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Reguleringsplan for Ulvangsøya hyttefelt 

 

Administrasjonssjefens innstilling: 

 

1. Med henvisning til Plan- og bygningsloven(Pbl.) §§ 12-10 og 12-11, legges 

detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt (Planid: 1822 201502) ut til offentlig ettersyn.   

2. Med henvisning til Pbl. §12-10 settes frist til å uttale seg til planen og eventuelt 

fremme innsigelse til seks uker fra dato for vedtak.  

 

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 26.10.2017 sak 61/17 

Behandling: 

 

Roy Åge Edvardsen ba om vurdering av sin habilitet. Roy Åge Edvardsen ble enstemmig 

erklært inhabil med hjemmel i FVL §6, 1. ledd a). 

 

Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling. 

 

Vedtak: 

1. Med henvisning til Plan- og bygningsloven(Pbl.) §§ 12-10 og 12-11, legges 

detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt (Planid: 1822 201502) ut til offentlig ettersyn.   

2. Med henvisning til Pbl. §12-10 settes frist til å uttale seg til planen og eventuelt 

fremme innsigelse til seks uker fra dato for vedtak.  

 

Saksutredning:  

 

Privat planforslag for hyttefelt på Ulvangsøya er nå klart for første gangs behandling.  

 

Hensikten bak planen er å etablere et hyttefelt i tilknytning til to eksisterende fritidsboliger. 

Det planlegges 11 nye fritidstomter i feltet, slik at totalt antall fritidsboliger vil være 13 når 

feltet er fullt utbygd. 

 

Oppstartsmøte ble avholdt 19.10.2015. 

Oppstart av planarbeid ble varslet 03.12.2016.  

Planforslag ble mottatt av kommunen 04.09.2017. 
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Vurderinger: 

 

Plan- og bygningsloven §12-10, 1. ledd, sier følgende:  

 

 «Forslag til reguleringsplan sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi uttalelse 

og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. Dersom reguleringsplan er 

underlagt krav om konsekvensutredning etter § 4-2, skal konsekvensutredningen følge 

planforslaget.» 

 

Plan- og bygningsloven §12-11 sier følgende:  

 

 «Når forslaget til reguleringsplan er mottatt av kommunen, skal kommunen snarest, og 

senest innen tolv uker eller en annen frist som er avtalt med forslagsstiller, avgjøre om 

forslaget skal fremmes ved å sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn og 

behandles etter reglene i §§ 12-9 og 12-10. Kommunen kan samtidig fremme 

alternative forslag til regulering av arealet. Finner ikke kommunen grunn til å fremme 

forslaget, skal forslagsstilleren innen tre uker underrettes ved brev. Er forslaget i 

samsvar med kommuneplanens arealdel eller områderegulering, kan avslaget kreves 

forelagt kommunestyret.» 

 

Etter faglig gjennomgang og teknisk kontroll vurderer kommunen det slik at planforslaget kan 

legges ut til offentlig ettersyn slik det foreligger.  

 

Vedlegg:  

Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 30.08.2017 

Plankart 

Planbestemmelser 

Sjekkliste for ROS 

Innkomne merknader 

Merknadsbehandling 

Diverse snitt hentet fra KU Landskap 

 

Mappevedlegg 

KU Landskap 

KU Friluftsliv 

KU Landbruk 

KU Reindrift 

  

 


