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Figur 1 Ortofoto av planområdet
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1 Sammendrag
Planforslaget tilrettelegger for etablering av ny fritidsbebyggelse. Planområdet er i
kommunedelplanen avsatt til utbygging og planforslaget er dermed i tråd med overordna plan. Man
legger til rette for varierte tomtestørrelser og åpner for variert utbygging i form av enkelthytter,
tomannshytter og mulighet for to firemannshytter. Ved maksimal utnytting vil man kunne bygge 21
nye fritidsboliger. Velger man kun enkelthytter vil maksimalt antall bli 14 nye fritidsboliger. Det er
utarbeidet VA-rammeplan for prosjektet.

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Planforslaget har til hensikt å legge til rette for en
blanding av konsentrert og frittliggende
fritidsbebyggelse i et område som er avsatt til
utbygging i overordna plan.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er ACO Anlegg AS. 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?
Det stilles ikke krav om konsekvensutredning med
bakgrunn i at intensjonen er å detaljregulere i tråd
med gjeldende kommunedelplan.

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev.
planprogram
Oppstartsmøte med Sykkylven kommune ble avholdt
14.07.2020. Til stede var også grunneier av gbnr.
29/21. Varsel om oppstart ble annonsert i
Sykkylvsbladet og Sunnmørsposten. Naboer og
gjenboere samt offentlige instanser ble tilskrevet i
eget brev.

Figur 2 Utsnitt av kunngjøring ved oppstart
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4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• Kommunedelplan

Figur 3 Utsnitt fra kommunedelplan

I gjeldende kommunedelplan, «Kommunedelplan for areala kring Nysætervatnet», er planområdet
for det meste avsatt til fritidsbolig (F7) og offentlig parkeringsplass (o_P). Nord-østre del er avsatt til
LNF og i sørlig del er det et mindre område avsatt til næring.
4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Figur 4 Utsnitt av gjeldende reguleringsplaner i området
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Planområdet er for det meste ikke regulert. Sørlig del av planområdet er i detaljplan «FT4 ved
Nysætervatnet» regulert til friområde. Dette viser ikke i figuren over, men er vist ved utsnitt i figuren
under.

Figur 5 Reguleringsplan for FT4. Planforslagets sørlige plangrense går ved elva i nord jf. pil

4.3 Tilgrensende planer
Planområdet grenser til «FT4 ved Nysætervatnet» i sør og «Del av F26B vest for Tudalselva og del av
F5 ved Nysætervatnet» i nord. Mot øst er det ingen tilgrensende reguleringsplaner.
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4.4 Temaplaner
Det er utarbeidet flere temakart i forbindelse med kommunedelplanen. Alle disse er gjennomgått og
vurdert i planarbeidet.
•
•
•
•
•
•
•
•

Friluftsliv
Kjerneområde landbruk
Vegetasjon
Landskapsbilete
Naturrisiko
Beredskapstiltak
Sårbare objekt
Verksemdrisiko

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

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger mellom Nysætervegen og Nysætervatnet på Fjellsætra. Det er om lag 600 meter i
luftlinje til Fjellsætra Skianlegg.

Figur 6 Ortofoto av planområdet
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• Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet er avgrenset mot senterlinje i Nysætervegen i nord-vest. I sør-vest er plangrensen satt
mot elvekanten. Mot nord-øst er plangrensen satt i elvekanten til Tudalselva. Mot sør grenser
planområdet til LNF-området og skiløypene langs Nysætervatnet. Planområdet er om lag 30 daa og
inneholder i tillegg til felt F7 (fritidsboliger) områder avsatt til LNF og en offentlig parkeringsplass.
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er spredt bebygd med totalt tre fritidsboliger, ellers for det meste skogdekt.
«Temakart vegetasjon» viser at planområdet for det meste er skogkledd med innslag av lav
vegetasjon.

Figur 7 Utsnitt av "temakart vegetasjon" fra kommunedelplanen

5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/byform
Spredt og lite eksisterende bebyggelse.
• Eksisterende bebyggelse
Innenfor planområdet er det i dag tre fritidsboliger.

Figur 8 Orange ringer viser eksisterende bebyggelse
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5.4 Landskap
• Topografi og landskap
Planområdet heller svakt mot sør og ligger pent til ved Nysætervannet. Det er noe varierende høyder
i nordøst.
«Temakart landskapsbilete» viser at nordlig del av planområdet er «nære
influensområde/nærhorisont».

Figur 9 Utsnitt av "temakart landskapsbilete" fra kommunedelplanen.

• Solforhold
Solforholdene er gode, planområdet ligger vendt mot sør-vest.
• Lokalklima
Som Fjellsætra ellers. Ingen spesielle utfordringer knyttet til lokalklima.
• Estetisk og kulturell verdi
Planområdet er i «Temakart kjerneområde landbruk» vurdert som «viktig kulturlandskap», på linje
med hele Fjellsætra. Utbygging for fritidsboliger er ikke i konflikt med denne vurderingen.

Figur 10 Utsnitt fra "temakart kjerneområde landbruk»
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
Ingen kjente i eller ved planområdet.
5.6 Naturverdier
I planarbeidet har man foretatt søk i relevante databaser for å avdekke om det finnes registrerte
naturverdier innenfor planområdet, men det er ikke avdekket registeringer. Vurdering i forhold til
naturvernloven er utført under kap. 8.
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder
Det er ikke kjent at planområdet har vært i bruk til rekreasjon. Området ligger mellom Nysætervegen
og Nysætervatnet og har i stor grad vært gjengrodd. Området sør for planområdet, ved vannet, er i
bruk til skiløype vinterstid.

Figur 11 Utsnitt av "temakart friluft"

«Temakart friluft» viser at det er områder nært planområdet som brukes til rekreasjon. Planområdet
er ikke i konflikt med disse.
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5.8 Landbruk
Det er ikke kjent at planområdet har vært i bruk til
landbruk.
5.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst – planområdet har i dag en adkomst i
nord som betjener de to fritidsboligene ved
Tudalselva. Det er også etablert en kjøreadkomst
ved den andre elva til en av de to nevnte
fritidsboligene. Fritidsboligen i sør har også en
etablert adkomstveg.
• Vegsystem – ikke noe spesielt vegsystem innenfor
planområdet. Etablerte adkomster til eksisterende
fritidsboliger.
• Trafikkmengde – ubetydelig innenfor planområdet.
Nysætervegen betjener de fleste fritidsboliger og
eiendommer på Fjellsætra.
Figur 12 Nærmeste kollektivpunkt, busstopp ved
fylkesvegen

• Ulykkessituasjon – ingen kjente.

• Trafikksikkerhet for myke trafikanter – ikke opparbeidet innenfor eller ved planområdet.
• Kollektivtilbud – nærmeste busstopp er ved Fylkesvegen ca. 3 km fra planområdet.
5.10 Barns interesser
Det er ikke etablert lekearealer innenfor planområdet.
5.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet – ikke relevant.
• Barnehagedekning – ikke relevant.
5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet er ikke bygd ut annet enn for tre eksisterende fritidsboliger. Gitt terrengets helning skal
det være mulig å bygge nye fritidsboliger i tråd med universell tilgjengelighet.
5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp – ingen kjente eksisterende fellesanlegg i nærheten. Eksisterende fritidsboliger har
egne løsninger.
• Trafo – det er ingen trafostasjoner i eller ved planområdet.
5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold
NGUs kart over løsmasser og marin grense viser at planområdet ligger over marin grense. Grunnen
består av «tykk morene». Dette vurderes som stabile maser.
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Figur 13 Utsnitt av løsmassekart viser «tykk morene» innenfor planområdet

5.15 Støyforhold
Nysætervegen ligger ved planområdet. Denne betjener for det meste trafikk til og fra hytteområdene
på Fjellsætra. Denne vurderes til å ikke ha en slik mengde trafikk at støy er en utfordring for
planområdet. Ellers ingen kjente støykilder i nærområdet.
5.16 Luftforurensing
Ingen kjente forhold.
5.17 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise

Figur 14 Risikomatrise viser ingen farer

• Rasfare – det er utført en rapport om rasfare i forbindelse med «Detaljregulering for del av F26B
vest for Tudalselva og del av F5 ved Nysætervatnet». Jf vurdering her er det ikke skredfare for
snøskred, steinskred eller jordskred. Et eventuelt sørpeskred som angitt i rapporten, er i en senere
rapport (2018) vurdert som mindre sannsynlig enn 1/1000 pr. år. Skredfaren er vurdert som ikke
reell. Rapportene er vedlagt planforslaget.
• Flomfare – Tudalselva og ei mindre elv går gjennom planområdet og må tas hensyn til.
• Vind – ingen kjente forhold.
• Støy – ingen kjente forhold.
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• Luftforurensing og forurensing i grunnen – ingen kjente forhold.
• Beredskap og ulykkesrisiko - planområdet er i likhet med hele Fjellsætra uten slukkevann jf.
«Temakart Beredskapstiltak».

Figur 15 Utsnitt "temakart beredskapstiltak"

5.18 Næring
Det er ingen næring innenfor planområdet. Et mindre areal i sør-vest er avsatt til «utleiehytter» i
gjeldende kommunedelplan, men er i senere vedtatt detaljreguleringsplan regulert til friområde.
5.19 Analyser/ utredninger
Det er ikke gjort spesielle analyser eller utredninger i forbindelse med planforslaget.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planforslaget legger til rette for fritidsboliger i ulike former. Man regulerer offentlig, felles og private
veger og legger i tillegg til rette for en offentlig parkeringsplass. Naturområder sikres gjennom
grøntstruktur og felles turveger.

Figur 16 Utsnitt fra tegnforklaring viser planlagt arealbruk

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
BFR – formålet BFR åpner for enten frittliggende fritidsbebyggelse eller konsentrert
fritidsbebyggelse.
BFF – tomter innenfor BFF1, BFF2 og BFF3 kan bebygges med en fritids-boenhet (en enkelthytte).
BVA – området sikrer areal til vann og renseanlegg.
RpBo – bestemmelsesområdene RpBo#1 og RpBo#2 regulerer to tomter innenfor BFF1 og BFF3. Det
er knyttet en egen bestemmelse til disse som åpner for å kunne bygge fritidsbolig med inntil 2
enheter. RpBo#3 og RpBo#4 har til hensikt å bevare terrengformasjon innenfor disse feltene.
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o_SKV – Nysætervegen er regulert fra senterlinje og ut, med følgende dimensjoner etter avtale med
Sykkylven kommune: 2,75 meter kjørebane, 0,5 meter skulder og 3 meter grøft (annen veggrunn).
f_SKV – internt i planområder reguleres det tre felles veger.
f_SKV1 er vegen som sikrer feltet adkomst fra Nysætervegen (o_SKV). f_SKV1 sikrer adkomst til
tomter innenfor alle de nye utbyggingsområdene.
f_SKV2 sikrer adkomst til tomter innenfor BFF1.
f_SKV3 sikrer adkomst til tomter innenfor BFF3. Dersom BFR skal bygges ut med frittliggende
fritidsboliger (enkelthytter), kan også disse få adkomst fra f_SKV3.
p_SKV – det reguleres to private veger i planforslaget.
p_SKV1 er en eksisterende veg som sikrer adkomst til to eksisterende fritidsboliger innenfor BFF2.
Man ser ikke for seg videre utbygging av dette området, og vurderer derfor at å regulere vegen slik
den er opparbeidet er tilstrekkelig for disse to fritidsboligene. Vegen er regulert med frisiktsoner mot
o_SKV1.
p_SKV2 sikrer adkomst til ei tomt innenfor BFF3. Vegen skal kun gi adkomst til denne tomta, og
reguleres 3 meter bred ut fra snuhammer på f_SKV3. Man vurderer at dette er en løsning som er god
nok for ei tomt siden det da vil være svært lavt trafikkert.
o_SPA – arealet er i kommunedelplanen avsatt til offentlig parkeringsplass. Denne reguleringsplanen
viderefører arealet i sin helhet og er ikke til hinder for senere utbygging. Parkeringsplassen må ta
hensyn til eksisterende avkjørsel for p_P1. Det gis ingen spesielle bestemmelser med hensyn til
utforming av arealet.
GN – planforslaget regulerer flere naturområder og man vurderer at disse viderefører et tydelig og
avgrenset skille til ny utbygging.
GN1 regulerer areal som til hører grunneier av 29/21. Grunneier er ikke en del av forslagsstillerne.
Selv om arealet i kommunedelplanen i stor grad er avsatt til fritidsbolig og noe næringsareal ønsker
grunneier at området skal reguleres til naturområde. Grunneier ønsker ikke at det skal legges til rette
for utbygging i området. Eksisterende fritidsbolig innenfor området består, og inngår i planen. Det
finnes en eksisterende adkomstveg (av svært enkel standard), men man ser ikke behovet for at
denne skal sikres regulert adkomstveg, siden arealet er regulert til naturområde og ikke kan bygges
ut videre.
GN2, GN3 og GN4 er øvrig areal tilgrensende Tudalselva og vil fungere som et grøntområder.
Eksisterende veg, p_SKV1, reguleres gjennom området for å sikre de eksisterende fritidsboligene
innenfor BFF2 regulert kjøreadkomst. GN3 omfatter en myrflate som er tatt inn som naturområde i
etterkant av første gangs off. høring for å sikre denne fra inngrep. Innenfor GN4 kan en legge til rette
for framtidig tilkomsttrase mot skiløypa.
f_GT – det reguleres to felles turveger i planområdet. Turvegene skal sikre tilgang til naturområdet i
vest (f_GT1) og friområdet i sør (f_GT2) med videre tilgang til skitraséen ved Nysætervatnet. Det
åpnes for at det i traséen til f_GT2 kan legges rør/installasjoner i forbindelse med VA-anlegget så
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lenge disse ikke er til hinder for allmenn fremkommelighet. Dette skal i så fall være nedgravde
installasjoner.
H320 – hensynssonen angir en sikkerhetsavstand på 20 meter fra Tudalselva. Denne påvirker ikke
planlagt utbytting innenfor BFF1, BFF3 og BFR. Hensynssonen brer seg så vidt innenfor
utbyggingsområdet til BFF2. I BFF2 står det to eksisterende hytter, og det er pr nå ikke planlagt
videre utbygging av dette området.
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Figur 17 Utsnitt av plankart

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
6.3.1 Bebyggelsens høyde
Man legger til grunn to ulike sett med byggehøyder i planforslaget.

16

PLANBESKRIVELSE
DETALJREGULERING FOR FELT F7
FJELLSÆTRA - SYKKYLVEN KOMMUNE
DATO: 25.05.21 REV: 29.10.21.

Dersom det skal bygges tomannshytter eller firemannshytter innenfor BFR og tomannshytter
innenfor RpBo#1 og RpBo#2 er maksimal gesimshøyde satt til 7 meter og maksimal mønehøyde til 9
meter.
Ved utbygging av frittliggende fritidsboliger (enkelthytter) er maksimal gesimshøyde satt til 5 meter
og maksimal mønehøyde satt til 7 meter. Dette gjelder også for frittliggende fritidsboliger
(enkelthytter) innenfor BFR og BFF1, BFF2 og BFF3.
6.3.2 Grad av utnytting
BFR – innenfor dette feltet har man valgt å legge til rette for fleksibilitet for type bebyggelse. Man
åpner både for konsentrert bebyggelse med inntil fire fritids-boenheter, men man holder det
samtidig åpent for bygg med to fritids-boenheter og også enkelthytter. Bestemmelsene sikrer at det
ved første bygge- og/eller delesøknad innenfor BFR skal dokumenteres planlagt utbygging for hele
feltet. Med bakgrunn i dette er det gitt to ulike utnyttelsesgrader. For konsentrert bebyggelse åpner
man for en %BYA = 35. For frittliggende bebyggelse (enkelthytter eller tomannshytter) foreslår man
en %BYA = 30. Dersom man bygger enkelthytter blir bestemmelsen (4.1 femte avsnitt) om største
tillatte bruksareal pr. tomt gjeldende. Denne gjelder ikke dersom man bygger tomanns- eller
firemannshytter (da gjelder oppgitt BYA).
BFF – For tomter for frittliggende fritidsboliger er det gitt en %BYA = 30% samt bestemmelse om
største tillatte bruksareal ved bygging av enkelthytter (denne gjelder ikke ved bygging av
tomannshytter).
RpBo#1 og RpBo#2 – for tomter innenfor disse bestemmelsesområdene er det gitt en %BYA = 30%.
6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling
Ved maksimal utnyttelse vil feltet kunne bli bygget ut med inntil 21 nye fritidsboliger. Dette
inkluderer to firemannshytter i BFR, samt to tomannshytter i henholdsvis BFF1 og BFF3 (RpBo#1 og
RpBo#2). Øvrige tomter kan bebygges med enkelthytter. Velger man å bygge ut hele feltet med kun
enkelthytter vil antallet enheter reduseres til 14.
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Figur 18 Illustrasjonsplan viser tenkt utnytting (ikke juridisk bindende)

6.4 Boligmiljø/bokvalitet
Fritidsboligene blir liggende i lett skrånende terreng mot sør, ned mot Nysætervatnet. Man vurderer
at området ligger attraktivt til, med relativt kort avstand til skitrekket og i umiddelbar nærhet til
langrennsløypene rundt Nysætervatnet. Tomtestørrelsene er i varierende størrelse, fra om lag 700
m2 og opp til like over 1000 m2 for de største tomtene for enkelthytter.

Figur 19 Snitt illustrerer utbygging i terreng
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Figur 20 Illustrasjon med snittlinjer sees i sammenheng med figuren over

6.5 Parkering
• Antall parkeringsplasser ‐ maksimum og minimumstall
Man har i bestemmelsene satt krav til at hver boenhet har krav til to biloppstillingsplasser, uavhengig
av formål.
• Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg
o_SPA er ikke planlagt i detalj, og skal heller ikke bygges ut forbindelse med utbyggingen av de nye
byggeområdene for fritidsboliger innenfor planområdet. Planforslaget for øvrig er ikke til hinder for
at denne parkeringsplassen kan bygges bygges på et senere tidspunkt.
6.6 Tilknytning til infrastruktur
Planområdet får hovedadkomst fra regulert veg, Nyæstervegen (o_SKV).
6.7 Trafikkløsning
6.7.1 Kjøreatkomst
Planområdet får hovedadkomst fra kommunal veg, Nysætervegen (o_SVK1). Avkjørselen er regulert
med frisiktsoner.
6.7.2 Utforming av veger
Internt i planområdet er det planlagt tre felles adkomstveger. Til eksisterende fritidsboliger i BFF2 er
det regulert privat veg (p_SKV) slik den er opparbeidet.
• Bredde og stigningsforhold
o_SVK1 – regulert i tråd med krav fra kommunen, 2,75 meter kjørebane, 0,5 meter skulder samt 3
meter annen veggrunn og med 15 meter byggegrense fra senterlinje. Det er ikke gjort vurderinger av
stigning siden vegen er etablert.
f_SVK1 – 4 meter kjørebane samt 1 meter annen veggrunn på hver side. Vegen kan etableres med et
slakere parti i nord på omtrent 7% stigning og et noe brattere parti med inntil 12,5% stigning i nedre
del, avhengig av høydeplassering på de sørligste fritidsboligene i BFF1 og BFF3. Man ser for seg at
f_SKV1 vil ligge på omtrent 437 moh i nedre del. Det er angitt med avkjørselspil hvilke tomter som
skal bruke vegen som adkomst.
19

PLANBESKRIVELSE
DETALJREGULERING FOR FELT F7
FJELLSÆTRA - SYKKYLVEN KOMMUNE
DATO: 25.05.21 REV: 29.10.21.

f_SKV2 - 4 meter kjørebane. Vegen ser man for seg kan etableres med omtrent 7% stigning, avhengig
av høydeplassering på østligste tomt innenfor BFF1. Det er angitt med avkjørselspil hvilke tomter
som skal bruk vegen som adkomst.
f_SKV3 – 4 meter kjørebane samt 1 meter annen veggrunn på hver side. Vegen har svak stigning og
er regulert med snuhammer i enden. Det er angitt med avkjørselspil hvilke tomter som skal ha vegen
som adkomstveg. Det åpnes i bestemmelsene for at også BFR kan bruke vegen som adkomst, dette
skal avgjøres ved byggesak.
p_SKV1 – privat veg som regulerer adkomst til eksisterende fritidsboliger innenfor BFF2. Vegen er
regulert slik den er opparbeidet.
p_SKV2 – privat veg som regulerer adkomst til en hyttetomt fra f_SKV3. Vegen er regulert med 3
meter bredde. Det er angitt med avkjørselspil hvilken tomt som skal ha vegen som adkomstveg.
• Avvik fra vegnormalen beskrives
For de interne adkomstvegene i planområdet har man vurdert at det ikke er behov for slik bredde
som beskrevet i bestemmelsene til kommundelplanen. Man har her vurdert at 4 meter kjørebane og
1 meter annen veggrunn, total reguleringsbredde 6 meter, er tilstrekkelig for området. Den planlagte
utbyggingen vil ikke medføre store skjæringer eller fyllinger, og med bakgrunn i dette vurderer man
at regulert bredde som foreslått vil være tilstrekkelig i dette tilfellet. Alle adkomstveger vil kunne
etableres med slakere stigning enn 12,5%.
6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det reguleres to feller turveger, f_GT1 og f_GT2. Disse skal sikre at gående, syklende eller skigåere
skal sikres adkomst til naturområder som grenser til utbyggingsområdet.
6.7.3 Adkomst til BFR
Adkomst til BFR kan gis både fra f_SKV1 og f_SKV3, dette avgjøres i byggesak.
6.8 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke planlagt offentlige anlegg i forbindelse med utbyggingen.
6.9 Universell utforming
Det er ikke gjort spesielle vurderinger knyttet til universell utforming. Hver enkelt fritidsbolig (foruten
andre etasjes leiligheter i firemannsboligene) vil kunne bli lagt til rette for universell utforming.
6.10 Uteoppholdsareal
For tomtene som reguleres til enkelthytter vil hver enkelt tomt kunne oppnå svært gode uteområder.
Tomtene er i størrelsesorden 700 m2 – over 1000 m2, og man får da en variasjon i størrelse og
varierende grad av vedlikehold. Dette vurderer man som positivt.
Der det reguleres til konsentrert bebyggelse vil privat uteoppholdsareal for boenheter i andre etasje
begrenses til balkong og for første etasje på markterrasse/plen.
Det reguleres felles turveger, f_GT1 og f_GT2. Disse sikrer alle tomtene adkomst til naturområdene
som ligger ved planområdet.
6.11 Landbruksfaglige vurderinger
Ikke relevant for planforslaget.
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6.12 Kollektivtilbud
Planforslaget legger ikke til rette for nye kollektivpunkter. De som eventuelt ønsker å bruke kollektivt
må benytte seg av eksisterende rutetilbud som stopper ved fylkesvegen vel 3 km fra planområdet.
6.13 Kulturminner
• Løsninger i forhold til kulturminner
Ingen spesielle hensyn er tatt siden det ikke er registrert kulturminner innenfor planområdet.
6.14 Sosial infrastruktur
Ikke relevant for planforslaget.
6.15 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det er utarbeidet en VA-rammeplan for planforslaget, denne er vedlagt. Oversiktskart under viser
tenkt plassering av ledningstraseer, kummer og renseanlegg. Oversikten viser at også eksisterende
fritidsboliger kan kobles til det nye anlegget.

Figur 21 Utsnitt av oversiktskart VA-rammeplan

Det går en bekk omtrent i formålsgrensen mellom o_SPA og BFF1. Denne bekken er tenkt lagt i rør
under bakken, slik at både parkeringsplassen og utbyggingsområdet ikke blir påvirket av denne.
Vurdert opp mot vassressurslovas §5 så skal dette tiltaket gjøres med så lite inngrep som mulig, og
ikke lengre enn nødvendig for å sikre at tomta lar seg bebygge.
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Figur 22 Bekk som planlegges lagt i rør underparkeringsplass (o_SPA) og nye byggeområder (BFF1)

6.16 Plan for avfallshenting/søppelsug
Det er ikke regulert egne arealer for avfallshenting. Bestemmelsene sikrer at renovasjon til en hver
tid skal følge gjeldende regler i Sykkylven kommune. Eiere av hver enkelt fritidsbolig må frakte avfall
til nærmeste container.
6.17 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
Langs Tudalselva er det regulert en hensynssone for flom, H320. Denne strekker seg så vidt inn til
BFR2, men i all hovedsak dekker denne hensynssonen friområder og eksisterende veg (p_SKV1).
Eventuelt sørpeskred er vurdert til å ikke omfatte nye utbyggingsområder på bakgrunn av topografi.
6.18 Rekkefølgebestemmelser
Det er gitt rekkefølgebestemmelser knyttet til opparbeiding av veger og parkeringsplasser, samt at
godkjent VA-rammeplan skal foreligge før utbygging kan starte. Videre er det gitt
rekkefølgebestemmelser til gjennomføring av krav til kommunal veg og parkering samt at
branntanken skal etableres i tråd med planen før det kan gis bruksrett til nye fritidsboliger innenfor
planområdet. Det er og gitt rekkefølgekrav til sikring av bekk, jf. Figur 22.

7 Konsekvensutredning
Med bakgrunn i at planforslaget i all hovedsak følger overordna plan er det ikke krav til
konsekvensutredning.

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
8.1 Overordnede planer
Planforslaget følger i stor grad overordna plan. For eiendommen 29/21 har man etter dialog med
grunneier lagt til rette for naturområde og grønnstruktur. I kommunedelplanen er dette regulert til
fritidsboliger. Planforslaget avviker på dette punktet overordna plan. En virkning av dette blir at man
legger til rette for en mindre tett utbygging enn det overordna plan åpner for, noe som vil gi et
åpnere landskap enn først tiltenkt.
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8.2 Landskap

Figur 23 Enkel 3D-illustrasjon av planområdet, sett fra sør-øst.

Terrenget faller mot sør og man har benyttet seg av denne stedsegenskapen under planlegning av
området. Man har tilpasset adkomstvegene til eksisterende terreng. Det er lagt egne
bestemmelsesområder, RpBo#3 og RpBo#4, inn i plankartet for å bevare terrengformasjoner.
8.3 Stedets karakter
Stedets karakter vil gå fra i stor grad ubebygd til et nytt hyttefelt. Dette er i tråd med overordna plan.
Fjellsætra er et sted hvor det ellers finnes mange fritidsboliger, både av konsentrert type og
frittliggende type. Planforslaget med andre ord vil ikke få konsekvenser for stedets karakter.
8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Ingen kjente kulturminner. Planforslaget får ingen konsekvenser.
8.5 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
I saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven som berører naturmangfold skal 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.
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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.»
Man har i planprosessen 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 det er registrert noen form for mangfold innenfor planområdet, dvs om
naturmangfold blir påvirket av utbygging. Søk i databasen har gitt negativt resultat, dvs ingen funn. Vi
konkluderer derfor med at planområdet ikke har registrerte naturverdier som må hensyntas i
planarbeidet.
Planområdet er lett tilgjengelig på Fjellsætra. Man vurderer derfor at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap om naturmiljøet innenfor planområdet i databasen som er vurdert.
«§ 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.»
Vår vurdering er at valgt metode er tilstrekkelig for innhenting av kunnskap om naturmangfold for
dette planområdet. Vi vurderer også at det ikke kan påvises effekter av tiltaket på truet, nær truet
eller verdifull natur.

«§ 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.»
Vi vurderer at den sentrale plasseringen av planområdet samt at området er avsatt som
byggeområde i overordnet plan, viser at utbygging ikke vil medføre særlig annen belastning på
økosystemet enn eksisterende bebyggelse allerede har medført. Planlagt bruk av planområdet vil
endre lite på påvirkning for influensområdet i forhold til dagens situasjon.
«§ 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 utbygging, siden planområdet er avsatt som byggeområde i overordnet
plan og at det dermed 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.»
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Kommunedelplanen legger til rette for ny bebyggelse i planområdet, og vår vurdering er at planlagt
utnytting er i tråd med overordnet plan. Man har derfor ikke hatt behov for å vurdere alternativ
lokalisering, driftsmetode eller teknologi.
Jf ovennevnte vurderinger vil gjennomføring av planen ikke gi virkning for naturverdier, biologisk
mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser, økologiske funksjoner osv.
8.6 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
Planforslaget gir ingen direkte konsekvenser for rekreasjonsbruk. En virkning som følge av økt
utbygging kan være at flere tar i bruk rekreasjonsområdene på Fjellsætra.
8.7 Uteområder
Det legges til rette for normalt store tomter for fritidsboliger i størrelsesorden fra 700m2 til over
1000m2. Man vurderer at uteområdene tilknyttet disse vil få god kvalitet og ha en positiv virkning på
området.
8.8 Trafikkforhold
• Vegforhold – det etableres en ny adkomst fra kommunal veg. Dette vurderes som en naturlig
virkning for et område som i overordna plan er avsatt til utbygging.
• Trafikkøkning/reduksjon – et nytt utbyggingsområde som dette vil medføre noe økt trafikk til
Fjellsætra. Dette er en naturlig virkning i og med at området i overordna plan er avsatt til utbygging.
• Kollektivtilbud – det reguleres ingen nye arealer for kollektivbruk. Planforslaget får ingen
konsekvenser.
8.9 Barns interesser
• RPR for barn og planlegging
Det legges ikke til rette for lekeplasser i forbindelse med utbygging av fritidsboliger, men barns
interesser vurderes ivaretatt gjennom nærhet til friluftsområder.
8.10 Energibehov ‐ energiforbruk
Det legges ikke til rette for mer utbygging enn det er avsatt areal til i overordna plan. Med bakgrunn i
dette vurderer man at virkningen av planforslaget blir som forventet. Dersom det skulle bli behov for
ny energiforsyning er det i bestemmelsene lagt til rette for dette.
8.11 ROS
• Flomfare – det er regulert et område for flom, H320. Dette strekker seg like innenfor eksisterende
fritidsboligtomter, men ikke fram til eksisterende bebyggelse. Flomsonen på 20 meter er satt med
bakgrunn i NVE sine anbefalinger for soner til bekker med oppstrøms nedbørsfelt mindre enn 20
km2. Nedbørsfeltet for Tudalselva er omtrent 3 km2 og 20 meters sone vurderes derfor som
tilstrekkelig. Ut over denne sonen ligger det grøntområder, noe som sikrer ytterligere buffer mot
elva.
Når det kommer til rasfare, vind, støy, luftforurensing, forurensing i grunnen, beredskap og
ulykkesrisiko vurderer man at planforslaget ikke får konsekvenser for disse temaene med bakgrunn i
at det ikke er avdekt slik risiko ved utarbeiding av planforslaget.
Ved etablering av VA-anlegg blir det satt ned kum for brannvann. Dette vurderes som en positiv
virkning av planforslaget.
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Angående klimaendringer vurderer man at disse vil få mindre konsekvenser for planforslaget. Økt
nedbør er en risiko, men gjennom regulering av buffersoner (ikke byggbare områder) langs elver i
planområdet vurderer man at dette er tatt hensyn til. Det er også vurdert at økt flomfare/rasfare
som følge av klimaendringene ikke vil få konsekvenser for planforslaget. VA-planen viser lokal
overvannshåndtering for utbyggingsområdet. Planforslaget sikrer konsentrert utbygging av et større
område som er avsatt til utbygging i kommunedelplanen. Man sikrer dermed en konsentrert
utbygging sentralt i planområdet som ivaretar grønne områder mot øst og vest. Dette vurderes som
positivt for å ivareta økosystemer knyttet spesielt til elver og eksisterende grøntområder.
8.12 Jordressurser/landbruk
Planområdet berører ikke områder for landbruk. Planforslaget for ingen konsekvenser for dette.
8.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp – jf. vedlagt VA-rammeplan vil det bygges eget vann- og avløpsanlegg for feltet. Ved
etablering av et eventuelt fremtidig kommunalt anlegg vil det legges til rette for at det skal være
mulig å knytte seg til dette.
• Trafo – ved behov for ny trafostasjon åpner bestemmelsene for at dette kan etableres innenfor de
nye byggeområdene. Dette er en naturlig virkning når man legger til rette for ny utbygging.
8.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Det er ikke kjent at utbyggingen det legges til rette for vil få økonomiske konsekvenser for
kommunen.
8.15 Konsekvenser for næringsinteresser
Næringsinteressene på Fjellsætra og Sykkylven kommune for øvrig vil få en positiv virkning med
større kundegrunnlag og økt turisme som følge ny utbygging.
8.16 Interessemotsetninger
Det er ikke registrert spesielle interessemotsetninger i forbindelse med utarbeiding av planforslaget.
8.17 Avveining av virkninger
Gjennomføring av planforslaget vurderes til ikke å utgjøre konsekvenser som medfører fare eller
avvik fra overordna plan. Ved gjennomføring av planen vurderer man at virkningene vil være som
forventet for område som i overordna plan er avsatt til utbygging.

9 Innkomne innspill
Statens Vegvesen: Forutsetter at kommunedelplanen følges og forutsetter at det legges opp til
trygge og universelt utformede løsninger for myke trafikanter.
Kommentar: Planforslaget er i tråd med overordna plan. Det reguleres ikke egne fortau eller lignende
for myke trafikanter for et slikt felt med fritidsboliger. Det er derimot regulert turveger, f_GT1 og
f_GT2 som sikrer myke trafikanter adkomst til friområdene. Hver enkelt tomt kan bygges med
adkomstnivå som tilfredsstiller krav til universell utforming, bortsett fra eventuelle leiligheter i andre
etasje for firemannsboligene.
Statsforvalteren i Møre og Romsdal: Ber om at miljøverndepartementets veileder om planlegging av
fritidsbebyggelse legges til grunn for vurdering av konsentrert utbygging. Fraråder ellers at det åpnes
for konsentrerte fritidsboliger uten at man har en overordna vurdering eller plan for dette. Må ellers
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ta hensyn til løypetrasé og naturmangfold. Det må settes av plass til en kantsone mot årssikre
vassdrag. Det må utføres en ROS-analyse og hvordan klimaets endringer kan påvirke planområdet
(med evt tiltak).
Kommentar: Kommunen har i oppstartsmøtet åpnet for konsentrert utbygging opp mot
Nysætervegen, noe planforslaget legger til rette for. Videre blir løypetrasé rundt Nysætervatnet ikke
påvirket av foreslått utbygging jf uttale fra Helge Overå (som kjører tråkkemaskinen, løypetraseen
kjøres nede ved vannkanten, se figur 24 under. Det er avsatt naturområder ved Tudalselva og i tillegg
gikk en hensynssone for flom (20 meter). ROS-analysen er utført og resultatet gir ingen spesielle
hensyn. Overvann (økt nedbørsmenge) tas høyde for i VA-rammeplan som følger planforslaget.

Figur 24 Skisse fra Helge Overå som vise hvor løypetraseen kjøres (oransje pil).

NVE: Flere elver og bekker i, ved og forbi planområdet. Eventuell flomfare må gjøres rede for. Det må
gjøres rede for hvordan planen håndterer klimaendringer. Det må avklares om det er reell skredfare i
området. Langs bekker og bekkedrag må det legges inn vegetasjonsbelte for vern med hensyn til dyr
og planter.
Kommentar: Skredfaren er avklart i andre planer nord for vegen (diskutert i oppstartsmøte). Det er
lagt inn hensynssone for flom mot Tudalselva, denne brer seg ikke inn over nye utbyggingsområder.
Den mindre bekken som går gjennom planområdet er planlagt lagt i rør under bakken. Eventuelt
sørpeskred vurderes til å stoppe ved den nevnte bekken og dermed kun omfatte parkeringsplassen
o_SPA pga topografien i området.
Sykkylven Friluftssenter v/ Steinar Myrseth: Mener at byggegrense mot skiløypa må legges på
«samme måte» som på andre siden av vannet (ved lysløypa). Må videre ta hensyn til skiløypetrassen
(denne jobbes det med). Planområdet brukes som adkomst for tråkkemaskin, og dette bør tas
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hensyn til. Mener at det er viktig med en grønn trasé vest for Tudalselva som passasje fram til
løypetraséen.
Kommentar: Byggrense ble avklart med kommunen i oppstartsmøtet, denne er foreslått 3 meter fra
plangrensen. Det foreligger ingen avtale med grunneier om bruk av planområdet som adkomst for
tråkkemaskin. Langs Tudalselva er det foreslått en grønn trasé. Se for øvrig merknaden og
kommentar til Statsforvalteren i Møre og Romsdal over.
Møre og Romsdal fylkeskommune: utforming av planen må ta hensyn til friluftslivet ved
Nysætervatnet. Det må tas hensyn til løypetraseen. Anbefaler at området i øst og vest settes av til
grønne områder slik at man kan ta vare på eksisterende vegetasjon og gjøre hytteområdet mindre
dominerende i landskapet.
Kommentar: Friluftsliv ved Nysætervatnet påvirkes ikke av planforslaget og løypetraseen går utenfor
planområdet. Både i øst og vest er det satt av grøntområder, og man sikrer dermed eksisterende
vegetasjon slik at hytteområdene blir mindre dominerende – innspillet anses som ivaretatt.
Mattilsynet: Man må kartlegge muligheten for tilkobling til eksisterende vannforsyning, fremfor å
etablere ny. VA-løsning skal utarbeides og være detaljert og bindende for utbyggingen.
Kommentar: Det er planlagt en egen VA-løsning gjennom en rammeplan som er bindende for
utbyggingen. Nyetablering kan knyttes til en fremtidig fellesløsning.
Ivar Selsbakk, gbnr. 29/68: ønsker å vite årsak til hvorfor LNF mot nord (elva) er tatt med. Lurer også
på og vegen til sin eiendom blir berørt, og om ny veg kan benyttes som fellesadkomst. Vil også vite
antall hytter samt hvor man tenker å plassere konsentrert bebyggelse.
Kommentar: Grøntarealet er tatt med for å kunne regulere vegtilkomst til eksisterende fritidsboliger.
Eksisterende fritidsboliger vil ikke kunne benytte seg av ny vegtilkomst, men må bruke eksisterende
veg. Maks- og minimumsantall er 21 og 14 boenheter. Konsentrert bebyggelse vil ligge innenfor BFR,
opp mot Nysætervegen.
Liv Lade Valderhaug, gbnr. 29/21: ønsker ikke å være med i denne reguleringsplanen.
Kommentar: naboen er svart ut med at deres eiendom blir regulert til grønt (LNF) og er inneforstått
med konsekvensene av dette. Dette er etter grunneiers eget ønske.
Kay Ove Lade, gbnr. 29/159: Ønsker å få undersøkt muligheten for hyttetomter innenfor sin
eiendom.
Kommentar: området er foreslått regulert i tråd med kommunedelplan. Eventuell fortetting av gbnr.
29/159 må grunneier selv avklare med Sykkylven kommune. Planforslaget gir ingen konsekvenser for
dette.
Tudalen Vassverk: Orienterer om Tudals Vassverks anlegg ikke langt fra planområdet. Forventer å
opprettholde vanntilgang, kvalitet og øvrige driftsforhold som i dag.
Kommentar: Eksisterende anlegg vil ikke påvirkes av planlagt utbygging. Eksisterende brønn er langt
unna planområdet.

28

PLANBESKRIVELSE
DETALJREGULERING FOR FELT F7
FJELLSÆTRA - SYKKYLVEN KOMMUNE
DATO: 25.05.21 REV: 29.10.21.

10 Avsluttende kommentar
Planforslaget legger til rette for ny fritidsbebyggelse av variert grad. Man åpner for enkelthytter,
tomannsboliger og opp til firemannsboliger innenfor planområdet. Man har regulert ulike
tomtestørrelser for å imøtekomme ulike behov og vurderer at dette vil gi planområdet en attraktiv
variasjon for ulike interessenter, både private og kommersielle utbyggere.

Ålesund, 25.05.21, rev 29.10.21
proESS AS

Bjørn B. Leinebø
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