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VARSEL OM UTVIDELSE AV PLANOMRÅDET FOR REGULERINGSPLAN FOR 
FANA, GNR. 42 BNR. 321 MFL., GAMLE KIRKEVEGEN 
 

I medhold av plan- og bygningslovens § 12-8 blir det med dette varslet om utvidet plangrense for 
reguleringsplan Fana, gnr. 42, bnr. 321 m.fl., Gamle Kirkevegen. Arealplan-ID 62660000. 

Planen ble varslet oppstart av i 2015, og planforslag utarbeidet og lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 
02.03.2019-16.04.2019. Formålet med ny varsling er å informere om nytt areal som skal inkluderes i 
planarbeidet.  

Til offentlig høring fremmet Statens vegvesen innsigelse knyttet til adkomstløsningen og trafikksikkerhet. 
For å svare på innsigelsen planlegges ny utforming av krysset mellom Apeltunveien og Gamle Kirkeveg og 
trafikkarealet ved krysset like ved den nye blokken i Apeltunveien 1-3. I tillegg er det tatt med areal for 
bossløsning for dette planområdet og for Apeltunveien 1-3, slik at denne kan reguleres. Vegarealet fra 
krysset til foreslått utbyggingsområde er også tatt med i planområdet. Her tenkes vegarealet regulert i tråd 
med gjeldende reguleringsplan. 

Planområdet 

Planområdet omfatter eiendommene gnr 42 bnr. 320 og 321 m.fl. (Gamle kirkevegen 5 og 7). Nytt utvidet 
planområde er vist under i figur 1.  

Til berørte myndigheter, 
grunneiere og naboer iht. 
varslingsliste 
  
 

Figur 1: Forslag til utvidet plangrense i nord. 
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Opprinnelig varslet planområde er vist under i figur 2. Her var adkomstløsningen først tenkt å være fra sør. 
Ved utarbeiding av planforslaget ble adkomstløsningen endret til nord, og planavgrensningen ble redusert. 
Plankartet som lå ute til offentlig ettersyn er vist i figur 3.  

Figur 4 viser opprinnelig varslet planområdet med rød flate sammen med nytt varslet planområde med 
svart flate. Planlagt byggeområde er ikke flyttet. 

 

Figur 2: Opprinnelig varslet planområde. 

 

Figur 3: Planområde på offentlig ettersyn. 

 

Figur 4: Opprinnelig varslet planområde med rød 
flate, og nytt varslet planområde med svart flate. 

 

 

Nytt varslet planområde er ca. 4 dekar.  



Reguleringsplan Gamle Kirkevegen  multiconsult.no 

Varslingsbrev 

 

10200375-PLAN-BREV-1 17.04.2020 Side 3 av 3 

Forslagsstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller og grunneier er Webu AS. Planleggingsarbeidet utføres av Multiconsult Norge AS.  

Nærmere informasjon og merknader 

Varslingsdokumentene kan leses på Multiconsults nettside: 
http://www.multiconsult.no/aktuelt/kunngjoringer/  
 
Merknader som ble sendt kommunen til oppstart i 2018 eller til offentlig høring i 2019 er tatt med i 
plandokumentene og trengs ikke sendes inn på nytt.  
 
 
Spørsmål eller merknader til planarbeidet kan rettes/sendes til: 
Multiconsult Norge as v/Heidi Havelin, Nesttunbrekka 99, 5221 Nesttun/ heidi.havelin@multiconsult.no. 

Frist for innsendelse av merknader er satt til 1. juni 2020. 

Vi ber særlig om merknader til utvidelsen av planområdet. 

 

 

Med vennlig hilsen 
Multiconsult 
 
 
Heidi Havelin 
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