllinga.
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Figur 11: Flyfoto 2021, Kilde Norge i bilder.
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Figur 12: Flyfoto 1990, Kilde Norge i bilder.
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Figur 13: Flyfoto 1967, Kilde Norge i bilder.

Det er ikke registrert spesielle naturverdier i området. Det vises til vedlagte rapport, Vurdering
av naturmangfold, vedlegg 11. Registreringer er utført på barmark den 26.04.2022 og
11.05.2022 i henhold til NIN-metodikk, og er vurdert opp mot håndbok V712 med tanke på
konsekvensvurderinger. I rapporten listes det opp de arter som er funnet i området. Den
fremmede arten Lupin forekommer i og utenfor planområdet.
Naturbasen og artsdatabanken angir at det kan finnes elvemusling i området. Dette er en truet
sårbar naturtype det er nasjonal interesse å ivareta.
Konsekvenser
I vedlagte rapport vurdering av naturmangfold er det undersøkt og vurdert at området ikke har
noen spesielle naturverdier eller naturtypelokaliteter. Dette først og fremt fordi det ikke har
etablert seg forvaltningsrelevante arter i det utfylte området.
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I rapporten heter det at «Det kan ikke utelukkes at det finnes rødlistede arter av insekter.»,
men vi oppfatter at sannsynligheten er lav for funn, og har ikke valgt å undersøke dette videre.
Rapporten konkluderer med at «En utbygging vil ha ubetydelige konsekvenser da tidligere
utfylte områder uten særlige naturverdier blir berørt».
Rapporten omhandler ikke elvemusling. I utgangspunktet viser figuren en utbredelse av
elvemusling som gjengir det åpne bekke-/elveleiet som eksisterte før området ble fylt opp.
Dette ble gjort på begynnelsen av 1980 tallet. På slutten av 1980 tallet ble det bestemt å bygge
bru over Straumen, Lundefaret bru. Vi er ikke kjent med om det fortsatt er elvemusling i
området og om den trives i et slikt lukket miljø (rør), samt om den eller ørret som bidrar til
spredning av elvemusling, vandrer gjennom røret og ut i bekken oppstrøms. Det ble ikke
oppdaget elvemusling i røret så langt dette ble videofilmet.
Det er ikke planer om å gjøre noe med røret. Det er ikke aktuelt å grave dette opp. Dersom det
skal gjøres noe i fremtiden, kan det være aktuelt å forsterke dette innvendig med en
strømpeforing. Dette vil kunne måtte gjøres helt uavhengig av om dette området bygges ut
eller ikke.
Forurensning til grunnen, Telemarkskanalen eller bekken oppstrøms, kan potensielt være
risiko for elvemusling. Denne risikoen ansees imidlertid for å være svært lav eller å ikke kunne
ha relevans for elvemusling (lukket rør, infiltrasjon i grunnen). Etter anbefalinger i innspill til
planarbeidet planlegges det åpne grøfter langs veiene for å føre overflatevann ut av området
til kanalen. Da grøfta vil følge veien gjennom området og ligge på et mektig lag av sprengstein
er det all grunn til å tro at overflatevann i all hovedsak vil infiltreres i grunnen. I henhold til
tretrinnssystemet for håndtering av overvann vil det og kunne oppnås forsinket avrenning
gjennom infiltrasjon og fordrøyning eller trygg avledning til resipient.
Ved opparbeidelse av tomter på steder der det vokser Lupin skal plantemateriale og
vekstjordlaget levers til godkjent deponi, eller graves ned og pakkes inn i fiberduk, minst 2
meter under bakkenivå.
6.8.1 Forholdene til kravene i kap II i naturmangfoldloven
Naturmangfoldloven (nml) trådte i kraft 1.7.2009. Lovens formål er «at naturen med dens
biologiske, landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på
ved bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur,
helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur».
Det følger av naturmangfoldloven § 7 at prinsippene i lovens §§ 8-12 skal legges til grunn som
retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet og vurderingene skal framgå av beslutningen.
Naturmangfoldloven § 8 sier at kunnskapsgrunnlaget skal være godt (”bygges på vitenskapelig
kunnskap”). DNs Naturbase, MiS (miljøregistrering i skog), artsdatabanken og kulturminnesøk
er undersøkt og i tillegg er det utført registrering av naturmangfold etter NIN metodikk av
fagkyndig. Det er usikkerhet knyttet til om det er elvemusling i området, og uansett er det liten
grunn til å tro at denne vil påvirkes av plangjennomføringen.
Kunnskapsgrunnlaget for området vurderes som godt. Sannsynligheten for at det finnes
rødlista arter eller ikke-registrerte viktige naturtyper og arter av nasjonal forvaltningsinteresse
i planområdet vurderes som liten.
Naturmangfoldlovens § 9 omhandler ”føre – var – prinsippet”.
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Da kunnskapsgrunnlaget vurderes som godt, og sannsynligheten for skade og potensielt
skadeomfang vurderes som små, finner en ikke grunn til å benytte ”føre – var – prinsippet” i
denne konkrete saken.
Naturmangfoldlovens § 10 omhandler økosystemtilnærming og samlet belastning.
En kan ikke se at den samlede belastningen på økosystemet i dette området er av en slik art
at planlagte tiltak ikke kan gjennomføres. Den vurderes som akseptabelt. Det vises til øvrige
vurderinger i kap. 6.
Naturmangfoldlovens § 11 omhandler kostnadene ved miljøforringelse og fastslår at disse skal
bæres av tiltakshaver. En kan ikke se at dette punktet kommer til anvendelse i denne konkrete
saken.
Naturmangfoldlovens § 12 omhandler miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Ved
utbygging av området skal håndtering av avløp og overflatevann prosjekteres og løses med
miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder. Kilder til mulig forurensning skal løses tilsvarende
og omsøkes i henhold til aktuelle lover og forskrifter.

6.9

Naturressurser

Naturressurser er ressurser fra jord, skog og andre utmarksarealer, fiskebestander i sjø og
ferskvann, vilt, vannforekomster, berggrunn og mineraler. Temaet omhandler landbruk, fiske,
havbruk, reindrift, vann, berggrunn og løsmasser som ressurser.
6.9.1 Jordbruk
Situasjonsbeskrivelse
Sørøst i området, ved krysset mellom fylkesveiene, er det et dyrket jorde på 3 daa der det
produseres gress.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Spørsmålet jordvern vs. andre samfunnsinteresser at tatt stilling til gjennom behandlingen og
vedtaket av kommuneplanen. Ved gjennomføring av planen vil jordet gå tapt. Det åpnes for en
høy/effektiv utnyttelse av arealet, BYA= 70%. Landbrukskontoret i Midt Telemark har spilt inn
til planprosessen at det må være et vilkår at matjordlaget gjenbrukes til forbedring eller
utvidelse av dyrket mark i nærområdet. Dette er medtatt i bestemmelsene til område BKB3 i
punkt 3.22.

6.10 Transport og trafikkavvikling, skolevei

Situasjonsbeskrivelse
Fylkesvei 359 Nomevegen har en ÅDT 2000 nord for krysset med Fv. 3310, og 1500 sør for
krysset. Andelen tungtransport er hhv. 8 og 16 prosent nord og sør for krysset. Hastighet 80
km/t. FV 3310 Hovedgata langs planområdet har ÅDT 2600 og andel lange kjøretøy 16%.
Hastighet 40 km/t.
Eksisterende adkomster til planområdet benyttes. Det planlegges ingen nye. To avkjøringer til
BKB1 (Helsehustomta) fra Hovedgata ved Buavegen og sør for det gamle helsehuset. Den
søndre avkjøringen fører til et lavere nivå på tomta enn den nordre. Det planlegges
hovedadkomst til området i «dumpa» på fylkesveg 3310, rett nord for gamle Kise bru, der det
i dag er avkjøring til den utfylte sletta. Buavegen ligger i plangrensen nord i planområdet.
Det er fortau på vestsiden av hovedgata langs planområdet og vestover frem til Tyrivegen.
Videre vestover til jernbanestasjonen er det fortau på begge sider og opphøyde gangfelt. Det
er ikke gangfelt i østre del av sentrum, men nedsenket fortau der det er lagt opp til at man skal
krysse.
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For å komme til skole fra planområdet må man sykle langs eller gå på fortau på sørsiden av
Hovedgata frem til Brugata. Videre på fortau og GS-veg langs Brugata fram til skole. Mange
barn venter på hverandre i krysset Hovedgata-Brugata og ferdes i små grupper til skolen. Noen
få velger å ta en «snarvei» langs Olav Strannas veg fem til Brugata. Her ligger også
videregående skole – yrkesskole. Det er eksisterende fortau og GS-veg fra planområdet til
barne- og ungdomsskole, men man må krysse Hovedgata både uten oppmerket gangfelt og
på gangfelt.
Det går buss mellom UIefoss og Lunde alle dager unntatt søndag. På hverdager mellom kl.
0650 og 19:10, hvert 45 minutt. Lørdag er det to avganger kl. 09:40 og 16:15. Det er togstasjon
i Lunde sentrum.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Nome kommune har ikke kommunal vegnorm. Bredder på planlagte veier og fortau er tilpasset
forventet trafikkbelastning og dimensjonerende kjøretøy. Bredder fremgår av plankartet.
Svingebevegelser til områdene BKB2 og BKB3 er sjekket i Novapoint programvare. Alle
interne veger har liten/ingen stigning. Den bratte delen av Buavegen har gjennomsnittlig
stigning ca. 10 %, men partier med opp til ca. 11,5 % stigning. Dette er akseptabelt for brannbil,
som også har alternativ adkomst gjennom planområdet (o_SKV5 og 6) og at det kan bli en
beskjeden økning i trafikk ved utbygging i område B1 og B2.
Fylkesveiene har god kapasitet til økt trafikk. Det antas at en gjennomføring av utbygging i
BKB2 og 3 vil kunne gi en beskjeden økning i ÅDT på fylkesveiene som følge av intern
transport av mennesker i kjøretøy (fv. 3310) og vareleveranser. Eksisterende avkjøring flyttes
litt i forhold til dagens avkjøringspunkt, og utvides til ny hoved avkjøring (o_SKV5). Det foreslås
etablert holdeplasser med tilhørende fortau på begge sider av Hovedgata og inn i området.
Det er vist siktlinjer på plankartet (omtale kap. 5.4.2). Avkjøring fra fylkesveien ligger på ca.
kote 67. Byggeområdene BKB2 og BKB3 vil mest sannsynlig bli planert til et sted mellom kote
+67 og +68. Utforming av ny hovedadkomst (o_SKV5) med tilhørende busslommer (o_SH),
fortau (o_SF) og siktsoner, vil bli detaljprosjektert og fremlagt for veimyndigheten i forbindelse
med søknad om teknisk godkjenning av byggeplaner og inngåelse av gjennomføringsavtale.
Til BKB1 er det regulert inn eksisterende avkjøringer SKV8 og SKV9 med tilhørende siktsoner.
Buavegen (o_SKV3) er adkomst til eksisterende boliger nord for veien, Bua brygge og BKB1,
B1, B2 og BFS1. Det er imidlertid planlagt alternativ og flatere adkomst via o_SKV5 og o_SKV6
til o_SKV3.
Holdeplasser (SH) er planlagt iht. utbedringsstandard i vegvesenets håndbok N100 fordi det
planlegges holdeplasser langs eksisterende vei der det ikke er plass til fullverdig holdeplass.
Holdeplassene er plassert før avkjøringer/kryss. Dette for at disse og krysset med o_SKV5
totalt sett får best mulige stigningsforhold. Videre fordi det er fortau på sørsiden før krysset
med Skjellaugvegen og ikke plass til (eller tilfredsstillende stigningsforhold) mellom
Skjellaugveien og fylkesveiene. I tillegg unngår man stabilitetsproblemer og fylling mot bekken
fra Bjervaområdet.

6.10.1 Byggegrenser til fv. 359 og 3310
I områdene BKB1 og BKB3 er det vist hhv. 12,5 og 20 meter byggegrense til senterlinje
fylkesvei. Dette er avklart ved veimyndigheten i oppstartsfasen av planarbeidet. I
bestemmelsene åpnes det for oppføring av støyskjermingstiltak, forstøtningsmurer, levegger,
gjerder, samt anleggelse av fyllinger, skjæringer, adkomst, parkering, kjøre- og
manøvreringsareal mellom byggegrense og formålsgrensen til annet veiareal (o_SVG) til hhv.
fylkesvei 3310 og 359, samt opparbeidelse av uteoppholdsareal i område BKB1. Det åpnes
også for å etablere støyskjermingstiltak i områdene o_SVG langs fylkesveiene.
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Ovenfor nevnte tiltak er i utgangspunktet ikke tillatt innenfor byggegrensen. Formålet med
byggegrensen er å ivareta hensynet til:
1) Trafikksikkerheten
2) Vegvedlikeholdet og driften av vegen
3) Arealbehovet ved utbedring av vegen
4) Miljøet langs vegen, og
5) Visuelle hensyn.
Nedfor følger vår begrunnelse for å avvike byggegrensen
1) Fylkesveiene er relativt nye og bygd etter standarder som ikke avviker mye fra dagens krav
med hensyn på kapasiteter og trafikksikkerhet. Det er rekkverk langs FV 359 der dette er
påkrevd. I bestemmelsene er det åpnet for at terrenget i område BKB3 frem til formålsgrensen
til o_SVG kan senkes til kote 68. Fra enden av dagens rekkverk på vestsiden av fv. 359 sørover
til krysset med fv. 3310, og 50 meter videre innover/vestover fv. 3310, vil det da måtte etableres
en støttemur med høyde fra 0 til 3 til 0 meter langs fylkesveiene. Det er satt av 5 meter annet
veiareal (o_SVG) langs fylkesveiene mot BKB3. Utforming av sikkerhetssone med tilhørende
tiltak langs fylkesvei, må fremgå av prosjekterte planer og byggetegninger før det gis tillatelse
til tiltak i område BKB3.
Typen tiltak det åpnes for mellom byggegrensen og fylkesveien hindrer ikke frisikt og bidrar til
å opprettholde god sikt langs veiene. Dersom planlagte tiltak fører til at det må settes opp
rekkverk langs fylkesveiene inn mot krysset, vil dette per definisjon (håndbok) hindre fri sikt.
Rekkverk er imidlertid en akseptert installasjon i siktsone. Det hindrer i realiteten ikke sikt til
kjøretøy. I tillegg kommer trafikken inn fra høyereliggende kjørefelt langs fv.359 og er synlig i
god tid før man er fremme i krysset for kjørende langs fv. 3310. Sikten langs fylkesveiene og i
siktsonene vil kunne bli bedre om vinteren dersom terrenget senkes og dette fører til at
snøopplag og brøytekanter blir liggende lavere i terrenget.
Byggegrensen på 20 meter er avklart med veimyndigheten. Dette er et avvik fra standardkravet
som er 50 meter. Ved å senke tomten til kote 68 vil man oppnå at planlagt bygg utenfor
byggegrensen og aktivitet rundt bygget, bli mindre eksponert mot fylkesvei slik at de kjørende
blir mindre distrahert og ikke like lett flytter oppmerksomheten bort fra veien og trafikken av
denne grunn. Ved søknad om tillatelse til å sette opp byggverk skal byggetegninger og reklame
visualiseres og sendes veimyndigheten til uttale, før kommunen gir tillatelse til å føre opp
bygning.
Byggegrensen skal sikre nok areal til fremtidige fortau, GS-veg, kryssutbedringer
retardasjonsfelt ol.). Det er lite sannsynlig at det bygges fortau eller GS-veg mellom krysset og
o_SH1 og videre nordover Nomevegen og over Lundefaret bru. Det er viktigere å få gode
løsninger gjennom Lunde sentrum, fra der folk bor, til skole, barnehage, butikker osv.
Det er ikke vurdert en mulig omlegging av krysset mellom fylkesveiene eller etablering av
rundkjøring. Det er kommet utsagn om at krysset har dårlig utforming og kan være trafikkfarlig.
Det pekes på at problemet er at hastigheten (80 km/t) er for høy, og at det burde vært et
forbikjøringsfelt på østsiden av veien for komme utenom biler som står og venter på å krysse
over til hovedgata (fv. 3310). Ved endring av krysset mener vi det er mest aktuelt å flytte dette
sørøstover og innløse grende-/menighetshuset, for å oppnå et kryss eller en rundkjøring på et
plan og knytte til Skjellaugveien i en arm i rundkjøring. Skjellaugveien ligger nærme
hovedkrysset og har i dag unødvendig stigning og fall som kan skape problemer for
trafikkavviklingen inn og ut av krysset mellom fylkesveiene.
Oppsummering
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Planlegger mener avsatt annet vegareal (minimum 5 meter) og byggegrense hhv. 12,5 og 20
meter med foreslåtte unntak, ivaretar trafikksikkerheten. Støyskjerming har liten innvirkning på
trafikksikkerhet.
2) Byggegrense til vei skal ivareta gode muligheter for vedlikehold og drift av veien. Dette
gjelder først og fremst rasjonell brøyting og snøopplag, men også vedlikehold langs sidene av
veien. Langs fv. 359 bør derfor biloppstilling plasseres nærmest byggegrensen og kjøre- og
manøvreringsareal nærmest fylkesveien. Dette er medtatt i bestemmelsene. Det samme
gjelder langs fv. 3310, men det er ikke like viktig da vanlig brøytebil med plog eller skjær ikke
har høy hastighet på denne strekningen. En støyskjem med høyde 90 cm langs fv. 359 vil ikke
hindre utkast og opplag av snø nevneverdig. Ved plassering av støyskjerm langs hovedgata
(FV. 3310) må man sette av nok plass til snøopplag. Tiltaket skal omsøkes og godkjennes av
veimyndighet og kommune. Vi mener med dette at tiltakene det er åpnet for nærmere
fylkesveien enn byggegrensen og i områdene o_SVG, ikke vil hindre rasjonell brøyting og
snøopplag, eller vegskuldre og skråninger.
3) Byggegrensen skal sikre nok areal til eventuell fremtidig utvidelse av veien, bygging av
fortau eller GS-veg, kollektivfelt, busslommer, forbikjøringsfelt, akselerasjons- eller
retardasjonsfelt el. Dagens veistandard er høy, med gode kapasiteter til økt trafikkmengde.
Topografi/tilstøtende terreng, støy og kurvatur langs Nomevegen (fv. 359) tilsier at eventuell
fremtidige tiltak forbi planområdet bør legges på østsiden av dagens vei. Kollektivtransport
langs vei bør ledes innom sentrum og busslommer bør etableres i sentrum.
4) Vi kan ikke se at miljøet langs vegen (støy, støv og luftkvalitet) påvirkes negativt av tiltakene
det åpnes for mellom byggegrensen og fylkesveiene. Aktuelle støyskjermingstiltak vil bedre
forholdene for støy i planområdet.
5) Fylkesveiene ligger alt godt i landskapet. Vi ser ikke behov for å sikre areal for å plassere
dem bedre i terrenget og landskapet eller for å gi de som ferdes langs veiene en bedre
opplevelse av det omkringliggende landskapet. Utsyn over landskapet er sikret med
beliggenheten langs jordbrukslandskapet og Lundefaret bru som er et utsiktspunkt for de
kjørende.
En lav støyskjerm langs fv. 359 vil ikke ha vesentlige negative konsekvenser for opplevelsene
landskapet. Denne vil ikke bli vesentlig høyere enn rekkverket på bilde 1 side 27. Dersom det
bygges en 2,3 meter høy støyskjerm langs deler av fv. 3310 inn mot sentrum, vil denne ta
utsikt til omgivelsene dersom den ikke er transparent. Eventuell støyskjerm bør tilpasses
omgivelsene. Det kan være aktuelt med kun støydempende tiltak i fasade, og å planlegge
uteopphold og oppholdsrom med støyfølsom bruk på stille side. Eksisterende bebyggelse i
hovedgata har ikke støyskjerm.
Konklusjon
Tiltakene det åpnes for nærere vei en fastsatte byggegrenser er akseptable med hensyn til
trafikksikkerhet, vegvedlikehold og drift av vegene, arealbehovet ved utbedring av vegene,
miljøet langs vegene og visuelle hensyn.
6.11 Teknisk infrastruktur
6.11.1 Vann, avløp, overvann
Situasjonsbeskrivelse
Det vises til vedlagte VA-Rammeplan datert 06.07.2022, Vedlegg 9.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Det ligger vann og avløpsledninger i området i dag. Det er kapasitet på eksisterende
kommunalt spillvannsnett og pumpestasjon nord for planområdet til å håndtere spillvannet fra
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planområdet. Videre er det kapasitet til forbruk på vannledningsnettet, men ikke tilstrekkelig
kapasitet for uttak av 50 l/s brannvann i henhold til den preaksepterte slokkevannskapasiteten
i forskrift om tekniske krav til byggverk (TEK 17) m/veiledning (VTEK), jf. VTEK § 11-17 (2),
bokstav E. Det kan hentes en større ledning i krysset mellom Hovedgata og Buavegen for å
øke kapasiteten noe. Avhengig av type bebyggelse og næring vil det være nødvendig å utrede
behovet for slokkevann ved utarbeidelse av tekniske planer. Tilstrekkelig slokkevann skal i flg.
rekkefølgebestemmelse pkt. 7.04 være dokumentert før det gis byggetillatelse.
Overvannet håndteres i dag lokalt i området, med infiltrasjon i sprengsteinsfylling og avrenning
til Telemarkskanalen. Dette vil opprettholdes, men utvikles ytterligere ved å legge
grøftesystemer med mulighet for sedimenteringsbed. Overvannshåndteringen skal følge
tretrinnsprinsippet (se VA-Rammeplanen).
Som omtalt i kap 6.1.1. står det i kommuneplanen at VA-anlegg skal være bygd og overtatt av
kommunen før det kan gis byggetillatelse. Vi mener «byggetillatelse» bør endres til
brukstillatelse, slik at man ikke er forhindret å starte opp arbeide på tomtene samtidig med
bygging av VVA, og har foreslått dette i bestemmelsene. Vi kan ikke se at dette fører til noen
vesentlig ulempe eller risiko for kommunen, og mener det er til fordel for naboer og utbygger
da anleggsperioden kan kortes ned. Den samme endringen i bestemmelsen er foreslått med
hensyn på kommunal overtakelse av vei.
6.11.2 Strøm, fiber
Det er strøm og fiber i planområdet. Eierne av strøm- og fibernettet vil vurdere behov og
løsninger for utbygging av dette i forbindelse med plangjennomføringen. Bestemmelsene sier
det er tillatt å for å føre frem slike anlegg.
6.11.3 Renovasjon
Planlagt bebyggelse skal underlegges den renovasjons- og sorteringsordning som
avfallsselskapet (IATA) og kommunen har bestemt. Det skal redegjøres for valgt løsning og
plassering i situasjonsplan ved søknad om tillatelse til byggetiltak.

6.12 Grunnforhold

Situasjonsbeskrivelse
Grunnforholdene er gjort rede for i vedlagte geotekniske
områdestabilitetsvurdering, datert 16.06.2022 (Vedlegg 12).

rapport,

«Geoteknisk

Konsekvenser og avbøtende tiltak
Grunnen i planområdet er vurdert å være stabil. Rapporten kan ikke slå fast om det kan
forekomme setninger i området. Det er satt ut installasjon for å kunne følge med på dette. Med
denne bakgrunn er det medtatt felles bestemmelser om at ved søknad om tillatelse til oppføring
av nye byggverk, skal det prosjekteres med hensyn på setninger basert på supplerende
undersøkelser
i
henhold
til
rapport
Geoteknisk
områdestabilitetsvurdering,
Nomevegen/Hovedgata, 3825 Lunde, Nome kommune, datert 16.06.2022, Utarbeidet av
Geoteknikk AS.
Fra rapporten gjengir vi konklusjonen og rådet for:
«Ut ifra de undersøkelser som er gjort i denne rapport, konkluderes det med følgende:
• Området er stabilt, og det er ikke fare for skred eller ras som følge av NVEs veileders krav.
• Det er ikke påvist kvikkleire eller leire med sprøbruddsegenskaper i de borpunkter som er
undersøkt.
• Det beror et stort jordlag av friksjonsjordarter over underliggende stedlig siltig bløt leire.
Leiren har svakere skjærstyrke i dybde og kan ved for stor belastning av nye høybygg
være setningssensibel/kompressibel. Det vil måtte vurderes fundamenteringsløsninger
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som gir delvis kompensert fundamentering, evt. benyttelse av stiv plate (dobbelarmert) for
å unngå setningsproblematikk.
• Setningsproblematikken må prosjekteres for hvert av byggene basert på supplerende
undersøkelser og dermed er det ikke riktig å konkludere ennå.
• Gjennomførte stabilitetsberegninger tilsier at området er stabilt basert på de planer som
er grunnlaget for denne rapport.
Forslag til videre arbeid:
Utearealet anbefales regulert slik som tiltakshaver søker om, videre vil det være behov for
supplerende grunnundersøkelser for å prosjektere de geotekniske problemstillinger som
vedrører nye bygg.»
6.13 Forurensning
6.13.1 Støy, støv og lukt
Situasjonsbeskrivelse
Det er støy fra fylkesveiene i området. Denne er utredet i vedlagte rapport vegtrafikkstøy, datert
01.05.2020 (vedlegg 10), og viser at hele området ligger i gul støysone.
Det er ikke kilder til forurensning fra støv eller lukt.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Det foreligger ikke tegninger av den fremtidige bebyggelsen. Utforming og plassering er
avgjørende for en del av utbredelsen av støy.
Beregninger utført på et tidlig planforslag med fremtidig bebyggelse, viser at ny bebyggelse vil
skjerme bakenforliggende områder slik at dette vil få støy lavere enn grenseverdien.
Beregningene viser også at det er mulig å skjerme ny støyømfintlig bebyggelse med
skjermingstiltak.
Langs Hovedgata vil en støyskjerm med høyde 2,3 m over vegkant redusere støy til under
grenseverdiene på fasader, takterrasser og uteplasser på bakkeplan i området.
Langs Nomevegen vil en betongfender med høyde 0,9 meter plassert på vegskuldra, redusere
støynivået og utvide utendørs oppholdsplasser på bakkeplan ved de aller fleste bygningene til
lavere enn grenseverdien.
For utendørs oppholdsplasser, herunder lekeareal, som etableres i gul sone må det vurderes
bruk av tett skjerm eller innglasset uteplass.
Det nordligste foreslåtte området for boliger (B1) langs Nomevegen vil på grunn av
orienteringen få en stille side bort fra vegen med støy lavere enn grenseverdien. Denne er mot
sydvest hvor utendørs oppholdsplass vil være naturlig.
Opprinnelig var det foreslått byggeområde med kombinert formål og boenheter i de øverste
etasjene mot Hovedgata (Se støyvurdering på planlagt situasjon), mellom 0_SKV5 og BKB1.
Her viste det seg praktisk vanskelig å skjerme, samtidig som dette ville kreve spesielle tiltak i
forhold til sikring av fundamentet for fylkesveien. Dette byggeområdet er derfor besluttet tatt ut
av planforslaget, og erstattet med korttidsparkering for biler og bobiler, samt ladestasjon
(BAN1).
Krav til innendørs støynivå skal tilfredsstilles. Støynivået ved enkelte fasader på opprinnelig
foreslåtte bygninger er beregnet å ligge i gul støysone. Ved søknad om tillatelse til tiltak må
det vurderes om grenseverdier for innestøy i oppholdsrom er tilfredsstilt eller om det f.eks. må
suppleres med fasadetiltak.
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Da hele planområdet er omfattet av gul støysone er det valgt å ikke vise denne som
hensynssone da det bidrar til å gjøre plankartet dårlig lesbart. Bestemmelser som vanligvis
ville vært knyttet til hensynssone støy (H220) er flyttet til fellesbestemmelser, pkt. 2.10 - 2.13.
6.13.2 Forurensning i grunnen
Situasjonsbeskrivelse
I møte med Buavegen vel (14.11.2018) ble det fremsatt påstand om mulig forurensning av
grunn som følge av utslipp av kloakk til Bua-området i flere tiår før området ble fylt ut på
begynnelsen av 1980 tallet.
Konsekvenser og avbøtende tiltak
Velforeningen ba Nome kommune om å ta prøver for å avdekke mulig forurensning av grunn.
Dette er ikke utført.
Utslipp av kloakk til grunnen, vann eller vassdrag har forekomme i mange tilfeller som
lovlig/godkjent resipient. Forslagstiller er av den klare oppfatning at mulig utslipp av kloakk til
det utfylte området for mer enn 40 år siden ikke kan få noen vesentlige konsekvenser for
gjennomføring av planen eller at gjennomføring av planen kan utløse negative konsekvenser
for miljø eller samfunn.

6.14 Avrenning, herunder flom, forholdet til vannressursloven og
vannressursforskriften
Planens forhold til vann er vurdert i dette kapittelet. Kapittelet tar for seg avrenning,
overvannssituasjonen og forurensning knyttet til avrenning. I tillegg er faren for flom og
planens forhold til vannressursloven og vannressursforskriften vurdert.
Planområdet har i dag infiltrasjon av overflatevann i grunnen med tilsig til Straumen/Kanalen.
Vann i bekken fra Bjevaområdet er ledet i rør (Ø1800) under planområdet.
Viktigste mål i vannforvaltningsplanen for Vestfold og Telemark vannregion 2022 – 2027 er å
oppnå eller opprettholde god økologisk og kjemisk tilstand i vassdraget.
Straumen/Telemarkskanalen har nådd dette miljømålet.
Forholdet til vannforskriften, overvann
I planområdet er det ikke vann, elver eller bekker med årssikker vannføring. Den aktive delen
av planområdet grenser ikke til vassdragene og det er ikke direkte avrenning til disse. Bekk
fra Skjellaug og Bjvervamoen ligger som nevnt i rør gjennom området, dypt nede i
steinfyllinga. Dette er hensyntatt ved plassering av veier og byggeområder. Røret ligger i
hovedsak under planlagt fortau (o_SF3), langs o_SKV5. Vannforekomstene påvirkes ikke av
noen planlagt aktivitet. Kun grøfter langs veier og bekker/grøfter uten årssikker vannføring.
Overflatevann/avrenning fra tomtene vil bli ledet til naturlig terreng og åpen grøft langs
o_SKV5 der dette vil infiltrere i grunnen eller renne ut i Telemarkskanlaen, eventuelt med
elementer fra tre trinns løsningen eller til sikker resipient. Det forventes ikke at planlagte tiltak
vil ha vesentlig innvirkning på eller endre resipientens tiltaksklasse, men dette må vurderes i
planen for håndtering av overvann jf. pkt. 7.04.i bestemmelsene.
Vassdragstiltak – vurdering av tiltakene etter vannressursloven §§ 5 og 8
Det planlegges ikke vassdragstiltak eller tiltak som kan medføre skade eller ulempe i
vassdrag eller kantsonen for allmenne eller private interesser.
Flom
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Deler av planområdet kan være utsatt for flom ifølge dagens aktsomhetskart i NVE sin
kartløsning. Beregningene som ligger til grunn i aktsomhetsartene oppleves konservative og
viser 500 årsflom. Da planarbeidet ble påbegynt i 2017/2018 var ikke området angitt som
flomutsatt i aktsomhetskart.
Telemarkskanalen er del av et stort vannsystem fra høyfjellet til sjøen med mange
kompliserende elementer for selve flomberegningen og berører store utbygde områder i
mange kommuner. En ny og omfattende beregning kan ikke bæres av en utbygger alene. Det
er derfor spilt inn til Nome kommune et ønske om at det foretas nye og konkrete beregninger
av flom i dette store vannregimet. Nome kommune har tatt denne problemstillingen videre til
rette instanser, men det foreligger ikke noen tilbakemelding enda.
I bestemmelsene er det satt krav til at byggetomt i flomsonen skal planeres til kote +67,6. Dette
er flomkoten for 500-års flom, og ligger ca. 2,5 meter høyere enn den store sletta i bunnen av
planområdet. Hoved avkjøringen til planområdet (o_SKV5) fra fv 3310 ligger på ca kote +67. I
samme bestemmelse er det og sagt at dersom en ny beregning av flomhøyde, kommer til en
lavere flomkote, kan denne legges til grunn, men ikke lavere enn kote +65. Vi mener med dette
det er tatt tilstrekkelig høyde for flomfare i planforslaget.

6.15 Klima, energi og miljø

Klima- og energitiltak vurderes i forbindelse med videre prosjektering av bygninger. Det
oppfordres til bruk av massivtre, høyere energikrav, energifleksible varmesystemer
som varmepumpe, solcelleanlegg osv.

6.16 Risiko- og sårbarhetsanalyse

Det er gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med regulering
av området mellom fv 3310 Hovedgata, 359 Nomevegen og Buavegen (kv 5012) øst i Lunde
sentrum i Nome kommune, se vedlegg 13.
Det overordnede formålet med risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for
samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i
forbindelse med reguleringen.
Formålet med planleggingen er å legge til rette for utvikling av området til boligbygging,
forretning, kontor og tjenesteyting. Planområdet er 33,5 daa stort.
Følgende 2 uønskede hendelser som kan få betydning for liv og helse, stabilitet og materielle
verdier er identifisert i området:
•
•

3
9

Flom
Radon

Konklusjon
I sum viser risiko- og sårbarhetsanalysen at planområdet er egnet for foreslått utbygging.
Hendelsene ivaretas gjennom bestemmelser til planen og gjennom teknisk forskrift og
byggesaksbehandling.
De registrerte hendelsene er ikke av slik karakter at de medfører så stor risiko at de skulle
tilsi at tiltaket ikke bør gjennomføres.
Det vises til vedlagt ROS-analyse datert 17.06.2022, vedlegg 13.
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7. Gjennomføring av plan – økonomiske konsekvenser for
offentlige myndigheter
All bebyggelse skal tilkobles offentlig vann- og avløp.
Det er ikke ventet at gjennomføring av planen vil få økonomiske konsekvenser for
kommunen ut over at den skal overta vei, fortau, vann og avløp og da vil få utgifter til
vedlikehold og drift av VVA-anlegg. Dette er utgifter kommunen langt på vei tar inn igjen i
form av avgifter til innbyggerne.
Renovasjon og feieavgift blir i henhold til vedtatte kommunale gebyrregulativer.
Det reguleres inn nye offentlige kjøreveier, holdeplasser for buss og fortau. Holdeplasser og
noen fortau langs/ved fv. 3310. Eierskap og drift/vedlikehold av disse anleggene må avklares
mellom kommune og fylkeskommune.
En gjennomføring av planen kan gi økt press på kommunen for å få opparbeidet Buaområdet til opphold og tiltak for allmennheten.
Planene legger til rette for økt aktivitet og utvikling i Lunde sentrum. Dette kan gi grunnlag for
økt aktivitet for næringsdrivende i kommunen i form av bygg- og anleggstjenester, handel,
mv.

8. Avsluttende kommentar – forslagsstillers vurdering
I kapitel 5 er det redegjort for de løsninger som er foreslått i reguleringsplanen og fulgt opp
med bestemmelser. I kapittel 6 er det belyst konsekvenser og ført argumentasjon for de valg
og avvik som er gjort.
Forslagstiller er av den oppfatning at planforslaget viderefører og bygger opp under fastsatt
arealbruk i kommuneplanen med tilhørende bestemmelser og retningslinjer for området.
Videre regionale og nasjonale føringer som f.eks. ATP Telemark, vannmiljø og hensyn til
naturmangfold.
Viktige merknader som er spilt inn til planprosessen er hensyntatt i planforslaget (fortsatt bruk
av matjord til matproduksjon, tilrettelegging for bruk av kollektivtrafikk, hensyn til
områdestabilitet, flom og støy mv.).
Planforslaget legger til rette for utvidelse, fortetting og utvikling av Lunde som sentrum.
Planforslaget sikrer areal til nye forretninger, kontor og tjenesteyting, samt boenheter.
Det er kort vei til de fleste sentrumsfunksjoner og gode frilufts- og rekreasjonsområder. Selv
om arealet er lite, er utnyttingen høy. Planen bygger opp under noen av de viktigste grepene i
arealpolitikken; sentrumsnær boligutbygging i gå- og sykkelavstand til de fleste fasiliteter og
høy utnytting.
Planen er i tråd med kommunens mål for vekst og være en kommune der flere flytter inn enn
ut.
En har vurdert at planforslaget får små, eller ingen, konsekvenser for temaene kulturminner
og kulturmiljø, nærmiljø, friluftsliv, naturressurser og naturmangfold. De landskapsmessige
konsekvensene vurderes samlet sett også som små.
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En vurderer at planen har ivaretatt barn- og unges interesser. Det er kort vei til lekearealer i
sentrum og gode friluftsområder. Det er rundt 1,6 km til både barneskole og ungdomsskole,
og 1,2 km idrettsanlegg og fotballbane.
Området har en lokalisering som innebærer at en kan gå og sykle til det meste, både arbeid,
fritidsaktiviteter, butikker m.m. Dette er bra for folkehelsa.
Det er gjort utredninger knyttet til forurensning fra støy og utført grunnundersøkelser
kartlegging av naturmangfold. Det må gjøres tiltak knyttet til støy og nye tiltak må prosjekteres
med tanke på setninger. Det er vurdert og argumentert for løsninger som berører interesser
langs offentlig vei. Alt dette er det er knyttet viktige reguleringsbestemmelser til i forbindelse
med gjennomføring av planen.
Gjennomføring av planen vil styrke Lunde som sekundært sentrum i Nome kommune. Her
kan bli flere nye spennende og attraktive leilighetsprosjekt som er i samsvar med svært
mange av målene og strategier om arealpolitikk og bærekraftig utbygging som framkommer i
kommunens styringsdokumenter. Prosjektet vil også medføre en kraftig oppgradering av
arealene.

9. Vedlegg

1) Planinitiativ
2) Referat fra oppstartsmøte
3) Oversikt over berørte parter
4) Kunngjøringsbrev
5) Avisannonse
6) Mottatte merknader
7) Resyme av og kommentarer til mottatte merknader
8) Utfylt sjekkliste ved utarbeidelse av reguleringsplaner
9) VA-Rammeplan
10) Støyrapport
11) Registrering og vurdering av naturmangfold
12) Geoteknisk rapport
13) Ros-analyse.
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