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Planinitiativ 
 
I samsvar til forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, 
skal private forslagsstillar sende eit planinitiativ til kommunen. 
 
Planinitiativet skal i nødvendig grad omtale premissene for det vidare planarbeidet, og gjere greie for:  

a) Føremålet med planen 
b) Planområdet og om planarbeidet vil få verknader utanfor planområdet 
c) Planlagde bygningar, anlegg og andre tiltak 
d) Utbyggingsvolum og byggehøgder 
e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 
f) Tiltakets verknad på, og tilpassing til, landskap og omgjevnader  
g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og retningslinjer, og 

pågåande planarbeid 
h) Vesentlege interesser som vert råka av planinitiativet 
i) Korleis samfunnssikkerheit skal ivaretakast, mellom anna gjennom å førebygge risiko og 

sårbarheit 
j) Kva for råka offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om planoppstart 
k) Prosessar for samarbeid og medverknad  frå råka fagmyndigheiter, grunneigarar, festarar, 

naboar og andre råka 
l) Vurderinga av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing, og korleis krava i 

tilfelle vil kunne bli ivaretatt 
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a) Føremålet med planen 
Føremålet med planen er å regulere arealet til bustadformål med tilhøyrande infrastruktur. Det er 
ønskjeleg å legge til rette for 6 nye einebustadar, samt opparbeiding av leike- og uteopphaldsareal. 
Tilkomst til bustadane vil vere frå Solstrandvegen.  
 
Det er i tidleg fase utarbeida ein moglegheitsstudie som viser mogleg inndeling av tomter, plassering av 
bustader og leikeplass. 
 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få verknader utanfor planområdet. 
Planområdet ligg nordaust for Luranetunet, med tilkomst frå Solstrandvegen. Planområdet omfattar 
område som i dag består av skog, innmarksbeite og fulldyrka jord (NIBIO 2019), samt eksisterande 
bustadar.  
 
Tilgrensande arealbruk er kommunal veg, institusjon, skog, innmarksbeite og fulldyrka jord, samt 
bustadområde. 
 

 
Figur 1: Lokalisering av planområdet. 

Det vil i samband med planarbeidet leggast til rette for felles tilkomstløysning for planlagde bustader 
og eksisterande bustadar som ligg søraust i planområdet –  63/530, 63/529, 63/528, 63/522. Eksisterande 
bustadområde har i dag reduserte siktforhold ved utkøyring til Solstrandvegen. Ved å legge til rette for 
ny felles tilkomstveg for planlagde og eksisterande bustader vil ein få ny avkøyring mot 
Solstrandsvegen. Eksisterande utkøyring kan da stengast. 
 
Det er opparbeida gruslagt veg langs delar av planområdet som vart nytta som anleggsveg under utviding 
av Luranetunet. Anleggsvegen er delvis tilbakeført. Del av anleggsveg som ikkje er tilbakeført er i dag 
nytta som tilkomstveg for gåande til friluftområde og Luranetunet.  
 
Tilrettelegging av ny tilkomstveg til planlagde bustader vil i hovudsak følgje anleggsveg og vil kunne 
fungere som turveg/gangtilkomst til friluftsområde og Lurane. 
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Figur 2: Forslag til plangrense. Anleggsveg er vist med lys grå farge. 

 

c)  Planlagde bygningar, anlegg og andre tiltak. 
Det vert tilrettelagd for oppføring av ca. 6 nye einebustadar med tilhøyrande leike- og uteopphaldsareal. 
Det skal også etablerast tilkomstveg. 
 

 
Figur 3: Illustrasjonsplan som viser mogleg plassering av bustader 
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d) Utbygningsvolum og byggehøgder 
Det er i tidleg fase vurdert lagt til rette for 6 nye einebustader med tilhøyrande garasje/carport og evt. 
boder m.m. Utnyttingsgrad er foreslått til BYA på ca. 30%, Tomteutforming, storleik, utbyggingsvolum 
og byggehøgder vert endeleg fastlagt som ein del av planprosessen.   
 

Tomtenr. Formål  Areal (m2)  Byggehøgd (m) 

1  Bustad  1 300   7,5 m 

2  Bustad  1 100   7,5 m 

3  Bustad  950   7,5 m 

4  Bustad  1 150   7,5 m 

5  Bustad  1 050   7,5 m 

6  Bustad  1 050   7,5 m 

  Leik‐ og uteopphaldsareal  400   

  Leik‐ og uteopphaldsareal  150   

63/522  Eksisterande bustad  1 506   

63/528  Eksisterande bustad  976   

63/529  Eksisterande bustad  971   

63/530  Eksisterande bustad  967   

 
 

 
Figur 4. Forslag til tomtestruktur. 
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Figur 5: 3D illustrasjon som viser mogleg utbyggingsvolum av bustader sett frå søraust 

 

Figur 6: 3D illustrasjonar som viser mogleg utbyggingsvolum 
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Figur 7: 3D illustrasjonar som viser mogleg utbyggingvolum 

. 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 
Planlegging av bustader vil medføre etablering av einebustader på attraktive tomter med svært gode sol- 
og utsiktstilhøve. Tiltaket vil medføre auka bustadfortetting kring sentrumsområdet Osøyro. Det er 
planlagt lagt til rette for leike- og uteopphaldsareal, samt tilkomstveg som sikrar tilgang for turgåarar.  
 

f) Tiltakets verknad på, og tilpassing til, landskap og omgjevnader 
Landsskapsmessige verknader av bygningsvolum vert vurdert som del av planarbeidet. Tiltakets 
verknad for eksisterande bygningar og naboar vil takast omsyn til og vurderast som del av planprosessen.  
 
Det er ikkje registrert artar av nasjonal forvaltningsinteresse, utvalde naturtypar eller anna viktig 
naturmangfald innanfor området.  
 
Det er fleire registrerte kulturminne i området som hovudsakeleg stammar frå jernalderen (Figur 8). Like 
sør for planområdet, i arealet som er avsett til friområde, er det lokalisert eit gravminne. Planlagt tiltak 
vil ikkje koma i konflikt med automatisk freda kulturminne. 
 
Det er utført undersøkingar i form av utgraving for å sjå om det er kulturminne innan for planområdet 
(Figur 9). Undersøkingane synar at det ikkje er funne noko av interesse og at det dermed ikkje er 
kulturminne frå jernalderen innanfor planområdet.     
 
Det er registrert ein krigsminnelokalitet som stammar frå 2. verdskrig innanfor planområdet. 
Krigsminnet har vernestatus «ikkje freda» og er beståande av kanonstandplass (Figur 10). 
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Figur 8. Det er fleire kulturminne like ved planområdet. Planområdet kjem ikkje i konflikt med desse. Inne i 
planområdet er det eit krigsminne. 

 
Figur 9. Kart som synar kor feltarbeid for kartlegging av kulturminne blei utført. 
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Figur 10. Krigsminne beståande av kanonstandplass som er lokalisert i planområdet. 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldande reguleringsplanar og 
retningslinjer, og pågåande planarbeid 

Området er i kommuneplanens arealdel i hovudsak sett av til bustadformål. Del mot nordvest, kor 
midlertidig anleggsveg ligg i dag, er sett av til friområde/buffersone. Ny veg er planlagt å følgja omlag 
eksisterande anleggsveg. Vegen vil få same funksjon som friområde, kor det vert tilrettelagt for tilkomst 
for gåande til friområdet og kulturminna i sør. Del av planområdet er satt av til eventuelt framtidig 
offentleg bygningar. 

 
Figur 11: Kommuneplan. Planområdet omfattar bustadformål, friområde og areal formål for framtidige offentlege 
bygningar. 
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Planområdet overlappar del av reguleringsplan for Lurane nord planid: 19920300, vedtatt i 1998. 
Overlappande areal er regulert til buffersone. I reguleringsføresegnene for buffersona er det nemnt 
«….Det kan leggjast vegar og gangvegar inn i buffersona, i så fall skal resterande buffersone gjevast ei 
parkmessig opparbeiding og beplantast med tett vegetasjon som finnast naturleg i område.» 

 
Figur 12: Utsnitt av reguleringsplan for Lurane nord 
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h) Vesentleg interesser som vert råka av planinitiativet 
 
 Del av friområde/buffersone vert omregulert til veg 
 Krigsminne vert fjerna 
 Det vert ei trafikkauke på vegnettet 

i) Korleis samfunnssikkerheit skal ivaretakast, mellom anna gjennom å førebyggje 
risiko og sårbarheit 

 
Området ligg ikkje utsett til for flaum, jordskred, snøskred eller steinskred. I samband med planarbeidet 
vil det bli utarbeidd risiko- og sårbarheitsanalyse. Analysen vil belyse aktuell risiko knytt til 
planområdet. 

j) Kva for råka offentlege organ og andre interesserte som skal varslast om 
planoppstart 

 
 Fylkesmannen i Hordaland 
 Hordaland fylkeskommune 
 Statens vegvesen 
 Kommunale avdelingar 
 Naboar 
 NVE 
 Direktoratet for mineralforvaltning 
 BKK 
 BIR 

k) Prosessar for samarbeid og medverknad frå råka fagmyndigheiter, grunneigarar, 
festarar, naboar og andre råka 

Naboar og offentlege mynde vert varsla ved oppstart og offentleg ettersyn. Dersom det skulle kome 
merknader frå naboar eller andre instansar saka vedkjem, vil ein vurdere nabomøte eller møte med 
aktuell instans. Som del av prosessen vil det bli gjennomført undervegsmøte med Os kommune. 
 

l) Vurderinga av om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiing, og 
korleis krava i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

 
Område for utbygging ligg som bustadområde i kommuneplanens arealdel. Planlagt tiltak er 
frittliggjande småhus plassert innanfor arealformål avsett til bustad i kommuneplanens arealdel. Planlagt 
tiltak er ikkje vurdert å vere i strid med forskrift om konsekvensutgreiing §6 vedlegg I, pkt. 25. «Nye 
bustad- og fritidsboligområder som ikkje er i samsvar med overordnet plan» 
 
Foreslått planområde omfattar registrert krigsminnelokalitet. Planinitiativet vert derfor vurdert etter 
kriteria for om planen kan få vesentlege verknader for miljø og samfunn i §10. 
 

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 

  Kommentar 

a) størrelse, planområde og utforming  Planområdet er  geografisk  avgrensa  i utforming og 
størrelse.  Området  er  oversiktleg  og  det  er  ikkje 
vurdert  at  planlagt  tiltak  medfører  konfliktfylt 
arealbruk eller uheldig samlokalisering. 

b) bruken av naturressurser, særlig jord, 
mineralressurser, vann og biologiske 
ressurser 

Plantiltaket føresett  ikkje bruk av naturressursar for 
gjennomføring eller drift. 



 

11 

c) avfallsproduksjon og utslipp  Planlagt  tiltak medfører  ikkje  avfallsproduksjon  og 
utslepp som vil medføre forureining eller utslepp som 
vil få vesentlege konsekvensar for miljø og samfunn. 

d) risiko for alvorlige ulykker og/eller 
katastrofer 

Planlagt  tiltak  medfører  ikkje  risiko  for  alvorlege 
ulykker eller katastrofar. Knytt til planområdet eller 
tilgrensande areal. 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan 
medføre eller komme i konflikt med 

  Konflikt 

  Kommentar  Ja  Nei 

a) verneområder etter 
naturmangfoldloven kapittel V eller 
markaloven § 11, utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven kapittel VI), 
prioriterte arter, vernede vassdrag, 
nasjonale laksefjorder og laksevassdrag, 
objekter, områder og kulturmiljø fredet 
etter kulturminneloven 

Det er ikkje registrert utvalde naturtypar, 
prioriterte  artar,  verna  vassdrag, 
nasjonale  laksefjordar  og  laksevassdrag, 
objekt, område og kulturmiljø freda etter 
kulturminnelova innanfor området. 

  X 

b) truede arter eller naturtyper, verdifulle 
landskap, verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt eller regionalt 
viktige mineralressurser, områder med 
stor betydning for samisk 
utmarksnæring eller reindrift og 
områder som er særlig viktige for 
friluftsliv 

Det  er  ikkje  registrert  trua  artar, 
naturtypar  eller  verdifulle  landskap, 
nasjonalt  eller  regionalt  viktige 
mineralressursar,  område  med  stor 
betyding  for samisk utmarksnæring eller 
reindrift  og  områder  som  er  særleg 
viktige  for  friluftsliv. Området  er  rikt på 
kulturminne  og  planområdet  er 
undersøkt av kultruminnemyndigheitene. 
Det  er  ikkje  registrert  automatisk  freda 
kulturminne.  Registrert  krigsminne 
innanfor  foreslått  planområde  vil  bli 
fjerna, men  er  ikkje  vurdert  å  vere  eit  
verdifullt  kulturminne  eller  inngå  i 
verdifullt  kulturmiljø.  Forholdet  til 
krigsminnelokalitet  er  vurdert  å  vere 
avklara i overordna plan. 

  X 

c) statlige planretningslinjer, statlige 
planbestemmelser eller regionale 
planbestemmelser gitt i medhold av 
plan‐ og bygningsloven av 27. juni 2008 
nr. 71 eller rikspolitiske bestemmelser 
eller rikspolitiske retningslinjer gitt i 
medhold av plan‐ og bygningsloven av 
14. juni 1985 nr. 77. 

Tiltaket er  ikkje vurdert å vere  i konflikt 
med  statlege  planretningsliner,  statleg 
planføresegner  eller  regionale 
planføresegner gitt i medhald av plan‐ og 
bygningslova  eller  rikspolitiske 
retningsliner  gitt  i medhald  av  plan‐  og 
bygningslova. 
 

  X 

d) større omdisponering av områder avsatt 
til landbruks‐, natur‐ og friluftsformål, 
samt reindrift eller områder som er 
regulert til landbruk og som er av stor 
betydning for landbruksvirksomhet 

Tiltaket medfører ikkje omdisponering av 
områder sett av til LNF‐ område, reindrift 
eller område som er regulert til landbruk 
og  som  er  av  betyding  for 
landbruksverksemd 

  X 

e) økt belastning i områder der fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder er overskredet 

Tiltaket er  ikkje vurdert å medføre auka 
belasting  i  område  der  fastsette 
miljøkvalitetsstandardar er overskride. 

  X 
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f) konsekvenser for befolkningens helse, 
for eksempel som følge av vann‐ eller 
luftforurensning 

Tiltaket  er  ikkje  vurdert  å  medføre 
konsekvensar  for befolkningas helse ved 
vass‐ eller luftforureining 

  X 

g) vesentlig forurensning eller 
klimagassutslipp 

Tiltaket  er  ikkje  vurdert  å  medføre 
vesentleg  forureining  eller 
klimagassutslepp 

  X 

h) risiko for alvorlige ulykker som en følge 
av naturfarer som ras, skred eller flom. 

Planområdet er ikkje vurdert å vere utsett 
for ulykker  som  følgje av naturfare  som 
ras, skred eller flaum. 

  X 

 
Planforslaget legg til rette for vidareføring av utbygging med einebustader og er på dette stadiet ikkje 
vurdert å vere i konflikt med forskriftas bokstav b) knytt til verdifulle kulturminne eller kulturmiljø. 
 
Planlagt tiltak vil bli vurdert opp mot «Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging» . Dersom det mellom varsel om oppstart og offentleg ettersyn av planarbeidet 
skjer endringar slik at planen likevel kan få vesentlege verknader for miljø og samfunn vil det i 
planforslaget bli gitt ei særskilt skildring av planens verknader. 
 
Det er ikkje registrert andre interesser i planområdet som gjer at kriteria i pkt. a) – h) vert utløyst. 
 
Planforslaget vert vurdert til ikkje å utløyse krav om konsekvensutgreiing etter § 8 i forskrifta. Dette da 
det er vurdert at planforslaget ikkje vil få vesentleg verknad for miljø og samfunn etter kriteria i § 10: 
 
Planområdet er geografisk avgrensa og verknader av planen vil etter vår vurdering bli tilstrekkeleg 
gjort greie for og vurdert i det ordinære planarbeidet. Dette gjeld forhold innanfor planområdet og for 
tilgrensande areal. 
 


