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 Reguleringsplan - Lauvlia øst - referat fra oppstartsmøte - kommentar 

Vi viser til oversendelse av den 06.11.2020 med referat fra oppstartsmøte den 04.11.2020. 

På vegne av forslagstiller Brynsås eiendom vil vi komme med en merknad til planavgrensningen som 
kommunen skisserte i møtet. Det er positivt at kommunen er åpen for å regulere deler av LNF-området 
innenfor gnr/bnr 95/2, som skissert i planinitiativet for Lauvlia øst. Utvidelsene av planområdet som 
kommunen ba om i oppstartmøtet, som kommunal veg inn til området og deler av Lauvlia, vil inntas i 
planarbeidet. Forslagsstiller er uenig med kommunen om at arealet som er registrert som innmarksbeite ikke 
kan inngå i planområdet og ber om en ny vurdering av dette. 

 

Beiteområdet er ifølge Kilden (NIBIO, 2020) ca. 8 daa, vist med gul farge Figur 1. I planinitiativet ble det søkt 
om å innlemme ca. 4,8 daa av innmarksbeite i planområdet, se Figur 2. Det er dette området det er uenighet 
rundt.  

 

 

Figur 1 viser forslag til 
planavgrensningen i planinitiativet med 
arealtype AR5 som bakgrunn. Gul 
farge er innmarksbeite, oransje er 
dyrka mark og grønn er skog. 
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Figur 2 viser både forslagsstillers og 
kommunens utkast til planområde. 
Forslagsstillers forslag er da inklusiv 
det gule arealet, mens kommunens er 
kun med det grønne,  

 

 

 

 

 

 

 

Beiteområdet ligger mellom boligområdet Lauvlia, spredt boligbebyggelse, dyrka mark og skog. Ved 
utbyggingen av boligområdet Lauvlia øst blir området enda mer inneklemt da avgrensningen mot 
skogsområdet blir borte. Området vil fremstå som et inneklemt restareal mellom to utbygde områder. 
Fremtidig bruk som innmarksbeite vurderes derfor som mindre sannsynlig med den utbyggingen som pågår 
og planlegges i området. En omdisponering av beiteområdet er ikke noe man skal ta lett på, men når 
arealene ikke lengre er egnet til formålet og at det med tiden nå vil bli et inneklemt og unaturlig område for 
den opprinnelige bruken, mener vi at det bør vurderes at det her kan gjøres et unntak 

Beitedyr tett inntil et boligområde kan være en kvalitet, men også en kime til konflikt. Beiteområdet som 
ligger avgrenset mellom boligområder vurderes derfor som mindre egnet og uheldig. Grunneier vurderer 
området som lite attraktivt og ønsker ikke ha aktiv bruk med dyr på beite. På sikt vil området gro igjen og bli 
et villnis. Ved å innlemme dette området i planområdet for Lauvlia øst vil forholdet til det aktive 
jordbruksarealet i sør bli innarbeidet i planforslaget, med vurderinger av tiltak som blant annet tilstrekkelig 
avstand mellom bebyggelse og dyrka mark.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3 viser hvordan plangrensen er 
endret og tilpasset avgrensningen mot 
dyrka mark 

 

Området 
forslagsstiller 
ønsker inntatt i 
planområdet 
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Plangrensen er endret etter utkastet innsendt i planinitiativet. Vedlegg 1-3 viser forslagsstillers reviderte 
utkast til plangrense etter oppstartsmøte med kommunen. Denne har tatt hensyn til kommunens anmodning 
om endring av plangrensen, med unntak av innmarksbeite. 

I sør er plangrensen lagt i avgrensningen mellom beiteområdet og dyrka mark, se Figur 3 som viser både 
gammel og ny plangrense. I vest er området utvidet til også å omfatte deler av Lauvlia, se vedlegg 3. Videre 
er plangrensen lagt mot plangrensen til Lauvlia mot vest, før den overlapper planområdet for Lauvlia, se 
vedlegg 3. Mot nordvest er planområdet utvidet til å ta med kommunal veg og kryssområdet med 
fylkesvegen. 

Forslagsstiller ber kommunen gjøre en ny vurdering av planavgrensningen. Dersom kommunen står fast på 
sin beslutning ber vi om at uenigheten forelegges politisk utvalgsmøte for en avklaring. 
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