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Reguleringsplan for Hafellbakkan boligområde - mindre 
endring 
 

Kommunedirektørens forslag til vedtak: 
1. Arealutvalget vedtar mindre endring av reguleringsplan for Hafellbakkan boligområde 

iht plan- og bygningsloven § 12-14. 
2. Kommunedirektøren skal før kunngjøring påse at innhold og framstilling blir 

digitalisert og kvalitetssikret. 
3. Vilkår for endringen: 

a. Lekeplassen må sikres mot bekken med gjerde. 
b. Det må etableres en gangsti med hardt og plant dekke fra kjøreveg FA1 til 

lekeområdet. Stien må tilstrebe å ivareta kravene i TEK17 § 8-7.  
c. Kantvegetasjonen mot bekken må bevares. 

 
Saksprotokoll i Arealutvalget - 12.03.2019  

Behandling: 

Kommunedirektørens forslag til vedtak enstemmig vedtatt 

Endelig vedtak: 

1. Arealutvalget vedtar mindre endring av reguleringsplan for Hafellbakkan boligområde 
iht plan- og bygningsloven § 12-14. 

2. Kommunedirektøren skal før kunngjøring påse at innhold og framstilling blir 
digitalisert og kvalitetssikret. 

3. Vilkår for endringen: 
a. Lekeplassen må sikres mot bekken med gjerde. 
b. Det må etableres en gangsti med hardt og plant dekke fra kjøreveg FA1 til 

lekeområdet. Stien må tilstrebe å ivareta kravene i TEK17 § 8-7.  
c. Kantvegetasjonen mot bekken må bevares. 

 

 

Vurdering og oppsummering: 
Sivilarkitekt Steinar Uddu har på vegne av tiltakshaver Hafellbakkan Eiendom AS initiert en 
mindre endring av reguleringsplan for Hafellbakkan boligområde, Stadsbygd sentrum. 

Berørte myndigheter og grunneiere er varslet om endringen. Lekeområdet flyttes innenfor 
planområdet, fra enden av en intern atkomstveg til nærmere bekken som en del av 
friområdet. Størrelsen på lekearealet opprettholdes (270 m2). Kvaliteten på lekeområdet blir 



endret. Arealet som er regulert til lekeområde i gjeldende plan, ligger delvis på flata, delvis i 
nordvesthelling ned mot bekken. Området som foreslås regulert til lekeområde med denne 
endringen, ligger nærmere bekken og heller mer mot vest. Det nye området gir trolig andre 
muligheter enn lekearealer inne på hver enkelt tomt. Området langs bekken har trær og 
andre fysiske utfordringer samtidig som det gir mulighet for å etablere en del tradisjonelle 
leikeapparater.  

Vilkår for endringen:  

- Lekeplassen må sikres mot bekken med gjerde. 
- Det må etableres en gangsti med hardt og plant dekke fra kjøreveg FA1 til 

lekeområdet. Stien må tilstrebe å ivareta kravene i TEK17 § 8-7.  
- Kantvegetasjonen mot bekken må bevares. 
- Tiltakshaver må sørge for å oppdatere plankart og bestemmelser i tråd med vedtatt 

endring. 

Saksutredning 
Hafellbakkan Eiendom AS ønsker å justere tomtegrensen for tomt 4 for å imøtekomme 
aktuell tomtekjøpers ønske. Justeringen fører til at regulert leikeareal må flyttes. Se vedlegg 
som viser gjeldende reguleringsplan (vedlegg 3) og forslag til endring (vedlegg 4). Endringen 
reduserer ikke størrelsen på leikearealet, men det nye området har andre kvaliteter enn det 
opprinnelige. De flate arealene på de to områdene er omtrent like store, men det er 
terrengfall fra intern atkomstveg via gangsti til lekearealet. Det blir viktig at det opparbeides 
en solid gangatkomst til lekeområdet som tilstreber krav til stigning til uteområder i TEK10. 

Kommunikasjonstiltak 
Vedtak om mindre endring av plan kunngjøres iht plan- og bygningsloven § 12-12. 

Vedlegg 
1 Endring av eksisterende plan - del 1 
2 Forslag endring tomt 4 og lek/friareal 24.10.18 
3 Regulering Hafellbakkan.16.11.16 
4 Uttalelse fra nabo 
5 Uttalelse Statens vegvesen 
6 Uttalelse fylkeskommunen 


