
Naboer og gjenboere 

Varsel om oppstart av detaljregulering for Skogsleitet, gbnr. 150/269 m.fl. – Skoge i 
Øygarden kommune 

På vegne av tiltakshaver Bright View AS varsles det i henhold til plan- og bygningslovens § 12-8 
igangsetting av planarbeid for Detaljregulering for Skogsleitet, gbnr. 150/269 m.fl. – Skoge, Nasjonal 
plan-ID: 462620200005. Planen fremmes som en privat reguleringsplan hvor Besseggen Arkitekter AS 
og Arealtek AS er engasjert til å utarbeide planen. 

Planområdet er på ca. 145,5 daa og ligger langs fv. 560 Søre Fjellavegen med adkomst fra 
Skogevegen i Øygarden kommune. Planområdet består av gbnr: 150/ 280+269 m.fl. Hensikten med 
planen er å tilrettelegge for grøntområder, lekeplasser, privat/offentlig tjenesteyting, boliger i form 
leilighetsbygg, rekkehus, blokkbebyggelse m.m. med tilhørende teknisk infrastruktur. 

 Figur 1. Forslag til planavgrensning. Planavgrensning som 
viser gjeldende plan. Kilde: Arealtek AS. 

Eiendommen ligger på en høyde nord for Skogsskiftet kommunesentrum. Tomten har utsikt mot 
fjorden. Området er per i dag ubebygget, bestående av skog, bart fjell og myr. Området er under 
utvikling til å bli et attraktivt boligområde. 



Figur 2. Planområde (rød ring) i forhold til kommuneplan 
og kommunedelplan. Kilde: Øygarden kommune. 

Gjeldende planer 
Planområdet er i kommuneplanens arealdel 
for Sund (2010-2020), vedtatt 04.10.2011 
avsatt til framtidig bolig. Kommunedelplan for 
Skogsskiftet 2009-2021, vedtatt 08.02.2011. 
Området er tidligere regulert i reguleringsplan: 
«Skogsskjenet Bustadområde, arealplan-ID: 
245_20150001». Gjeldende plan legger til 
rette for frittliggende- og konsentrert 
småhusbebyggelse, blokkbebyggelse, 
motorsportanlegg, teknisk infrastruktur, 
lekeområde og grøntarealer m.m. 

Kommunedelsenteret Skogsskiftet 



Figur 3. Beliggenhet av planområde. 

Forslag til planavgrensning 
Planavgrensning tar utgangspunkt i planlagt utbygging. 
Det er tenkt at planområdet bygges ut i to byggetrinn. 
Østre delen er tenkt som byggetrinn 1 og vestre del er 
tenkt som byggetrinn 2. Byggetrinn 3 er langt fram i tid 
og tiltakshaver ønsker ikke å ha med dette område da en 
ikke har planer om utbygging på dette feltet i nærmeste 
fremtid. 

Planlagt utbygging 
Det er planlagt å fortette området med leilighetsbygg, 
omsorgsboliger og rekkehus. I første byggetrinn er det 
planlagt å bygge Bovieran (vist med rød pil i utsnitt). 
Prosjektet består av ett leilighetsbygg med 
atrium/vinterhage. Leilighetsbygget er av typen 
«Bovieran», som er et veletablert boligkonsept i Sverige. 
Konseptet går ut på å skape gode boliger sentrert rundt 
et frodig uteareal hjertet i prosjektet. Utearealet er felles 
for alle beboerne og dekket med glasstak slik at det kan 
benyttes året rundt. 

Det er 19 leiligheter i hver etasje. 
Leilighetssammensetningen er lik for hvert plan og 
varierer mellom 2 3 roms leiligheter mellom 52m2 og 
75m2. 

Figur 4. Planavgrensning med byggetrinn. Kilde: Arealtek AS. 
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I tillegg er det planlagt leilighetsbygg i byggetrinn 1. Leilighetsbyggene er planlagt med 24-28 
leiligheter som er fordelt på 4 etasjer. Leilighetsstørrelsene varierer fra 34 m2 – 86 m2. Videre skal det 
planlegges for felles parkeringsløsning, teknisk infrastruktur i form av veger, gang- og 
sykkelveger/fortau og gode uteoppholdsarealer og parker. Midt på området er det planlagt en ny 
park, parken blir bestående av åpent vannspeil, beplanting og interne stier for god tilgjengelighet. 
Parken blir et sentralt element for planområdet og har hensikten av å løfte opp bomiljøet. 

Det vises til presentasjon som blir lagt ut på hjemmesiden og som ble presentert for kommunen. 



 

Byggetrinn 2 planlegges for boliger, omsorgsboliger rekkehus, leiligheter, teknisk infrastruktur i form 
av veger og gang- og sykkelveger/fortau, parkering, uteoppholdsareler, lekeplasser m.m. Det skal 
etableres gode forbindelser mellom byggene og parken som ligger sentralt innenfor planområdet. 
Det skal tilrettelegges for gode interne stiforbindelser som binder sammen boligområdene og 
parken. 
 
Det er foretatt en vurdering av planforslaget etter bestemmelsene i KU-forskriften.  
Planens virkning på miljø og samfunn anses ikke å være til vesentlig ulempe eller utløse krav om 
konsekvensutredning, jfr. forskrift om konsekvensutredning §§1, 6 og 8.  
 
Det er tatt utgangspunkt i kjent kunnskap. Etter en samlet vurdering av egenskaper ved det planlagte 
tiltaket og tiltakets virkning på omgivelsene anses det ikke påkrevd med konsekvensutredning. 
Konsekvenser for miljø og samfunn synliggjøres og beskrives nærmere i planbeskrivelsen. 
Relevante tema som trafikksikkerhet, samfunnssikkerhet og beredskap, samt andre tema som måtte 
fremkomme i planprosessen, vil bli utredet og beskrevet nærmere i planbeskrivelsen slik at man 
oppfyller formålet med KU-forskriften; sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tilstrekkelig 
ivaretatt i planarbeidet. 
 
Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte med kommunen er tilgjengelig på www.arealtek.no og på 
kommunens nettside www.oygarden.kommune.no. 

Spørsmål og innspill til planarbeidet kan rettes til: Arealtek AS v/Henri Auer, Elvarheimgt. 10B, 2408 
Elverum, henri@arealtek.no, mobil: 459 19 853  

Det planlegges med 1. gangs behandling i formannskapet våren 2021. Frist for å komme med 
merknader til oppstartsvarselet er 23.12.2020. Det vil også bli anledning til å komme med merknader 
til planforslaget i forbindelse med offentlig høring. Det gjøres oppmerksom på at innsendte 
merknader ikke blir besvart med brev, men følger saken til politisk behandling. 

Vennlig hilsen 
Arealtek AS 
 
Henri Auer 
arealplanlegger 
Tlf: 459 19 853 
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