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Formål med planendringen 
Reguleringsplan for Svelvigen brygge ble vedtatt 18.12.2018.  Bebyggelsen i området er under 
bygging og er omsøkt. I forbindelse med prosjektering og bygging har det foretatt mindre justeringer 
av utforming og plassering av bebyggelsen innenfor formålsområdene BBB1 og BBB2. Det sees derfor 
formålstjenlig å justere litt på grensene mellom overnevnt formålsområder og fellesområdet BUT 1, 
slik at avgrensingene mellom felles og private uteområder blir mer riktig i forhold til endelig 
plassering av bebyggelse og utforming av felles uteområder. 

 

Planområdet – gjeldende regulering 
Gjeldende reguleringsplan for området er «Detaljregulering for Svelvigen brygge, Strandgaten 25 og 
gjelder for et areal på ca. 24 daa i Svelvik.  
Foreslått «mindre» endring av reguleringsplanen vil ikke medføre endring i plangrense eller gi 
virkninger utenfor planområdet. 

 
Gjeldende reguleringsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Bebyggelse 
Bebyggelsen innenfor formålsområdene BBB1 og BBB2 ble rammesøkt 19.02.19 og gitt godkjenning 
28.06.2019. 

 
Bebyggelse 

 

 

 

 

 

 



Planendring 
Planendringen som ønskes gjennomført er en justering av formålsgrensene mellom fellesområdet 
BUT1 og boligområdene BBB1 og BBB2. Fellesområdet BUT1 vil opprettholde arealet på 510 m2 og 
planendringen medfører ingen endringer i bestemmelsene. 

 
Gjeldende reguleringsplan – bebyggelse vist med grå farge  

 
Forslag endret reguleringsplan – bebyggelse vist med grå farge 



 

 
Illustrasjonen viser foreslått plangrense for endringen 

 

Samfunnssikkerhet  
Samfunnssikkerhet i arealplanleggingen skal forhindre at det gjennom arealdisponering introduseres 
ny risiko og sårbarhet i samfunnet. Det bør unngås at det brukes arealer som inneholder uønsket 
risiko og sårbarhet, eller planene tilpasses på en slik måte at risiko og sårbarhet unngås.  
Det vurderes at forslag til endringen ikke medfører behov for ny vurdering av risiko og sårbarhet 
utover det som er vurdert i forbindelse med opprinnelig planforslag. 
 
Medvirkning  
Krav til medvirkning følger plan- og bygningsloven. Berørte parter vil ha mulighet for å uttale seg i 
forbindelse med varsling om oppstart samt når planen legges ut til offentlig ettersyn.  
På oppstartsmøtet vil rammer, krav og forventninger til reguleringsendringen bli avklart.  
 
Vurderingen av behov for konsekvensutredninger  
Forskrift om Konsekvensutredninger fastlegger at det er den som fremmer planen som har ansvaret 
for å vurdere om planen omfattes av det som kalles forskriftenes saklige virkeområde. Kommende 
planarbeid er vurdert etter KU-forskriftens § 6 og 8 og forslagsstiller kan ikke se at planendringen 
utløser krav om konsekvensutredning. 

 



Vedlegg: 

Gjeldende reguleringsplan (plankart og bestemmelser) 

Forslag til reguleringsendring (plankart) 
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