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098/19 Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019 

 
 

Forslag til detaljregulering for Furnes vest 
 
 

Rådmannens forslag til innstilling: 
I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljregulering for Furnes vest ut til 
offentlig ettersyn. 
 

 
Plan- og utviklingsutvalg 22.11.2019: 
 
Behandling: 

Rådmannens forslag til vedtak ble enstemmig vedtatt. 
 
PLUT- 098/19 Vedtak: 

Vedtak: 
I henhold til i plan- og bygningsloven §12-10 legges forslag til detaljregulering for Furnes vest ut til 
offentlig ettersyn. 

 
Vedlegg: 

11.11.2019 Planbestemmelser Furnes Vest 1426032 

11.11.2019 Furnes vest 1426033 

11.11.2019 Planbeskrivelse Furnes vest 11.11.19 1426034 

11.11.2019 ROS analyse Furnes Vest 08_12_2015 1426038 

 

 
 
Saksopplysninger: 
 
1. gangs behandling 
 
Valnesfjord Invest AS fremmer revidert forslag til detaljregulering for Furnes vest.  
Planområdet er på 66,7 daa og omfatter hele eller deler av gnr. 76, bnr. 2, 25, 95, 139, 199, 266 og 379. 
Området ligger i Valnesfjord mellom Furnes og Furnesstranda ca. 1.1 km fra Valnesfjord sentrum. 
Planforslaget er innsnevret i forhold til opprinnelig forslag fra 2017, der adkomst via Holten nå er 
fjernet, samt boligarealer nord for Furnesveien. 
 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for boliger med tilhørende teknisk infrastruktur, 
herunder felles leke- og uteoppholdsareal. Det tillates maksimalt 38 boenheter, fordelt på 15 
boligtomter med felles lekeareal i umiddelbar nærhet. 
 
Området er tidligere ikke regulert men er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligformål. Formålene 
er i tråd med overordnet plan og planforslaget vurderes derfor ikke å utløse krav om 
konsekvensutredning. 



 
Det foreligger ingen kjente registreringer av biologisk mangfold innenfor planområdet. 
 
Nye Valnesfjord skole og flerbrukshall ligger på Løkås, ca. 2 km fra planområdet. På Skaft, ved Furnes, ca. 
500 m vest for planområdet, er det småbåthavn. Her er det også møtelokale for Valnesfjord 
båtforenings lokale. 
 
Planprosessen fram til 1. gangs behandling fremgår av vedlagt planbeskrivelse. Med 
bakgrunn i oppstartsmelding er innkomne forhåndsmerknader gjengitt og kommentert. Mange av disse 
er ikke lengre relevante siden planområdet er innskrenket. 
Rådmannen tar kommentarer/vurderinger til etterretning og har ikke ytterligere kommentarer direkte 
til disse. 
 
Planforslaget har vært til intern behandling i kommunen, bl.a. barnas representant og VVA. 
Merknad fra barnas representant: 
 
Viser til tilsendte dokumenter angående Furnes vest. 
Ut fra disse dokumentene, kart, planbestemmelser og planbeskrivelse, kan jeg ikke se at det er spesielle 
utfordringer i forhold til barn og unge.  
Jeg registrerer at det er satt av areal til lekeplasser og at det i planbestemmelsene er satt klare 
forutsetninger knyttet til ferdigattest og/eller midlertidig brukstillatelse knyttet til dette. 
 
Det er lagt inn krav om etablering av lekeplass før brukstillatelse i rekkefølgebestemmelsene. 
 
Tilgjengelig for alle er ivaretatt ved føringer lagt inn i planbestemmelsene. 
Rådmannen anbefaler at planforslaget legges ut til offentlig ettersyn. 
 
 
 
 
 
Geir Mikkelsen 
rådmann 
 


