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Forslag til plannavn Gamleveg/Kleppenvegen boligområde

Gnr./bnr. Gnr. 46 / Bnr. 1, 8, 11, 45

Forslagstiller GS Byggtech AS på vegne av grunneierne 

Fagkyndig Asplan Viak AS

1. HOVEDINNHOLDET I PLANINITIATIVET
Formålet med planarbeidet er å utarbeide en felles reguleringsplan for boligutvikling på 
eiendommene gnr. 46 bnr. 8, 11 og 45. En mindre tilgrensende eiendom i øst, gnr. 46 bnr. 1, regulert 
som gangveg, ønskes implementert i planen. Ved varsel om oppstart av planarbeidet er det i samråd 
med Midt-Telemark kommune vurdert som hensiktsmessig å ta med deler av eiendommene 
gnr./bnr. 9/543, 46/55, 46/56, 46/57, 46/40, 46/12, 46/51 og 46/62 av hensyn til å kunne tilpasse 
planen til tilstøtende arealer med hensyn til adkomst og veger.

Det vil i planarbeidet bli sett på løsninger for området som muliggjør å bebygge/utvikle eiendommen 
på øvre nivå og eiendommene på nedre nivå hver for seg, og løsninger for å bebygge eiendommene 
sammen.
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2. PLANOMRÅDET OG VIRKNINGER
Planområdet ligger nord i Bø sentrum og nordøst i krysset Folkestadvegen/Gamleveg. Eiendommene 
utgjør mesteparten av området som i nylig vedtatt sentrumsplan for Bø sentrum har benevnelsen 
B15. Planområdet er på ca. 8 daa.

Figur 1 Oversiktskart. Planområdet ligger nord i Bø sentrum.
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Figur 2 Sentrumsplanen for Bø sentrum. Planområdet omfatter mesteparten av felt B15 i denne planen.

Planområdets avgrensning følger i prinsippet eiendomsgrensene til de ovennevnte hovedeiendom-
mene. I tillegg er det på varslingsstadiet i planarbeidet tatt med deler av tilstøtende gangveg i vest og 
deler av Gamleveg i sør, i tilfelle det i løpet av planprosessen viser seg å bli behov for å tilpasse 
arealene til hverandre. Med samme formål er varslingsgrensene trukket delvis inn på de tilstøtende 
eiendommene i nord og øst som nevnt i kapittel 1. Eiendommen gnr./bnr. 46/11 omfatter gang-
/sykkelstien nord i planområdet og en del av det som i reguleringsplan for del av Kleppenjordet er 
regulert til friluftsområde.  

Figur 3 Utsnitt av reguleringskartet med planområdet til reguleringsplan for del av Kleppenjordet markert. 
(Kilde: Kommunekart for Bø kommune.)
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Figur 4 Varslingsgrensen. Foreløpig avgrensning av planområdet.

Alle de tre hovedeiendommene er i dag bebygget med eldre boligbebyggelse. Det er ikke knyttet 
bestemmelser om vern til noen av disse, og all bygningsmasse forutsettes revet i nytt prosjekt. 

Området ligger på to nivåer med en markert skråning mellom. Høydeforskjellen er 17 meter fra de 
eiendommene som ligger ut mot Gamleveg, til eiendommen som ligger øverst med atkomst fra 
Kleppenvegen. Begge nivåene har gode atkomstforhold. Området ligger meget sentrumsnært, er 
soleksponert mot sør og vest og er attraktive å utvikle til boligformål. 

Langs nordsiden av planområdet ligger en gang-/sykkelforbindelse i en bakke mellom Kleppenvegen 
og Folkestadvegen. I og på toppen av skråningen fra gangvegen og opp til øvre nivå på planområdet 
er det trær som skjermer planområdet mot områdene videre nord. På nedre nivå står to trær som vil 
bli vurdert bevart i utformingen av nytt prosjekt.
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Figur 5 Gangforbindelse mellom Kleppenvegen og Folkestadvegen sett mot vest. Trær i skråning på 
planområdet til venstre i bildet.

Det er i områdereguleringen for Bø sentrum regulert støysoner langs Folkestadvegen, se figur 2 over.

3. INNHOLD I PLANFORSLAGET
Forslagsstiller ønsker en reguleringsplan som muliggjør oppføring av leilighetsbygg på området. Det 
er også et ønske å se på løsninger hvor man kan utvikle øvre og nedre nivå av planområdet hver for 
seg og samlet. 

I planforslaget blir det viktig å belyse forholdene til områdets beskaffenhet; tilpasning til skråningen 
og nivåforskjellen mellom øvre og nedre del av planområdet. Bebyggelsens volumer og høyder blir 
viktig med tanke på tilpasning til omkringliggende bebyggelse og visuell fjernvirkning. Man vil se på 
hvordan bebyggelsen vil fremstå i silhuett mot nord på øvre nivå.

Det er ønskelig å legge til rette for et godt boområde med energivennlige løsninger. Atkomstforhold 
og parkeringsløsning vil bli vurdert med høyder, stigningsforhold og antall parkeringsplasser som 
grunnlag for planforslaget.

Som underlag og dokumentasjon for planforslaget vil det bli gjennomført geotekniske vurderinger 
(områdestabilitet) og støyvurderinger av fagkyndige.
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4. FORHOLDET TIL OVERORDNEDE PLANER
Planforslaget vil forholde seg til rammene i områdereguleringen for Bø sentrum. Relevante krav i 
planbestemmelsene § 3.2 Krav til detaljregulering vil bli ivaretatt. Det blir utarbeidet en 
illustrasjonsplan iht. samme bestemmelsene § 3.3.

5. VIRKNINGER AV PLANINITIATIVET
Forhold som vil bli berørt av planinitiativet og som er ansett som relevante å belyse i planen:

 Støyforhold
 Geotekniske forhold / Grunnforhold
 Foreslått bebyggelses tilpasning til bygde og naturgitte omgivelser
 Bebyggelsens tilpasning til topografi og områdets beskaffenhet
 Fjernvirkning
 Vegetasjon og bevaring av trær på området
 Adkomst og trafikk

6. VARSLING, SAMARBEID OG MEDVIRKNING
Følgende offentlige instanser blir varslet om oppstart av planarbeid:

 Fylkesmannen i Vestfold og Telemark
 Telemark Fylkeskommune, regionaletaten
 Statens vegvesen, Region sør
 Midt-Telemark Energi as
 Representant for barn og unge v/Jorunn Lindgren Wighus
 Miljøhygienisk avdeling
 NVE Region sør
 Råd for funksjonshemma
 Eldrerådet
 Midt Telemark brann og redningstjeneste
 Bø turlag v/Arne Hjeltnes
 Telenor servicesenter for nettutbygging
 Skagerrak Nett AS
 Midt-Telemark kommune

I tillegg varsles berørte naboer og gjenboere.

Planprosessen følger ordinært medvirkningsopplegg med varsel om oppstart av planarbeid og 
offentlig ettersyn. Dialog med offentlige instanser og berørte parter tas ved behov. Det legges ikke 
opp til ekstraordinær medvirkning.

7. KONSEKVENSUTREDNING
Det er gjort en vurdering av om planarbeidet vil bli fanget opp av krav om konsekvensutredning i 
forskrift om konsekvensutredninger. Planen vil legge til rette for boligutvikling på et område som i 
overordnet plan er avsatt til boligformål og som i områderegulering er regulert til boliger. Planen er 
vurdert til å ikke få vesentlige virkninger for miljø og samfunn. På bakgrunn av en nærmere vurdering 
konkluderes det med at planforslaget ikke faller inn under kravene om konsekvensutredning.


