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PLANBESKRIVELSE
DETALJREGULERINGSPLAN FOR LASTØLEN OG DROTNINGHAUGSTØLEN - SYKKYLVEN
KOMMUNE - PlanID: 15282016004
FORSLAGSSTILLER: GRUNNEIERE

SUNNMØRSALPANE SKIARENA
FJELLSÆTER

Foto over viser planområdets plassering med grønn farge og stiplet linje. Eksportert fra Gemini Terreng til Google Earth.
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1 Sammendrag
Hoveddelen av planområdet har hensynssone for kulturmiljø og naturmiljø. Planforslaget
tilrettelegger for at eksisterende bebyggelse kan moderniseres og utvides innenfor gitte
begrensninger og på en slik måte at stølspreget ivaretas og videreføres, samtidig som at bebyggelsen
kan gjøres mer komfortabel i bruk. I tillegg tilrettelegges det for et begrenset antall nye bygg. Krav til
bebyggelsen er utformet i dialog med fylkeskonservatoren. Grunneiere ønsker seg litt romslighet i
føresegnene og man foreslår, med grunnlag i uttaler fra begge parter, føresegner som man vurderer
at både fylkeskonservator og grunneier vil kunne akseptere.

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Området er plassert i hensynssone C i kommuneplanen, dvs. bevaring kulturmiljø og område med
krav om felles planlegging. Mange av bygningene har en forholdsvis lav standard, og grunneiere
ønsker gjennom planen å få klarlagt rammer for istandsetting og utviding av eksisterende bygninger,
samt rammer for bygging av nye fritidsboliger.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er noen av grunneierne innenfor planområdet. Plankonsulent er proESS AS, Ålesund.
2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke gjort vedtak i saken tidligere.
2.4 Utbyggingsavtaler
Det er planlagt utbyggingsavtaler med kommunen i samband med ny utbygging innafor planområdet
for å sikre utvida kapasitet og oppgradert standard for offentlig veg og parkeringsplassar med meir.
Dette er i tråd med føresegner i Kommunedelplan for areala kring Nysætervatnet §§ 2.2. og 2.4.
2.5 Krav om konsekvensutredning
Med bakgrunn i at planforslaget legger til rette for bebyggelse i samsvar med gjeldende
kommuneplan, er det ikke stilt krav om konsekvensutredning.

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart.
Oppstartsmøte ble avholdt 13.05.2016. Oppstart av planarbeid ble varslet pr. brev direkte til
grunneiere, naboer og gjenboere. Offentlige instanser ble varslet pr epost august 2016. Samtidig ble
oppstarten kunngjort i Sykkylvsbladet 24.08.2016. Frist for uttale ble satt til 23.09.2016.
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3.2 Grunneiermøte
Etter oppstart av
planarbeidet ble det
avholdt grunneiermøte
med formål å orientere om
utført arbeid og videre
fremdrift. I møtet ble det
også presentert foreløpige
planskisser og
bestemmelser basert på
innnspill til varsel om
oppstart av planarbeidet.
3.3 Brev til grunneiere
For å sikre at alle
grunneiere innenfor
planområdet har hatt
mulighet til å delta i
planarbeidet med
eventuelle ønsker for sin
eiendom og
kostnadsdeling for
planarbeidet, ble det sendt
invitasjon til alle
grunneierne høsten 2018.
Grunneiere som ikke har
deltatt i planarbeidet har
heller ikke fått sine
eiendommer tilrettelagt i
planarbeidet. For disse
eiendommene er det
landbruksformålet som er
videreført, slik at
plansituasjonen er uendret
i forhold til dagens
situasjon.

Illustrasjonen over viser innkallingen som ble sendt i forkant av grunneiermøtet
29.08.2017

Illustrasjonen over viser brevet som ble sendt til alle grunneiere som ikke hadde gitt
tilbakemelding på om de ville delta i planarbeidet.
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4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik
fra overordnet plan)
4.1 Overordnede planer
Området er uregulert, og er plassert i LNF-område i «Kommunedelplan for areal kring
Nysætervatnet». Planområdet har hensynssone C – bevaring kulturmiljø og krav om felles
planlegging. En ser av nedenforstående utsnitt fra kommuneplanen at en i forbindelse med
planarbeidet også må forholde seg til skredfare.

Kartutsnittet over viser planområdet i gjeldende kommunedelplan.
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4.2 Tilgrensende planer
Planområdet grenser til planen FT7
«Solheimfeltet» i nord. Denne planen
tilrettelegger for fritids- og turistformål. Mot
sør og vest finnes planen «Del av F1 – plan II»
som tilrettelegger for fritidsbebyggelse,
hovedsakelig frittliggende, men også et mindre
areal er tilrettelagt for konsentrert
fritidsbebyggelse. Sistnevnte er plassert blant
annet rett sør for omsøkt planområde. I øst er
arealet hovedsakelig regulert til byggeområde
for hytter.
4.3 Temaplaner
I forbindelse med kommunedelplan for områda
kring Nysætervatnet er det utarbeidet flere
temakart. Alle disse er gjennomgått og vurdert
i planforslaget. Disse er:
• Temakart friluftsliv
• Temakart kjerneområde landbruk
• Temakart vegetasjon
• Temakart landskap
• Temakart risiko- og sårbarhet
Ellers er følgende lagt til grunn:
• Kommunens egen forskrift om utslepp Kartutsnittet over viser tilgrensende planer.
fra separate avløpsanlegg.
• Forskrift om hushaldsavfall og slam i Ålesundregionen, Sykkylven kommune, Møre og
Romsdal
4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
• PBL – plan og bygningsloven
• SOSI standarden
• Teknisk forskrift TEK10
4.5 Krav om Konsekvensutredning?
§2d sier at detaljreguleringer på mer enn 15daa som omfatter nye områder til utbyggingsformål skal
konsekvensutredes. I dette tilfellet er området omtalt i pkt. 7.3 pg 7.6 i kommuneplanen der det er
stilt krav til detaljregulering før nye byggetiltak kan settes i gang. Basert på ovennevnte vurderer vi
det slik at kommunedelplanen har tatt stilling til utnytting av området, og krevd detaljregulering før
utbygging på en slik måte at vi vurderer at planarbeidet ikke utløser krav om KU.
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5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
Planområdet er sentralt plassert ca 300 m sør for Sunnmørsalpane skiarena Fjellseter. Området
ligger sørøstvendt og en anser området som solrikt og til å ligge gunstig til ift. typisk vindretning.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Området er et gammelt stølsområde som siden eldre dager har vært i bruk som landbruksareal til
beite og slått, med stølsbygninger som har vært brukt til beboelse i sommerhalvåret samt en eldre
låve. Området er i bruk som støl pr i dag. I tillegg finnes det nyere fritidsboliger innenfor området,
samt stølsbygninger som er ombygget til fritidsboliger.
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5.3 Stedets
karakter
Området har
fremdeles preg av
å være et eldre
stølsområde, selv
om noen av
fritidsboligene
forstyrrer
stølspreget med
et mer moderne
uttrykk og økt
bygningsstørrelse i forhold
til tradisjonelle
stølsbebyggelse.
Verandaer med
rekkverk er også
et element som
ikke er naturlig i et Midtre del av planområdet, sett fra Nysætervegen
stølsområde.
5.4 Landskap
Topografi og
landskap
Planområdet er
plassert i helling
med sørøstlig
retning. Terrenget
strekker seg fra
kote 359 til kote
389, og har en
gjennomsnittlig
hellingsgrad på ca
1:6 med
variasjoner i
hellingsgrad på
mellom 1:20 og
1:1,5.
Solforhold
Lenger nord i planområdet, sett fra Nysætervegen.
Gode solforhold,
spesielt morgen og
på dagtid.
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Lokalklima
Planområdet er
med sin
plassering i
sørøstlig helling
noe skjermet fra
den vanligste
vindretningen,
som er sørvestlig
vindretning, men
med Sætrevatnet
like ved med
åpent lende vil
været kunne
merkes godt, på
lik linje som øvrig
bebyggelse i
nærområdet.
Ingen spesielle
utfordringer i
forhold til klima.
Sørlig del av planområdet, sett fra Nysætervegen

Moderne fritidsbolig innenfor planområdet med uteplass
over terreng – bryter med stølspreget

Foto over viser gammel låve innenfor planområdet.

Eksempel på fritidsboliger med terrasse og rekkverk som Fylkeskonservatoren vurderer som ikke ønsket på stølen. Ikke
ønsket er også ark i byggenes hovedfasade jf. Fylkeskonservatoren.
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Estetisk og kulturell verdi
Området er avsatt med hensynsone «Bevaring kulturmiljø» i kommuneplankartet, hvilket er gjort
med bakgrunn i at området har stølspreg som skal ivaretas for fremtiden. Planområdet har dermed
lokalt høy estetisk og kulturell verdi. Kommuneplanen stiller krav til felles planlegging for å sikre
helhetlig preg, også etter utbygging og reparasjon av eksisterende bygninger.
5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Planområdet er registrert med flere bygninger fra før 1900, dvs SEFRAK registrerte bygnigner. I tillegg
finnes det mange stølsbygninger. Fylkeskonservatoren har vært på befaring, og har den forbindelse
vurdert alle bygningene i forhold til deres verdi som bidrag til kulturminnet som stølen samlet er.

Kartutsnittet over viser SEFRAK-registrerte bygninger i offentlige databaser.

Siden alle bygningene har vært underlagt en vurdering og dialog med kulturminnemydighetene har
det vært foretatt en kartlegging i forbindelse med planarbeidet. Dette ved at man har avmerket i
kartet alle bygg/eiendommer der grunneieren har uttrykt ønsker for tomt og/eller bygning i
forbindelse med oppstart av planarbeidet. Dette for å kunne ta en vurdering på om det er mulig å
tilrettelegge i planføresegnene på en slik måte at de ønskede endringene kan gjennomføres. Vi har
registrert eiendommer der grunneieren har uttrykt ønske om nybygg, der det har vært ønske om å
erstatte eksisterende bygg med nytt bygg, og der det er ønske om tomtedeling. Vi har siden vært i
dialog med fylkeskonservatoren, som har gitt sin tilbakemelding og vurdering på de forespurte
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ønskene. I tillegg har
han gitt sin vurdering
på hvilke av
bygningene han
mener at det bør
gjennomføres
tiltak/restaurering,
sistnevnte er også
markert i
illustrasjonen med gul
firkantet tynn linje.
I planarbeidet har
man vurdert et eldre
kart over området
som viser hvordan
man definerte stølen
tidligere, samt viser
plassering for
eksisterende og
tidligere bebyggelse.
Dette kartet viser at
stølen tidligere har
vært vurdert å strekke
seg over både vest- og
østsiden av
Nysætervegen.

Innledende kartlegging av eksisterende situasjon og ønsker og området: Kartutsnittet og
tegnforklaringen viser hvilke innspill som er gitt til planarbeidet og hvordan man i
planarbeidet har kartlagt og nummerert hver enkelt bygning ut fra tilgjengelig informasjon
og grunneiernes ønsker for eiendommene. Dette kartet har vært utgangspunktet for dialog
med Fylkeskonservatoren. Kartet er senere oppdatert i tråd med Fylkeskonservatorens
innspill.
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Kartillustrasjonen viser hvordan man definerte Lastølen og Drotninghaugstølen tidligere. Viser grenser, samt plassering for
eksisterende og tidligere bebyggelse. Kartet er oversendt fra Kjell Perry Drotninghaug i forbindelse med innspill til
planoppstart.

5.5.1 Arkeologisk registrering
Det ble høsten 2017 foretatt arkeologisk registrering i planområdet. Rapporten konkluderer som
følger: «Det ble ikke gjort funn av automatisk fredete kulturminner innenfor planområdet. Det ble
derimot påvist 9 verdifulle kulturminner fra nyere tid. Disse består av 3 steingarder, 5 tufter og 1
rydningsrøys.»
Plassering for kulturminnene er illustrert på neste side i flyfoto og kart. Vi vurderer i tillegg at det kan
synes som at de samme byggene er markert også i kartet over.
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Foto over og under er hentet fra arkeologisk rapport og viser plassering for alle påviste kulturminner. Dette er 3
steingarder, 5 tufter og 1 rydningsrøys
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5.6 Naturverdier
I saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven som berører naturmangfold må man
forholde seg til Naturmangfoldloven. Loven omhandler biologisk mangfold, landskapsmessig
mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning,
mangfold av arter (dyr og planter), naturtyper og økosystem. Med landskap menes større
sammenhenger i naturen og omfatter rene naturlandskap og kulturpåvirkende landskap. Med
geologisk mangfold menes variasjoner i geologiske forekomster, for eksempel spesielle mineraler,
bergarter, kvartærgeologiske formelementer, forkastninger og andre områder med fossiler.
Naturmangfoldloven:
«§ 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. Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap
som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik
samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet.»
Vi vet i utgangspunktet at
kommuneplanen har
hensynssone i plankartet for
planområdet – «Bevaring
kulturmiljø» Man har i
planprosessen i tillegg
foretatt søk i databaser som
holder rede på de
ovenstående forhold for å
undersøke om det er
registrert forhold som må
hensyntas ved gjennomføring
av planen i form av
naturtyper, økosystem eller
landskap. Databasen
Miljøstatus i Norge er en slik
database, og man har i
planprosessen undersøkt om
Offentlige databaser har registrert at området har VIKTIG NATURTYPE, vist med
det er registrert noen form for skravur i kartutsnittet over.
mangfold innenfor
planområdet, dvs. om naturmangfold blir påvirket av utbygging. Offentlige databaser har registrert
at området har viktig naturtype, naturbeitemark av lokalt viktig verdi. Med bakgrunn i dette har
plankartet fått definert en hensynssone «Bevaring naturmiljø». Denne er sammenfallende med
arealet som er avsatt med hensynssone «Bevaring kulturmiljø».
Planområdet er forholdsvis lett tilgjengelig og sentralt plassert i nærheten av eksisterende
bebyggelse og i nærheten av skitrekk og skiløyper. Man vurderer derfor at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om naturmiljøet innenfor planområdet i databasen som er vurdert.
«§ 9.(føre-var-prinsippet)
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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.»
Vår vurdering er at valgt metode er tilstrekkelig for innhenting av kunnskap om naturmangfold for
dette planområdet. Vi vurderer også at planområdet har til sammen 2 registrerte verdier, dette er
«Bevaring kulturmiljø» i kommuneplanen og «Viktig naturtype» i offentlige databaser. Begge
forholdene må hensyntas i planen.
«§ 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.»
Man vurderer at planområdet er sentralt plassert med eksisterende fritidsbebyggelse i nærheten.
Med bakgrunn i dette vurderer man at utbygging ved gjennomføring av denne planen vil være svært
begrenset, og vil medføre omtrent samme belastning på økosystemet som eksisterende bebyggelse
allerede har medført for området.
«§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»
Vi vurderer at naturmangfoldet for planområdet ikke blir påført en type skade som medfører
miljøforringelse som følge av planlagt utbygging, siden planområdet har eksisterende bebyggelse
som pr i dag utgjør et viktig kulturmiljø, og siden planlagt utbygging vil skje på en særdeles skånsom
måte. Man vurderer derfor at det ikke blir kostnader i forbindelse med avbøting eller avgrensing av
skade på naturmangfoldet.
«§ 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.»
Vår vurdering er at planlagt bebyggelse vil være i tråd med kulturminnemyndighetenes vurderinger,
hvilket vil utgjøre en svært skånsom utbygging som ikke vil påvirke de registrerte naturforhold i
særlig grad. Man har derfor vurdert at det ikke er behov for å vurdere alternativ lokalisering,
driftsmetode eller teknologi.
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder
Planområdet har en plassering i nærheten til skiløyper og skianlegg i nord, samt har fri natur i
umiddelbar nærhet. Man vurderer at planområdet med sin beliggenhet og med sitt gresskledte
terreng i uteområdene, har stor verdi som rekreasjonsområde for beboerne.
5.8 Landbruk
Området er i bruk som landbruksareal som beiteområde, og man vurderer at det er viktig at området
blir beitet for å ivareta naturtypen og for å hindre gjengroing med busker og trær.
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5.9 Trafikkforhold
Kjøreatkomst
Planområdet har eksisterende adkomster fra Nysætervegen (KV86). Dette er en kommunal veg med
fartsgrense 50 km/t som er tilknyttet FV60 i sør.
Vegsystem
Planområdet har pr i dag 3 eksisterende adkomstveger som alle er tilknyttet Nysætervegen i øst.
Trafikkmengde
Nysætervegen har først og fremst trafikk til og fra hytteområder, men er også vegforbindelse til
Ramstaddalen sommerstid og heilårsveg til Fausadalen. Ådt er ukjent.
Ulykkessituasjon
Ingen registreringer av ulykker på Nysætervegen. Ved tilknytningspunkt mellom kommunal veg
Nysætervegen og FV60 er det registrert 2 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
Bussforbindelse ved kryss mellom Nysætervegen og FV60.
5.10 Barns interesser
Innenfor planområdet er det ikke etablert tiltak for å ivareta barns interesser pr i dag. Men området
har terreng og god tilgjengelighet for frilek, samtidig som at det er plassert i nærheten av alpinanlegg
og turløyper.
5.11 Sosial infrastruktur
Skolekapasitet og barnehagedekning har ikke relevans for detaljplanen, siden denne tilrettelegger for
fritidsbebyggelse.
5.12 Universell tilgjengelighet
Ingen etablerte forhold for universell tilgjengelighet innenfor planområdet pr i dag.
5.13 Teknisk infrastruktur
Vann og avløp: For hytteområder ved Nysætervatnet har kommunen pr. i dag følgende krav til
rensing av avløpsvann:
For hytteområda kring Nysætervatnet gjeld strengaste rensekrav jfr. forureiningsforskrifta
§ 12-8, punkt a. Det tilsvarer 90% reduksjon av fosfor og 90% reduksjon av BOF5
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Energiforsyning: Eksisterende trafo er plassert innenfor planområdet. Vi vurderer at denne kan
forsyne planområdet med strøm.

Kartutsnittet viser plassering for
eksisterende trafo

Foto viser eksisterende trafo

5.14 Grunnforhold
Stabilitetsforhold
Multiconsult har vurdert
planområdets nærmeste
omgivelser i forbindelse med
regulering av naboområdet mot
sør og vest, og Norconsult har
vurdert arealet nord for
planområdet (FT7). Basert på
de to rapportene vurderer man
at ovennevnte skredfarevurderinger også dekker dette
planområdet. Vi vedlegger
skredvurderingen for naboareal
mot vest, som konkluderer med
at planområdet har sikre
grunnforhold i fareklasse S2.
Kartutsnittet over viser planområdet med stiplet linje i løsmassekart fra NGU

Ledninger
Ingen kjente forhold innenfor planområdet. Høyspentlinje er plassert noen meter fra østlig
plangrense.
5.15 Støyforhold
Ingen kjente støyproblemer i nærområdet.
5.16 Luftforurensing
Ingen kjente kilder til luftforurensing i
nærområdet.

Illustrasjonen over viser NGUs definisjon av grunnforholdene,
mørkere grønn farge i løsmassekart.
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5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)

Illustrasjonen over viser risikomatrise for planområdet. Mulige naturfarer er flomfare, jord og flomskredfare, snø og
steinskredfare for deler av området, mens en tidligere utarbeidet rapport viser at planområdet ikke har reell skredfare for
gjeldende sikkerhetsklasse.

Rasfare jord og flomskred
Deler av planområdet har aktsomhetssone for
jord og flomskred. Området er i
skredfarevurdering utført av Multiconsult (for
naboområdet i vest og sør) vurdert til å oppfylle
krav til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse
S2, og man vurderer at konklusjonen i
skredfarevurderingen er dekkende også for
dette planområdet. I tillegg har Norconsult
vurdert området nord for planområdet (FT7)
som trygt i forhold til skredfare.
Multiconsult: Det er liten fare for steinsprang i
planområdet (mindre enn 1/5000). Når det
gjelder snøskred, jord- og flomskred anser
Multiconsult at faren for skred til å være mindre
enn 1/1000.

Kartutsnittet over viser aktsomhatskart for jord og
flomskredfare

Rasfare snø og steinskred
Deler av planområdet har aktsomhetssone for
snø og steinskredfare. Området er i
skredfarevurdering utført av Multiconsult (for
naboområdet i vest og sør) vurdert til å oppfylle
krav til sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse
S2, og man vurderer at konklusjonen i
skredfarevurderingen er dekkende også for
dette planområdet.
Vind
Anses til ikke å utgjøre risiko.

Kartutsnittet over viser aktsomhetskart for snø og
steinskredfare

Støy
Ingen kjent støyproblematikk
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Overflatevann
Det går 2 bekker gjennom området, og det er regulert inn 20 m faresone for flom i plankartet.
Multiconsult har i sin generelle anbefaling sagt følgende:
«Det anbefales å utvide bekkene i overkant og i planområdet for å sikre god avrenning gjennom
planområdet. I områder hvor vannveiene går nærmere bebyggelse enn 20 meter og/eller under veier
bør bekken vurderes å legges i kulvert eventuelt gjøre vannveien brede nok til å unngå at vannveiene
oversvømmes ved store nedbørsmengder.»
Vi vurderer at siden planområdet har hensynssone for bevaring av kulturmiljø og naturmiljø må det
utvises forsiktighet ved eventuell utviding av bekken innenfor disse sonene. Det er tilrettelagt i
plankartet for 2 nybygg i området ved bekken innenfor disse hensynssonene. Det er stilt krav til
gjennomføring av flomvurdering før egengodkjenning av planen. Forutsetning for at det kan
tilrettelegges for nye bygg i flomfaresonen er at byggene ikke kommer i konflikt med reell
flomfaresone etter at flomvurderingen er gjennomført, samtidig som at eventuelle nødvendige tiltak
i bekken ikke vil gi spesielt store inngrep i terrenget. Alternativt skal bygningane bygges for å tåle en
eventuell flom. Tiltak som medvirker til at stølsområdet får vesentlig endra visuelt uttrykk er ikke
tillatt. Dersom det viser seg at bygging ikke kan gjennomføres på en trygg måte, kan heller ikke
tomtene bebygges.
Luftforurensing og forurensing i grunnen
Ingen kjente forhold vedr. luftforurensning og forurensning i grunnen.
Beredskap og ulykkesrisiko
Nærmeste legekontor i Sykkylven sentrum. Nærmeste sykehus er plassert i Ålesund.
Nærmeste brannberedskap i Sykkylven. Slokkevann må hentes fra nærliggende vassdrag, alternativt
fra tankbiler.
5.18 Utredninger/avklaringer
Vedlagt planforslaget følger utdypende analyser vedr. følgende temaer:
• Rasfare ved Multiconsult AS.
• Vurdering av MR Fylke ift. kulturminne og arkeologiske registreringer.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk –
reguleringsformål
Plankartet tilrettelegger for LNFområde med underformål
seterområde. Stølen har vært i
aktiv drift siden eldre tider, og det
finnes mange eksisterende
bygninger som har blitt brukt til
overnatting i forbindelse med
stølsdrifta, dvs stell av husdyr
samt slått og innhøsting. De fleste
bygningene er eldre bygninger
som i dag er i bruk som
fritidsboliger, men her er også
noen nyere fritidsboliger.
Illustrasjonen over viser hvilke formål som er benyttet i plankartet.
Arealbruken er dermed etablert
når det gjelder bygningsmasse,
men stølspreget er ennå til stede. Kommuneplanen sier følgende om området: «Før det kan fattast
vedtak om nye bygg skal kulturhistoriske verdi av seterområde greiast ut nærmare.»

Som del av slik avklaring har fylkeskonservatoren foretatt befaring i planområdet. Plankonsulentene
har deltatt på samme befaring, og kategorisert bygningene for deretter å knytte ønsker fra
grunneierne til de enkelte bygningene. Videre er fylkeskonservatoren forespurt vedrørende de
oppgitte ønskene hvorpå han har gitt sine konkrete tilbakemeldinger for de aktuelle byggene eller
tomtene.
6.2 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives
Fylkeskonservatorens vurderinger, sammenstilt med grunneiernes ønsker, har vært utgangspunkt for
de rammene som er gitt i planforslaget. Føresegnene gir klare rammer for bygningenes størrelse og
form. Det er også gitt detaljerte føringer for bygningenes plassering i tråd med fylkeskonservatorens
råd.
Føresegnene skiller mellom bebyggelse innenfor og utenfor hensynssone for kulturmiljø og
naturmiljø. Ovennevnte hensynssoner er hovedsakelig avgrenset i tråd med fylkeskonservatorens
tilbakemeldinger. Faresone mot bekk er avgrenset til 20 meter til begge sider. Det er regulert inn en
buffersone langs bekken med formål naturområde.
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Plankartet slik det foreligger i planforslaget. For arealene som har rent landbruksformål er det ikke tilrettelagt for
endringer i forhold til dagens situasjon.

5.2.1 Generelle føresegner innanfor planområdet:

Flest mogleg av dei gamle seterbygningane skal ivaretakast. Det er ikkje tillate å etablere
store uteplassar/balkongar bygd opp frå bakken, markante rekkverk på uteplass/balkong,
ark eller takoppløft, innbygging slik at selpreget blir borte, eller dominerande steinmurar.
For øvrig kan det ikkje etablerast tiltak som er med på å redusere seterpreget og forringe
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oppleving av ei tradisjonell seter. Uteplassar skal etablerast på bakkenivå, gjerne med
steinheller eller liknande. Gesims og mønehøgde skal målast frå overkant grunnmur.
Tillaten gesimshøgde er 3.0 m. Tillaten mønehøgde er 5.0 m. Takvinkel skal være mellom
25 og 30 grader. Bordkledning bør være liggande. Nye bygningar skal etablerast med ein
etasje. Synleg underetasje er ikkje tillate. Bygningskroppar skal etablerast som
rektangulære med relativt lita breidde og varierande lengde. Det er tillate å etablere del
av bygningen som eit tilbygg på baksida, dvs mot nordvest innanfor den totalt tillatte
arealstørrelsen.
Vedr. krav til avstand til andre bygningar og eigedomsgrense gjeld plan- og bygningslova
§29-4. Unntak i samband med gjenoppbygging er beskrive under. Avstand mellom
bordkledning og terreng skal vere maks 80 cm. Taktekke skal være av naturmateriale. Nye
bygg skal plasserast innanfor regulert byggegrense.
Tekst over er hentet fra føresegnene viser generelle føresegner for området.

Tiltak innenfor hensynssone – i område for spredt fritidsbebyggelse:
Føresegnene gir rammer for eksisterende bygninger, og disse blir da gjeldende for nye tilbygg. Mange
ønsker å bygge på og tilrettelegge stølsbygningene slik at de blir mer komfortable i bruk og tilpasset
dagens krav. Dette vil nå kunne gjennomføres inntil et totalt areal på 80 m2 pr bygning forutsatt at
tilbyggene plasseres enten på baksiden, dvs mot nordvest der de blir mist mulig synlige, alternativt at
bygningene forlenges. Arealstørrelsen på 80 m2 er foreslått med grunnlag i at vi vurderer at det
finnes eldre bygninger innenfor området som allerede har omtrent samme størrelse, og som ikke
skiller seg negativt fra øvrige stølsbygninger. Vi viser i denne sammenheng til gbnr 30/52.
Pr i dag er hele planområdet bebygget med 28 bygninger inkludert hovedbygg og små bygg. Det er i
dette planarbeidet tilrettelagt for nye tiltak på 6 grunneiendommer.
Innenfor hensynssone kulturmiljø og naturmiljø er det tilrettelagt for 3 nye bygg med bakgrunn i
innspill fra grunneiere. Alle 3 er plassert innenfor LSF4 og har vært diskutert i forbindelse med
planarbeidet. Plassering for nybygg på gbnr 29/6/11 og 20/11 er foreslått etter dialog med
fylkeskonservatoren.
På gbnr 29/177 er det avklart at fylkeskonservatoren er negativ til grunneieres ønske, nemlig å rive
eksisterende sel. Med bakgrunn i at grunneier ønsker nybygg har man i planforslaget i stedet
foreslått å tilrettelegge for at det kan bygges nybygg som er plassert der murer for en eldre bygning
var plassert, dvs en 3. bygning på samme tun. For dette tiltaket er det satt en begrensning i BRA på
50 m2. Etablering av nye bygninger på eksisterende murer er for øvrig i tråd med overordnet
retningslinje og fylkeskonservatorens vurdering, og i tråd med slik området har vært bebygget i
gammel tid.
Man er ellers kjent med at det er gitt rivingstillatelse for ett bygg innenfor hensynssonen.
Gjenoppbygging av dette bygget må da gjennomføres i tråd med føresegnene i denne planen.
Videre har grunneier innenfor LSF5, gbnr 30/52 planlagt å rive bygningen og oppføre ny, med
bakgrunn i at bygningen er i særlig dårlig stand. Man har med bakgrunn i dette foreslått å
tilrettelegge for riving og oppføring av nytt bygg i føresegnene.
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Vi vil for ordens skyld nevne at foreslått nybygg på 29/6,11 og 29/177 er sammenfallende med
registrert hustuft nr 1 og 3 i arkeologisk rapport.
Det er også tilrettelagt for utviding av eksisterende driftsbygning i landbruket innenfor LSF6 inntil en
størrelse på 150 m2, samt for etablering av mindre bygninger til bruk i seterdriften innenfor samme
område.
Tiltak utenfor hensynssone:
Områdene LSF1 og
LSF8 er vurdert til å
være plassert utenfor
hensynssonene, og
man har tilrettelagt
for etablering av
fritidsboliger på inntil
120 m2 her. Maks
arealstørrelse er
foreslått for å sikre at
bygninger i nærheten
av hensynssonen ikke
skiller seg vesentlig
fra stølsområdet.
For området LSF9
lengst i sør, dvs
utenfor arealet som
er definert som
kjerneområdet for
stølen, er det i tillegg
til
fritidsboligformålet,
åpnet for etablering
av for eksempel
gårdsbutikk og
gårdskafe, samt
anlegg for fritids- og
turistformål,
inkludert bygninger
for overnatting og
utleige.
Næringsdriften må
være knyttet mot
gårdens ressursgrunnlag. Disse bygningene må tilpasses stølsområdet.
Illustrasjonsplanen viser hvordan kartet vil se ut dersom ny bebyggelse blir etablert slik det er
tilrettelagt for i føresegnene.Nye bygg som det er tilrettelagt for i denne planen er vist med
rosa farge. Illustrasjonen er ikke bindende ved gjennom-føring av planen, men viser mulige
løsninger innenfor de tilrettelagte rammer. Arealet som vurderes som kjærneområde for støl
er vist med skravur. Langs bekken er det vist faresone 20 meter mot hver side av bekken. Før
bygginig i faresonen må det avklares hvilke tiltak som må gjennomføres før bebyggelsen kan
oppføres.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Generelt for all bebyggelse er en tillatt
gesimshøyde på 3 meter og en tillatt mønehøyde
på 5 meter. Takvinkel skal være mellom 25 og 30
grader. Bordkledning bør være liggende.
Bygningskropper skal etableres som
rektangulære uten synlig underetasje.
6.3.1 Nærmere beskrivelse av tilrettelegging for
ny bebyggelse utenfor hensynssoner for
kulturmiljø og naturmiljø:
Som nevnt over har man vurdert at arealet
lengst nordvest LSF1 og areal i sør LSF8 og LSF9
er plassert utenfor hensynssone for kulturmiljø

Illustrert mulig ny bebyggelse på LSF9 – ikke bindende

Illustrert mulig ny bebyggelse på LSF1 – ikke bindende

Illustrert mulig ny bebyggelse på LSF8 – ikke bindende

og naturmiljø. For LSF1 og LSF8 har man blant
annet tilrettelagt for at nybygg kan oppføres med en størrelse inntil 120 m2. Maks bredde er 8
meter. For LSF9 har man tilrettelagt for at det kan etableres næringsbygg knytta mot gårdens
ressursgrunnlag, som for eksempel gårdskafe og bygninger for overnatting.
6.3.2 Nærmere beskrivelse av tilrettelegging for ny bebyggelse innenfor hensynssoner for
kulturmiljø og naturmiljø
Som nevnt over har grunneiere uttrykt ønske om nybygg for eiendommene gbnr 29/6,11, 30/11 og
29/177 Fylkeskonservatoren har gitt anvisninger for hvor på tomtene nybygg kan plasseres når det
gjelder 29/6,11 og 30/11. Begge plasseringene er innenfor flomfaresone, slik at det må utredes
nærmere (før egengodkjenning) om arealet i det hele tatt er bebyggelig før det med sikkerhet kan
tilrettelegges for fritidsboliger på disse eiendommene. Føresegnene tilrettelegger for bygg inntil 80
m2 her og maks bredde 7 meter. Nybygg på 29/6,11 har fått foreslått plassering med bakgrunn i at
her har stått et bygg tidligere, i dialog med Fylkeskonservatoren og med bakgrunn i
Fylkeskonservatorens uttale: «Dersom ein skal tillate nybygg på setra er det som nemnd viktig at
bygningane får ei tradisjonell plassering og utforming. Med det meiner eg at ein enten plasserer ny
bygning der det har stått bygning før eller på ein stad der det kan vore sannsynleg at eit seterhus
kunne bli plassert den gongen dette var ei aktiv seter.»
For nybygg på 29/177, så er tilrettelegging foreslått med bakgrunn i at det først ble uttrykt ønske om
riving og gjenreising av eksisterende sel på eiendommen. Siden Fylkeskonservator i dialog ikke har
vært positiv til dette, ønsker man i stedet å bygge et nybygg på samme sted der det tidligere har stått
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en låve, i nordvestlig hjørne av tomta. Føresegnene foreslår å tillate et bygg på inntil 50 m2 her med
maks bredde 5 meter. Plasseringen er sammenfallende med «Tuft 1» i rapport etter arkeologisk
registrering der man har registrert arealet som kulturminne av nyere tid. Plasseringen er foreslått
med bakgrunn i uttalen fra Fylkeskonservatoren nevnt over.

Plassering for planlagte nybygg er illustrert med sirkel med
omtrentlig plassering i gammelt kart

Plassering for nybygg er vist i illustrasjonsplan – ikke
bindende. De 2 nordligste byggene man har tilrettelagt for i
illustrasjonen over er sammenfallende med registrerte
hustufter – kulturminner av nyere tid.

I tillegg har man foreslått å tilrettelegge for riving og
gjenoppbygging av nybygg på område LSF5 gbnr 30/52
med bakgrunn i at grunneier vurderer at bygget er i svært
dårlig stand.

Kartutsnittet over viser eksisterende situasjon for
gbnr 30/52.

6.3.3 Bebyggelsens høyde
Man har tilrettelagt for at nye bygg kan etableres med en
gesimshøyde på 3 meter og mønehøyde på 5 meter.
Høyder skal beregnes fra overkant grunnmur.

6.3.4 Grad av utnytting
Det er ikke definert en tillatt BYA for området, men stilt krav om maks størrelse for bygninger.
6.3.5 Antall boliger, leilighetsfordeling
Pr i dag vurderer man at det er etablert 19 boenheter innenfor planområdet. Planforslaget legger til
rette for etablering av 4 nye fritidsboligenheter i tillegg til gårdskafe/anlegg for fritid og turistformål,
samt ett nytt bygg som blir et tillegg til eksisterende fritidsbolig.
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Området er romslig, men mye av bebyggelsen er av eldre dato, slik at man vurderer at mange av
enhetene ikke har den bostandard og funksjonalitet som er vanlig i dagens fritidsboligbebyggelse.
Denne planen har som formål å tilrettelegge for at flere kan utvikle sin fritidsbolig i retning av vanlig
standard, men det blir ikke tillatt å bygge balkong, uteplasser skal plasseres på terreng.
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6.5 Parkering
Det er tilrettelagt for at hver fritidsboligenhet skal ha tilgang til 1 p-plass.
6.6 Tilknytning til infrastruktur
Det er i planforslaget tilrettelagt for at eksisterende veger blir videreført som i dag. Innenfor
planområdet er det pr i dag etablert adkomster til Nysetervegen.
6.7.1 Kjøreatkomst
Planområdet vil få videreført eksisterende adkomstveger fra Nysætervegen (KV86). Dette er en
kommunal veg med fartsgrense 50 km/t som er tilknyttet FV60 i sør.
6.7.2 Utforming av veger
Nysætervegen er etablert med god bredde for møtende trafikk. Denne er etablert med ca. 6 meters
kjørebredde.
6.7.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Eksisterende veger er opparbeidet innenfor forskjellige eiendommer. Man forutsetter at alle
eiendommer som har bruk for vegen har tinglyst vegrett og at vedlikeholdsplikt omfatter alle som er
brukere av vegen.
6.8 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke planlagt nye offentlige anlegg innenfor planområdet.
6.9 Universell utforming
Bygninger er planlagt med en etasje, slik at man vurderer at tilgjengeligheten innendørs vil være
nokså god for mennesker med mobilitetsutfordringer. For øvrig er det ikke regulert inn felles
utearealer og derved ingen arealer med universell utforming.
6.11 Landbruksfaglige vurderinger
Det er ikke gitt landbruksfaglig vurdering. Kjell Perry Drotninghaug har informert om at det i 2005 ble
gitt kulturlandskapspris til blant annet Drotningshaugstølen for verdifullt og holdningsskapende
arbeid innen kulturlandskap og økologisk drift, og det er i denne planen tilrettelagt for å utvikle
stølsdriften ved tilrettelegging for aktiviteter knyttet til denne innenfor område LSF9.
6.12 Kulturminner
I dialog med fylkeskonservatoren har man
definert hvilke typer tiltak som kan tillates
innenfor planområdet. Målsetningen med
føresegnene er å tilrettelegge for at eksisterende
og nye fritidsboliger kan ombygges/bygges slik at
de blir mer komfortable og praktiske å bruke,
uten at stølspreget blir ødelagt. Noen av
bygningene er etter innspill fra
fylkeskonservatoren foreslått restaurert etter
antikvariske prinsipper. Disse 2 bygningene er en
låve og et sel. For at dette kan gjennomføres
kreves det at det opprettes grupper med frivillige
som kan utføre arbeidet. I tillegg må det gis løyve
til å utføre arbeidet.

Sel som bør restaureres etter antikvariske prinsipper jf
Fylkeskonservatorens uttale.
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Låve som bør restaureres etter antikvariske prinsipper jf.
Fylkeskonservatorens uttale.
Kartutsnittet viser plassering for låve og sel.

Planforslaget foreslår å tilrettelegge for
gjenoppbygging av 2 av de registrerte hustuftene.
Vi er videre kjent med at arkeologisk registrering var uten funn, men at det ble registrert mange
kulturminner av nyere tid. Dette er 3 steingarder, 5 hustufter og 1 rydningsrøys. Disse funnene har
ikke fått særskilt hensynssone i plankartet, men er alle plassert innenfor hensynssone for bevaring
kulturmiljø og bevaring naturmiljø.

6.13 Fotos fra stølen sett fra Nysætervegen:

Stølen sett fra vegen midt i planområdet. Bekken innenfor VNS2 kan ses helt til venstre i bildet. Det gule bygget i midten har
fått rivingstillatelse og kan bygges opp igjen. Vest for nærmeste bygg er det tilrettelagt for nybygg med forbehold om at
bygging er gjennomførlig på en trygg måte i flomfaresonen.
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Sørlig del av stølsområdet

Nordlig del av planområdet. Skitrekket i bakgrunnen.
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Området lengst sør sett fra f_SKV3. Dette er areal som man vurderer er plassert utenfor hensynssone for kultur og
naturmiljø (LSF8 og LSF9). I dette området er det tilrettelagt for en ny fritidsbolig på den nærmeste tomta, og
næringsrelaterte bygninger ved det eksisterende bygget lenger sør.

6.14 Plan for vann- og
avløp samt tilknytning til
offentlig nett
I påvente av helhetlig
utbygging for vann og
avløpsløsning i
nærområdet, ser man for
seg at avløpsløsning for
dette området på lik linje
med fritidsboligutbygging
i området, må bli slik at
hver hytteeier må søke
om å få etablere tett
avløpstank eller etablere
eget renseanlegg.
Alternativt etablere felles
renseanlegg for hele
planområdet. Kommunen
har generelt stilt svært
Foto viser bekken som er plassert innenfor formålet VNS2. Bildet er tatt fra
strenge krav til utslipp for Nysætervegen.
området. Planføresegnene
har stilt krav om utarbeiding av VA-plan før egengodkjenning av planen.
Når det gjelder vannforsyning så blir dette pr i dag løst ved borehull for de som har vanntilknytning.
Man ser for seg at nye tilknytninger kan skje enten til eksisterende borehull evt. til nye borehull.
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6.15 Plan for avfallshenting/søppelsug
Innsamlingspunkt for hytterenovasjon er jf Årims informasjon plassert både ved Fjellsetra skitrekk og
på Dravlausstølen. Man ser for seg at ordningen med å levere søppel til begge disse stasjonene vil
fungere godt for fritidsbebyggelsen innenfor planområdet.
6.16 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS/
Rekkefølgeføresegner
Bekkene er små og det er sannsynlig at det kan bygges tiltak i sikkerhetsklasse F1/F2 og S1/S2
innenfor faresonene.
Flom og
erosjonsfare skal
utredes før
egengodkjenning
av planen slik at
det kan
dokumenteres at
nye bygg kan
etableres på en
slik måte at de er
utenfor flomfare
før det kan gis
tillatelse til tiltak
innenfor
faresonene. Det
er i
Foto viser bekken som er plassert innenfor formålet VNS2. Bildet er tatt fra f_SKV2 mot nord
plandokumentene innenfor VNS3.
presisert at nye
bygg ikke kan bygges her dersom flomfarevurdering viser at dette ikke blir praktisk mulig å
gjennomføre på en trygg måte.

7 Konsekvensutredning
Med bakgrunn i at planforslaget legger til rette for bebyggelse i samsvar med gjeldende
kommuneplan, er det ikke stilt krav om konsekvensutredning.

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
8.1 Generelt
Løsningene som er foreslått i planforslaget har i stor grad hensyntatt Fylkeskonservatorens innspill og
synspunkter, kun med forslag om mindre avvik for å imøtekomme noen av grunneiernes ønsker og
behov, slik at vi opplever at planforslaget gir et balansert kompromiss mellom fylkeskonservatorens
og grunneiernes ønsker. Vår vurdering er at planforslaget gir en positiv virkning ved å tilrettelegge for
utviding og modernisering med strenge kriterier for nye bygningsdeler og bygninger. Resultatet vil
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være at grunneierne får mulighet til å eie og vedlikeholde gode og moderne fritidsboliger, som
samtidig ivaretar stølspreget og viderefører og viser frem kulturmiljø og naturmiljø fra eldre tider.
8.2 Overordnede planer
Man har foreslått å benytte planformål under samme hovedformål som i kommuneplanen, LNF –
Landbruk, natur og friluftsformål. De arealene som er eid av grunneiere som ikke ønsket å være del
av denne planen, har fått sine arealer videreført med samme formål som i overordnet plan, dvs LNF
område uten særlige tilrettelegginger. Øvrige grunneiere har fått formålet LNF med spredt
fritidsbebyggelse for sine arealer der føresegnene stiller kriterier for tilbygg, samt tilrettelegger for
nybygg på et fåtall tomter. Man vurderer at planforslaget er i tråd med overordnet plan og dermed
ikke gir virkning ut over det forventede.
8.3 Landskap
Planføresegnene stiller krav til at landskapet ikke blir endret i forbindelse med utbygging.
Gjennomføring av planen vil dermed gi ingen eller minimal virkning i forhold til landskapet.
8.4 Stedets karakter, estetikk
Føresegnene stiller strenge krav til bebyggelse og terrengbearbeiding, slik at det er tilrettelagt for at
stedets karakter ikke skal endres. Vi vurderer at gjennomføring av planen vil gi liten virkning i denne
sammenheng forutsatt at byggeløyver blir gitt i tråd med føresegnene.
8.5 Kulturminner og kulturmiljø
Planforslaget tilrettelegger direkte og konkret etter dialog med Fylkeskonservatoren arealene hvor
det kan bygges nybygg. Ved gjennomgang av rapport etter arkeologisk registrering ser vi at 2 av
tomtene som det er planlagt nybygg på er identiske med hustufter som er vurdert til verdifulle
kulturminner fra nyere tid. Bakgrunnen for at det er planlagt nybygg på disse tomtene er at det
tidligere er gitt følgende råd fra Fylkeskonservatoren:
«Dersom ein skal tillate nybygg på setra er det som nemnt viktig at bygningane får ei tradisjonell
plassering og utforming. Med det meiner eg at ein enten plasserer ny bygning der det har stått
bygning før eller på ein stad der det kan vore sannsynleg at eit seterhus kunne bli plassert den
gongen dette var ei aktiv seter.»
Planforslaget fordrer at kulturminnemyndighetene i offentlig høring samordner vurderinger og tar
stilling til om de foreslåtte nybyggene på hustuftene kan etableres, evt. foreslå andre plasseringer.
Planen tilrettelegger for nybygg og tilbygg med den målsetning at man forsøker å videreføre det
verdifulle kulturmiljøet. Bakgrunnen for forslaget er at man vurderer at det er like viktig å
tilrettelegge for at bygningsmassen kan brukes som gode fritidsboliger, som å ivareta kulturmiljøet,
siden førstnevnte vil sikre at bygningsmassen vedlikeholdes og derved videreføres. I motsatt fall vil
virkningen, etter vår vurdering, på lang sikt kunne bli at bygningsmassen forfaller og kulturmiljøet til
slutt består av kun hustufter, hvilket ikke bør være et mål.
8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
Med grunnlag i at planforslaget tilrettelegger for at hele området endres minimalt i forbindelse med
nybygg, vurderer vi at gjennomføring av planen vil gi minimal virkning i forhold til naturverdier,
biologisk mangfold, verdifull vegetasjon og viltinteresser.
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8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
Temakart for friluftsliv viser ikke at området er i bruk som oppmarsområde virnterstid. For øvrig er
planområdet et kulturhistorisk rekreasjonsområde i seg selv, og dette forholdet vurderes til ikke å bli
påvirket i forbindelse med gjennomføring av denne planen, dvs ingen virkning i forhold til
rekreasjonsinteresser.

Temakart friluftsliv utarbeidet i forbindelse med kommunedelplan for areala kring Nysætervatnet.

8.8 Trafikkforhold
Innenfor planområdets vegsystem vurderer man at trafikkendring blir minimal, dvs ingen virkning.
8.9 Barns interesser
Det er ikke planlagt endringer for barns interesser, slik at vi vurderer at gjennomføring av planen ikke
vil gi virkning.
8.10 Universell tilgjengelighet
Det er ikke stilt krav til universell tilgjengelighet innenfor planområdet, slik at vi vurderer at
gjennomføring av planen ikke vil gi virkning.
8.11 Energibehov - energiforbruk
Energistandard på eksisterende bygninger er pr i dag forholdsvis lav siden dette hovedsakelig er eldre
bygninger. Dette betyr at energiforbruket potensielt kan være høyt når fritidsboligene er i bruk om
vinteren. Planforslaget tilrettelegger for at den del av bygningene kan moderniseres og gjøres mer
brukervennlige med blant annet økt andel isolasjon i veggene. Samtidig vil økt bruk av varmt vann
etter at bad blir etablert, føre til økt energiforbruk. Vi vurderer at energiforbruk på sikt vil være
omtrent som man kan forvente i et område med fritidsboliger. Man vurderer videre at området vil ha
god tilgang til fossilt brennstoff, og ligger godt til rette for evt. utvinning av solenergi ved f.eks
solcellepanel.
8.12 ROS
Som angitt er rasfare, avklart gjennom utredninger/ vurderinger, og det er ikke behov for faresone
eller tiltak vedr. dette. Videre har en vurdert vind, støyforhold og evt. forurensning og kommet til at
disse ikke vil ha negativ konsekvens for området.
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Sjekkliste ang. ROS følger vedlagt, og det er angitt en markering der som nøyere beskrives her:
(x1) – Naturgitte forhold - skredfare
Området er i NVE`s kart plassert innenfor aktsomhetsområde for snø og steinskredfare samt jord og
flomskredfare. Multiconsult har utredet forholdet til skredfare i en tidligere rapport som dekker
arealet mellom planområdet og fjellet, og området vurderes til ikke å ha skredfare i planlagt
sikkerhetsklasse. Norconsult har i tillegg utredet skredfare for naboområde i nord, FT7 og klarert
dette arealet.
Med grunnlag i disse 2 skredfarerapportene vurderer vi at planområdet oppfyller dermed krav til
sikkerhet mot skred i sikkerhetsklasse S1, S2 og S3 (mindre enn 1/5000) vedr. steinsprangfare, og
sikkerhetsklasse S1 og S2 (mindre enn 1/1000) for snøskred, jord og flomskredfare. Innenfor
planområdet er det planlagt tiltak i sikkerhetsklasse S2, og man vurderer med grunnlag i dette at det
ikke er behov for å legge inn faresone i plankartet for S3 - 1/5000.
(x2) - – Naturgitte forhold - flomfare
Området har 2 mindre bekker innenfor plangrensen. Disse har fått faresone med 20 meter bredde på
begge sider. Grunneiere har ikke konkrete planer for utbygging. Det er stilt krav om utredning av
flomfare før egengodkjenning av planen. Plandokumentene beskriver at det ikke er sikkert at
eiendommene kan utbygges. Flomfarevurdering vil gi svar på spørsmålet om utbygging i
flomfaresonen kan gjennomføres.
8.13 Teknisk infrastruktur
De planlagte løsningene for vann og avløp vil være en videreføring av gjeldende praksis for øvrige
hytteområder på Fjellsætra. Dersom og når en helhetlig utbygging av felles løsning for vann og avløp
vil finne sted, vil det være naturlig at grunneiere innenfor planområdet får samme krav om fremtidig
tilknytning til nytt anlegg for vann og avløp som øvrige fritidsboligeiere i samme område. Man
vurderer med bakgrunn i dette at utbygging innenfor planområdet vil få samme virkning som øvrig
utbygging i nærområdet vil få.
Trafo
Gjennomføring av planen får ingen virkning, trafo innenfor planområdet forsyner området med
strøm.
8.14 Utbyggingsavtaler
Det er planlagt utbyggingsavtaler med kommunen i samband med nybygg innenfor området.
Virkning av dette blir at utbygger av nybygg kan inngå avtale om innbetaling av beløp fastsatt av
kommunen (pålydende kr 50.000 pr i dag) og dermed søke fritak fra rekkefølgekravet i § 8.3 (Krav om
oppgradering av kommunal veg etc. før det kan gis løyve til nybygg) Det vil da bli mulig å få løyve til å
etablere nybygg uten ventetid på grunn av dette rekkefølgekravet.
8.15 Konsekvenser for næringsinteresser
Planforslaget tilrettelegger for næringsutvikling lengst sør i planområdet der det kan etableres
næringsvirksomhet relatert til gårdens ressursgrunnlag.
8.16 Avveining av virkninger
Planforslaget tilrettelegger for utvikling av eksisterende bebyggelse i tillegg til noen få nybygg på en
måte der man har foreslått kompromisser mellom Fylkeskonservatorens råd og grunneiernes ønsker.
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Man vurderer at gjennomføring av planen vil gi en positiv virkning både for grunneierne og i forhold
til kulturvern og overordnet plan.

9 Innkomne innspill
9.1 Innspill til oppstartsmelding:
Møre og Romsdal Fylkeskommune:
Arkeologisk registrering må gjennomføres før godkjenning av plan, helst så tidlig som mulig. Har
vedlagt budsjett. Ber om at planen ivaretar kulturminneverdier i planområdet fra nyere tid, dvs
bevaring av eldre seterbygninger, bevaring av kulturlandskap og evt. innpassing av nybygg.
Føresegner må styre utbygging slik at området får beholde stølpreget. Det må vurderes om her er
gjort uheldige tiltak som må tilbakeføres. Må analysere om det er rom for nybygg i forhold til god
bevaring av støl og bygninger. Hvis åpning for nybygg må de tilpasses landskap og eksisterende
bygningsmiljø.
Kommentar: Arkeologisk registrering er gjennomført uten funn. Imidlertid er det registrert flere
kulturminner fra nyere tid, Dette er 3 steingarder, 5 hustufter og 1 rydningsrøys. Disse funnene har
ikke fått særskilt hensynssone i plankartet, men er alle plassert innenfor hensynssone for bevaring
kulturmiljø og bevaring naturmiljø. For øvrig er planforslaget utarbeidet i dialog med
Fylkeskonservatoren for å ha best mulige forutsetninger for å tilrettelegge føresegnene på en slik
måte at kulturmiljø og naturmiljø ivaretas og slik at ny og endret bebyggelse ikke ødelegger
stølspreget.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Forutsetter at føresegn i kommuneplan vedr. 7.3 Omsynssone c blir fulgt opp i videre arbeid med
detaljreguleringa. Minner om at området rundt Lastølen er registrert som naturtype naturbeitemark
av lokalt viktig verdi og ber om at dette blir tatt hensyn til og at eventuelle konsekvenser for
naturbeitemark vil fremgå av planbeskrivelsen. Viser til egen merknad til kommunedelplanen der de
frarådde flere hytter før kommunen i samarbeid med Stranda kommune får utarbeidet en helhetlig
vann- og avløpsplan for området rundt Nysætervatnet.
Kommentar: Man har gitt hoveddelen av planområdet hensynssone for bevaring kulturmiljø og
bevaring naturmiljø i tråd med hensynssoner som er lagt på området fra overordnede myndigheter.
All bebyggelse har strenge krav til utforming, og det er stilt forskjellige krav til størrelse på
bebyggelsen som er plassert innenfor og utenfor hensynssonen. Helhetlig vann- og avløpsløsning for
området er ikke utbygget pr i dag. I påvente av etablering av felles vann og avløpsløsning, vurderer
man at de planlagte løsningene for vann og avløp må kunne anvendes i mellomtiden for dette
området på lik linje med annen utbygging av fritidsboliger i naboområdet.
NVE: Deler av planområdet ligger innenfor potensielt fareområde for skred. Skredfare må vurderes i
planarbeidet. Bekken sitt skadepotensiale for flom og erosjon må vurderes. Gir råd vedr.
reguleringsformål i plankartet.
Kommentar: Skredvurdering er utført tidligere for areal som er plassert mellom planområdet og
fjellet. Man vurderer derfor at skredfaresituasjonen allerede er avklart og at planområdet ikke har
skredfare. Hensynssone er plassert 20 meter på hver side av bekken. 2 grunneiere ved bekken VNS2
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har bedt om tilrettelegging for nybygg. Fylkeskonservatoren har videre gitt anvisninger for hvor på
tomtene nybygg kan plasseres, og dette viser seg å være innenfor flomfaresonen. Flomfarevurdering
skal utarbeides før egengodkjenning av planen.
Statens vegvesen: Ingen merknad.
Arnold Bolstad, gnr 29 bnr 108: Ønsker å dele tomta
og bygge hytte på egen tomt, på den delen av tomta
som er innenfor planområdet. Eksisterende hytte er
plassert utenfor planområdet. Mener at tomtegrense
burde justeres lenger mot øst siden den nå inkluderer
areal som ikke hører til stølsområdet.
Kommentar: Gbnr 29/108 er i plankartet foreslått
plassert utenfor hensynssoner for kultur og naturvern,
men nærheten til stølsområdet medfører at det er stilt
krav til utforming for nybygg på tomta.

Kartillustrasjonen viser hvilket areal som er beskrevet
i merknaden fra Arnold Bolstad, og hvordan man ser
for seg nybygg med rosa farge. Illustrasjonen er ikke
bindende for gjennomføring av planen.

Lene Trude Solheim, gnr 29 bnr 177: Ønsker å bygge
en hytte til på tomten. Ønsker å rive det gamle selet.
Ønsker å forlenge gårdsveg slik at det blir mulig å kjøre
frem til hytten.
Lene Trude Solheim, gnr 29 bnr 177- Innspill nr 2 underveis i planarbeidet: Ønsker å utvikle egen
eiendom ved 1: Bygge en hytte til på tomten der det
gamle fjøset stod. 2: Ønsker å rive det gamle selet. 3:
Ønsker å lage veg frem til hytta-forlenge eksisterende
veg med 15-20 meter.

Illustrasjonsplanen viser hvordan man ser for seg
nybygg med rosa farge på 229/177-Solheim.
Illustrasjonen er ikke bindende for gjennomføring av
planen.

Lene Trude Solheim, gnr 29 bnr 177- Innspill nr 3 underveis i planarbeidet: Gjentar ønske nr 1 (Tiltak A)
og 2 (Tiltak B) nevnt over. Ønske nr 3 (Tiltak C): Dersom sel ikke kan rives ønskes tilbygg på baksiden
av selet. Ønske nr 4 (Tiltak D): Utvide
eksisterende hytte til 80 m2. Vurderer
samtidig at det ikke er aktuelt å
gjennomføre alle de nevnte tiltakene.
Kommentar: Fylkeskonservatoren har på
forespørsel underveis i planarbeidet stilt seg
negativ til å rive og bygge opp igjen
eksisterende sel på tomta. Planen har som
resultat av innspillene foreslått
tilrettelegging for oppføring av nytt bygg
som foreslått i ønske nr 1. Eventuelle øvrige
tiltak på listen vil i en eventuell søknadsfase
komme inn under krav gitt i
planbestemmelsene som styrer hvordan
tilbygg kan gjennomføres.

Foto over viser plassering for gamle låvemurer med rød strek.
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Kjell Perry Drotninghaug, gnr 30 bnr
2 : Gjør oppmerksom på feil gnr/bnr i
varslingskartet. Informerer om aktiv
stølsdrift med melkekyr og mottatt
kulturlandskapspris i 2005 (vedlegg
1). Ønsker å utvikle stølsdriften med
opplevelse/aktiviteter. Mener det er
positivt med felles reguleringsarbeid.
Informerer om at mye av opprinnelig
stølsområde er regulert til
fritidsbebyggelse og utbygd og ber
om at resten av stølsområdet får
fortsette som LNF-område. Ved evt.
nye fritidsboliger på stølsområdet,
må det knyttes sterke restriksjoner til
disse. Ny fritidsboliger må begrenses i
antall og størrelse. Maks 75 m2 og
Blå sirkel i illustrasjons til høyre viser arealet der det er foreslått
med føringer for møneretning, høyder, tilrettelagt for et mindre nybygg på samme sted som det har stått en
gammel låve. Eksisterende sel videreføres.
materialvalg, best mulig tilpasset
eksisterende Stølsbygninger. Unngå
etablering av nye veier. Må også
gjelde for restaurering og tilbygg
eksisterende bebyggelse for
tilbakeføring eller tilpassing til
stølsmiljø.
Viser til areal som er inkludert i
planområdet/hensynssone, men som
ikke inngikk i opprinnelig stølsområde.
Han ønsker å utnytte dette arealet i
forbindelse med stølsdriften ved å
legge til rette for større utnytting til
fritidsbebyggelse/utleiebygg i
Illustrasjonsplan viser eksempel på hvordan for eksempel gårdsbutikk
forbindelse med
med overnattingsbygg kan etableres. Illustrasjonen er ikke bindende for
opplevelser/aktiviteter knyttet til
gjennomføring av planen. Bebyggelse innenfor flomfaresonene betinger
gards/seterdrift. På den delen av 30/2 at det kan dokumenteres at bygget ikke har reell flomfare.
som er plassert innenfor stølsområdet
er det ønske om tilrettelegging for tiltak knytet til gards- og stølsdrift. Dette kan være tilbygg/nybygg
for fjøs, nye bygg for gardsbutikk, gardskafe, aktivitetsanlegg mm.
Kjell Perry Drotninghaug, gnr 30 bnr 2 - Innspill nr 2 - underveis i planarbeidet: Viser til innspill fra
myndighetene og vurderer at De ønsker å utvikle den del av eget areal som er plassert sør for
stølområdet. Gir eksempel på mulige aktuelle formål for eget areal:
Husvær for seterdrift og skogsdrift (støler, seterhus, gjeterhytter, skogskoier m.v.)
Hvis bruken er knyttet til tradisjonell seterdrift, sauesanking, gjeting/ettersyn av dyr på
utmarksbeite, hogst m.v. Bruk til andre formål, herunder utleie, i begrensede deler av året tillatt.
Gardsbutikk og gardskafe - Hvis omsetningen i hovedsak er basert på salg/servering av gardens
egne produkter.
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Aktivitetsanlegg for fritids- og turistformål - Anlegg for tilrettelagte aktiviteter og opplevelser
knyttet til gards og seterdrifta.
Informerer om at de ikke har konkrete planer vedr. utvikling av området men ønsker mulighet til å
utnytte arealet til fordel for gårdsdriften.
Kommentar: Plankartet er korrigert i hh til merknad. Etter tilbakemelding underveis i planarbeidet er
det tilrettelagt for etablering av næringsbygg tilknyttet gårdsdriften på arealet som er lengst sør i
planområdet dvs utenfor stølsområdet.
Karin Urke gbnr 30/52: Har planlagt å rive hytten pga dårlig forfatning og bygge ny hytte.
Kommentar: I tråd med Fylkeskonservatorens vurdering har man generelt tilrettelagt for at flest
mulig av de gamle seterbygningene skal ivaretas. Med bakgrunn i grunneieres ønske har man gjort et
unntak for LSF5/gbnr 30/52, og har foreslått å tilrettelegge for at denne bygningen kan erstattes med
nytt bygg. Dette er gjort med bakgrunn i grunneieres vurdering om at bygget er i svært dårlig stand.

Foto viser eksisterende bygg på
gbnr 30/52.

9.2 Innspill mottatt underveis i planarbeidet som ikke er kommentert:
I tillegg til innspill kommentert over er det kommet innspill underveis i planarbeidet fra grunneiere
som ikke er deltakere i planen. Disse innspillene har man ikke tatt stilling til fordi dette ville medført
ekstra tidsbruk og kostnader for de grunneierne som er deltakere i planen. Innspillene er oversendt
kommunen til informasjon.
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10 Avsluttende kommentar
Planforslaget tilrettelegger for at grunneiere kan oppdatere og renovere sin eksisterende bebyggelse
på en slik måte at man sikrer at både bygninger og kulturhistorie ivaretas for fremtiden på en god
måte, og stølspreget videreføres. Det er tilrettelagt for kun et fåtall nye fritidsboliger innenfor
området, slik at bebyggelsen vil i fortsettelsen fremstå som spredt og romslig, også etter
gjennomføring av planen. I tillegg tilrettelegges det for at en gårdbruker som tidligere har fått
kulturlandskapspris på grunn av holdningsskapende arbeid innen kulturlandskap og økologisk drift,
kan etablere næringsrettet virksomhet i utkanten av stølen. Man ser for seg at slik type virksomhet
vil kunne være positiv i forhold til videre fokus på og ivaretakelse av stølen med det kulturmiljøet og
naturmiljøet som er til stede her og som man ønsker å videreføre for fremtiden. Generelt vurderer
man at planforslaget tilrettelegger for en videreføring av området på en måte som tilfredsstiller både
grunneiernes krav til komfort for stølsbyggene, samt tilfredsstiller krav til videreføring av det
historiske kulturmiljøet og naturmiljøet som denne stølen utgjør.

Ålesund, 19.02.2019
Rev. 29.03.2019
Rev. 08.05.19
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