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Kunngjøring  
 
 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8 kunngjøres det igangsetting av Plan 
0263.00 - Detaljregulering for boliger i Skulegata 25, Bryne, Time kommune.  
 
 

 
 
 
Planområdet ligger i Bryne sentrum i Time kommune og omfatter gbnr 3/92 m.fl, 
området er på 1,5 daa. Forslagsstiller, Hugo Drangsholt Daatland, ønsker å regulere om 
eiendommene til boligformål der det planlegges et påbygg og garasje for 25A, gbnr 
3/750, en carport for 25B, gbnr 3/751, og det planlegges en ny enebolig med garasje for 
25C, gbnr 3/92. Det vil bli tilrettelagt med garasje/carport samt en biloppstillingsplass for 
hver av boenhetene. I tillegg vil de ha sykkelparkering både i garasje/utebod samt 
utendørs. Det er avsatt plass til renovasjon på hver enkelt eiendom. Planområdet er 
regulert fra før av; Skulegata 25, Bryne, planid 0263.02 og er vedtatt 29.08.10. 
Planområdet er her avsatt til formålene konsentrert småhusbebyggelse, allmennyttig 
formål – barnehage, felles lekeareal, felles gangareal og felles parkeringsplass. Time 
kommune har konkludert med at prosjektet så langt ikke utløser utredningsplikt jfr. PBL 
§4-2 og forskrift om konsekvensutredning, og det skal derfor ikke gjennomføres 
konsekvensutredning. Det er likevel behov for å utdype enkelte tema jfr. møtereferat fra 
oppstartsmøtet 20.11.18 og planinitiativ. 
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I samsvar med plan- og bygningsloven §12-15, blir det lagt opp til felles behandling av 
reguleringsplanforslag og byggesøknad. Denne kunngjøringen gjelder også som 
nabovarsel for byggesøknaden. 
 
 
Planprosess 
20.11.18 - Oppstartsmøte ble holdt 
29.01.19 – Kunngjøring blir sendt ut til berørte parter og offentlige instanser 
04.03.19 – Merknadsfrist for kunngjøring (minimum fire ukers høringsfrist). Det er viktig 
at man benytter denne muligheten, da det er i denne fasen det er minst ressurskrevende 
for alle parter å gjøre endringer/justeringer. 
Vår 2019 - Utarbeidelse av plan til 1. gangs høring – Kommunen overtar etter dette 
forslaget til detaljreguleringsplanen og det vil bli ny høringsfrist på utarbeidet 
planforslag. 
Sommer 2019 - 2. gangs høring 
Høst 2019 - Vedtak av reguleringsplanen 
 
 
Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til: 
LandArk as, adresse: Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord, tlf: 92 62 25 56,  
epost: landark@landark.no 
Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeidet m.m. er også lagt ut på Time kommune 
sin hjemmeside http://www.time.kommune.no under fanen kunngjeringar – Varsel om 
oppstart: Plan 0263.00 - Detaljregulering for boliger i Skulegata 25, Bryne. 
 
Eventuelle merknader til reguleringsplanarbeidet sendes til LandArk as med gjenpart/kopi 
til Time kommune post@time.kommune.no, eventuelt Plan og utbygging, Pb 38, 4349 
Bryne, innen 04.03.2019. 
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