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Figur 1 Illustrasjonen viser planområdets plassering
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1 Sammendrag
Planforslaget tilrettelegger for etablering av fritidsboliger og infrastruktur innenfor et areal som er
avsatt til fritidsboligformål i overordnet plan. Planforslaget regulerer forholdet til flomfare fra elv og
bekker, forholdet til faresone for høyspentlinje gjennom området, samt forholdet til naturmangfold
med grunnlag i rapporter fra konsulenter med spesialkompetanse i forhold til flomfare og
naturmangfold. Disse er vedlagt planforslaget. Planområdet har en arealstørrelse på ca 330 dekar og
tilrettelegger for inntil ca 170 nye boenheter. Man vurderer at gjennomføring av planen vil styrke
næringsinteressene i Fjellsætra ved å tilrettelegge for et økt markedsgrunnlag, i tillegg til at
kommunen gjennom utbyggingsavtaler vil få tilført midler som er øremerket til å styrke infrastruktur
i området. Alle tomter er plassert i sørvendt hellende terreng, og vurderes å få gode kvaliteter.
Grunneiere innenfor planområdet har bygd samlevegen Veg7 over sine teiger, og p-plass er delvis
utbygd på gbnr 29/2.

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Intensjonen med planen er å tilrettelegge for fritidsboliger. Dette er i tråd med gjeldende
kommunedelplan. I samsvar med kommunedelplan for Nysetervatnet er det gjennomført samordnet
planlegging.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er grunneierne av de største teigene innenfor planområdet, gbnr. 29/1, 2 og 4.
Plankonsulent er proESS AS.
2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke gjort tidligere vedtak i saken.
2.4 Utbyggingsavtaler
Det er ikke planlagt utbyggingsavtale i forbindelse med planforslaget.
2.5 Krav om konsekvensutredning?
Med bakgrunn i at man i hovedsak følger gitt formål i overordna plan er det vurdert at det ikke er
behov for konsekvensutredning i forbindelse med planarbeidet.

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram
Oppstartsmøte ble gjennomført med kommunen 04.05.18. Grunneiere, naboer, offentlige instanser
og øvrige interessenter ble varslet 25.06.18 i brev og e-post. Planoppstarten ble annonsert i
Sykkylvsbladet 30.06.18.
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• Kommunedelplan - Planområdet er i gjeldende kommunedelplan i all hovedsak avsatt til
fritidsboliger.

Figur 2 Plangrense sett mot gjeldende kommunedelplan

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Planområdet er i stor grad uregulert. Samlevegen Veg7 gjennom feltet er tidligere regulert sammen
med et større
parkeringsområde. I tillegg
er det innenfor
planområdet
tatt med deler
av «H10».
Bakgrunnen for
dette er at man
ønsker å vurdere
adkomst,
grøntdrag og
eventuell
fortetting i dette
området.

Figur 3 Plangrense sett mot gjeldende regulerings-planer i området
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4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende reguleringsplaner er «Område F26A i kommuneldeplan for areala kring
Nysætervatnet», «Del av F26B vest for Tudalselva og del av F5 ved Nysætervatnet» og «Bygnadsplan
for del av Nysætervatnet H10»

Figur 4 Plankart F26A, områdeplan
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Figur 5 Plankart, del av F26B

Figur 6 Plankart, bygnadsplan H10
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4.4 Temaplaner
Gjennom kommunedelplanen for Nysætervatnet er det utarbeidet en rekke temakart og -planer som
også omfatter planområdet for F26B. Der disse er aktuelle vil de bli gjennomgått under kapittel 5 og
8.
- Friluftsliv
- Kjerneområde landbruk
- Vegetasjon
- Landskapsbilete
- Naturrrisiko
- Beredskapstiltak
- Sårbare objekt
- Verksemdsrisiko
4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
- PBL – plan og bygningsloven
- RPR for barn og planlegging
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
- SOSI-standarden
- Teknisk forskrift TEK17
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge i planleggingen
- Veileder for naturmangfoldloven kap II
- Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging
- Statlige planretningsliner for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing
- Klimaprofil Møre og Romsdal

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger sentralt på Fjellsætra, øst for Sunnmørsalpane skiarena Fjellseter på nordsiden av
Nysætervegen.
• Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet er i hovedsak avgrenset ved eiendomsgrenser, formålsgrenser i kommunedelplan og
langs Nysætervegen. Planområdet er om lag 330 daa.
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Figur 7 Planområdet med rød stiplet linje sett mot ortofoto

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Nord for Nysætervegen er planområdet for det meste ubebygde utbyggingsområder bortsett fra
noen få hytter. Vegen Veg7 er bygd av grunneierne i området, og hovedvegstrukturen er allerede
etablert. Kommunen har bygd p-plass ved Nysætervegen. Sør for Nysætervegen er det bygget flere
hytter, men man vil se på muligheten for å fortette dette området noe. Gjennom planområdet
strekker det seg allerede en høyspentlinje, som er et stort inngrep.
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Tilstøtende
arealbruk i
vest, sør og
sør-øst er
annen
bebyggelse
(fritidsboliger).
Nord og nordøst er
naturområder.
«Temakart
vegetasjon
viser at
planområdet
for det meste
er skog, myr
og lav
vegetasjon.

Figur 8 Eksisterende høyspentlinje gjennom området utgjør et inngrep i området pr i dag.
Høyspentlinjens faresone er vist med gul stiplet linje i flyfoto over.

Figur 9 Utsnitt fra temakart vegetasjon

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/byform – ingen spesiell struktur.
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• Eksisterende bebyggelse - de få fritidsboligene i planområdet som er bygget er utført i tradisjonell
stil.
5.4 Landskap
• Topografi og landskap – planområdet er i stor grad sørvendt, med helninger både mot øst og vest.
Terrenget strekker seg fra ca kote 344 i sør-øst (ved Nysætervatnet) til ca. kote 436 i nord.
«Temakart landskapsbilete» viser ingen spesielle formasjoner eller punkt som i nevneverdig grad
definerer området. En «vegg i landskapet» starter i sør-vest og går gjennom sørlig del av
planområdet.

Figur 10 Utsnitt temakart landskapsbilete, planområdet i blå stipla linje

• Solforhold – vurderes som svært gode gitt planområdets beliggenhet og helning.
• Lokalklima – normal vindretning (sør-vestlig) vil kunne merkes på grunn av åpent lende, selv om
planområdets helning i stor grad er mot sør- og sør-østlig. Ingen spesielle utfordringer ut over dette.
• Estetisk og kulturell verdi – ingen særskilte verdier. Som hele området rundt Nysætervatnet er også
planområdet i «Temakart kjerneområde landbruk» vurdert som «viktig kulturlandskap».
5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Det er ingen kjente registrerte kulturminner eller -miljø innenfor planområdet.
5.6 Naturverdier
På miljøstatus.no er det registret ulike former for naturverdier innenfor planområdet. Sør-østlig del
av planområdet er merket som våtmarker (blått område). Nord-østlig del er angitt som rikmyr (svært
viktig) (blå, piksellert område). Videre er det registrert et hjortetråkk på tvers av planområdet (brun
streng). Oransje prikk indikerer registrering av molte, svartsopp og dvergbjørk.
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Figur 11 Utsnitt fra miljøstatus.no

I tillegg er det i forbindelse med planarbeidet innenfor planområdet kartlagt for naturverdier.
Vurdering av denne rapporten og kjent kunnskap opp mot naturmangfoldloven er utført under
kapittel 6 og 8.
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder
«Temakart friluftsliv» viser at planområdet inkludere to oppmarsjområder (vinter). Sommerstid
finner man en andre stier langs Tudalselva. I tillegg er det markert en framtidig skiløype ved
planområdets østlige grense.
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Figur 12 Utsnitt fra temakart friluftsliv

5.8 Landbruk
Det er ikke kjent at planområdet har vært i bruk til landbruk.
5.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst – planområdets nordlige del har hovedadkomst via «Veg 7», som var ferdigstilt i sin
helhet i 2020. Dette er en samleveg som gir adkomst til områder for fritidsboliger også vest for
planområdet. Sørlig del har to ulike adkomster. To fritidsboliger har direkte adkomst fra
Nysætervegen og de sørligste har adkomst fra Nysætervegen, men via en avkjøring lenger vest.
• Vegsystem – det er ikke noe spesielt vegsystem innenfor planområdet annet enn hovedsamlevegen
«Veg 7»
• Trafikkmengde – Nysætervegen betjener for det meste trafikk til og fra hytteområdene, men også
til Ramsstaddalen og Fausadalen hvor det er noen få fastboende gårdbrukere.
• Ulykkessituasjon - Ingen registreringer av ulykker på Nysætervegen. Ved tilknytningspunkt mellom
kommunal veg Nysætervegen og FV60 er det registrert to ulykker med lettere skade. Den ene er
skjedd ved utforkjøring og den andre er skjedd ved påkjørsel av parkert kjøretøy.
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter - Ingen etablerte gang- og sykkelveger pr. i dag.
• Kollektivtilbud – nærmeste busstopp er ved Fylkesvegen om lag 4 km fra planområdet.
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5.10 Barns interesser
Innenfor planområdet er det ikke etablert tiltak for å ivareta barns interesser pr i dag. Men området
er omslynget av friområder og aktivitetsområder, og ligger i umiddelbar nærhet til alpinanlegg og
turløyper.
5.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet – ikke relevant.
• Barnehagedekning – ikke relevant.
5.12 Universell tilgjengelighet
Romslig, ny p-plass er lett tilgjengelig for allmennheten, og dertil for bruk av turområdet og skiløype.
Ut over dette er det ikke etablert universell tilgjengelighet innenfor planområdet pr i dag.
5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp – Tudalen vassverk har brønn og ledningsnett innenfor planområdet. Denne forsyner
fritidsboligene på hhv. 29/116, 117 og 29/2/5.

Figur 13 Kartutsnitt viser eksisterende brønn og ledningsnett av Tudalen vassverk

• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. - Området er pr. i dag forsynt med strøm via
eks. høgspentlinje på 22kv som går gjennom området.
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5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold – planområdet ligger i sin helhet over marin grense. Løsmassene er henholdsvis
tykk og tynn morene. Dette vurderes til å være stabile masser. Man er videre ikke kjent med at der
avdekket ustabile masser ved tidligere utbygging i og ved området.

Figur 14 Kartutsnitt NGU løsmassekart

• Evt. rasfare – jf. NVEs aktsomhetskart er det ingen soner som strekker seg inn over planområdet.

Figur 15 Utsnitt aktsomhetskart, NVE
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• Ledninger – høgspentlinje 22v går på tvers av planområdet.
5.15 Støyforhold
Ingen kjente støyproblemer i nærområdet.
5.16 Luftforurensing
Ingen kjente kilder til luftforurensing i nærområdet.
5.17 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise, alle relevante forhold skal vurderes

HØGSPENT
FLOM

Figur 16 Risikomatrise, eksisterende forhold

• Rasfare – planområdet er ikke innbefattet av aktsomhetskart for rasfare. Hverken for jord-, snøeller steinskred.
• Flomfare – det er flere elver og bekker innenfor planområdet. I forbindelse med planprosessen er
det utarbeidet en rapport hvor eventuelle farer belyses og tiltak beskrives.
• Vind – vurdert til å ikke utgjøre risiko.
• Støy – vurdert til å ikke utgjøre risiko.
• Luftforurensing og forurensing i grunnen – ingen kjente forhold for forurensing innenfor
planområdet.
• Beredskap og ulykkesrisiko – nærmeste legekontor finner man i Sykkylven sentrum. I likhet med
hele Fjellsetra er planområdet uten slukkevann jf. «Temakart beredskapstiltak».
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Figur 17 Utsnitt av temakart beredskap

5.18 Næring
Det er ingen næring innenfor planområdet.
5.19 Analyser/ utredninger
I forbindelse med planforslaget er det utført vurdering vedrørende elver/bekker, VA-rammeplan
samt naturmangfold. Rapportene er omtalt i kapittel 7 og er vedlagt planforslaget.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planforslaget legger i hovedsak til rette for fritidsboliger.
Veg7 er videreført fra gjeldende plan F26A. Parkeringsplassen er endret noe etter dialog mellom
kommunen og grunneierne ift. behov for offentlig parkering i området.

En sentral del av planarbeidet har vært å sikre allmennheten tilkomst til de viktige friluftsområdene i
nord-øst. Dette gjøres gjennom å regulere skiløypetrasé. I tillegg sikres verdifulle naturområder
gjennom grøntstruktur.

Figur 18 Utsnitt tegnforklaring, plankart

Figur 19 Plankartet slik det foreligger i planforslaget
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
Fritidsbebyggelse, BBF – det er tre grunneiere som står som forslagsstiller for planforslaget.
Plankartet er bygget opp slik at disse grunneierne i stor grad kan bygge ut sine delfelt uavhengig av
hverandre.
•
•
•
•

BBF 1 til og med BBF10 – maksimalt 42 nye tomter. Ingen eksisterende.
BBF 11 til og med BBF25 – maksimalt 71 nye tomter. Tre eksisterende.
BBF26 til og med BBF32 – maksimalt 41 nye tomter. To eksisterende.
BBF33 til og med BBF40 – maksimalt ni nye tomter. Seks eksisterende. Innenfor disse delfeltene
er det i gjeldende reguleringsplan regulert totalt 12 tomter. Planforslaget foreslår å fortette disse
feltene med tre nye tomter sammenlignet med gjeldende regulering.

Innenfor de ulike delområdene er det angitt et maksimalt antall mulige fradelinger. Illustrasjon over
vegløsninger og tenkt tomtedeling skal følge for hvert delfelt ved første fradeling.

Figur 20 – Eiendomsgrenser er fremhevet med tykk rød linje i kartutsnittet over.

Skiløypetrasé, BST – skiløypetraséen skal sikre en enkel tilgang til oppmarsjområdene i nord-øst.
Traséen er vist gjennom naturformål (LNA) og i tilknytning til parkeringsplassen o_SPP.
Kjøreveg, offentlig, NYSÆTERVEGEN – formålet regulerer hovedvegen på Fjellsætra. Vegen er
opparbeidet.
Kjøreveg, felles VEG7/f_SKV – Veg7 er samlevegen som binder området sammen og sikrer også
adkomst til fritidsboliger vest for planområdet. Veg7 er opparbeidet, og vegtraséen er i planforslaget
ikke endret fra gjeldende regulering. f_SKV er både nye og eksisterende veger. Veger beskrives under
kapittel 6.7
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Annen veggrunn - tekniske anlegg – formålet sikrer areal ved avkjøringen til Veg7.
Annen veggrunn – grøntareal – formålet sikrer nødvendig areal til fylling og skjæring ved enkelte
veger.
Parkeringsplasser, o_SPP – formålet regulerer et større areal for felles parkeringsplass. Området er
delvis opparbeidet og sikrer samtidig areal for senere utvidelse.
Turveg, f_GT – turvegen skal sikre en turforbindelse for gående/skigående mellom f_SKV11 og
f_SKV14.
Naturformål av LNFR, LNA – formålet sikrer viktige områder for naturmangfold. Se for øvrig kapittel
6.9 og 8.6 for vurderinger knyttet til naturmangfold.
Friluftsformål, LF – formålet sikrer grønne korridorer gjennom hele planområdet. Disse er regulert for
å sikre grøntdrag som både fungerer som buffere mellom utbyggingsområder, men som også kan
fungere som områder for ferdsel og friluftsliv.
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, V – Jf. vannressurslova § 11 settes det av
areal langs elver og bekkene som skal fungere som en buffer mot utbyggingareal og gi areal til
kantvegetasjon. Områder nært elver og bekker er viktig å ivareta med et vegetasjonsbelte for å gi
planter og dyr som oppholder seg i disse områdene trygge omgivelser.
Flomfare, H320 – i henhold til flomrapport (vedlagt planforslaget) er det foreslått faresoner for flom
rundt elver og bekker. Innenfor faresonen er det ikke tillatt å oppføre bygninger eller bygningsdeler.
Høyspenningsanlegg, H370 – på tvers av planområdet går en høyspentlinje og faresonen er regulert
med totalt 30 meter (15 meter fra senter). I bestemmelsene sier man at dersom linjen legges i rør
faller faresonen bort. Det er lagt rør til dette formålet i Veg7.
Bevaring naturmiljø, H560 – viktige naturmangfoldsområder er gitt hensynssonen for bevaring.
Hensynssonen sette begrensninger til tiltak i området og området skal forbli urørt. Eventuell
klopplegging av turstier tillates.
6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
6.3.1 Bebyggelsens høyde
Det er satt de samme høydebestemmelsene for alle delfelt. Gesimshøyde skal ikke overstige 5 meter.
Mønehøyde skal ikke overstige 7 meter. Dette skal måles fra gjennomsnittlig eksisterende terreng
rundt hele bygningen.
Illustrasjonen under viser terrengsnitt gjennom den delen av byggeområdet som har brattest
terreng. Det er kun enkelte steder at terrenget er brattere enn 25 %, som er kommunedelplanen
grense for bratteste terreng som kan bebygges.

19

Planbeskrivelse
Detaljregulering for Fjellsetra F26B i kommunedelplan for areala kring
Nysætervatnet, del av gbnr. 29/1, 29/2 og 29/4 m/fl.
Sykkylven kommune (planID 15282018003)
Dato: 06.12.21, rev. 30.03.22, rev. 07.04.22

Figur 21 – Viser terrenget ved tenkt bygg 1-2-3

Figur 22 Blå linje markerer terrengsnitt for bygg 1-2-3.

Figur 23 Blå linje markerer terrengsnitt for bygg 4-5-6.

(Gul farge markerer terreng brattere enn 25 grader.)

Figur 24 Viser terrenget ved tenkt bygg 4-5-6
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Figur 25 Viser terrenget ved tenkt bygg 6-7-8

Figur 26 Blå linje markerer terrengsnitt for bygg 6-7-8.

Figur 27 Blå linje markerer terrengsnitt for bygg 8-9-10

(Gul farge markerer terreng brattere enn 25 grader

Figur 28 Viser terrenget ved tenkt bygg 8-9-10
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Figur 29 Blå linje markerer terrengsnitt for bygg 10-11.

Figur 30 Viser terrenget ved tenkt bygg 10-11.

Figur 31 Kartutsnittet viser helningskartet med terrengsnittet gjennom den bratteste delen av planområdet lengst sørvest.
Illustrasjonen er vedlagt i eget dokument. (Gul farge markerer terreng brattere enn 25 grader)
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6.3.2 Grad av utnytting
Grad av utnytting er satt til maksimalt 35% BYA pr. fradelte tomt for alle felt. Det er i tillegg gitt en
grense for maksimal utbygging på 300 m2 BRA pr fradelte tomt, og det er ikke tillatt med enkeltbygg
med størrelse over 150 m2 BRA pr tomt.
6.3.3 Antall boliger
Planforslaget legger til rette for nye og eksisterende felt for fritidsboliger. Det er ikke regulert
tomtegrenser for de ulike feltene, men er i stedet gitt en øvre grense for antall tomter innenfor hvert
enkelt delfelt. Disse er listet opp i tabellform i bestemmelsene. Eksisterende tomter er regulert med
egne delfelt. Totalt legges det til rette for maksimalt 172 nye tomter innenfor planområdet.
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Den endelige inndelingen av hyttetomter vil kunne si noe om bokvaliteten for hver enkelt hyttetomt.
Generelt kan man si at alle delfelt innehar ulike kvaliteter som sol, utsikt og nærhet til friluftsliv.
6.5 Parkering
Offentlig parkeringsplass o_SPP reguleres i samsvar med kommuneplanen på vestsiden av Veg7. I
tillegg sikrer planbestemmelsene at det skal opparbeides to parkeringsplasser pr. boenhet. Disse skal
vise på situasjonsplan.
6.6 Tilknytning til infrastruktur
Alle delområder får adkomst enten direkte fra Nysætervegen eller fra Veg7. Fra hvilken veg hvert
enkelt delområde skal få adkomst er angitt i tabell i bestemmelsene, se punkt 4.1 to siste avsnitt. For
feltene BFF4, 8, 25 og 32 tillates det etablering av internveg med adkomst fra disse.
Tomtedelingsplan skal foreligge ved søknad der det skal etableres internveger i henhold til denne
bestemmelsen.
Det forutsettes etablering av brønner og renseanlegg jf. VA-rammeplan.
6.7 Trafikkløsning
6.7.1 Kjøreatkomst
Planområdet vil få tilkomst fra Nysætervegen (KV86). Dette er en kommunal veg med fartsgrense 50
km/t som er tilknyttet FV60.
6.7.2 Utforming av veger
Veg7 er etablert samleveg for planområdet på nordsiden av Nyæstervegen.
Det foreslås flere nye adkomstveger til planområdet. Disse reguleres i ulike bredder og vil for det
meste kunne opparbeides innenfor stigningsforholdet 1:8 (12.5%). Det er kun f_SKV1, ny adkomstveg
til delfeltene BFF34, BFF35, BFF36, BFF37 og BFF38 som vil få en maksimal stigning ut over dette.
Generelt har man vurdert at de ulike vegene reguleres i 6-8 meters bredde og dette begrunnes med
forventet stigning samt antall brukere av vegen. Ved enkelte vegpartier (dette gjelder f_SKV1,
f_SKV3, f_SKV8, f_SKV11 og f_SKV13) er det regulert «annen veggrunn» for å sette av areal til
skjæringer.
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Det er ikke innregulert snuhammere ved vegens ender. Snuhammere er generelt vurdert som et
unødvendig naturinngrep, da det som regel medfører store skjæringer og fyllinger. Det er i
planføresegnene krav om at veier skal være vinterbrøyta, og at avkjørsler skal ha funksjon som
snuareal for ferdsel i området. Erfaringsmessig vurderes det at snuhammere kan medføre uønska
parkering.
VEG

BREDDE (ESTIMERT MAKS. STIGNING DER DETTE
OVERGÅR 10%)

NYSÆTERVEGEN

10 METER

VEG7

10 METER

f_SKV1

7 METER (ca. 13,7%)

f_SKV2

8 METER (ca 10.3%)

f_SKV3

8 METER (ca. 12.5%)

f_SKV4

6 METER

f_SKV5

6 METER

f_SKV6

8 METER

(f_SKV7) IKKE BENYTTET

NAVN IKKE BENYTTET FOR Å UNNGÅ FORVEKSLING
MED VEG7

f_SKV8

6 METER

f_SKV9

6 METER

f_SKV10

6 METER

F_SKV11

8 METER (ca. 11,3%)

F_SKV12

6 METER

F_SKV13

6 METER

F_SKV14

6 METER

Tabell 1 Oversikt over veger i planforslaget

6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er ikke lagt til rette for gang- og sykkelveger i forbindelse med planforslaget. Tilkomst til skiløyper
i nord-øst får man direkte fra parkeringsplass o_SPP. Man må krysse Veg7.
6.7.4 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Fradeling og tomtegrenser blir foretatt etter planens godkjenning og etter utbyggers behov.
Eiendomsforhold til felles, private veger blir tinglyst i tråd med aktuelle brukere av vegen.
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6.8 Planlagte offentlige anlegg
Parkeringsplassen o_SPP tilrettelegger for arealstørrelse i samsvar med KDP på vestsiden av Veg7. Ut
over denne er det ikke planlagt offentlige anlegg i planforslaget.
6.9 Miljø/naturmangfold
Det er i forbindelse med planarbeidet utført en rapport om naturmangfoldet i området. Denne er
vedlagt planforslaget (Rapport 2020-N31 – Miljøfaglig utredning ). Grovt sett deler fagkyndig
planområdet inn i fem delfelt (delfelt seks er hele planområdet sett under ett).
Som man ser av figuren under er det områdene D1 og D3 som har størst verdi («stor»). Ingen
områder er kategorisert med «svært stor» verdi. Øvrige områder er kategorisert til «middels» og
«noe» verdi. Med bakgrunn i dette har man i planforslaget innskrenket områder for utbygging,
spesielt områder som ligger ved D1 og D3 som begge har «stor» verdi. Generelt har man i
planforslaget tatt hensyn til områder med «stor» verdi, mens områder med «noe» til «middels» verdi
er foreslått til utbygging i tråd med kommunedelplanen.
Man har imidlertid foreslått utbygging innenfor nordvestlig del av område D1. Bakgrunnen for dette
er blant annet at topografien har en markant forskjell mellom nordvestlig og sørøstlig del av D1. I
tillegg er det slik at nordvestlig del ligger i stor grad på fjell/stein og skiller seg markant fra området
lenger sør-øst. Vurdering av foreslåtte løsninger i planforslaget vurdert mot naturmangfoldloven, er
beskrevet i kapittel 8 – Virkninger. Man har foreslått en byggegrense med 6 meter avstand til
tomtegrense for byggeområdene som grenser til hensynssonen for naturmangfold.

Figur 32 Inndeling av områder etter verdi for naturmangfold (hentet fra vedlagte naturmangfaldsrapport). Blå sirkel
markerer arealet som er ønsket benyttet til byggeformål med bakgrunn i at topografien har en markant forskjell mellom
nordvestlig og sørøstlig del av D1. I tillegg er det slik at nordvestlig del ligger i stor grad på fjell/stein og skiller seg markant
fra området lenger sør-øst.
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6.10 Universell utforming
Området er kupert og en ser det utfordrende å legge til rette for universell utforming i området. I et
hyttefelt blir det på generell basis viktig å anrette tiltak basert på topografi. Overgangen mellom
o_SPP (parkeringsplassen) og BST (skitraséen) skal gjøres så med så lav stigning som mulig.
6.11 Uteoppholdsareal
Delfeltene er ikke inndelt i tomter, og tomtedeling skal skje ved utbygging. Uteoppholdsareal
tilknyttet hver enkelt tomt skal dokumenteres ved byggesøknad.
Det er ikke satt av felles uteområder for planen der det legges til rette for etablering av felles
samlingsplasser. Det er likevel regulert flere korridorer som skal hindre sammenbygging og sikre
avstand mellom de ulike delfeltene. Disse er ofte også knyttet mot elver og bekkefar. I tillegg til dette
er viktige områder for naturmangfold og friluftsliv regulert i øst. Disse er regulert for å ivareta
nettopp disse to interesseområdene og vurderes som viktige grep i planforslaget for å sikre tilgang til
disse kvalitetene.
Det er regulert inn en turveg, f_GT1. Denne vegen skal ha som funksjon at den gir gangadkomst mot
vest fra de fritidsboligene som er plassert høyest i terrenget, og som ellers måtte følge kjørevegen for
å kunne bevege seg mot vest, mot skianlegget.
• Ivaretakelse av eksisterende og ev. ny vegetasjon
Rapport 2020 – N31 beskriver at det er myrkant og åpen myrflate som er den dominerende
hovednaturtypen i planområdet. Våtmark i mosaikk med fastmarksskogsmark som i hovedsak er
bærlyngskog og enkelte steder svak lågurtskog. Området er beitepåvirket, men ingen semi-naturlig
eng eller beitemyr. Planbestemmelsene stiller krav i forhold til terrenginngrep og sikrer at
eksisterende og stedegen vegetasjon skal ivaretas i forbindelse med utbygging.
6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Planområdet er ikke i bruk til landbruk, annet enn til beite. Bestemmelsene setter krav til at
inngjerding av eiendommene ikke er tillatt. Det er gitt mulighet for unntak i områder der beite kan
forårsake ulempe og skade – da kan det som hovedregel tillates en innhegning på maks. 200 kvm ved
inngangsparti og mindre utplasser.
6.13 Kollektivtilbud
Ikke relevant for planforslaget.
6.14 Kulturminner
• Løsninger i forhold til kulturminner – det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet.
Planområdet er utredet og arkeologisk registrert, uten funn.
6.15 Sosial infrastruktur
Ikke relevant for planforslaget.
6.16 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planforslaget. Rammeplanen utgjør et kartutsnitt som
beskriver hvordan plassering og dimensjoner for spillvann og vannledninger kan gjennomføres. I
tillegg beskrives plassering for renseanlegg og pumpestasjon, samt plassering for brønner.
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Figur 34 VA-rammeplanen beskriver mulig løsning for feltet.

Figur 33
Områdets
infiltrasjonsevne
jf. NGU
løsmassekart.
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Når det gjelder løsning for overvann innenfor området, tilrettelegges det for at overvann skal
fordrøyes på egen tomt. Sammenstilling av plankartet og NGU´s kart over estimert infiltrasjonsevne i
grunnen, viser at hoveddelen av planområdets byggeområder har middels godt egnet
infiltrasjonsevne.
Kombinert med planføresegner som sikrer begrenset bruk av harde flater, vurderes det å være
tilrettelagt for en forsvarlig løsning for overvann. Eventuelle andre løsninger for overvann må avtales
særskilt med kommunen jf. føresegner.
6.17 Omlegging av bekk
Planforslaget betinger omlegging av 1 bekk. Ønsket omlegging omfatter en sidegrein av bekk 2.
Opprinnelig forelå det planer for omlegging av bekk 4 også, men sistnevnte er i revidert planforslag
tilrettelagt uten omlegging. Planforslaget har flere flomvurderinger som beskriver situasjonen for
bekkene, og som beskriver planlagt omlegging.
Hydrologirapporter som følger planforslaget i vedlagte sammenslått dokument:
1)
2)
3)
4)

Norconsult 17.06.21 – Flomvurdering - Planlagt fritidsboligområde ved Fjellsætra, Sykkylven
Norconsult 16.06.21 - Flomvurdering Fjellsætra – bekk 2
Norconsult 12.10.21 - Flomvurdering Fjellsætra – Bekk 2 fastsetting av trygg byggehøyde
Norconsult 10.11.21 - Enkelt vurdering av omlegging av Bekk 4 (NB det foreligger ikke lenger
planer for omlegging av bekk 4)

Kartutsnittet under viser markering av byggeområdene som er berørt av de bekkeløpet som skal
omlegges, med 20 meter sone til hver side av bekken (rosa skravur). Denne sonen er identisk med
bestemmelsesområder i plankartet og angir byggeareal som ikke kan bebygges før bekkene er ferdig
omlagt.
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Figur 35 Kartutsnittet viser bekken i området, med samme nummerering som i flomfarevurderingene. Rosa skravur
illustrerer bestemmelsesområdene som er regulert inn i plankartet, avgrenset til 20 meter avstand til senter bekk – dagens
bekkeløp før omlegging av trasé. Skravuren representerer arealer som ikke kan bebygges før bekkene er omlagt i samsvar
med flomfarevurderingene. Røde linjer representerer eiendomsgrenser.

Illustrasjonen til høyre er hentet fra
flomfarerapport og viser ønsket omlegging av bekk
2.
Flomfarerapport (nr 2) av 16.06.21 beskriver
utforming for grøft og flomvoll, og konkluderer
med at bekken kan legges om som ønsket.
Flomfarerapport (nr 4) av 12.10.21 konkluderer
med at trygg byggehøyde for område BFF17 er kote
+405.1.

Figur 36 Kartutsnittet over er hentet fra
flomfarevurderingen og beskriver løsning for omlegging
av bekk 2 – en sidegrein.
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Omlegging av bekk 4 er vurdert i flomfarerapport (nr 3) av 16.06.21. Rapporten konkluderer med at
ønsket omlegging er mulig, og beskriver nødvendig faresone og hvordan grøften bør utformes ved
omleggingen. Kommunen har varslet at de er negative til den planlagte omleggingen. Man har derfor
endret plankartet i dette området og foreslår nå videreføring av bekken som den er pr i dag, uten
omlegging.

6.18 Plan for avfallshenting/søppelsug
Det er ikke utarbeidet egen plan for avfall, men
planbestemmelsene sikrer at renovasjon til
enhver tid skal følge Sykkylven kommunes
regler. Det er for øvrig lagt opp til
renovasjonsløsninger på parkeringsplassen
o_SPP dersom det blir behov for dette.

Figur 37 Kartutsnittet viser bekk 4 som
opprinnelig var ønsket omlagt.

6.19 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Planforslaget har lagt inn hensynssoner, samt et vegetasjonsbelte mot elver for å ivareta kantsoner
og hindre gjenbygging av disse områdene. I tillegg er det planlagt omlegging av ett bekkeløp innenfor
planområdet.
6.20 Rekkefølgebestemmelser
- Før VA-anleggene kan bygges skal utslippstillatelse og igangsettingstillatelse foreligge.
- Tomter som har bestemmelsesområde som krever omlegging av bekk før bygging, kan ikke bygges
ut før planlagt omlegging av aktuell bekk er gjennomført i samsvar med flomfarevurdering som er
vedlagt planforslaget.
- Planen har rekkefølgekrav for å stette kommunedelplanens rekkefølgekrav i §2.4 vedr.
infrastruktur. Rekkefølgekravet skal sikre tilfredsstillende utbygging av veganlegg og
parkeringsplasser innenfor kommunedelplanen. Ved å inngå avtale med kommunen om bidrag som
sikrer gjennomføring av rekkefølgekravet, blir kravet vurdert som imøtekommet.
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7 Konsekvensutredning
Med bakgrunn i at
planområdet i
kommunedelplanen er
avsatt til utbygging,
konkluderer man med
at planforslaget ikke
utløser krav til
konsekvensutredning.
Planområdet er i
gjeldende
kommunedelplan
konsekvens utredet, se
utsnitt av
oppsummering under.
Her poengteres det at
avbøtende tiltak som
begrensning av
utbyggingsområder i
nord-øst med hensyn
til naturmangfold og
friluftsliv. Det er
allerede i forbindelse
med utarbeiding av
kommunedelplanen
innskrenket områder
med disse hensyn.
Videre skal det i
detaljplan tas hensyn
til disse områdene. Se
utgreiing under kapittel
8 om naturmangfold og
friluftsliv.

Figur 38 Utdrag av vurdering av planområdet i kommunedelplanen

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
8.1 Overordnede planer
Planforslaget følger overordna kommunedelplan. Planen foreslår et større areal til grøntstruktur på
grunn av ny kunnskap om naturmangfold. Dette gjelder for større områder i nord-øst. Man legger i
planen til rette for mindre utbygging enn det kommunedelplanen legger opp til. Ved å ta hensyn til
disse områdene vurderes dette som en positiv virkning for området. Samlevegen Veg7 er tidligere
regulert og også opparbeidet. Avvik fra kommunedelplanen her er gjort rede før i tidligere regulering
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(F26A). Videre er det gjort mindre endringer av parkeringsplassene i kommunedelplanen der to
mindre parkeringsplasser utgår med planforslaget. Den store, o_SPP er justert i tråd med
kommunens ønsker. Hensynsonen for friluftsliv (i kommuneplanen) er i planforslaget fulgt opp med
grøntstruktur og skiløype.

Figur 39 Plangrense sett mot kommunedeplanen

8.2 Landskap
For det meste er planområdet ikke utbygget. Virkningen av planforslaget vil være en utbygging i tråd
med kommunedelplanen. For landskapet vil dette bety at området går fra ubebygd og skogkledd til
utbygd med fritidsboliger og veger fram til disse. Plankart og bestemmelser setter krav til skånsom
opparbeiding samt grenser for hva som skal tillates av fylling/skjæring på hver enkelt tomt. Dette er
gjort for sikre en god terrengtilpasning.
Helningskart viser områder som er brattere enn 25 grader. Jf. kommunedelplan kan ikke disse
områdene bebygges. Det er få slike områder innenfor planområdet og de fleste i tilknytning til
skjæringer og fyllinger ved veger.
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Figur 40 Utsnitt av helningskart (snittlinje med blå strek) Gul farge viser areal som er brattere enn 25 grader.

Det er utarbeidet et terrengsnitt for den bratteste delen av de nye utbyggingsområdene. Av
terrengsnittet ser man hvilke konsekvenser utbygging av områder vil kunne gi. Man vurderer at det
er mulig å bygge fritidsboliger innenfor planføresegnenes krav til terrengbehandling jf. § 3.3.

Figur 41 Utsnitt av terrengsnitt (blå linje i helningskart)
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8.3 Stedets karakter
Med bakgrunn i at planområdet er avsatt til fritidsboliger, veg og parkeringsplasser i gjeldende
kommunedelplan vurderer man at virkningen av planforslaget er som forventet.
8.4 Byform og estetikk
I planbestemmelsene er det gitt generelle krav til utrykk og estetikk for fritidsboligene. Man kan
forvente både tradisjonelle og mer moderne uttrykk, men felles for alle er at bestemmelsene legger
føringer for at alle bygg skal terrengtilpasses og benytte natur- og jordfarger utvendig på
fritidsboligene. Type bebyggelse blir som forventet for et område som er regulert til fritidsboliger.
Flate tak tillates ikke, og planføresegnene sikrer at tak skal ha naturmaterialer som torv, skifer, tre
eller andre naturmaterialer.
8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Det er ikke avdekket kulturminner for planområdet. Planforslaget får dermed ingen virkning for dette
temaet.
8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
I forbindelse med planarbeidet er det utført en naturmangfoldsrapport (Miljøfaglig Utredning av
Kristin Wangen, 2020) og gjort en vurdering av forholdet til kravene i naturmangfoldloven. Under er
vurderingene i rapporten (som er vedlagt) gjengitt (i kursiv). Plankonsulent har vurdert §§11-12.
§8 – (kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det
er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet.
Miljøfaglig Utredning av Kristin Wangen, 2020: «Planområdet og influenssoner rundt er godt
undersøkt med hensyn på artsmangfold og naturtyper generelt, og rødlista arter, fremmede
arter og verdifulle naturtyper spesielt. Kunnskapen er i hovedsak knyttet til eget feltarbeid, men
det er også hentet inn data fra relevante databaser (Artskart, ngu.no, kart.miljøstatus.no) og
relevante fagrapporter (Holtan 2011; Olsen 2016), og en lokal fuglekjenner (Marie Løvoll).
Tidspunktet for feltarbeidet var middels egnet for karplanter, hvor noen viktige karplanter i
liten grad kunne fanges opp, dårlig for fugl (men her foreligger god kunnskap fra lokale
fuglekjennere), men fungerer godt for lav, sopp og moser. Virvelløse dyr er ikke registrert.»
§9 – (føre-var prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet,
skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe
forvaltningstiltak.
Miljøfaglig Utredning av Kristin Wangen, 2020: «Den største usikkerheten ligger i registrering
av karplanter, særlig engmarihand og hvitkurle (NT), som ikke var mulig å registrere på
undersøkelsestidspunktet, men også solblom (VU), som er vanskeligere å oppdage utenom
blomstring. Det har derfor vært noe behov for å legge til grunn føre-varprinsippet i
verdivurderingen av delområder, jamfør kapittel 5.3. Det er også noe behov for å bruke førevar-prinsippet i vurderingene av samlet belastning, jamfør kapittel 6.3.
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§10 – (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut
fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for.
Miljøfaglig Utredning av Kristin Wangen, 2020: Utfordringen med små utbygginger er at verdi
og konsekvens fort kan bli undervurdert isolert sett, mens den samlede belastningen i et
større område vil bli relativt stor når det over tid foregår en bit for bit-nedbygging. Et sentralt
perspektiv ved vurdering av påvirkning og konsekvens for tiltaket er derfor § 10 om
økosystemtilnærming og samlet belastning, som omhandler belastningen for de aktuelle
økosystemene med hensyn på den samlede påvirkningen som disse er berørt av lokalt,
regionalt/nasjonalt og globalt.
FN´s nyeste rapport om naturens tilstand viser at det globalt har forsvunnet 85 % våtmark,
det meste i perioden siden 1700-tallet til år 2000 (IPBES Summary for policymakers). Dette
tallet sier i seg selv noe om hvor stor den samlede belastningen globalt er, og den samme
rapporten sier samtidig på generelt grunnlag at det er nødvendig med gjennomgripende
samfunnsendringer for at ikke økosystemene skal kollapse.
Nasjonalt dekker våtmark omtrent 10 % av landarealet, og det er myrer i lavlandet som er
under sterkest press fra utbygging og drenering. Under skoggrensa er minst 1/3 av våtmarka i
Norge drenert de siste 100 år (Meld. St. 14 (2015-1016) Natur for livet – Norsk handlingsplan
for naturmangfold).
For planlagt tiltak vurderes det at det i første rekke er samlet belastning for store
myrområder som er relevant. Selv om det fremdeles finnes store, intakte myrarealer igjen på
fjellet og i fjellskogen i Sykkylven er de fleste områdene i lavereliggende strøk (sørboreal sone)
borte gjennom arealendringer. I tillegg er myrsystemet rundt Nysætervatnet av særlig
interesse blant annet fordi det finnes så pass mye rikmyr innenfor området, men også fordi
det er et viktig område for våtmarksfugl.
De siste tiårene har det vært gjennomført utbygging i områdene rundt Nysætervatnet som
har gitt press på økosystemet, og planlagt utbygging vurderes å øke presset. Komplett
vurdering fra Miljøfaglig utredning er vedlagt plansaken.
§ 11 - kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver
«Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
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tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»

Figur 42b kartutsnittet viser opprinnelig lokalitet med
rød linje og justert lokalitet med blå linje.

Figur 43a Kartutsnittet viser opprinnelig registrerte
lokalitet. Rød ring markerer dammene innenfor
området.

Kommunedelplanen fra 2014 definerte
byggeområde for fritidsboliger, samt viktige
naturområder, og satte avgrensing av
naturområdet som i illustrasjon til venstre over.
Samme avgrensing fremgår av illustrasjonen til
høyre over (med rød linje). Deler av arealet
innenfor rød linje er allerede utbygget ved
regulert Veg7.
Miljøfaglig utredning har i rapport 2020-N31,
besluttet en utviding av eksisterende lokalitet
Figur 44 – Blå ring markerer foreslått utbyggingsområde
nordøst i planområdet som følge av
innenfor nyregistrert naturområde.
naturmangfalds-vurderingen (blå linje). Dette
betyr at areal som i kommuneplanen var
tilrettelagt som byggeareal, nå er registrert med en Naturbase-lokalitet som er større enn i gjeldende
kommunedelplan. Rapporten beskriver blant annet at den utvidede delen av området omfatter til en
stor grad randsoner til myrområdet. Det er i rapporten opplyst om at dette arealet ikke utgjør de
viktigste delene av lokaliteten.
Når man nå foreslår å tilrettelegge plankartet for
utbygging i dette området (blå ring), har man
valgt å forholde seg til gjeldende
kommunedelplan. Argument for dette valget er at
kommunen i 2014 gjorde en vurdering av hvilke
områder som har verdifullt naturmiljø, og hvilke
områder som kan utbygges. Videre har man ved
befaring i marka vurdert at størstedelen av det
Figur 45 – Kartutsnitt som viser grunnens infiltrasjonsevne.
utvidede arealet ikke er myrareal, men fremstår
som myrens randsone og influensområde til myra. Denne vurderingen underbygges av
arealtypekartet, som viser med farger de forskjellige arealtypene. Løsmassekart viser at grunnens
infiltrasjonsevne er bra, og overvann er generelt planlagt fordrøyet innenfor egen tomt. Med
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bakgrunn i dette, vurderer man at myrlokaliteten i seg selv vil kunne ivaretas selv om området lenger
nordvest blir benyttet som byggeareal. Ved å sikre som avbøtende tiltak, at myrområdet ikke får
endret vanntilførsel, vurderes det som tilstrekkelig forsvarlig å tilrettelegge for bebyggelse i
randsonene til myrområdet, i tråd med kommuneplanens registrerte naturområde. Man har foreslått
en byggegrense på 6 meter for arealene som grenser til myra.

Figur 46 Hensynssone for naturmiljø er vist med rød kantlinje i kartutsnittet over. Myrterreng er vist i grunnkartet med lys
lilla farge. Her fremgår det av arealet i nordvest hovedsakelig har annen naturtype enn myr. Byggegrense mot myra er
foreslått økt til 6 meter.

§ 12 - Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder
«For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike
driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende
og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater»
Kommunedelplanen legger til rette for ny bebyggelse i planområdet, og vår vurdering er at planlagt
utnytting er i samsvar med overordnet plan i tillegg til å ta hensyn til områdene som har størst
naturmangfoldsverdi. Med bakgrunn i at kommuneplanen har tilrettelagt for bebyggelse innenfor
planområdet, har man ikke vurdert alternativ lokalisering, driftsmetode eller teknologi. Man har
likevel stilt krav til ivaretakelse av vegetasjon, for BFF32, krav til hvordan avrenning fra området skal
skje, samt stilt krav til å begrense etablering av harde flater til det mest nødvendige. For noen formål
har man stilt krav til etablering av et mindre antall tomter enn tidligere.
8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
Planforslaget ivaretar og legger til rette for friluftslivtiltak som gjeldende kommuneplan har
tilrettelagt for. Dette blant annet ved å regulere inn en skiløypetrasé innenfor hensynssonen
friluftsliv (jf. kommunedelplanen). Denne skal sikre allmennhetens tilgang til rekreasjonsområder
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utenfor planområdet, og startpunktet er plassert like ved offentlig p-plass o_SPP. Dette vurderes å
være i tråd med kommunedelplanen og en viktig positiv virkning av planforslaget.
8.8 Uteområder
For alle nye byggeområder er det krav til situasjonsplan ved byggesøknad. Det er gitt bestemmelser
som begrenser utbygging med hensyn til maksimal tillatt BYA og samlet BRA skal uansett ikke
overstige 300 kvm. Man vurderer at dette er tilstrekkelig for å sikre muligheter for gode uteområder
til hver enkelt tomt.
Man har ellers innregulert i plankartet grønne arealer med friluftsformål som sikrer gangpassasje for
allmennheten i retning vest-øst gjennom området.

Figur 47 Røde linjer viser mulige ganglinjer gjennom området mellom øst og vest og nordvest-sørvest. Noen benytter delvis
vegareal og ellers kan eksisterende terreng benyttes når været er slik at bekker kan passeres uten bro.

8.9 Trafikkforhold
• Vegforhold – hovedveg gjennom planområdet, Veg7, er allerede opparbeidet. Det reguleres flere
nye adkomstveger til de nye utbyggingsområdene og man har begrenset nye regulerte avkjørsler fra
Nysæter til et minimum (to). Samtidig har man i bestemmelsen åpnet for at enkelte delfelt kan
vurdere adkomst fra Nysætervegen der dette er hensiktsmessig. Hvor adkomsten skal komme fra
bestemmes i byggesak. Dette gjelder delfelt BBF26 (to eksisterende hyttetomter, ingen nye) og
BBF35 (en eksisterende hyttetomt, ingen nye). BBF34 skal ha tilkomst fra f_SKV1.
• Trafikkøkning/reduksjon – planforslaget vil medføre en økning av trafikk til og gjennom
planområdet, samtidig som at Nysætervegen vil oppleve økt belastning som følge av utbyggingen.
Virkningen vurderes som forventet for et område som i kommunedelplanen er regulert til utbygging.
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• Kollektivtilbud – planforslaget får ingen virkning for kollektivtilbudet. Det reguleres ingen nye
holdeplasser eller lignende siden fremtidige hytteeiere omtrent uten unntak vil benytte egen bil som
fremkomstmiddel.
8.10 Barns interesser
• RPR for barn og planlegging – det er ikke lagt til rette for egne lekearealer i planforslaget. Likevel
vurderer man at nærhet til skiområder, friluftsområder og øvrige tilbud i tilknytning til skisenteret er
tilbud barn og unge vil kunne benytte seg av. Utbygging av området vil ikke medføre vesentlig
virkning for barns interesser.
8.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet – ikke relevant.
• Barnehagekapasitet – ikke relevant.
8.12 Universell tilgjengelighet
Utbyggingsområdet er kupert og man har ingen spesielle fellesområder som krever universell
tilgjengelighet. Overgangen fra o_SPP til BST skal være så slak som mulig for enkel tilkomst til
skiløypa.

Figur 48 Bildet viser området man må passere på Veg 7 når man skal gå fra parkeringsplassen o_SPP (til høyre) og til
skiløypa (til venstre). Bildet er tatt mot sør-øst.

8.13 Energibehov ‐ energiforbruk
Med bakgrunn i at utbygging av hytteområder stadig krever høyere standarder, vurderer man at
fritidsboligene må ha tilgang til strøm, oppvarmet vann og toalett tilknyttet gode VA-løsninger. Dette
medfører et energiforbruk likt en moderne hytte. Energibehovet er som man kan forvente for et nytt
felt for fritidsboliger.
8.14 ROS
• Rasfare – ingen virkning.
• Flomfare – utredet av fagkyndig og rapport medfølger planforslaget. Det er regulert hensynssoner
for flom og disse medfører konsekvenser for hvor det er vurdert som trygt å bygge nye fritidsboliger.
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• Vind – ingen spesiell virkning, som for fjellområdene på Fjellsætra for øvrig.
• Støy – ingen virkning.
• Luftforurensning – ingen virkning.
• Forurensning i grunnen – ingen virkning.
• Beredskap og ulykkesrisiko – Beredskap og ulykkesrisiko er vurdert slik at her finnes begrenset
slukkekapasitet i vanlig forstand, og området er plassert med noe avstand fra nærmeste brannstasjon
og ambulansetjeneste. Vegsystemene er gode, både Nysætervegen og samle- og adkomstveger til
planområdet vil kunne brukes av utrykningskjøretøy. VA-planen tilrettelegger for tilfredsstillende
slokkevannsløsning, herunder tilrettelegging for oppsamlingskum for brannvann og påfyllingspunkt
for brannbilen. Alle fritidsboliger vil kunne nås fra regulert veg eller felles veger innenfor en avstand
på 50 meter, som er gjeldende avstandskrav for bebyggelsen. Vegene skal vinterbrøytes.
• Andre relevante ROS tema – høyspentledning gjennom planområdet kan legges i rør og faresonen
rundt denne vil da bortfalle. Planføresegner sikrer at faresonen ikke kan utbygges før ledningen er
lagt i bakken.
8.15 Jordressurser/landbruk
Man vurderer at planforslaget ikke gir virkninger eller konsekvenser for jordressurser eller landbruk.
Bakgrunnen for dette er at det ikke har vært jordbruk innenfor planområdet. Beiteinteresser skal
fortsatt ivaretas og i bestemmelsene til planforslaget er det gitt begrensninger for inngjerding.
8.16 Teknisk infrastruktur
• Forholdet til løsning for vann og avløp er ivaretatt ved rammeplan for vann og avløp. Denne gir
oversikt over hvordan man ser for seg å løse vann og avløp innenfor byggeområdene, men rørtraseer
og dimensjoner. Det er planlagt 3 plasseringer for renseanlegg, og en plassering for avløpspumpe,
alle langs Nysætervegen. Forholdene ligger godt til rette for jevnlig tilsyn og service på
renseanleggene.
• Trafo – det vil oppføres trafoer i den grad det er nødvendig innenfor de nye byggeområdene. Dette
er en virkning som forventet for nye byggeområder.
8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Utbygging som følge av planforslaget skal kostes av den enkelt utbygger. Dette gjelder også
fellesløsninger for VA og veg. I tillegg vil utbyggingen bidra med midler jf. kommunedelplanens
rekkefølgekrav §2.4 (anleggsbidrag), samt eiendomsskatt. Man er ikke kjent med at planforslaget vil
gi økonomiske konsekvenser for kommunen ut over dette.
8.18 Konsekvenser for næringsinteresser
Planforslaget legger til rette for utbygging av fritidsboliger i et område som er svært viktig for
næringsinteressene som er tilknyttet skianlegget spesielt, og handelsstanden generelt. Disse vil kunne
oppleve økt etterspørsel etter deres tjenester. Utbyggingen er også ett viktig bidrag i anleggsfasen,
der gjerne lokale entreprenører etc benyttes. Dette vurderer man som en positiv virkning og i tråd
med utvikling av hytte- og skiturisme som kommunen ønsker.
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8.19 Interessemotsetninger
Det er registrert interessemotsetninger knyttet til spesielt naturmangfold for de nye
utbyggingsområdene. I tillegg er det noe motstand mot fortetting i sør-øst. Dette er kommentert i
innspillene som er kommet (kap. 9) i tillegg til vurderingene som er gjort i kapittel 6 og 8.
8.20 Avveining av virkninger
Samlet sett vurderer man virkninger og konsekvenser av planforslaget som forventede i og med at
området er satt av til utbygging i kommunedelplanen. Man har tatt ytterligere hensyn til
naturmangfold ved å redusere utbyggingsområdene i nord-øst (i forhold til kommuneplankartet) og
man har ivaretatt friluftsinteressene ved å legge til rette for grøntområder spesielt rundt de viktige
dammene og skitraséen samt elvene og bekkene som går gjennom planområdet.

9 Innkomne innspill
9.1 Merknader
Statens Vegvesen: Har ingen merknader.
Kommentar: Ingenting å ta hensyn til.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal: Varsler i sin merknad mulig motsegn mot reguleringsplaner som
åpner for hyttebygging eller andre inngrep som kan «redusere storleiken og kvaliteten på den
registrerte naturtypen ytterlegare» enn den vedtatte tilkomstvegen for F26A. Minner om
naturmangfoldlova og at det i planforslaget må gjøres greie for hvordan prinsippene i denne blir
vektlagt. Dersom det ikke vurderes tilstrekkelig vil dette være å anse som saksbehandlingsfeil.
Kommentar: i forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en naturmangfoldsrapport. Denne er
vedlagt planforslaget. Vurderinger av planforslaget opp mot naturmangfoldsloven er gjort under
kapittel 8.6. Man har i planforslaget foreslått å i stor grad ta hensyn til de delområdene som er
kategorisert med «stor» verdi. De områdene med «noe» til «middels» verdi er foreslått til utbygging i
tråd med kommunedelplan. Se for øvrig vurdering under kapittel 6.9.
NVE: anbefaler bruk av NVEs verktøy og veiledere i forbindelse med planarbeidet. Planarbeidet må
vurdere konsekvens av utbygging sett i sammenheng med flom- og erosjonsfare i forbindelse med
vassdragsmiljø. Tudalselva og flere mindre bekker og elver ligger innenfor planområdet. Disse bør
sikres med et vegetasjonsbelte for å motvirke avrenning samt gi leveområde til planter og dyr.
ROS-analysen bør fokusere på flomfare rundt bekker i forbindelse med utbygging som kan øke farten
på avrenning i området.
Kraftledningen gjennom området kan markeres som teknisk infrastruktur.
Kommentar: Det er i forbindelse med planarbeidet utført flomvurderinger av Norconsult.
Flomfarevurderingene har definert faresoner for flom som er regulert i plankartet. Videre er det
vurdert omlegging av en bekk (ved BFF17) som er nærmere beskrevet i kapittel 6. Det er lagt
hensynssone over eksisterende høyspentledning. Ut over dette er det ingen naturfarer som krever
hensynssoner eller vurderinger.
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Årim: Basert på antall tomter og plasseringer må det vurderes hvordan renovasjon skal håndteres
innenfor planområdet. Viser til at de har planer for fellesløsninger ved flere lokaliteter i området.
Nedgravde avfallsløsninger skal avklare og godkjennes av Årim før etablering.
Kommentar: Renovasjon skal til enhver tid følge Sykkylven kommunes retningslinjer. Det legges til
rette for renovasjonsløsninger på parkeringsplassen o_SPP.
Møre og Romsdal fylkeskommune: Har ingen planfaglige merknader. Viser til at tilkomstvegen til
F26B ble arkeologisk registrert i 2016 uten funn. Resterende areal er registrert i 2018 uten funn av
kulturminner. Har ingen merknader til automatisk freda kulturminner. Det må i planforslaget settes
av gode fellesområder til aktivitet for barn og unge – de trenger ikke opparbeides med lekeapparat,
men områder som innbyr til frileik for ulike årstider.
Kommentar: Ingen funn av kulturminner. Det er satt av flere grøntområder innenfor planområdet og i
hovedsak kan man vektlegge grøntområdet i øst som er også innehar skiløypetrasé som sikrer tilgang
både sommer og vinter. Ut over dette vurderer man at tilstrekkelig uteareal kan etableres på hver
enkelt hyttetomt. Planområdet ligger ellers i umiddelbar nærhet til øvrige skiløyper og skitrekk i
området og man vurderer at områder for frilek i stor grad er i varetatt gjennom disse.
Tudalen Vassverk: Forventer at vanntilgang, kvalitet og øvrige driftsforhold til eksisterende brønn
opprettholdes som i dag. Legger ved kart over brønnplassering, ledninger og tilknyttede hytter.
Dersom det må utføres endringer/kompenserende tiltak vil dette måtte bli utført og betalt av
utbygger.
Kommentar: Eksisterende brønn videreføres og vil ikke bli berørt av den planlagte utbyggingen.
Merknader fra naboer/grunneiere i hytteområdene:
Ole-Petter Solnørdal, 29/92: Grunneier innenfor felt H10 mener det ikke bør fortettes og ingen
grunn til endring av gjeldende reguleringsplan for dette feltet. I gjeldende reguleringsplan er det
vedtatt 3 daa pr hytte og hevder det vil være i strid med kommunedelplanen. Friluftsområdet
innenfor H10B er mindre enn på felt H10A og H10C. Ser det som svært uheldig med fortetting av plan
siden det er kjøpt basert på gjeldende plan. Økt trafikk over egen eiendom til skiløype og
strandområde er ikke ønskelig. Orrfuglbestanden i området vil bli forstyrret av økt trafikk.
Skogsmangfoldet vil være vanskelig å bevare ved fortetting.
Angående F26B mener han det bør legges opp til en «særdeles moderat utnytting» siden dette er et
mye brukt friluftsområde samt trua og rikt biologisk mangfold.
Hallgeir Lade, 29/70: Vektlegger at store deler av området er en naturtype som er trua og svært
sjelden på Sunnmøre. Som nabo sees et svært rikt dyreliv i området med orrfugl og andre dyr.
Påpeker at området er et svært populært turområde på vinterstid for småbarnsfamilier samt den
eneste plassen man kan komme seg ut/opp i terrenget uten å gå over private veger og hyttetomter.
Mener at dette må være friområde for å bevare Fjellsetra som populær friluftsplass og hyttebygging
vil være til stor ulempe for plante-, dyre- og friluftslivet. Viser til Miljødirektoratets naturbase som
angir rikmyra som «svært viktig.»
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Grete V. og Stein Blindheim, 29/54: Mener at den regulerte tilkomstvegen til H10B har en uheldig
plassering med dårlig sikt mot sør-vest. Kryss ved grunneiers østre grense vil være en vesentlig bedre
løsning. Traseen er videre regulert langs en bekk – også uheldig med hensyn til flom og mye nedbør.
Mener at det bør tillates brattere stigning enn 1:10 på vegen slik at inngrep i grøntdrag og natur
ellers blir minst mulig. Alternativt kan tilkomst ordnes videreført fra eksisterende veg i vest gjennom
felt H10C. Vektlegger natur- og dyrelivskvaliteter innenfor et moderat utbygd felt og videre utbygging
må skje skånsomt for å ikke ødelegge disse kvalitetene. Vil at det skal legges opp til å «unngå store
terrenginngrep, massiv fjerning av vegetasjon, og store hytter på små tomter.» Er skeptisk til større
utbygging enn hva gjeldende plan legger opp til.
Ole Bolstad og Jenny Hysing, 29/79: Mener H10B ikke har rom til flere hytter og at det allerede er
lagt opp til flere hytter enn det kommunedelplanen har målsetning om – det skal bygges spredt og
med områder som er åpne og inngrepsfrie. Det er, slik H10B er regulert i dag, ikke mulig å ferdes
gjennom feltet uten å komme inn på privat tomter eller veger – i strid med kommunedelplan. Svært
uheldig med fortetting av gjeldende plan med hensyn til økt trafikk i skiløype over eiendommene, økt
biltrafikk inn skogsvegen, forstyrrende for orrfuglbestanden samt forringing av skogsmangfoldet.
Planarbeidet må legge stor vekt på allmenn bruk og at utbygging må unngås i områder med trua
biologisk mangfold og viktige friluftsområder.
F26B er et svært viktig tur- og friluftsområde for barnefamilier. Hytteutbygging vil ødelegge et
verdifullt friluftsområde samt det store velutvikla rikmyrområdet som er klassifisert til «svært viktig».
Disse punktene taler for at utbygging ikke bør tillates.
Elfrida Nancy Berget, 29/89: Ser på det som svært uheldig med fortetting av gjeldende plan innenfor
H10B. Fremhever økt trafikk til skiløypa rundt vannet over eiendommene, økt trafikk på skogsvegen
som er i svært dårlig stand, forstyrring av orrfuglbestanden. Henviser til kommunedelplan som mener
at utbygging bør unngås i områder det er trua naturtyper, viktige friluftsområder og allment brukte
områder. Viser til miljødirektoratets klassifisering som et «svært viktig» område og at kriteriene for å
ikke bygge ut er til stede. Vektlegger at området er spesielt fint for allmenn bruk og barnefamilier
generelt. Anmoder om å «føre varsomt frem i denne vakre og sårbare naturen».
Felles kommentar for naboer/grunneiere:
H10B: Man foreslår en moderat fortetting av H10, ved at planen legger opp til en økning fra 12 til 15
hyttetomter. Planen forutsetter omlegging av regulert veg og nyetablering som i større grad tilpasses
siktforhold, terreng og bekk enn hva gjeldende regulering legger opp til. Hytteeiere i lavereliggende
del av området vil i liten grad påvirkes av planendringen med bakgrunn i at de beholder sin adkomst
fra vest. Det er ellers i plankartet (som tidligere) avsatt tverrgående friareal, i tillegg til areal langs
bekker, og begge typer areal kan nyttes til å ta seg frem mellom byggeområdene/fritidsboligtomtene
uten å bevege seg på byggegrunn.
F26B: feltet er allerede avsatt til hytteutbygging i kommunedelplan med bestemmelser om hvordan
utbygging skal skje. Naturområdet som nevnes i innspill fra grunneiere, og som er definert som rikmyr
med verdi A, er hovedsakelig plassert utenfor planområdet i nordøst. Den begrensede delen av myra
som er plassert innenfor plankartet, er hovedsakelig regulert som naturområde i plankartet, og blir på
den måten ivaretatt for fremtiden. Kun en liten del av det registrerte naturarealet er foreslått avsatt
til byggeområde, og dette er blant annet gjort med bakgrunn i at arealet tydelig skiller seg fra
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myrarealet rent visuelt, og vurderes å utgjøre randsonen til myra, og ikke myrareal. Forholdet er
ellers omtalt mer nøye og illustrert i kart under punkt 8.6 i planbeskrivelsen.

10 Avsluttende kommentar
Planforslaget tilrettelegger for utbygging i samsvar med overordnet plan, og forholder seg til
rapporter som gjelder naturmangfold og flomfare. Kun en mindre del av myrlokaliteten som har verdi
A (svært viktig), er plassert innenfor planområdet. Når det gjelder forholdet til naturmangfold, så
foreslår planen at randsonene til myra kan bebygges, mens den sentrale delen av myra blir videreført
med naturformål og hensynssone i plankartet. Når det gjelder flomfare, så har plankartet faresoner i
samsvar med flomkonsulentens anvisninger, og ønsket omlegging av bekk vil bli utført i samsvar med
flomfarerapportens anvisninger jf. planføresegner. Det har vært gjennomført flere befaringer, med
hensikt å lokalisere og ta vare på sårbart terreng, og for å skaffe kunnskap og et godt grunnlag for
trasevalg for ferdsel gjennom området og veiberegninger. Planen vurderes å stette sin del av
kommuneplanens helhetlige vurdering av behov for fritidsboliger ved areala nær Nysætervatnet, ved
at planen tilfører ski- og turdestinasjonen en god andel av nye fritidsboliger med tilhørende teknisk
anlegg og vegsystem. Planen vil gjennom dette bidra til å styrke næringsinteressene ved
skidestinasjonen, samt bidra til å sikre tilfredsstillende vegsystem og parkeringsfasiliteter i området.

Ålesund, 06.12.21, rev 30.03.22, rev. 07.04.22
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