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REGULERINGSPLANER FOR BRATTÁSVIKA. SØKNAD OM ENDRING AV
UTNYTTELSESGRAD (T-BRA) FRA 80 M2 TIL 120 M2

Vedlegg: Brev fra Brattåsvika og Skinnbrokvika Hyttelag vI Sten Slettmyr, datert her 09.02.10. Karttsnitt av
11.05.11 av kommuneplanens arealdeL.

Sammendrag:

I brev (datert her 09.02.10) søker Brattåsvika og Skinnbrokvika Hytelag v/ Sten Slettmyr om
endring av reguleringsbestemmelsene gjeldende maks. størrelse (utnyttelsesgrad) på hytter i dette
området. Dette begrunnes med følgende:

"Hyttelaget søker herved om endring av (T-BRA) fra 80m2 til 120m2. Vedtaket i hytte laget om
søknad om endret areal er et samlet vedtak gjordt i årsmøte (kopi av ref vedlegges). Søknaden
gjelder samlet for alle hyttetomter i Brattåsvika og Skinnbrokvika, Gr. nr 76 - Br. nr 1 - 2 - 3 - 4
- 8 og 9."

I området Brattåsvika/Skinnbrokvika er det vedtatt 3 reguleringsplaner for fritidsbebyggelse (se
vedlagt kartskisse) som fortsatt er gjeldende. Disse er:

· Reguleringsplan for Brattåsvika (76/9) - Brattåsen vedtatt 10.09.2003.
· Reguleringsplan for Brattåsvika Fritidsbebyggelse vedtatt IL .05. 1 995.
· Reguleringsplan for Brattåsvika vedtatt 13.10.1983.

I tilhørende reguleringsbestemmelser er det for de to eldste planene satt et maks. brutto
grunnareal på 80 m2 på hyttebebyggelsen, inkL. uthus.
I den nyeste fra 2003 er det fastsatt at maks. tilatt bruksareal (T-BRA) på hyttebebyggelsen ikke
kan overstige 80 m2, inkL. uthus/anneks.

Kommuneplanens arealdel 2009-2021 (rullering) ble vedtatt i kommunestyret 03.02.2011. I
bestemmelsenes § 2.1 Plankrav, pkt. 2.1 c), står det bL.a.:" Innenfor H-områdene der bygging av
fritidsboliger bare kan skje etter godlgent reguleringsplan må avkjørsels- og parkeringsforhold
være avklart. Fritdsboligene kan oppføres i 1 etasje med maks. gesimshøyde 3, O m og maks.

mønehøyde 5,5 m, der høydene måles fra gjennomsnittlig planert terrengnivå. Totalt bebygd
areal (T-BYA) på hyttebebyggelse kan ikke overstige 120 m2. Herav tilates oppført uthus/anneks



på 30 m2. Det kan ikke reguleres områder større enn 1 daa til formål fritdsbebyggelse for den
enkelte tomt. Uthus kan ikke innredes med rom for varig opphold/overnatting."

Som det fremgår her er føringene for maks. størrelse på fremtidig hyttebebyggelse i kommunen
lagt.

I området Brattåsvika/Skinnbrokvika er det i dag ca. 30 eksisterende hytter innenfor gjeldene
reguleringsplaner (maks. 80 m2) og ca. 20 eksisterende hytter der i utgangspuntet
kommuneplanens arealdel (maks 120 m2) vil gjelde.

Dette vil bli en problemstiling når hytteeiere søker om tilbygg på eksisterende hyter. Det vil
virke urimelig at hytteeiere i Brattåsvika innenfor gjeldende reguleringsplaner fortsatt vil ha
maks. brutto grunnareal på 80 m2 å forholde seg til mens hytteeiere i Brattåsvika og
Skinnbrokvika for øvrig kan forholde seg til (T-BYA) 120 m2.
Plankavet i forannevnte pkt. 2.1 c) vil først og fremst tre inn når det er snakk om fortetting i
eksisterende områder uten reguleringsplan, for eksempel hytteområdet H3 i arealdelen.

Med bakgrunn i nylig behandling/rullering av kommuneplanens arealdel anser rådmannen ingen
grunn til ny høringsrunde på søknad om økning av utnyttelsesgraden i gjeldende
reguleringsplaner. Hyttelaget anses å representere alle berørte hytteeiere i dette området.

Rådmannen anbefaler derfor at grad av utnytting endres i de 3 gjeldende reguleringsplaner i
Brattåsvika. Det gis følgende endring/ordlyd i bestemmelsene: Totalt bebygd areal (T-BYA) på
hyttebebyggelse kan ikke overstige 120 m2. Herav tilates oppført uthus/anneks på 30 m2.

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12-14.

INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12- 1 4 godlqenner planutvalget det fremlagte
forslag til endring av reguleringsbestemmelsene for følgende gjeldende reguleringsplaner
i Brattåsvika:

o Reguleringsplan for Brattåsvika (76/9) - Brattåsen vedtatt 10.09.2003.
o Reguleringsplan for Brattåsvika Fritidsbebyggelse vedtatt 11.05.1995.
o Reguleringsplan for Brattåsvika vedtatt 13.1 0.1 983.

I bestemmelsene endres grad av utnytting til: Totalt bebygd areal (T-BYA) på
hyttebebyggelse kan ikke overstige 120 m2. Herav tilates oppført uthus/anneks på 30 m2.

Endringen anses som mindre endring, jfr. plan- og bygningsloven § 12- 1 4.

Per Gunnar Pedersen
konst. rådmann



Brattåsvika og Skinnbrokvika Hyttelag

vi Sten Slettmyr
Terneveien 19

8200 Fauske
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Fauske Kommune

Sektor drift/teknikk

Seksjon plan

Postboks 84

8201 Fauske

SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSPLANER

Hyttelaget søker herved om endring av (T-BRA) fra 80m2 til 
120 m2.

Vedtaket i hytte laget om søknad om endret areale er et samlet vedtak gjordt

i årsmøte.( kopi av ref. vedlegges)

Søknaden gjelder samlet for alle hyttetomter i Brattåsvika og Skinnbrokvika,

Gr.nr 76 - Br.nr 1- 2 - 3 - 4 - 8 og 9.

Håper på et positivt svar på denne søknad.

Skulle det være noen uklarheter, så ta kontakt.

Med hilsen

~QP~--.i
For hyttâa;t û-

Vedlegg: Protokoll fra årsmøtet.



REFERA T FRA ÅRSMØTE
.
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Brattåsvika og Skinnbrokvika hyttelag
lørdag 30. mai 2009 - kl. 18.00

Innledning:
- Alle ønsket velkommen
- 27 personer til stede
- Alle medlemmene presenterte seg
- Under punktet merknad til sakslista kom det forespørsel fra hytemedlemmer "på Brattåsen" ,

som sogner til øverste parkeringsplass, om hvorfor ikke veien dit var blitt gruset. Det ble
svar av lederen at dette spørsmålet vile bli avklar i samåd med grueieren.

Sak 1

Sak2

sak)

Sak4

SakS

Sak 6

Styrets årsberetning

Forslag til vedtak:
Styrets årsberetning vedtas

Utvidelse av byggearealet
Enstemmig vedtatt

Forslag til vedtak:
Brattåsvika og Skinnbrokvika hytelag har i årsmøte 30.05.2009 vedtatt å søke
om tilatelse til å øke bebygd hyteareal fra 80 til 120 m2. Enstemmig vedtatt

Endring av hyttelagets vedtekter
"Årsmøtet holdes i pinsen hvert år" Enstemmig vedtatt

Regnskap 2008
Se vedlagte dokumenter
Kommentar til regnskapet ang. mangel på grusing av vei til park.plass - lik den
som ble gitt under punket merknader. S.d.

- -Forslag-til vedtak:

Regnskap for 2008 godkjennes av årsmøtet. Enstemmig vedtatt

Sammenkobling av vannlagets og hyttelagets strøm-
abonnement
Forslag fra Wily Høgseth:
"Det foretas ikke slik sammenkobling" Enstemmig vedtatt

Økning av brøyteavgiften
Forslag til vedtak:
Fra og med 2010 økes brøyte av giften til kr. 300.-1 Enstemmig vedtatt
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