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Innstilling fra kommunedirektøren:
Før detaljreguleringsplan for Lunde sentrum øst kan legges til offentlig ettersyn jf. PBL 1210 må følgende endres:
·

·

·

Planlagt energistasjon i planområde BKB3 skal i tråd med kommunedirektørens vurderinger slås
sammen til et bestemmelsesområde med BAN1 der infrastruktur/tilkomst og parkeringsplasser for
bobiler kobles sammen med energistasjon. Alternativet er å fjerne energistasjon som del av
bestemmelsesområde BKB3.
Det må i plankart og bestemmelser vises fortau på høyre side langs Hovedgata som får egen
bestemmelsesområde o SF4. Opparbeidelse av denne må inngå som rekkefølgekrav på lik linje
med o SF1-3.
Lekearealet avsatt i planforslaget skal vurderes på nytt og ses i sammenheng med uteområdene
ellers i planområdet slik det er beskrevet i sentrumsformålene i kommuneplan. Lekeplass f_ BLK1
må minimum møte krav til Sandlekeplass med areal >0,25daa.

Planforslaget skal etter disse justeringene sendes til kommunen slik at planforslaget kan
sendes på offentlig høring.
(Samfunnutviklingsutvalg gjør endelig vedtak).
Samfunnsutviklingsutvalg 20.10.2022:
Behandling:
Vidar Høglid, SP, fremmet følgende tilleggspunkt:
Det må i plankart vises en planovergang i forbindelse med busslommer som sikrer myke
trafikkanter.
Kommunedirektørens kulepunkt 1 og 3 enstemmig vedtatt.
Kommunedirektørens kulepunkt 2 ble stilt mot forslag til nytt kulepunkt. Nytt kulepunkt 2
enstemmig vedtatt.

SU- 070/22 Vedtak:
Før detaljreguleringsplan for Lunde sentrum øst kan legges til offentlig ettersyn jf. PBL 12-10
må følgende endres:
·

·
·

Planlagt energistasjon i planområde BKB3 skal i tråd med kommunedirektørens
vurderinger slås sammen til et bestemmelsesområde med BAN1 der
infrastruktur/tilkomst og parkeringsplasser for bobiler kobles sammen med
energistasjon. Alternativet er å fjerne energistasjon som del av
bestemmelsesområde BKB3.
Det må i plankart vises en planovergang i forbindelse med busslommer som sikrer
myke trafikkanter.
Lekearealet avsatt i planforslaget skal vurderes på nytt og ses i sammenheng med
uteområdene ellers i planområdet slik det er beskrevet i sentrumsformålene i
kommuneplan. Lekeplass f_ BLK1 må minimum møte krav til Sandlekeplass med
areal >0,25daa.

Planforslaget skal etter disse justeringene sendes til kommunen slik at planforslaget kan
sendes på offentlig høring.
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Forslag reguleringsplan - datert 07.09.2022
Forslag til reguleringsbestemmelser 07.09.2022
Planbeskrivelse_datert 07.09.2022
Vedlegg 1 Planinitiativ, Lunde sentrum øst, datert
15.12.2021
Vedlegg 2 Referat fra oppstartsmøte
Vedlegg 3 Berørte parter naboliste
Vedlegg 4 Kunngjøringsbrev
Vedlegg 4 Kunngjøringskart
Vedlegg 5 Kunngjøringsannonse
Vedlegg 6 merknader offentlige lag foreninger mv
Vedlegg 6 merknader private
Vedlegg 7 Innkomne merknader - oppsummering og
kommentarer 30.06.2022
Vedlegg 8 50-011 Utfylt sjekkliste for
reguleringsplaner
Vedlegg 9 VA Rammeplan Lunde sentrum øst
Vedlegg 10 Lunde sentrum støyrapport
Vedlegg 11 Naturmangfold_Lunde_sentrum_øst
Vedlegg 12 RIG Geoteknisk rapport Buavegen Lunde
utvikling Signert
Vedlegg 13 - ROS-analyse, datert 17.06.2022
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Bakgrunn for saken
Saken gjelder 1.gangs behandling av planforslag for detaljregulering av Lunde sentrum øst
(tidligere kalt «helsehustomta» og området mellom FV359 og «gamle helsehuset» i Lunde).
Staerk &Co AS har på vegne av Lunde Boligutvikling AS utarbeidet planforslaget for
detaljregulering for Lunde sentrum øst.

Hovedformål med planen er å tilrettelegge for sentrumsbebyggelse: Forretning, kontor,
boliger og tjenesteyting, hver for seg eller i kombinasjon, med tilhørende anlegg og
trafikkarealer. Planforslaget innebærer utvidelse av avkjøringen fra Fv. 3310 (Hovedgata)
samt fortau og busslommer på begge sider av fylkesveien.

Faktiske opplysninger
Nome kommune varslet oppstart av planarbeid og høring av planprogram for bygging av
sentrumsnære boliger i 2017. Dette var ikke utredet på kommuneplannivå. Planprogrammet
ble aldri vedtatt og kommunen har ikke arbeidet videre med denne reguleringsplanen.
Planarbeidet avventet rullering av kommuneplanen 2020-30. I forbindelse med rulleringen
ble området vurdert og avsatt til sentrums- og boligformål (vedtatt 01.03.20). Lunde
Boligutvikling AS overtok området i 2019. Området består av «gamle Lunde helsesenter»
(101/7) og to ubebygde eiendommer 101/420 og 101/713. Tilnærmet hele planområdet er
påvirket av tidligere utbyggingstiltak, herunder bygging og ombygging av fylkesveier og
utfyllinger. Det betyr at området er svært påvirket av menneskelig aktivitet gjennom flere år,
og det er lite naturmangfold, kulturminner eller uberørt natur i området.
Lunde Boligutvikling AS er forslagsstiller. Det ble gjennomført oppstartsmøte 21.12.21.
Formell oppstart av planarbeidet ble varslet 03.01.22 med frist 01.02.22. I forbindelse med
overdragelsen av prosjektet er det avholdt flere møter mellom kommunen, Lunde
Boligutvikling AS og plankonsulent.
Planen ble som omtalt først kunngjort i perioden 04.04 – 01.05.17, da med kommunen som
forslagstiller. Det kom inn 9 merknader til denne høringen. Forslagsstiller har fått disse
overlevert og sammen med nye 8 innspill fra ny kunngjøring 28.12.21 - 01.02.22.
Merknadene er lagt ved som eget vedlegg.
Innkomne merknader til kunngjøring av planoppstart i 2017:
·
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 11.04.17
·
Vestfold og Telemark Fylkeskommune, 21.04.17
·
Statens Vegvesen, 28.04.17
·
Naboinnspill, Buavegen 6, 24.04.17
·
Naboinnspill, Buavegen 2, 11.04.17

·

Naboinnspill, Gnr. 99 bnr. 8 og 9, 02.05.17.

Interne innspill:
·
Nome kommune, avdeling for kommunalteknikk, 27.04.17
Innkomne merknader til kunngjøring av planoppstart i 2021:
·
Statsforvalteren i Vestfold og Telemark, 01.02.22.
·
Statens Vegvesen, 31.01.22
·
Mattilsynet, 27.01.22
·
NVE, 27.01.22
·
NVE, 20.01.22
·
·
·

Føre AS, 07.01.22
Naboinnspill, Buavegen 2, 18.01.22
Naboinnspill, Gnr. 99 bnr. 8 og 9, 31.01.22.

Interne innspill:
·
Midt-Telemark Landbrukskontor, 17.02.22
Kommunedirektørens kommentarer til innspillene:
Nome trygt og grønt – klima, naturmangfold, samfunnssikkerhet og beredskap:
Gående og syklende er prioritert i kommuneplanen og dette skal reflekteres i
reguleringsplaner. Forslagsstiller har lagt inn områder for G/S og kollektivløsninger.
Forslagsstiller har gjennomført:
· Naturtypekartlegging (26.04.22 og 11.05.22)
· Vurdering av lokalitetskvalitet etter Miljødirektoratets kartleggingsinstruks NiN (dvs.
kartlegging av spesielt viktige områder for naturmangfold) (Miljødirektoratet 2022)
· Verdivurdering og konsekvensutredning etter Miljødirektoratets håndbok V712
(Miljødirektoratet 2021).
Bekken fra Bjerva-området som renner gjennom området rommer arten elvemusling. Dette
er en truet art i underkategorien sårbar. Det er registrert gulspurv nær boliger i området.
Området består for øvrig av tidligere utfylte områder etter vegutbygging og kartleggingen
har konkludert med at en utbygging vil ha ubetydelige konsekvenser.
Forslagsstiller har fått utført:
· VA-Rammeplan (vedlegg 9) inkl beskrivelse av overvannshåndtering
· Geoteknisk rapport (vedlegg 12) inkl geotekniske undersøkelser av områdestabilitet
· ROS-analyse (vedlegg 13)
Planområdet ligger under marin grense. Deler av området er fylt opp med diverse fyllmasse.
Deler av området kan ha høy grunnvannstand. Område med fare, risiko eller sårbarhet skal
avmerkes i planen som hensynssone og suppleres med bestemmelser. Overvannshåndtering
er tatt opp i bestemmelsene (§ 2.03.) Forslagsstiller har lagt inn faresone for flom, H320_1 i
kart og bestemmelser (§ 6).

Støy:
Det varslede planområdet ligger delvis innenfor gul og rød sone til fv.359 og Hovedgata.
Forslagsstiller har lagt inn bestemmelser for støy og mulige avbøtende tiltak under § 2.102.13.
Folkehelse og universell utforming, barn og unge, aldersvennlig samfunn og uteområder:
I dagens situasjon er det ikke opparbeidet eller i bruk areal til lek. Utforming av uteområder
og bygninger skal ta hensyn til alle brukergrupper. Lokalisering av ulike funksjoner/delformål
må ses i sammenheng slik at ferdsel og adkomst blir enklest mulig. I sentrumsområder må
det også tas hensyn til kommuneplanens retningslinjer om gode uterom.
Fra planområdet er det kort avstand og gode adkomstmuligheter til fots og på sykkel til
utmark og rekreasjonsområder i og rundt sentrum, samt trafikksikker skolevei til barne-,
ungdoms- og videregående skole. Nærmeste mye brukte turområde ligger i Rindedalen like
på andre siden av Hovedgata. Planforslaget inneholder en nærlekeplass med bestemmelser
(§ 3.12).
Jordvern:
Planforslaget åpner for høy/effektiv utnyttelse av arealet. Kommuneplanen legger opp til en
høy utbyggingstetthet i sentrumsområder for å redusere omdisponering av andre ubebygde
områder og dempe press på øvrig dyrka mark. Høy utbyggingstetthet sparer omdisponering
av andre ubebygde områder og demper press på dyrka mark.
Planforslaget inkluderer bestemmelser med krav om matjordplan og gjenbruk av matjord
(bestemmelsenes § 3.22).
Kommunal og privat infrastruktur:
Forslagsstiller har utarbeidet en VA-rammeplan.
Vegstrukturen i planforslaget følger delvis dagens grusveg og fører til Buabrygga.
Buavegen opprettholdes, men med ny hovedadkomst til planområdet fra Hovedgata.
Planforslaget inneholder busslomme på begge sider av Hovedgata.
Areal tilhørende SVV må reguleres til trafikkareal.
Det ligger en høyspentkabel i planområdet. Det må vurderes hva som gjøres med denne når
detaljerte planer foreligger. Det er 2 nettstasjoner i området. Plassering av disse må vurderes
når detaljerte planer foreligger.
Overvannsystemet i området er en bekkelukking som ble utført ved utfylling av området,
dimensjon og kvalitet på ledningen er utredet i VA-rammeplan (vedlegg 9).
Kulturmiljø og kulturminner:
Meldeplikt for automatisk freda kulturminner er innarbeidet i bestemmelsene.

Forslaget i forhold til overordna planer
Samordna areal og transportplan for Telemark (ATP) 2015 – 2025 (ATP-Telemark)

Senterstruktur og stedsutvikling skal reflektere hvordan tettsteder i samspill og hver for seg
bør utvikle seg for at Telemark som region skal bli mer attraktiv og bærekraftig:
· Befolkningsvekst: Telemark sine tettsteder skal være attraktive og tilgjengelige for
innbyggere, bedrifter og besøkende.
· Bærekraft: Telemark skal ha effektiv arealbruk som understøtter miljøvennlig
transport, trafikktrygghet, god folkehelse og god samfunnsøkonomi.
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 hovedferdselsårer i motsatt ende
av sentrum for det nevnte knutepunktet.
Kommuneplanens arealdel

Kommuneplanens arealdel, brun=1130 sentrumsformål.
Planområdet har sentrumsformål i kommuneplanen. Disse bestemmelsene og
retningslinjene gjelder for sentrumsområder:
· §61. Bygg som ligger innenfor sentrumsavgrensingen skal ha maks 3 etasjer med
mønehøyde på inntil 12 m, regnet fra gjennomsnittlig terrenghøyde.
· §62. 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.
Retningslinjer: Bygningene bør ha fasader og innganger som bevisst henvender seg til
uteområdene. Vareleveranse legges til den siden av bygningene som gir best mulig trafikal
løsning og minst konflikt med myke trafikanter. Sentrum bør være kompakt og fortettet med
god tilgjengelighet for gående, syklende og kollektivreisende. Kjøre- og parkeringsarealer
tilrettelegges slik at de oppleves som trygge for alle. Arealplanleggingen skal bidra til å
redusere behovet for transport mellom boligområder og barnehage, skole og
sentrumsfunksjoner.
Forslaget i forhold til gjeldende reguleringsplan
Forslaget vil erstatte gjeldende reguleringsplan Lunde sentrum 1987. Planområdet er per i

dag regulert til offentlige formål, boliger, park og trafikkarealer.
Beskrivelse av planforslaget:
Nome kommune mottok forslag til reguleringsplan 07.09.22. Planforslaget følges av plankart,
bestemmelser, planbeskrivelse, VA-rammeplan, naturmangfoldanalyse geoteknisk rapport og
ROS-analyse.
Beskrivelse av 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.

Beskrivelse av generelle forhold
All bebyggelse skal tilkobles kommunalt vannforsynings- og avløpsanlegg.
Kommunedirektøren stiller 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.
Beskrivelse av foreslått arealbruk
Planforslagets formål er fortetting og nye næringsområder i Lunde sentrum. Foreslåtte
høyder, utnyttelsesgrad og formål er i henhold til vedtatt kommuneplan. Planforslaget
innebærer følgende arealfordeling:

Beskrivelse av område BKB1- BKB3 kombinerte formål
I området 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.
Før utbygging kan finne sted skal det legges frem en situasjonsplan. Det skal i tillegg
utarbeides en faglig beskrivelse og visualisering av planlagte tiltak av arkitekt eller firma 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.).
I område BKB1 og BKB2 (gull/lilla i plankartet) er det tillatt å oppføre boligbebyggelse,
forretningsbygg og kontorlokaler eller å kombinere disse formålene. Maksimalt bebygd areal
(BYA) er: BYA = 70%. Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er 12 meter målt fra
gjennomsnittlig terreng.
I området BKB3 (rosa og lilla i plankartet) er det tillatt å oppføre forretning, kontor,
energistasjon, bevertning ol. Maksimalt bebygd areal (BYA) er: BYA = 70 %. Maksimal tillatt
møne- og gesimshøyde er 12 meter målt fra gjennomsnittlig terreng.
Forslagsstiller peker på at det som tidligere ble kalt bensinstasjoner er blitt «energistasjoner»
som tilbyr flere ulike former for drivstoff og energi. Forslagsstiller ønsker å åpne for slik type
bruk i området, i kombinasjon med handel og næring for å skape «stoppeffekt» ved

innkjøringen til Lunde. Forslagsstiller håper med dette å skape synergier mellom
planområdet og «dagens Lunde sentrum» og peker på at det er relativt korte avstander fra
planområdet til Lunde sentrum og til Lunde sluse. Forslagstiller er av den oppfatning at
stoppeffekten avhenger av en kombinasjon av funksjoner som nevnt over, i tillegg til riktig
areal utnyttelse og design/formspråk.
Beskrivelse av område B1-B3 formål boligbebyggelse
Reguleringsplanen viser 3 mindre områder (B1-B3 (gul i plankartet) til boligbebyggelse der
det kan føres opp mer enn 2 boenheter. Maksimalt bebygd areal pr. område er BYA = 60%
inklusive parkering. Maksimal tillatt møne- og gesimshøyde er 12 meter målt fra
gjennomsnittlig terreng.
Beskrivelse av område BAN1 formål bobiloppstilling
I område BAN1 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 krav til handikapparkering.
Beskrivelse av område f_BLK1 formål lekeplass
f_BLK1 er område for felles lekeplass for boenhetene i planområdet. Lekeplass skal være
tilpasset barn under skolealder. Området skal skjermes for støy over angitt grenseverdi, og
sikres forsvarlig og om nødvendig gjerdes inn. Situasjonsplan for utnyttelse av område B3
skal vise hvordan det sikres gjennomgang/adkomst til f_BLK1 fra offentlig veg.
Beskrivelse av 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 komme frem 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 500årsflom. Kartet tar utgangspunkt i maksimal vannstigning i elva på 8 m. Vannspeilet i
Telemarkskanalen utenfor planområdet er ifølge grunnkartet på kote +59,6, og maks
vannstigning går til kote +67,6. De deler 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.
Planforslaget viser 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.
Vurdering

Kommunedirektøren har vurdert at forslagsstiller har tatt hensyn til innkomne merknader,
både tidlige innspill fra 2017 og innspill til utlysningen i 2021. Kommunedirektøren har ikke
avdekket konflikter i forhold til planforslaget fra høringsinnspillene.
Området består av tidligere utfylte områder etter vegutbygging og kartleggingen har
konkludert med at en utbygging vil ha ubetydelige konsekvenser for naturtyper, naturverdier
og kulturminner. Kommunedirektøren vurderer at naturmangfoldskartleggingene er
tilstrekkelige og viser korrekt informasjon.
Planområdet ligger under marin grense. Deler av området kan ha høy grunnvannstand.
Kommunedirektøren stilte krav om ROS-analyse og denne er besvart i planforslaget,
Kommunedirektøren mener at forslaget viser tilfredsstillende avgrenset områder med fare,
risiko eller sårbarhet i egne hensynssoner med bestemmelser.
Det er utarbeidet en støyfaglig utredning som synliggjør støynivåer ved ulike fasader på de
aktuelle bygningene og på uteoppholdsareal. Kommunedirektørens vurdering er at denne
utredningen gir et tilfredsstillende faktagrunnlag, og at bestemmelsene tar tilstrekkelig
høyde for avgrensing av støy.
Planområdet har formål sentrum i gjeldende kommuneplan, og kommunedirektøren
vurderer at planforslaget er i tråd med overordna planer (kommuneplan), samt ATP 20152025 (ATP-Telemark).
Temaer med viktige utredningsbehov som bl.a. flom, overvann, grunnforhold og
naturmangfold er utredet. Rapporter er vedlagt, og kommunedirektøren anser at viktige
merknader som er spilt inn til planprosessen er hensyntatt i planforslaget.
Planen ligger innenfor sentrumsavgrensing i kommuneplanen, og kommunedirektøren viser
til bestemmelsene for sentrumsformål (§§ 61 og 62) samt retningslinjer for gode
uteområder.
Kommunedirektøren viser til kommuneplanbestemmelsenes §4, og vil tilby utbygger en
utbyggingsavtale som ivaretar rekkefølgebestemmelsene i § 7: Under forhåndskonferansen
skal det avklares om det er behov for utbyggingsavtale mellom grunneier/utbygger og
kommunen. En eventuell utbyggingsavtale skal utarbeides og underskrives før bygging kan
settes i gang på det aktuelle området.
Kommunedirektørens innspill og merknader til planforslaget
Planforslaget slik det foreligger medfører etablering av ny kommunal vei, nytt fortau (o SF13) og flytting av kommunalt ledningsnett og kommunedirektørens vurdering er kostnader for
dette må ivaretas gjennom en evt utbyggingsavtale. Det er åpnet for dette i oppstart/
kunngjøringen.
Det er ikke tatt hensyn til kommunedirektørens tilbakemelding om etablering av fortau langs
Hovedgata på høyre side langs med ny bebyggelse. Dette er etter kommunedirektørens
vurdering et viktig trafikksikkerhetstiltak. Planforslaget slik det nå fremstår legger opp til bruk
av fortau på motsatt side, noe som innebærer kryssing av Hovedgata for all ferdsel av myke
trafikkanter inn og ut av planområdet og bussholdeplass O SH1. Det er kommunedirektørens
vurdering at dette må justeres og endres på før planen legges til offentlig ettersyn. Det vises

for øvrig til punkt 1.5.2 i kommuneplanens arealdel: Krav til teknisk infrastruktur,
samfunnsservice og grønnstruktur Retningslinjer: Det stilles rekkefølgekrav til G/S-veger i
reguleringssaker der det er relevant, se: 2.6.1. Veg adkomst og trafikkavvikling må være
avklart mellom utbygger og offentlige myndigheter og vises i plankart/planbestemmelser.
Kommunedirektøren vurderer at lekearealet som er tegnet inn i planforslaget er for lite med
et areal på kun 0,175 daa. Det følger ikke minstekravet som vist under §23 i
kommuneplanens arealdel: Uteareal for barn og unge skal omtales spesielt i reguleringsplan
for boliger. Areal til sandlekeplass, nærlekeplass og grendelekeplass kommer i tillegg til
uteoppholdsarealet, og skal være etablert før boliger tas i bruk. Når det skal etableres nye
boligfelt gjelder følgende minstenormer for etablering av lekeplasser:

Retningslinjer: I reguleringsplan for boliger vises felles lekeplass og/eller andre uteområder
som er egnet både for sommer- og vinterlek. Utearealene som blir avsatt til lek og opphold
skal tilfredsstille Miljøverndepartementets krav til sikkerhet, støy og luftforurensning. I arbeid
med reguleringsplan for boliger skal utearealer for barn og unge bli vurdert og omtalt
spesielt, jf. Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen. Drift og
vedlikehold bør være avklart når fellesarealer/lekeplasser tas i bruk. Når areal som er regulert
til lek for barn og unge skal omdisponeres til annet bruk, skal det stilles erstatningsareal, jf.
Rikspolitiske retningslinjer. Nye boliger bør planlegges slik at barn i størst mulig grad kan gå
eller sykle trygt til skole og skoleskyss. Nome kommune sikrer barn og unges interesser
gjennom innspill fra barn og unge, blant annet fra Barnetråkk-undersøkelser. Dette gjelder
særlig bruk av natur, friluftsliv og tiltak langs skolevegene.
Kommunedirektøren vurderer derfor at areal avsatt til lekeplass ikke er i tråd med overordna
plan og anbefaler forslagstiller å vurdere andre løsninger som kan kombinere lekeareal med
kommuneplanens forventninger om gode uterom. Det er vurdert at lekeplass f_ BLK1 må
minimum møte krav til Sandlekeplass med areal >0,25daa.
Kommunedirektørens vurdering av området BKB 3 og BAN1
ÅDT i området er 1900, og trafikkmålinger viser at det ikke er mange forbikjøringer. Tallene
viser at de fleste som kjører på vegen skal til Lunde eller har andre destinasjoner som
medfører avkjøring til Lunde for videre destinasjon. Krysset har lite grunnlag for
«impulsstopp», dvs tilfeldig stoppe eller kjøre inn på FV3310 ute et mål eller en klar
destinasjon. Forslagsstiller mener at en annen utnyttelse av spesielt område BKB 3 kan
endret dette og har et mål om å skape en «stoppeffekt» med en kombinasjon av handel,
næring, beverting og energistasjon langs FV 359 ved inngangen til Lunde. Stoppeffekten skal i
følge forslagsstiller skape synergier mellom «Lunde sentrum øst» og «dagens Lunde
sentrum».
Kommunedirektøren er enig med forslagsstiller i at riktig arealbruk, tilpasset bygningsvolum
og stil kan gi Lunde en løft. Det er derfor behov for detaljplanlegging som viser hvordan dette
kan gjennomføres på en måte som skaper synergier. Erfaringer fra andre steder viser at

kombinasjonen av handel, beverting og energistasjon har vært positiv, hvis lokasjonen og
utforming er riktig. Kommunedirektøren er opptatt av utfordringen med å lede de som
stopper på slike servicesentraler videre til andre deler av sentrum, og mener at det ikke
kommer tydelig nok fram i det framlagte planforslaget hvordan stoppeffekten skal utnyttes
til fordel for sentrum.
Kommunedirektøren stiller seg negativ til å inkludere begrepet «energistasjon» som et av
flere kombinasjonsformål i bestemmelse 3.18.
Det er kommunedirektørens vurdering at område for energistasjon bør vises i plankart som
eget formål og med egne bestemmelser, og det bør tydeliggjøres med inntegnet
vegforbindelser fra Hovedgata. I tillegg mener kommunedirektøren at et slikt formål må ses i
sammenheng med området «Annen næring, Ladestasjon, tømmestasjon, vann, bil og
bobiloppstilling, BAN1. Det er kommunedirektørens vurdering at det er riktig å samle ellading på et område, med tanke på energitilførsel og annen infrastruktur.
Kommunedirektøren vurderer derfor at BAN1 og formål energistasjon (del av BKB3) bør
inkluderes i et eget formålområde der det kommer klart fram på plankartet hvordan
infrastruktur/tilkomst og parkeringsplasser for bobiler skal kobles sammen med
energistasjon.
Oppsummering/konklusjon
PBL §12-11 Behandling av private reguleringsplan-forslag:
Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og senest
innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om forslaget skal
fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og behandles etter reglene
i §§ 12-9 og12-10. Kommunen kan samtidig fremme alternative forslag til regulering av
arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme forslaget, skal forslagsstilleren underrettes
ved brev. Er forslaget i samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan
avslaget kreves forelagt kommunestyret.
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget sendes tilbake til forslagstiller for justeringer
på 3 punkter, før planforslaget legges ut til offentlig ettersyn jf. PBL §12-10.
Forslagstiller bør gjennomføre nye vurderinger innen følgende tre punkt:
·

·

·

Planlagt energistasjon i planområde BKB3 skal i tråd med kommunedirektørens
vurderinger slås sammen til et bestemmelsesområde med BAN1 der
infrastruktur/tilkomst og parkeringsplasser for bobiler kobles sammen med
energistasjon. Alternativet er å fjerne energistasjon som del av
bestemmelsesområde BKB3.
Det må i plankart og bestemmelser vises fortau på høyre side langs Hovedgata som
får egen bestemmelsesområde o SF4. Opparbeidelse av denne må inngå som
rekkefølgekrav på lik linje med o SF1-3.
Lekearealet avsatt i planforslaget bør vurderes på nytt og ses i sammenheng med
uteområdene ellers i planområdet slik det er beskrevet i sentrumsformålene i
kommuneplan. Lekeplass f_ BLK1 må minimum møte krav til Sandlekeplass med
areal >0,25daa.

Planforslaget skal etter disse justeringene sendes til kommunen slik at planforslaget kan
sendes på offentlig høring.

Ulefoss, 30.09.2022
Kommunedirektøren

