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1 Sammendrag
Planforslaget tilrettelegger for etablering av boligbebyggelse i samsvar med kommunedelplanen med
tilhørende adkomstveg og lekeareal. Flomfarevurdering er utført, og beskriver blant annet at det er
planlagt tiltak i Grebstadbekken i forbindelse med utbyggingen. I forbindelse med revisjon etter
offentlig høring er løsning for omlagt bekk foreslått endret fra lukket bekk til åpen bekk gjennom hele
planområdet, kun med kulvert under adkomstvegen. Som følge av denne endringen er planlagte
boliger i rekke endret til tilrettelegging for 6-mannsbolig. Barn og unge er ivaretatt ved regulert felles
lekeplass og uteoppholdsarealer. Planområdet er plassert i gangavstand til sentrum og skole, og vil få
svært gode sol og utsiktsforhold.

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Planforslaget har til hensikt å legge til rette for boligbebyggelse i samsvar med gjeldende
kommunedelplan. Man ser for seg variasjon i bygningsmassen og man vil tilrettelegge for både
eneboliger, tomannsboliger, firemannsboliger og eneboliger i rekke. Ut over dette vil man legge til
rette for lekeplass og internveger.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Planarbeidet utføres av proESS AS på vegne av forslagstiller som er Ludviksen Bygg 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 gjennomføring av planforslaget.
2.5 Krav om konsekvensutredning?
Det er vurdert at planforslaget ikke er omfattet av forskrift om konsekvensutredning med grunnlag i
at utbygging er planlagt i tråd med gjeldende kommunedelplan.

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram
Oppstartsmøte med Sykkylven kommune ble avholdt 4. november 2020. Varsel om oppstart ble
annonsert i Sykkylvsbladet. Naboer og gjenboere samt offentlige instanser ble tilskrevet i eget brev.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer
• Kommuneplanens arealdel ev. kommunedelplaner
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I gjeldende kommunedelplan, «Kommunedelplan for Sentrum – Ikornnes 2019-2029» er
planområdet i hovedsak regulert gjennom BU13, formål = boligbebyggelse.
4.2 Gjeldende reguleringsplaner

Planområdet er uregulert.
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4.3 Tilgrensende planer
Planområdet grenser i øst til «Reguleringsplan Grebstadlia 1» og i nord-vest til «Bygnadsplan for
Grebstadlia». Innenfor disse reguleringsplanene finner man for det meste frittliggende og
konsentrert boligform.
4.4 Temaplaner
Det er ikke utarbeidet temakart eller egne temaplaner i forbindelse med kommunedelplanen.
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
• Nasjonale føringer for arbeidet med oppdatering av de regionale vannforvaltningsplanene

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet
Planområdet ligger ca 1,5 km nord for Sykkylven sentrum i ganglinje.

• Avgrensning og størrelse på planområdet
Planområdet har en størrelse på ca 9 dekar og er i hovedsak avgrenset mot kommunedelplanens
grenser samt eiendomsgrenser.
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i dag ubebygd, men ligger i tilknytning til eksisterende bebyggelse på gbnr. 7/338.
Arealet består av dyrka mark. I nord og øst er tilstøtende arealbruk bolig. Mot vest og sør er
tilstøtende arealbruk dyrka mark.
5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/byform – nærområdet bærer preg av landbruk og tradisjonell byggemåte.
• Eksisterende bebyggelse – ved planområdet er det bygget både frittliggende og konsentrert
bebyggelse. Planområdet ligger i randssonen mellom eksisterende bebyggelse og landbruk.
5.4 Landskap
• Topografi og landskap – planområdet er sørvendt og heller gjennomsnittlig litt brattere enn 12%.
• Solforhold – disse vurderes som svært gode for planområdet. Sørvendt orientering gir sol store
deler av dagen.
• Lokalklima – som Sykkylven sentrum for øvrig, ingen spesielle merknader.
• Estetisk og kulturell verdi – ingen spesielle anmerkninger. Ved planområdet dominerer tradisjonell
norsk byggeskikk.
5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Innenfor planområdet er det gjort tre registreringer av kulturminner. Alle lokalitetene er «automatisk
fredet», men innspill til oppstart fra Fylkeskommunen varslet at det er mulig å søke om dispensasjon
for utnytting av området. Forutsetning for dette er at arealene blir regulert som RpBo område, dvs
bestemmelsesområde, og at det blir søkt om dispensasjon i forbindelse med offentlig høring av
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planforslaget. Utdrag fra innspill til oppstart detaljregulering:

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 at det finnes 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.
5.8 Landbruk
Planområdet har tidligere vært i bruk til landbruk og tilknyttet gårdsdrift. Jamfør kommunedelplanen
skal området nå utnyttes til bolig, og man legger til grunn at vurderinger knyttet til den endrede
arealbruken er gjort i forbindelse med utarbeiding av kommunedelplanen.
5.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst – planområdet har kjøreadkomst fra eksisterende veg Grebstadlia. Denne har
etablert vegbredde på ca 6,5 meter. Grebstadlia er koblet til Grebstadvegen i sør som igjen er koblet
til fylkesvegen i vest.
Grebstadvegen har omtrent samme bredde, og har etablert fortau vest for tilkoblingspunkt for
Grebstadlia, og fortau er planlagt for resterende vegareal i øst langs Grebstadvegen. Man ser for seg
at trafikk langs sistnevnte del av vegen vil øke når ny skole lenger sør tas i bruk.
• Vegsystem – Planområdet har ikke vegsystem pr i dag.
• Trafikkmengde – Grebstadlia er samleveg som betjener boligfeltene nord og nord-øst for
planområdet. Dette gjelder omtrent 80 boenheter, og dette tilsvarer en trafikkmengde på mellom
160 og 400 ÅDT som vil passere planområdet på daglig basis.
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Registrerte ulykker for Sykkylven avmerket med blå sirkel.

• Ulykkessituasjon – det er ikke kjent at det finnes kjente ulykkespunkter nær planområdet. For
tilførselsveiene er det registrert noen få enkeltstående trafikkulykker. På fylkesvegene, både i
avkjøring til kommunale tilførselveger og ellers på strekningene i området, er det registrert et antall
ulykker.
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter – Det er etablert fortau langs de mest trafikkerte vegene,
langs vestlig del av Grebstadvegen og langs Dalevegen fra sentrum og ca frem til ny skoletomt, samt
at fortau for resterende del av Grabstadvegen mot Dalevegen er planlagt og under regulering.
Dalevegen har innregulert gangveg i gjeldende plan fra 1988, slik at denne kan bygges i samsvar med
gjeldende plan.
• Kollektivtilbud – nærmeste busstopp ligger sør for planområdet, omtrent 380 meter unna.
5.10 Barns interesser
Det er ikke etablert leikeplasser i eller ved planområdet.
5.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet – Nærmeste skole, Ullavik skole er plassert ca 1 km fra planområdet. Ny
sentrumsskole, som er lagt til Bakkøyane, skal erstatte de tre skolene Aure, Ullavik og Vik, som har
skolebygg fra 1950 og 60-talet og store behov for oppgraderinger. Gangavstand til Bakkøyane via
korteste veg vil være ca 750 - 800 meter. Gangavstand til Bakkøyane via regulerte fortau vil være ca 2
km.
• Barnehagedekning – nærmeste barnehage er Ullavik barnehage om lag 1 km fra planområdet.
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5.12 Universell tilgjengelighet
Planområdet er pr i dag ikke opparbeidet med universell tilgjengelighet.
5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp
Det finnes infrastruktur for vann og
avløp i nærheten av planområdet.
• Trafo – Det er ikke varslet at det er
behov for utviding av energikapasiteten
i forbindelse med gjennomføring av
planen.
5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold – planområdet er
kartlagt av NVE gjennom regional
kartlegging av Kvikkeleire i 2019.
Området er antatt å ikke bestå av
kvikkleire jf. denne rapporten.
Kartutsnittet viser eksisterende situasjon for ledningsnett i
nærområdet.

Fra grunnundersøkelsen: Planområdets interesseområde
er vurdert til å ikke ha kvikkleire (antatt) men er innenfor
område med aktsomhet for marin leire.
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NVE gir følgende vurdering for områder med aktsomhet for marin leire:
«Aktsomhet for marin leire er utarbeidet som et verktøy for å sikre at kritiske momenter i
prosjektering og gjennomføring blir ivaretatt i henhold til gjeldende regelverk og standarder også for
lokalstabilitet (ref Eurocode 7/ SAK 10). I alle byggesaker der det skal fundamenteres på løsmasser,
foretas masseutskifting eller vesentlige terrenginngrep (skjæringer og/eller fyllinger) anbefales det
generelt at ansvarsområdet geoteknikk (RIG) er belagt i forbindelse med tiltaket.
Aktsomhet marin leire er utarbeidet innenfor de definerte kartleggingsområdene og er vurdert å
være avgrenset til å omfatte områder med middels til svært stor sannsynlighet for marine
avsetninger i NGUs kartlag; Mulighet for marin leire. Aktsomhetsområdene er ikke avgrenset på
bakgrunn av registrert berg i dagen, utførte grunnundersøkelser eller definerte interesseområder.
Men denne informasjonen er presentert på aktsomhetskartene. Dette betyr at man i tilfeller der man
er nær observasjoner må geoteknisk sakkyndig vurdere om det er betydelig sannsynlighet for marin
leire som kan medføre utfordringer i forbindelse med byggesak.
Erfaringsmessig er løsmassekartet i flere områder upresist. Derfor er små områder med morene/bart
berg etc i noen tilfelle medtatt i aktsomhetsområdene. Fordi det er usikkerheter i de
kværterkartologiske kartene kan det ikke utelukkes at det kan påtreffes kvikkleire/sprøbruddmateriale utenfor aktsomhetsområdene.»
Avbøtende tiltak i forhold til at planområdet er plassert i aktsomhetssone for marin leire, er nærmere
omtalt under punkt 8.16 ROS. Man har vært i kontakt med NVE som bekrefter at ansvarsbelegging av
geoteknikk gjelder for søknadspliktige tiltak.
5.15 Støyforhold
Planområdet er ikke utsatt for støy fra Fylkesveg jf. Statens vegvesens støyfarekart. Det er ingen
andre kjente støykilder ved planområdet.
5.16 Luftforurensing
Ingen registreringer.
5.17 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise, alle relevante forhold vurderes:
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• Rasfare – Jf. søk i offentlige databaser er det ikke registrert skredfare i bratt terreng innenfor
planområdet. Imidlertid er planområdet berørt av fare for jord, flom og sørpeskred. Den delen av
faresonen som strekker seg innenfor planområdet har en årlig nominell sannsynlighet på 1/5000 og
er plassert i sikkerhetsklasse S3. Dette betyr at det ikke kan bygges følgende boligtyper innenfor
faresonen: Eneboliger i kjede/rekkehus/boligblokk med mer enn 10 boenheter. Planlagt utbygging er
innenfor sikkerhetsklasse S2 og vurderes derfor ikke å være påvirket av faresonen.

Faresonekart viser skredfare i området. Grønn linje indikerer fare for steinskred og gul linje indikerer fare for jordskred.
Faresonen som er innenfor planområdet er i sikkerhetsklasse S3 (1/5000) og vurderes å ikke påvirke planlagt bruk av
området.

• Flomfare – Bekken som strekker seg
gjennom planområdet har
aktsomhetssone for flomfare.
Flomfaren er derfor særskilt utredet for
kartlegging av reell flomfare. I tillegg
tilrettelegger planen for å håndtere
tiltak i bekken. Sistnevnte er nærmere
omtalt i kap. 6 og 8.
• Vind -Ingen spesielle utfordringer i
forhold til vind.
• Støy – Liten trafikk i området og ingen
kjente utfordringer i forhold til støy.
• Luftforurensing og forurensing i
grunnen – Ingen kjente forhold.
• Høyspent – Utenfor planområdets
sørvestlige hjørne strekker det seg en
22 kV høyspentlinje i luft.
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• Beredskap og ulykkesrisiko – Kort avstand til Sykkylven sentrum (ca 1,5 km). Ca 30 min reisetid til
Ålesund sykehus.
5.18 Næring
Det er ikke etablert næring innenfor planområdet.
5.19 Analyser/ utredninger
Det er utført flomfarevurdering i forbindelse med planforslaget. Tidligere er det utført
skredfarevurdering og vurdering av grunnforhold i regi av NVE, som er lagt til grunn i planarbeidet.
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk

Plankartet slik det er foreslått i planforslaget.
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6.1.1 Reguleringsformål
Planforslaget har tilrettelagt for boligformål, lekeareal, uteoppholdsareal og vegareal. I tillegg
faresone for flomfare, samt bestemmelsesområder som angir vilkår for bruk av arealer.
6.2 Gjennomgang av aktuelle
reguleringsformål
1. Bygningar og anlegg
- Bustadar, frittliggande småhus (BFS)
– Tilrettelegger prinsipielt for
eneboliger og tomannboliger.
- Bustadar, konsentrerte småhus (BKS)
– Tilrettelegger for konsentrerte
boliger. Dette kan være boliger i rekke
eller annen type flermannsboliger.
- Uteopphaldsareal, felles (f_BUT)
Dette arealet er felles grøntområde,
og skiller seg fra felles leikeareal ved
at det strekker seg en bekk mellom de
2 formålene, og ved at det er ikke stilt
krav om hvordan arealet skal
opparbeides, bortsett fra krav om at
bekken skal ha gjerde og
kantvegetasjon.
- Leikeplass, felles (f_BLK) Arealet skal
opparbeides som felles leikeareal med Tegnforklaring til plankartet
krav om tal leikeapparat og krav til
stigningsgrad for adkomst.
-Bestemmelsesområder innenfor formål for «Bygningar og anlegg» – Angir bestemmelser og krav
som gjelder særskilt for de forskjellige nummererte områdene.
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
- Køyreveg, felles (f_SKV) Arealet tilrettelegger for etablering av felles (privat) adkomstveg.
- Anna veggrunn – tekniske anlegg – regulert sideareal til veg.
3. Grøntstruktur
- Friområde, felles – Formålet tilrettelegger for terrengskråning mot boligtomt som skal vokse til med
stedegen vegetasjon og fungere som kantsone til bekk.
4. Omsynssoner (pbl § 12-6)
- Ras- og skredfare (H310_5000) Definerer areal som har restriksjoner i forhold til etablering av
bygninger med for eksempel mer enn 25 personer, skolebygg etc. Faresonen gir ikke virkning for
planlagt utnytting av området.
- Flaumfare (H320_200) Definerer flomfaresone til bekken slik faresonen er beregnet med dagens
situasjon.
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Illustrasjonsplanen viser hvordan man ser for seg utbygging av området.

3D visualisering viser hvordan man ser for seg ny bebyggelse på området, sett fra sørøst.
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6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

3D visualisering viser hvordan man tenker nybygg plassert på området, sett fra sørvest.

6.3.1 Bebyggelsens høyde
Man har tilrettelagt for etablering av bygninger med flatt tak eller pulttak, og mønetak. Noen av
byggene ser man for seg skal etableres med underetasje, men de fleste er planlagt etablert med 2
etasjer over terrenghøyde. Flere av tomtene i nordlig del har fått angitt høydebegrensninger i
plankartet med bakgrunn i avtale mellom utbygger og naboer.

Terrengprofilene over viser hvordan man har tilrettelagt for høydesetting for tiltak innenfor området. Illustrasjonene følger
planforslaget i eget vedlegg.
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Terrengprofilene over viser hvordan man ser for seg høydesetting for tiltak innenfor området. Illustrasjonene følger
planforslaget i eget vedlegg
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6.3.2 Grad av utnytting (veileder)
Forskrift
• Man har tilrettelagt for utnyttelse
av området i samsvar med
gjeldende kommunedelplan, dvs 40
% BYA for konsentrert bebyggelse
og 35 % for frittliggende
småhusbebyggelse.
6.3.4 Antall boliger,
leilighetsfordeling
Man ser for seg etablering av 17
boenheter fordelt på 8
boligbygninger. 6 boenheter i 6mannsbolig (4 i 1. etg og 2 i uetg), 5
boenheter i eneboliger, 2
boenheter i 2-mannsbolig, og 4
boenheter i 4-mannsbolig (2 i 1.
etg og 2 i uetg).
Illustrasjonsplanen viser hvor terrengsnittene i profil a-e er tatt.
6.4 Boligmil jø/ bokvalitet
Planområdet har en landlig, men
likevel sentral plassering i forhold til skole og sentrum. Solforholdene vurderes som svært gode, og
det hellende terrenget sørger for at foranliggende bolig skygger lite for bakenforliggende boliger.

6.5 Parkering
• Antall parkeringsplasser Man har tilrettelagt for at parkeringskravet er i samsvar med gjeldende
kommunedelplan, med differensiering i forhold til størrelse på leilighetene. 1 p-plass pr bolig opp til
80 m2, 1,5 p-plass pr bolig mellom 80 og 120 m2 og 2 p-plasser pr bolig over 120 m2. I tillegg skal det
settes av 1 sykkelparkeringsplass pr boenhet.
6.6 Tilknytning til infrastruktur
Felles privat adkomstveg skal knyttes til eksisterende veg Grebstadlia øst for planområdet.
6.7 Trafikkløsning
Vegtilkomst til planområdet er planlagt som en blindveg med snuhammer i enden. Ved forventet
bruk av inntil 17 boenheter vil forventet trafikkmengde utgjøre mellom 34 og 85 ÅDT, hvilket er 2-5
ÅDT pr boenhet.
6.7.1 Utforming av veger:
• Bredde og stigningsforhold: Jf. Håndbok N100 (Statens vegvesen) bør boligveger av denne art
utformes slik at lavt fartsnivå sikres, og med en bredde mellom 3,5 og 4,5 meter. Planforslaget
foreslår en regulert vegbredde på 4 meter. Planlagt stigningsforhold er i samsvar med
kommuneplanens krav, dvs. 10 %/1:10. Frisikt er regulert i samsvar med krav i N100, dvs 4x45 m.
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6.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er ikke etablert gang-/sykkelveg langs eksisterende veg Grebstadlia. Som nevnt under kap 5, så er
det etablert fortau langs de mest trafikkerte vegene, Grebstadvegen (avmerket med blå stiplet linje i
kartutsnittet) og langs deler av Dalevegen. Videre er det under regulering fortau langs den delen av
Grebstadvegen som pr i dag ikke har fortau, dvs fra Grebstadlia og frem til til Dalevegen. Dalvegen
har allerede innregulert fortau i gjeldende plan fra 1988. Skolebarn i dette området vil dermed kunne
gå eller sykle til den nye skolen via fortau hele strekningen når fortau er etablert slik det er regulert.

Kartutsnittet over viser hvordan man ser for seg at kjøretilkomst mellom fylkesvegen og planområdet vil bli, og hvilke
muligheter det finnes for gangadkomst til ny skole fra planområdet.

Det finnes flere kryssende private veger i retning ny barneskole, men det er uklart pr i dag i hvilken
grad disse vegene vil kunne benyttes av skolebarn som skoleveg, i og med at dette er private veger.
Dersom skolebarna får mulighet til å benytte seg av private kryssende veger som skoleveg, vil den
korteste skolevegens lengde kunne bli mellom 750 og 800 meter etter at ny skole er tatt i bruk.
Dersom regulert fortau langs Grebstadvegen, samt regulert fortau langs Dale vegen blir benyttet som
skoleveg, vil skolevegens lengde bli ca 2 km.
6.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Tilkomstveger innenfor området vil være felles for de som skal bruke vegene.
6.8 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke planlagt offentlige anlegg innenfor planområdet.
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6.9 Miljøoppfølging
• Miljøtiltak – Det er ikke planlagt spesielle tiltak i forhold til miljø. Det er ikke behov for
støyskjerming, og utbyggingen har såpass begrenset størrelse og variabel type bebyggelse at man
vurderer at det ikke vil være behov for inndeling i utbyggingstrinn for å regulere anleggsarbeidet.
6.10 Universell utforming
• Hvilke krav er stilt: Teknisk forskrift regulerer forholdet til universell utforming på utendørs
fellesarealer. For denne planen vil kravet slå inn i forhold til adkomst til lekeplassen, som skal ha fast
dekke, for eksempel grus eller asfaltdekke, en stigningsgrad på 1:15 og bredde på 1.8 meter. På
lekeplassen skal et areal på minst 1.6 x 1.6 ha fast dekke.
• Hvordan universell tilgjengelighet skal løses: For boliger på området er det krav til tilgjengelighet
for boliger med alle funksjoner på samme nivå som inngangsparti. Bygningenes planløsning vil
avgjøre om boligene får tilgjengelighetskrav eller ikke. Man ser for seg at minimum 8 boenheter vil
kunne etableres som tilgjengelige boenheter. Sistnevnte ser man for seg vil være 2 av boenhetene i
den planlagte 4-mannsboligen fordi disse vil ha alle funksjoner på inngangsnivå, samt alle
boenhetene i 6-mannsboligen. Teknisk forskrift regulerer krav til gangarealet mellom parkeringsplass
og inngangsparti. For tilgjengelige boenheter er krav om 1:15 stigningsgrad fra parkering og trinnfri
adkomst til huset. For øvrige boenheter er det krav om 1:15 stigningsgrad fra parkering og frem til
inngangsparti foran ytterdør. Det er tillatt å benytte stigning 1:12 for kortere strekk.
6.11 Uteoppholdsareal
• Privat uteoppholdsareal: Ved planlagt bebyggelse ser man for seg at det vil være uproblematisk å
tilrettelegge for tilstrekkelig privat uteoppholdsareal. Planføresegnenes § 2.5, felles føresegn, stiller
krav om at alle boenheter skal ha minst 10 m2 privat uteoppholdsareal. For planlagte eneboliger vil
det være mulig å tilrettelegge for varierte størrelser for private uteoppholdsarealer, mellom 110 og
500 m2 i tillegg til uteoppholdsareal på takterrasser. 2-mannsboligen vil få anledning til å etablere ca
80 m2 pr boenhet, og boenheter i 4-mannsbolig og 6-mannsbolig vil få privat uteareal på balkonger
og på markterrasse.
Illustrasjoner er ikke bindende for gjennomføring av planen, og det må påregnes avvik fra de
beregnede arealstørrelsene for uteoppholdsareal i forbindelse med byggesaken.
• Felles uteoppholdsareal: For planlagt 4-mannsbolig ser man for seg at det kan tilrettelegges for
felles uteoppholdsareal sør for bygningen med ca 60 m2 pr boenhet dersom utbygging skjer slik
planene foreligger nå. Boliger i 6-mannsboligen vil ha mulighet til etablering av felles
uteoppholdsareal på taket, men man ser for seg at plasseringen i umiddelbar nærhet til felles
regulert uteoppholdsareal, kan medføre at behovet for felles uteoppholdsareal blir dekket der.
Man har da regulert inn et areal som har fått formålet «felles uteoppholdsareal» på østsiden av
omlagt bekk. Dette arealet er tilrettelagt slik at det kan benyttes slik beboerne ønsker, og det er ikke
stilt andre krav til opparbeiding enn at den åpne bekken skal inngjerdes slik at den ikke representerer
fare for de minste barna. Man ser for seg at arealet kan få parkmessig beplantning og «møbleres»
med benker etc. hvis dette er ønskelig. Eventuelt kan del av arealet planeres noe, slik at det kan
brukes til ball-lek eller lignende. Man tenker at arealet faller inn under kommuneplanens krav til
arealstørrelse for «leikeplass og andre friområde», og representerer «andre friområde» med en
arealstørrelse på 370 m2 minus faresone for flomfare på 109 m2, = totalt 261 m2 felles
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uteoppholdsareal. Arealet har en hellingsgrad på ca 1:6, og man ser for seg at denne hellingen
videreføres, eventuelt at del av arealet planeres for å oppfylle funksjon som ballplass eller lignende.
• Lekeplasser: Planforslaget har tilrettelagt for at bekken kan få justert plassering noen meter mot
øst og dermed gir rom til et større regulert lekeareal på 517 m2. Dette arealet skal først og fremst
være nærlekeplass for boligene innenfor planområdet, men har en slik størrelse at det også kan
fungere som en liten områdelekeplass dersom arealet vurderes sammen med regulert felles
uteoppholdsareal på østsiden av bekken. Sistnevnte regulerte felles uteoppholdsareal, har en
arealstørrelse på 261 m2 dersom man ikke medregner arealet i faresonen ved bekken. Totalt vil
beboerne disponere 760 m2 felles lekeplass inkludert felles uteoppholdsareal. Dette gir en
arealstørrelse for leke og friarealer på mer enn 50 m2 pr boenhet, hvilket er i samsvar med
kommuneplanens krav til arealstørrelse for leke og friarealer. Det er stilt krav om etablering av
kantsone til bekken innenfor lekearealet.
Lekeplassen er planlagt opparbeidet med høyere kvalitet enn normalt for å oppveie for at
arealstørrelsen er mindre enn kommuneplanens krav til arealstørrelse for kvartalsleikeplass på 1500
m2.
• Regulerte friareal i nærområdet – områdelekeplass - ballplass
I forbindelse med detal jreguleringen har man forsøkt å få oversikt over dagens situasjon i
nærområdet i forhold til arealer som er avsatt til friområder i kommunedelplanen, eller er i bruk som
områdelekeplass, og har funnet følgende areal:

Kartutsnittet viser plassering for friområder i kommunedelplanen. Arealene er avmerket med nummerering 1-2-34 og rød sirkel. Planområdet er avmerket med sort pil.

1) Nordøst for planområdet, ca 360 meter gangavstand fra planområdet, finnes en eksisterende
grusbane med en arealstørrelse på ca 1000 m2. Denne er avsatt som friområde i
kommuneplanen, men er ellers uregulert. Grunneier er kommunen. Antall brukere vurdert ut
fra estimert antall boenheter, vurderes å være ca 100 boenheter inkludert de planlagte nye
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Kartutsnittet viser reguleringsstatus for de omtalte grønne arealene. Arealene er avmerket med nummerering
1-2-3-4 og rød sirkel (Se under for nærmere omtale av 1-4) Planområdet er avmerket med blå farge.

17 boenheter. Dette er innenfor kommuneplanens krav på inntil 150 boenheter pr
områdelekeplass. Man vurderer at dette arealet vil kunne utgjøre områdelekeplass for barna
innenfor planen for Grebstadlia, selv om arealstørrelsen er noe mindre enn anbefalt (1500
m2). Sistnevnte oppveies av at man innenfor eget område etablerer 750 m2 nærlekeplass og
felles uteoppholdsareal. Sistnevnte kan opparbeides slik beboerne ønsker, hvilket kan
oppveie for at grusbanen ikke er møblert med lekeapparater og benker etc. Uansett vurderes
at ballbane er svært aktuell som oppholdsareal og sosial arena for større barn og ungdom, og
man vurderer at tilbudet til barn og unge vil være tilfredsstillende ved foreslått løsning.
Øvrige grønne områder i nærområdet som kan være tilgjengelige:
2) Nordvest for planområdet i ca 320 m gangavstand, finnes et større areal som er avsatt til
friområde i kommunedelplanen. Deler av arealet er regulert til friområde i gjeldende
plankart. Deler av arealet er kommunalt eid. Terrenget er bratt i området, og den mest
sannsynlige bruk av området vil være frilek i naturen.
3) I ca 500 meter gangavstand til planområdet, sørvest for planområdet, finnes en eksisterende
grusbane med fotballmål, dvs. en eksisterende ballbane på 1300 m2. Arealet er regulert i
gjeldende plankart som ballplass, og avsatt til friområde i kommuneplanen, men er i privat
eie.
4) Ca 350 m sør for planområdet finnes et areal på ca 4000 m2 som er avsatt til friområde med
hensynssone for automatisk fredete kulturminner. I dette området er det ikke anledning til å
utføre tiltak som medfører graving i grunnen. Privat grunneier.
Man vurderer at beboere innenfor planområdet vil ha gode forhold for lek og uteopphold, ved at
planforslaget tilrettelegger for etablering av en nærlekeplass som er betydelig større enn
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minstekravet på 200 m2, i tillegg til at det blir tilrettelagt for regulert felles uteoppholdsareal
innenfor planområdet. Man vurderer at planen dermed tilrettelegger for at både de yngste barna,
men også de litt større barna vil ha et godt tilbud i umiddelbar nærhet til sine hjem.

Grunnkart viser plassering og eksisterende situasjon for de aktuelle arealene, avmerket med nummerering 1-2-3-4 og
rød sirkel. Planområdet er avmerket med sort kryss og sirkel.

Flyfoto viser plassering og eksisterende situasjon for de aktuelle arealene, avmerket med nummerering 1-2-3-4 og
rød sirkel. Planområdet er avmerket med blå farge.
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Videre vurderer man at avstand til eksisterende ballplasser og regulerte friareal er lenger enn
kommuneplanens krav til avstand (250 meter), men vurderer samtidig at de litt større barna ikke vil
ha problemer med å ta seg frem til noen av ballplassene og friområdene som er nevnt over.
• Turveier
Nærområdet er plassert nær naturen, og har mange turveier tilgjengelig i gangavstand.

Sorte stiplede linjer viser etablerte turveger i grunnkartet. Planområdet er avmerket med blå sirkel.

6.12 Landbruksfaglige vurderinger
Planområdet er registrert med fulldyrka landbruksjord for store deler av planområdet, og
Statsforvalteren har i sin merknad til oppstart av detal jregulering, varslet at de forutsetter at
mat jorda på hele arealet (6 dekar) skal tas vare på og brukes til oppdyrking av ei ny fulldyrka mark.
Denne kan enten være ei heilt ny mark, eller til utviding av ei annen mark og være til en
matprodusent i aktiv drift. Kommunen må godkjenne dette nye området, som skal være omtrent like
stort som BU13. De begrunner dette med tidligere motsegn til omdisponering av jordbruksareal i
kommunedelplanen. Plan for gjennomføring skal godkjennes av landbruksansvarlig i kommunen, og
Statsforvalteren skal orienteres. Tiltakshaver, kommunen og entreprenør må gjøre seg kjent med
«Jordmassar – frå problem til ressurs» (https:// vest.nlr.no/media/3235647/ jordmasserliten.pdf). De
krever videre at dette må innarbeides i planomtale og bestemmelser.
Med bakgrunn i Statsforvalterens krav, har man vært i kontakt med kommunens Landbrukskontor for
avklaring av om det finnes areal som kan ta imot mat jorda og dyrkes opp. Foreløpig tilbakemelding er
at 3 gårdbrukere er interessert i mat jorda. For å ivareta forholdet til landbruket har man stilt
rekkefølgekrav i planføresegnene til at det skal lages en plan for jordflytting, som skal godkjennes av
kommunens landbrukskontor før det kan gis løyve til tiltak innenfor området. Planføresegnene sikrer
også at Statsforvalteren blir varslet i forbindelse med flytting av mat jorda i samsvar med innspill til
oppstart av detal jregulering.
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Kartutsnittet er hentet fra Gårdskart, og viser at store deler av planområdet er registrert med fulldyrka jord.

6.13 Kollektivtilbud
Planforslaget medfører ikke endring av kollektivtilbud. Nærmeste buss-stopp er i krysset mellom
Grebstadvegen og Kagholvegen, ca 370 meter sørøst for planområdet.
6.14 Kulturminner
• Løsninger i forhold til kulturminner
Som nevnt i kap. 5 er det innenfor planområdet gjort tre registreringer av kulturminner. Alle
lokalitetene er «automatisk fredet», og innspill til oppstart fra Fylkeskommunen varslet at det er
mulig å søke om dispensasjon fra Riksantikvaren for utnytting av området til boliger.
Utbygger ønsker utbygging av hele området med boliger, og man har derfor i planforslaget
tilrettelagt for at det skal søkes dispensasjon fra Riksantikvaren i forbindelse med 1. gangs offentlig
høring av planforslaget, ved at de 3 arealene er avsatt som bestemmelsesområde i plankartet (RpBoområder), med tilhørende føresegner.
Etter 1. gangs offentlige høring av planforslaget, er det avklart at det blir stilt vilkår i forhold til
kulturminnene, ved krav om nærmere undersøkelser før frigiving. Gjennomføring av undersøkelsene
er sikret i planføresegnene.
6.15 Sosial infrastruktur
Ny sentrumsskole, som er lagt til Bakkøyane, skal erstatte de tre skolene Aure, Ullavik og Vik. I bygget
er det satt av plass til tre paralleller på hvert trinn, dvs ca. 450 elever. De tre skolene i sentrum har i
dag ca. 400 elever, slik at man vurderer at det er tilstrekkelig skolekapasitet for den planlagte
utbyggingen.
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6.16 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Det er utarbeidet VA-plan for
området som vedlegges i eget
dokument. Denne viser
hvordan man tenker å løse
vann, avløp og overvann for
området. Sistnevnte er
planlagt løst ved lokal
fordrøyning på hver tomt.
6.17 Plan for avfallshenting
Det er tilrettelagt for
etablering av snuhammer i
enden av felles adkomstveg.
Planlagt løsning for området
er at hver bygning har egne
dunker, som trilles fram til
vegkanten på hentedagen. Vi
viser til vedlagte
renovasjonstekniske plan,
som er godkjent av Årim jf.
utklipp av epost på siste side i
dokumentet. Dokumentet
følger planforslaget i eget
VA-planen viser oppdatert løsning for vann, avløp og overvann. Planen er vedlagt i
vedlegg.
eget dokument.
6.18 Avbøtende tiltak/
løsninger ROS
Planforslaget har utredet forholdet til flomfare i vedlagt flomfarevurdering. I tillegg til å avklare
flomfaren, avklarer rapporten også hvordan bekken kan legges om slik at utnytting av området til
boligformål blir mer arealeffektiv, samtidig som at bekken håndteres på en forsvarlig måte. Man
vurderer at når landbruksareal skal utbygges, er valgte løsning hensiktsmessig, samtidig som at man
tilrettelegger området med forskjellig type boliger som det forventes å være etterspørsel etter i
dette området. Samtidig er det vektlagt å videreføre nærområdets karakter i forhold til boligtyper.
6.19 Rekkefølgebestemmelser
Planføresegnene har rekkefølgekrav i forhold til
-

etablering av infrastruktur,
opparbeiding av regulert felles uteoppholdsareal,
opparbeiding av regulert felles lekeareal,
vilkår for hva som må gjennomføres av avbøtende tiltak før det kan etableres bygninger
innenfor fareområde for flomfare for eksisterende bekkeløp.
Vilkår for hva som må gjennomføres før det kan etableres bygninger innenfor areal som har
hensynssone for kulturminner (RpBo#3, #4 og #5).
tilrettelegging for flytting av mat jord
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7 Konsekvensutredning
7.1 Konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriften
Med bakgrunn i at planformålene i planforslaget er i samsvar med overordnet plan, vurderes det at
planforslaget ikke utløser utredningsplikt i forhold til Forskrift om konsekvensutredning.

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
8.1 Overordnede planer
Planforslaget vurderes å være i samsvar med gjeldende kommuneplan, og gir virkning som forventet i
forhold til kommuneplanen, ved at området tilrettelegges for utbygging med småhusbebyggelse med
tilhørende grønne arealer og vegarealer.

Gjeldende kommuneplan

Planforslaget

8.2 Landskap
Planområdet er plassert langs eksisterende kommunal veg og i tilknytning til eksisterende bebyggelse
i nord, nordvest, og øst. Utbygging vil endre landskapet innenfor planområdet, som pr i dag er
landbruksareal, men planlagt bebyggelse vil harmonere med eksisterende nærliggende bebyggelse,
slik at utbyggingen i praksis vil oppleves som en videreføring av eksisterende bebyggelse i
nærområdet.
8.3 Stedets karakter
Eiendommen er allerede utbygget med en bolig i tillegg til eksisterende våningshus og låve, og det er
etablert bebyggelse tett inntil eiendommens gårdstun både i vest og øst. Man vurderer derfor at
gårdstunet allerede er preget av utbygging i stor grad, og at virkningen ved utbygging derfor ikke vil
påvirke gårdstunets karakter i særlig grad.
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8.4 Byform og estetikk

Planområdets plassering i tilknytning til eksisterende bebyggelse medfører at virkning i forhold til landskap estetisk vil
utgjøre en utvidelse av eksisterende boligområder i nærområdet.

Planlagt utbygging vurderes å harmonere godt med eksisterende nærliggende bebyggelse, og
videreføre prinsippene med en kombinasjon av frittliggende og konsentrert småhusbebyggelse.
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8.5 Kulturminner og kulturmil jø, evt. verneverdi

Kartutsnittet over viser plassering for automatisk fredete kulturminner.

Det er slik at det innenfor planområdet er gjort tre registreringer av kulturminner som er
«automatisk fredet». Det er etter offentlig høring tilrådd at det blir gitt dispensasjon for utnytting av
området, men det er stilt vilkår om nærmere undersøkelse av kultuminnene først. Arealene er
regulert som RpBo områder, dvs bestemmelsesområder, og rekkefølgekrav i revidert planforslag
sikrer at det blir gjennomført utgraving og nærmere undersøkelser før arealene kan benyttes som
boligareal.
8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven
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.
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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.»
I planprosessen er det foretatt søk i databaser som holder rede på de ovenstående forhold for å
undersøke om det er registrert forhold som må tas hensyn til 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. Det er ikke gjort registreringer eller funn som tilsier at
naturmangfoldet vil påvirkes negativt som følge av utbyggingen.
«§ 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 som ikke er forventet 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 med eksisterende bebyggelse tett på, 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 plassert tett inntil eksisterende
byggeområder, samt at området 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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Siden kommunedelplanen legger til rette for ny bebyggelse i planområdet, er vår vurdering at
planlagt utnytting er i tråd
med overordnet plan. Man
har derfor ikke hatt behov for
å vurdere alternativ
lokalisering, driftsmetode
eller teknologi.
Virkning for Grebstadbekken:
Når det gjelder eksisterende
bekk som renner gjennom
området, tilrettelegger planen
for at bekken videreføres som
åpen bekk, kun med en
mindre justering av trasé.
Justering av trase er planlagt
fordi man mener at når
landbruksareal skal nyttes
som boligareal er det viktig
med så arealeffektiv
utnyttelse som mulig. Pr i dag
vil bekkeløpet midt gjennom
byggeområdet beslaglegge et
større areal ved en
flomsituasjon, hvilket vil bidra
til en mindre arealeffektiv
utnyttelse av byggeområdet.
Særlig blir lekeplassen
rammen av flomvannet.
Tiltaket utgjør en mindre
omlegging som gir stor
gevinst ved å sikre området
mot flomfare, samtidig som at
det sikres en arealøkonomisk
utnytting av området, i tillegg
til at bekkemiljøet blir
forbedret (jf. nærmere
omtale litt senere i avsnittet).
Eksisterende kantvegetasjon langs bekken der den renner i nord-sør retning.
Dette er bakgrunnen for at
man har valgt den foreslåtte
løsningen.
Videre sikrer planføresegnene at bekkemiljøet skal forbedres ved omleggingen, samt at det skal
tilrettelegges for gode forhold for fiskevandring på strekningen.
Arealet langs nordlig del av bekken er regulert til felles lekeareal og felles uteoppholdsareal, og
omleggingen fører til at lekearealet får en bedre brukbarhet pga. større bredde og bedre nærhet til
boligene. Videre fører omleggingen til at byggearealet kan utnyttes bedre, i tillegg til at flomsonen
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begrenses til et betydelig mindre areal enn pr i dag. Videre sikrer planen at bekken får etablert en ny
kantsone som blir større enn pr i dag, og planføresegnene stiller krav til hvordan omleggingen skal

Flyfoto sammenstilt med grunnkart viser dagens trasé for bekkeløpet.

Flyfoto viser at det er lite
kantvegetasjon langs bekken pr i
dag. Langs sørlig tomtegrense
finnes mer vegetasjon og trær pr i
dag.
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utføres. Totalt sett vil den planlagte omleggingen forbedre og sikre bekkemiljøet, hvilket også er
sikret i planføresegnene.
Vannressursloven § 11 angir at det langs vassdrag med årssikker vannføring, skal det være et
begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gir levested for planter og dyr.
Kommunens eget rettledningshefte «Kantsonar langs vassdrag» gir retningslinjer for hvordan
kantsoner skal håndteres. Her er det oppgitt at minste bredde på kantsone langs bekk skal være 5
meter. På landbruksareal skal eksisterende kantsoner ikke være mindre enn 2 meter, og ved
nydyrking skal kantsonen være 6 meter. Pr i dag har kantsonen er begrenset bredde gjennom
landbruksarealet, og består av lave stedlige planter i et smalt belte. I tomtegrensen sør for bekken
finnes trær, på begge sider av tomtegrensen. Bekken er pr i dag lagt i rør nord for planområdet og
vest for planområdet. Planforslaget tilrettelegger som nevnt for at bekken holdes åpen både nord og
sør for f_SKV1, og legges i kulvert gjennom f_SKV1. Man vurderer at det er en god løsning å holde
bekken åpen langs nærlekeplassen, men stiller krav om sikkerhet for de minste barna, slik at
planføresegnene sikrer at bekken blir inngjerdet i sin helhet i dette området. Bekken vil likevel være
et positivt element i den grønne sonen, og gi variasjon og naturinnslag. På østsiden av bekken er
arealet regulert til felles uteoppholdsareal. Man har foreslått å ikke regulere inn formål for
kantvegetasjon, men har stilt krav i føresegner om at bekken skal ha kantvegetasjon med minst 5
meter bredde langs sin østlige side, dvs. innenfor formålet f_BUT1. Langs vestlig side innenfor
lekearealet er det også stilt krav om kantvegetasjon. Man vurderer at kantvegetasjonen vil øke
naturinntrykket for beboerne i den daglige bruken av områdene.
Man har foreslått å legge bekken i åpen også sør for f_SKV1 frem til den kobles til eksisterende trasé.
Dette for å bidra til å sikre åpent vassdrag for derved å gi bedre vilkår for fisk, miljø, dyr og insekter,
samt motvirke virkninger av endret klima.
Bekken strekker seg ellers gjennom flere boligområder og krysser flere veger på sin veg mot sjøen.
Gjennom landbruksområdet i vest er bekken lagt i rør under bakken, og bekken ligger også under
bakken gjennom tomta som er plassert nord for f_BLK1 og f_BUT1.
Langs vestlig del av sørlig tomtegrense er bekken planlagt som åpen, men er delvis plassert på
naboeiendommen. For å sikre kantvegetasjon langs bekken i dette området, har man foreslått å
gjøre dette ved å regulere inn kantvegetasjon i 5 meter bredde her, med tilknyttede føresegner som
sikrer at det blir videreført og sikret kantvegetasjon her. I dette området er det også flomfaresone.
Fordi det er nødvendig å løfte terrenget litt i byggeområdet for å sikre uteoppholdsarealene mot
flomfare, har man tilrettelagt for at det kan etableres en skråning mot bebyggelsen som skal
beplantes med kantvegetasjon. Ny trase for omlagt bekk er sikret juridisk i plankartet med
bestemmelsessone.
Man vurderer med grunnlag i ovennevnte at gjennomføring av planforslaget som foreslått, vil gi en
akseptabel virkning for bekken i forhold til naturmangfold. Omleggingen skal utføres forsvarlig i
forhold til flomfare, hvilket er nærmere omtalt i eget avsnitt.
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Omlegging av bekk - virkning for allmenne interesser:
I vurderingen av virkninger for allmenne interesser, har man lagt til grunn offentlige databaser, og
informasjon fra kommunen.
Man vurderer at den delen av bekken som skal vurderes, har trasé gjennom landbruksareal som
normalt ikke er allment tilgjengelig pr i dag. Bekken er dermed ikke allment tilgjengelig eller i bruk på
noen måte, gjennom planområdet pr i dag, og man er ikke kjent med at noen har interesser i bekken
her. I tillegg har bekken minimal bredde på kantsonene gjennom planområdet, og terskelen i nordlig
del av bekken er ugunstig i forhold til fiskens gang.
Planen tilrettelegger for at bekken etter omlegging vil strekke seg gjennom et regulert felles
uteoppholdsareal og regulert lekeareal. I sørlig del av planområdet vil bekkens trase gå langs vegen
et kort stykke, før den ledes til eksisterende trase i vest. Bekk og sidearealer vil dermed bli gjort
tilgjengelige for flere ved det planlagte tiltaket, hvilket vurderes som en positiv virkning.
Det er ingen turløyper registrert nær bekken, og den er ikke benyttet i samband med fiske i dette
området. Det er avklart med rådgiver for miljø og landbruk i Sykkylven kommune, at det kan være
sporadisk at ørret tar seg opp i de nedre delene av Grebstadbekken, men vi forstår at bekken er ikke
benyttet til fiske pr i dag med grunnlag i ovennevnte.
Omlegging av bekken er planlagt utført å en slik måte at bekken skal forbli åpen, med kun en kulvert
gjennom vegen som er dimensjonert i forsvarlig størrelse. Det vil gjennom planområdet bli
tilrettelagt i så stor grad som mulig for at fisken sin mulighet for fri gang gjennom området blir
ivaretatt, og med så små terskler som mulig. Dette betyr at dersom kommunen i fremtiden også
skulle tilrettelegge for fiskens frie gang i starten av bekken ved sjøen, vil forholdene totalt sett kunne
bli bedret for fiskens gang i bekken. Vedlagte flomfarevurdering viser prinsippene for hvordan
bekken skal omlegges.
Oppsummert vurderer vi at den planlagte omleggingen vil føre til forbedrede forhold for fiskens frie
gang, ved at planføresegnene stiller krav til omleggingen som følger:
«Prosjektering og gjennomføring av tiltak i bekken skal være slik at omlegginga bidrar til ein forbetra
bekk og bekkemiljø ved at det i framtida kan verte mogeleg for fisk å ta seg gjennom og forbi
byggeområdet. Masser frå opphavleg elvebotn skal nyttast til slutt, og bekkeløpet skal ikkje blir
plastra glatt. Kommunen kan krevje at fiskebiolog skal ha tilsyn med prosjektering og gjennomføring
av tiltak.»
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Videre sikrer plankart og planføresegner at kantsoner blir ivaretatt og i tillegg får økt bredde i forhold
til dagens situasjon. Og når bekken blir omlagt som åpen bekk og i tillegg blir gjort tilgjengelig for
flere ved at deler av traseen etter gjennomføring av planen vil strekke seg gjennom lekeareal og
uteoppholdsareal, vurderes det at både bekkens og byggeområdets vilkår blir forbedret ved det
planlagte tiltaket. I tillegg vil flomfare for nærliggende areal elimineres.
Vår konklusjon er at det planlagte tiltaket vil gi en positiv påvirkning for fisken sin frie gang. I tillegg
vil tiltaket utgjøre et viktig landskapselement, fremme allmenn ferdsel langs bekken, fremme
naturvern og biologisk mangfold i og langs bekkeløpet. Det åpne bekkeløpet vil være
miljøskapende ved barnas uteområder, og bidra til at barn og unge får ta del i det naturlige
miljøet som blir skapt langs bekken, samtidig som at kultur og landskapshensyn blir ivaretatt.
Videre fører omleggingen til at flomfaren i byggeområdet ikke lenger vil være til stede, og
klimatilpasning er dermed gjennomført i tillegg. Ved at planføresegnene sikrer hvordan
omleggingen skal utføres, vurderes det at det planlagte tiltaket vil forbedre bekkens vilkår, samt
gi en positiv virkning for kommunen og allmennheten i ettertid ved at miljømål i forhold til
nasjonale føringer for vassforvaltningen kan nås. Planlagt tiltak vil ikke på noen måte gi
hindringer i forhold til deltakelse i for eksempel Sjøaureprosjektet «mange bekkar små», som tar
sikte på å kartlegge mindre sjøaurebekker.
8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
Siden området ikke har vært benyttet til rekreasjon tidligere, vurderes det at utbyggingen ikke vil gi
virkning i forhold til rekreasjonsbruk.
8.8 Uteområder
Uteområdene blir endret fra landbruksareal til boligareal, vegareal og lekeareal. Virkningen vurderes
å bli som forventet og i samsvar med overordnet plan.
8.9 Trafikkforhold
• Vegforhold – Innenfor planområdet er det tilrettelagt for etablering av felles adkomstveg som har
stigningsgrad på 1:10 i samsvar med Årims krav. Vegen er planlagt med 4 meter kjørebanebredde og
0,5 meter vegskulder på hver side, totalt 5 meter vegareal. Vegen er planlagt med breddeutvidelse
der det er nødvendig, og med snuhammer i enden av vegen. Dermed vil det være mulig for Årim å
benytte vegen i forbindelse med renovasjonsoppsamling.
• Trafikkøkning/reduksjon – Dersom planområdet blir etablert som planlagt, vil det bli 17 nye
boenheter i området. Dersom man vurderer at hver boenhet vil bidra med en trafikkøkning på
mellom 2 og 5 kjøreturer pr dag, vil dette bety at trafikk til og fra området vil øke med mellom 34 og
85 kjøreturer pr dag. Tilførselsvegen Grebstadlia har en vegbredde på 6,5 meter og vurderes å tåle
godt den estimerte trafikkøkningen. Samme forhold gjelder for Grebstadvegen som er koblet til
fylkesvegen. Den har tilsvarende vegbredde, samt har fortau etablert langs deler av vegen. Det er
planlagt fortau langs hele Grebstadvegen.
• Kollektivtilbud – Planforslaget vil ikke føre til endringer i kollektivtilbudet.
8.10 Barns interesser
• Planføresegnene stiller krav til arealstørrelse for private utearealer, og plankartet har regulert
arealer til lek og felles uteoppholdsarealer i samsvar med kommuneplanens krav på 50 m2 pr
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boenhet. Planbeskrivelsen har gitt vurdering av eksisterende arealer i nærområdet som kan benyttes
som områdelekeplasser for de nye boenhetene, i tillegg til at planføresegnene stiller krav om at
lekearealet skal etableres med høyere kvalitet enn normalt for å oppveie for at arealstørrelsen er
mindre enn kommuneplanens krav til arealstørrelse for kvartalsleikeplass på 1500 m2. Videre er
størstedelen av tomtene regulert til formålet frittliggende småhus, og vil stort sett gi mulighet til
etablering av rikelig arealstørrelser for private uteoppholdsarealer. I tillegg er planområdet plassert
nær utmarka, som gir mulighet for ferdsel og lek i skog og mark. Man vurderer at barns interesser er
ivaretatt på en god måte i planforslaget.
8.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet – Det er planlagt ny barneskole i kommunen, og man vurderer at planlagt vekst i
folketallet i samsvar med kommuneplanens tilrettelegging for ny boligbebyggelse, er ivaretatt.
• Barnehagekapasitet – Man er ikke kjent med at barnehagekapasitet gir større utfordringer i
kommunen.
8.12 Universell tilgjengelighet
Regulert lekeareal og felles uteoppholdsareal er plassert langs internvegen, og forholdene ligger til
rette for etablering av universell adkomst til arealene, dvs 1:15 stigning, samt for etablering av et
flatt areal innenfor lekearealet. Videre ser man for seg at det vil være uproblematisk å etablere
boliger med parkeringsplasser i samsvar med teknisk forskrift, dvs hellingsgrad på 1:15 mellom
parkering og hovedinngang. Samme forhold gjelder ved etablering av tilgjengelige boenheter
innenfor planområdet.
8.13 Energibehov ‐ energiforbruk
Ingen spesielle forhold for planområdet hva angår energibehov. Antall boenheter er begrenset til 17,
og det er ikke varslet at det blir behov for å øke kapasiteten for elforsyningen i forbindelse med
detaljreguleringen. Planforslaget tilrettelegger ellers for at det kan etableres ny trafo innenfor
planområdet dersom det viser seg at dette blir nødvendig.
8.14 ROS
• Rasfare – Som nevnt under kap. 5, så er det registrert fare for jordskred innenfor planområdet.
Faresonen er plassert i sikkerhetsklasse S3 med gjentaksintervall på 1/5000, og gjelder derfor ikke for
planlagt bebyggelse. Eksempel på boliger i sikkerhetsklasse S3 er kjede-/rekkehus-/boligblokk/fritidsbolig med mer enn 10 boenheter, arbeids- og publikumsbygg/brakkerigg/overnattingssted
hvor det normalt oppholder seg mer enn 25 personer, skole, barnehage, sykehjem og lokal
beredskapsinstitusjon. Planområdet vurderes som trygt i forhold til skredfare for planlagt bebyggelse
og for regulerte uteoppholdsarealer, men for ordens skyld er faresonen avmerket i plankartet som
skredfaresone, og merket med gjentaksintervall 1/5000.
• Flomfare – Flomkonsulent har vurdert flomfaren, og tilrettelagt for trygg og formålstjenlig
omlegging av bekkeløpet. Ved planlagt omlegging blir det mulig å etablere et godt lekeareal, samt
etablere bygninger utenfor områder med reell flomfare etter omlegging av bekkeløpet. Bekken er
planlagt lagt i kulvert gjennom internvegen, og videre som åpen bekk frem til bekken krysser
tomtegrensen i sør. Plankartet har innregulert flomfaresoner for bekkeløpet som gjelder før
omlegging av bekken i samsvar med NVE´s tilbakemelding. Det er videre regulert inn et
bestemmelsesområde langs eksisterende bekkeløp som samsvarer med beregnet flomfaresone etter
omlegging av bekkeløpet. Selve bekkeløpet er regulert i plankartet med juridisk linje.
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Flomfarevurderingen foreslår etablering av et energidrepebasseng for å redusere vannhastigheten
ved bekkens start innenfor planområdet. Videre foreslås det å utforme bekkeløpet med samfengt
sprengt stein, og detal jprosjektering for avklaring av minste stabile steinstørrelse i erosjonssikringa.
Rapport/notat fra flomvurdering er vedlagt planforslaget.

Skisse som viser utforming av energidrepebasseng og videre løp for bekken, hentet fra flomfarevurderingen.

Etter offentlig høring er flomfarevurderingen revidert, og gir nå også en vurdering av flomfaren
oppstrøms fra eksisterende kulverter i kapittel 7. Konklusjonen i forhold til dette er at planområdet
ikke har flomfare, men vil følge grøfta langs planområdet. For sikkerhets skyld er det i
planføresegnene lagt til et krav om etablering av gode grøfter på nordsida av ny adkomstveg. I tillegg
er flomfaresonen utvidet slik at den strekker seg mot vest til og med plangrensen, etter krav fra NVE.
I tillegg er det i kap. 8 gjort en vurdering vedr. om utbygging vil gi avrenning som påvirker arealene
nedstrøms. Konklusjonen i forhold til dette er at de planlagte infiltrasjonsgrøftene har et så stort
volum at de har mer enn nok kapasitet til å håndtere den økte avrenningen som utbyggingen vil
medføre. Reell fare for flom ved økt avrenning er med dette avklart. Revidert flomfarevurdering er
vedlagt planforslaget.
•
•
•
•
•

Vind – Ingen kjente utfordringer.
Støy – Ingen kjente utfordringer.
Luftforurensning - Ingen kjente utfordringer.
Forurensning i grunnen - Ingen kjente utfordringer.
Beredskap og ulykkesrisiko - Ingen kjente utfordringer.

• Grunnforhold: Planområdet ligger under marin grense og NGU sitt løsmassekart viser marine
avsetninger. I område med marine avsetninger kan det ikke utelukkes forekomster av kvikkleire. I
regi av NVE er det gjennomført regional kvikkleirekartlegging i Sykkylven kommune. I rapporten er
planområdet vurdert som aktsomhetsområde for marin leire, men ligger utenfor areal som er
vurdert som aktsomhetsområde for områdeskred av kvikkleire. Det er vurdert at fare for
områdeskred ikke er reell, men det kan likevel være utfordringer med lokal stabilitet i byggegrunnen.
NVE anbefaler at ansvarsområdet geoteknikk (RIG) er belagt i forbindelse med alle byggesaker, og
man har derfor stilt krav til ansvarsbelegging av geoteknikk i planføresegnene.
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• Høyspentlinje i luft:
Høyspentlinjen som har
en spenning på 22 kV, er
plassert 6 meter fra
planområdets
sørvestlige hjørne, dvs
utenfor planområdet.
Man har vært i kontakt
med linje-eier Sykkylven
Energi AS(Straumen
Nett), og fått avklart at
minste faresone for
høyspentlinjen er 6
meter, men at l stråling
for eventuel bebyggelse
plassert nærmere enn
20 meter bør vurderes
konkret.
Siden planområdets
nærmeste punkt er
plassert 6 meter fra
høyspentlinjen, har man
ikke regulert inn
faresone for
høyspentlinje i
plankartet. Man har
imidlertid foreslått å
plassere byggegrense
for bygning med
Høyspent-trasé sør for planområdet – registrerte data i illustrasjon under.
beboelse 20 meter fra
høyspentlinjen og er da trygg på at strålingsfare ikke foreligger.
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8.14.1 Klimatilpasning – klimaendringer
Klimaet vårt er i endring og generelt kan dette medføre endringer i forhold til dagens situasjon.
Planområdet er vurdert i forhold til følgende aktuelle forhold:
Samfunnssikkerhet og beredskap: Brannstasjon og legevakt er plassert i en avstand på ca 1,5 km, og
klimaendringer vurderes ikke til å påvirke tilgjengeligheten.
Flomfare: Planområdet er plassert i hellende terreng, og det renner en bekk gjennom området.
Planlagte tiltak i bekk er beskrevet i flomfarevurderingen og er dimensjonert for å tåle de forventede
klimaendringene. Rammeplan for VA viser at overvann er planlagt med lokal fordrøyning i
infiltrasjonsgrøfter på hver enkelt tomt, og at fremtidige klimaendringer er hensyntatt i
beregningene. Det er vurdert at fordrøyningskapasiteten er mer enn stor nok. Med grunnlag i
ovennevnte vurderes det at flomfare ikke vil endres i fremtiden til tross for klimaendringer.
Skredfare: Som nevnt tidligere er det ikke registrert skredfare i bratt terreng innenfor planområdet.
Imidlertid er planområdet berørt av fare for jord, flom og sørpeskred, gjeldende for større bygg, dvs
ikke gjeldende for planlagt utbygging. Man vurderer at klimaendringer var hensyntatt ved definering
av skredfaresonen i kommuneplanen og at området ikke vil få fremtidige utfordringer i forhold til
skredfare. Geoteknikk skal ivaretas i byggesaken, og fremtidige grunnforhold vil bli hensyntatt i den
forbindelse. Med grunnlag i ovennevnte vurderes det at skredfare ikke vil endres i fremtiden til tross
for klimaendringer.
Vannforvaltning og overvann: VA-planen definerer hvordan overvann skal håndteres. Det er planlagt
lokal fordrøyning av overvann i infiltrasjonsgrøfter, og det er vurdert at kapasiteten for infiltrasjon vil
være rikelig, også etter at klimaendringer er hensyntatt.
Naturmiljø og friluftsliv: Planområdet er plassert nær eksisterende boligområder. Man vurderer at
klimaendringer ikke vil representere en vesentlig begrensning for eventuelle arter som er i
forflytning, siden landbruksareal og naturområder i nærheten skal videreføres som før.
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Landbruk: Området har tidligere vært benyttet til landbruk, og mat jorda er planlagt flyttet. Man
forutsetter at klimaendringer blir
ivaretatt ved planlegging av
flyttingen. Bekken som renner
gjennom planområdet, renner
videre i sør gjennom
landbruksareal. Det er vurdert at
overvannshåndteringen innenfor
planområdet ikke vil påvirke
bekken negativt i fremtiden, og
derfor ikke vil gi virkning for
landbruksarealene, vurdert også
etter at fremtidige
klimaendringer er hensyntatt.
Bygg og anlegg: Plankart og
planføresegner sikrer at
bygninger ikke kan etableres på
en slik måte at de kan utsettes for
fare fra naturpåkjenninger. Krav i
teknisk forskrift ivaretar
sikkerheten for byggverk hva
angår tekniske anliggender. Man
vurderer at planlagte bygg og
anlegg ikke vil bli negativt
påvirket av klimaendringer.
Infrastruktur og samferdsel: Deler
av infrastruktur i nærområdet har
faresone for flomfare. Siden man
i planarbeidet har sikret at
overvann skal fordrøyes lokalt i
infiltrasjonsgrøfter på tomtene,
vil utbyggingen ikke bidra til økt
vannføring i bekken.
Gjennomføring av planen
vurderes derfor å ikke påvirke
infrastruktur og samferdsel.
8.15 Jordressurser/landbruk
Gjennomføring av planen vil
innebære at mat jorda blir flyttet
til nytt jordbruksareal.
Planføresegnene sikrer at plan for
flytting skal være godkjent av
kommunens landbrukskontor før

Maildialogen over viser at VA-planen har vært til vurdering hos kommunens
VA-ansvarlige, og at planen foreligger i samsvar med kommunens krav. VA
planen er i ettertid revidert. Revisjonen påvirket kun trase for vannledning inn
til området og er nå tilpasset slik at traseen hensyntar naboarealer ved å følge
tomtegrenser heller enn å strekke seg tvers gjennom tomteareal slik traseen
først var foreslått.
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det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet.
8.16 Teknisk infrastruktur
• avløp – Rammeplan for vann og avløp er godkjent av kommunens VA-avdeling i mail av 20.08.21
og viser at planområdet er planlagt tilkoblet eksisterende anlegg i nærområdet. Overvann skal
fordrøyes i infiltrasjonsgrøfter på hver enkelt tomt og deretter til bekken i sør. Det er vurdert at
infiltrasjonsgrøftene vil ha mer enn nok kapasitet til å infiltrere og fordrøye overvannet på tomten og
det er tatt hensyn til fremtidige klimaendringer. Løsningene er nærmere beskrevet i vedlagte VAplan.
• Trafo – Man er ikke kjent med at strømforsyning må forsterkes i forbindelse med utbygging av
planområdet.
• Annet – Ingen kjente forhold.
8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen – Ingen kjente forhold.
8.18 Konsekvenser for næringsinteresser – Ingen kjente forhold.
8.19 Interessemotsetninger – Ingen kjente.
8.20 Forholdet til Statlige planretningslinjer for samordnet bustad-, areal- og transportplanlegging:
Når det gjelder forholdet til Statlige planretningslinjer for samordnet bustad-, areal- og
transportplanlegging, så vurderer man at planområdet er plassert i et område som har et godt
utbygget kollektivsamband tilgjengelig, slik at det prinsipielt er godt tilrettelagt for etablering av nye
boliger her.
8.21 Avveining av virkninger
Planforslaget tilrettelegger for omlegging av eksisterende bekk gjennom området. Dette er foreslått
først og fremst for å kunne bygge ut området mer arealeffektivt enn hva bekketraseen opprinnelig
tilrettelagde for. Man vurderer at det er viktig å ha fokus på arealeffektivitet når man bygger ut i
landbruksarealer, slik at man på den måten kan bidra til at det blir behov for å bruke mindre andel av
landbruksarealer til boligformål. I tillegg frigjør man større deler av arealet i forhold til flomfare. Man
vurderer at den negative virkningen ved at man går bort fra den naturlige traseen og etablerer en
justert trase, oppveies av at omleggingen medfører flere positive forhold:
-

Bekken blir etablert som åpen bekk gjennom planområdet.
Bekken blir tilrettelagt slik at fisk lettere kan vandre oppover bekken i fremtiden.
Planen sikrer at bekken får en bedre kantsone enn pr i dag og bedrer dermed leveforholdene
for fugler, dyr, insekter og planter.
Bekken blir miljøskapende i barnas lekeområde.
Det blir en forbedret tilgjengelighet til bekken for mennesker.
Omleggingen vil sikre planområdet mot flomfare.
Omleggingen og utbyggingen vil ikke føre til negative konsekvenser for naboområdene.
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Av hensyn til drukningsfare for små barn, og fordi små barn skal kunne oppholde seg utendørs i
planområdet uten fare for eget liv, er hele den åpne delen av bekken planlagt inngjerdet. Man har i
planføresegnene tilrettelagt for at bekken skal ha en 5 m bred kantsone.

Kartutsnittet viser de deler av bekken som er lagt i kulvert pr i dag med grønn tykk strek. Brun strek representerer den delen
av bekken som planforslaget først foreslo å legge i kulvert. I revidert planforslag er hele bekken planlagt lagt åpen, kun med
kulvert i kryssingspunktet ved tilkomstvegen.

9 Innkomne innspill
9.1 Merknader
Statens Vegvesen: Har ingen merknader til planarbeidet, men forutsetter at det planlegges i samsvar
med bestemmelser og retningslinjer i kommunedelplanen.
Kommentar: Ingen spesielle innspill å ta hensyn til. Kommunedelplanen er fulgt.
Statsforvalteren i Møre og Romsdal:
Landbruk: Forutsetter at matjorda på hele arealet (6 dekar) skal tas vare på og brukes til oppdyrking
av ei ny fulldyrka mark. Denne kan enten være ei heilt ny mark, eller til utviding av ei annen mark og
være til en matprodusent i aktiv drift. Kommunen må godkjenne dette nye området, som skal være
omtrent like stort som BU13. Begrunner dette med tidligere motsegn til omdisponering av
jordbruksareal i kommunedelplanen. Plan for gjennomføring skal godkjennes av landbruksansvarlig i
kommunen, og Statsforvalteren skal orienteres. Tiltakshaver, kommunen og entreprenør må gjøre seg
kjent med «Jordmassar – frå problem til ressurs»
(https:/ / vest.nlr.no/media/3235647/ jordmasserliten.pdf). Dette må innarbeides i planomtale og
bestemmelser.
Samfunnstrygghet og klimatilpasning: ROS-analysen må avklare om området er egnet til utbygging.
Eventuelle områder for fare, risiko eller sårbarhet må avmerkes med hensynssoner i plankart. ROSanalysen må inkludere en vurdering av hvilke effekter klimaendringene vil gi i planområdet.
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Barn og unge: Man må synliggjøre eksisterende nær- og kvartalsleikeplasser i planomtalen og gjøre
en vurdering av om dette tilbudet er tilstrekkelig. Må gjerne vises med kart og oppgitt avstand til
planområdet, også tilkomstvegene og kvalitet på lekeplassene bør vurderes. Gir ellers råd om å holde
seg innenfor minimumskravet som er satt i kommunedelplanen og større for øvrig kommunens
innspill om å gi et bedre tilbud enn minimumskravet (jf. referat fra oppstartsmøte).
Kommentar:
Landbruk: Planføresegnene har fått fellesbestemmelse og rekkefølgekrav knyttet til håndtering av
matjorda jf. innspillet over.
Samfunnstrygghet og klimatilpasning: Plankartet definerer for ordens skyld areal for skredfare S31/5000, selv om denne faresonen ikke er gjeldende for den planlagte bebyggelsen. Plankartet
definerer også flomfaresoner som skal være gjeldende etter at planlagt tiltak i bekken er
gjennomført. I tillegg har plankartet faresone for flomfare som har tilknyttede bestemmelser som
krever at planlagte tiltak i bekken skal gjennomføres før området kan benyttes i samsvar med plan.
Barn og unge:
Planforslaget tilrettelegger for regulert lekeareal og regulert felles uteoppholdsareal i samsvar med
krav i kommuneplanen. I tillegg er det tatt vurdering på nærliggende arealer som kan nyttes som
områdelekeplass for beboerne. Det er også stilt krav i planføresegnene om at regulert nærlekeplass
skal etableres med høyere standard enn normalt for å oppveie for at den mest tilgjengelige
områdelekeplassen ikke tilfredsstiller kommuneplanens krav i forhold til arealstr.
NVE: Reell kvikkleirefare er vurdert til å ikke være til stede, men NVE anbefaler at ansvarsområdet
geoteknikk er belagt ifbm byggesak. Anbefaler og at bestemmelsene i reguleringsplanen har et
generelt krav om ansvarsrett, eller at aktsomhetsområdet for marin leire reguleres med
bestemmelsesområde med tilsvarende krav.
Skredfaresone må reguleres med hensynssone 310 med tilhørende bestemmelse som setter krav til
tilstrekkelig sikkerhet før utbygging. Dersom det er behov for sikringstiltak, bør disse innlemmes og
vises i plankart.
Reell flomfare må avklares i planarbeidet og omtales i ROS-analysen. Hensynssone må reguleres i
plankart, eventuelt ved byggegrense mot bekk. Ved fare for erosjon langs bekken, må det gis en
sikkerhetssone mellom bygninger og toppen av løsmasseskråningen – minst like bred som høyder fra
elva til toppen av skråningen (minst 20 meter).
Hvordan planforslaget påvirkes av klimaendringer må omtales i planbeskrivelsen (ROS-analysen).
Det må gjøres rede for håndtering av overvann siden naturområder skal bygges igjen med tette
flater. Det skal sikres et vegetasjonsbelte mot årssikre vassdrag, bredden kan fastsettes i
reguleringsplanen. Ved eventuelle inngrep i vassdraget må dette gjøres rede for i planbeskrivelsen.
Høgspentledning må markeres med hensynssone, teknisk infrastruktur.
Kommentar: Planføresegnene stiller krav om at geoteknikk skal ansvarsbelegges i forbindelse med
byggesøknad. Skredfaresone for jord, flom og sørpeskred er regulert i plankartet, selv om planlagt
bebyggelse ikke vil bli påvirket av faresonen. Bekken er planlagt omlagt jf. beskrivelse over, og har
fått flomfaresoner som viser eksisterende flomfaresituasjon. I tillegg har plankartet
bestemmelsesområde som definerer fremtidig flomfaresone. Planføresegnene stiller krav til at
planlagte tiltak i bekken skal være gjennomført før flomfaresonen kan utnyttes i samsvar med
plankartet. Forholdet til klimaendringer er vurdert i ROS-analysen. Overvann skal håndteres slik at
fordrøyning skal skje i infiltrasjonsgrøfter på hver enkelt tomt, og fordrøyningskapasiteten skal være
så god at lavereliggende arealer ikke skal bli påvirket av økt avrenning fra planområdet.
Gjennomføring av planen vil derfor ikke medføre økt vannføring i bekken og dermed heller ikke økt
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flomfare som følge av planen. Vegetasjonsbelte langs bekken er sikret delvis ved føresegner og delvis
ved reguleringsformål med tilknyttede bestemmelser. Planlagte inngrep i bekken er redegjort for i
planbeskrivelsen. Man vurderer at faresone for 22 kV høyspentledningen som strekker seg utenfor
planområdet ikke berører plankartet, men for å være på den sikre side, har man regulert
byggegrensen i denne området 20 meter fra høyspentlinjen og er da sikker på at her ikke finnes
strålingsfare for bebyggelsen.
Møre og Romsdal fylkeskommune: Vil ha fokus på hvordan det er tilrettelagt for barn og unge, og
hvordan dette er dokumentert. Funn fra kulturminne må legges inn i plankart med hensynssone og
dette bør reguleres som grønt område med mulighet for leikeareal. Har ellers konkret innspill til
bestemmelse for hensynssonene, og har lagt ved forslag til plassering for lekeareal. De vurderer
videre at dersom det ikke lar seg gjøre at kulturminnene kan ligge i vern, kan det vurderes
dispensasjon (dette må i så fall vises med bestemmelsesområde i plankart).
Kommentar: Tilrettelegging for barn og unge er beskrevet i eget punkt i planbeskrivelsen. Man har i
plankartet valgt å foreslå boligformål med bestemmelsesområde for de automatisk fredede
kulturminnearealene innenfor planområdet. I forbindelse med offentlig høring ber man om
Riksantikvarens vurdering av arealene, vedr. om de kan frigis til boligbebyggelse, og eventuelt om det
stilles vilkår for slik dispensasjon. Vilkår er gitt etter offentlig høring, dette er omtalt i
planbeskrivelsen og gjennomføring er sikret i planføresegnene.

10 Avsluttende kommentar
Planområdet vurderes som et positivt bidrag til kommunens boligkjøpere, der man innenfor
planområdet vil få mulighet til å velge mellom flere forskjellige boligtyper, eneboliger,
tomannsboliger, 4-mannsbolig og bolig i rekke. Alle boligene vil få svært gode utsikts og solforhold,
og det er grunn til å tro at bokvaliteten vil bli svært god. Vegsystemet er godt, og deler av
vegsystemet er i tillegg under oppgradering med nytt fortau. Planområdet er plassert i gangavstand
til sentrum, ny skole er under bygging i gangavstand til planområdet, og kollektivtransport er etablert
i nærområdet ved busstilbud. Summen av ovennevnte vurderes til at planområdet vil bli et svært
positivt botilbud for kommunens innbyggere.
Ålesund, 20.09.21, rev 24.11.21, rev 19.05.22, rev. 01.06.22, rev 29.06.22
proESS AS

Maria H. Skylstad
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