PLANINITIATIV
Før oppstart av private forslag til reguleringsplaner, skal det haldast eit formelt oppstartsmøte
(plan- og bygningsloven § 12-8.)
For at kommunen skal ha et best mulig grunnlag for vurdering av planinitiativ og gjennomføring
av oppstartsmøte, må forslagstiller/plankonsulent omtale premissa for det vidare planarbeidet
og gjere greie for ein rekke punkt, jf. forskrift om behandling av private forslag til
detaljregulering etter plan- og bygningsloven.
Dette kan gjerast i skjemaet under eller ei liknande framstilling. Punkta fylles ut så lang det er
mulig på dette stadiet i prosessen.
Planinitiativet og eventuelle vedlegg sendas til postmottak@sykkylven.kommune.no. Eller til
Rådhuset, Kyrkjevegen 62, 6230 Sykkylven.
Merkes med: "Forslag til detaljregulering for «plannavn» - planinitiativ".
1.Plankonsulent og forslagstiller
Fagkunnig plankonsulent
Firma
proESS AS
Kontaktperson for
Maria Havnegjerde Skylstad
prosjektet
E-post
maria@proess.no
Telefonnummer
95127076
Forslagstiller
Firma/privatperson(er) Brødrene Aursnes AS
Kontaktperson for
forslagstiller
Adresse

Knut Henning Aursnes

Postboks 235
6239 Sykkylven
2. Eigedomsopplysningar
Gards- og
Del av gnr 1 bnr 1 – Område BU9 i kommuneplanen
bruksnummer
Adresse/stadnamn
Fjordvegen - Aursnes
Eigars namn
Hjemmelkompaniet AS
3. Forslag til plannamn
Forslag: Fjordkrona
4. Formålet med planen, jf. § 1, andre ledd, bokstav a)
Tilrettelegging for boligbebyggelse i samsvar med gjeldende kommunedelplan.
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5. Grei ut om planområdet og om planarbeidet vil få verkingar utanfor planområdet,
jf. § 1, andre ledd, bokstav b)
Planlagt byggeområde vil i hovedsak utgjøre formålet BU9 i kommunedelplanen. Det er ønskelig å
foreta en arrondering av det nye byggeområdet i forhold til kommuneplanens byggeareal, for å
tilrettelegge for god utnytting av tomtearealet.
Nytt byggeareal vil få avkjørsel til eksisterende veg Fjordvegen. Det er ønske om å opparbeide del
av inneklemt grønt areal i kommuneplanen som lekeareal. Vi vurderer at sistnevnte etablering vil
få positiv virkning også for eksisterende bebyggelse i nærområdet.
Fjordvegen er etablert med en vegbredde på ca 5 meter. Vegen er koblet på Fauskevegen lenger
øst, denne har en etablert vegbredde på 6 meter, og har avkjørsel til Sykkylvsvegen sørøst for
planområdet. Virkning utenfor planområdet vil bli at vegadkomsten får noe større trafikk, men
etablerte vegstandarder synes å være av en slik standard at en viss trafikkøkning ikke vil gi
negative konsekvenser.

6. Gjer greie for planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak, jf. § 1, andre ledd, bokstav c)
Det er planlagt etablert en kombinasjon av frittliggende eneboliger, 2-mannsboliger og 4mannsboliger i området. Del av det inneklemte friområdet sør for BU9 er ønsket tilrettelagt som
lekeplass.
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7. Gjer greie for utbyggingsvolum og byggehøgder, jf. § 1, andre ledd, bokstav d)
Stikkord: Høgder, grad av utnytting (BRA og BYA)

Med bakgrunn i områdets plassering med direkte adkomst til store flotte friområder mot sjøen,
vurderer man at det vil være formålstjenlig å tilrettelegge for en forholdsvis konsentrert
boligbebyggelse med en tillatt BYA på 40 % i samsvar med kommuneplanens føresegner. Man ser
for seg at 2 etasjer over terrenghøyde/veghøyde vil være naturlig høyde for nye boliger. Deler av
området har forholdsvis bratt terreng, og underetasje må i tillegg vurderes for disse tomtene for
god terrengtilpasning.
8. Gjer greie for funksjonell og miljømessig kvalitet, jf. § 1, andre ledd, bokstav e)
Stikkord: Uteoppholdsarealer, vegtilkomst, endringer i trafikkbildet, parkering osv.

Uteoppholdsarealer: Tomtene er tenkt etablert som middelsstore tomter. For å sikre gode private
utearealer vil man i planføresegnene vurdere å stille krav til minste størrelse og bredde for privat
uteoppholdsareal.
Kommuneplanen stiller krav til 50 m2 uteoppholdsareal totalt pr boenhet inkludert lekeareal og
andre friområder. I tillegg er det stilt krav om at alle boenheter skal ha tilgang til kvartalslekeplass.
Som nevnt tidligere ser man for seg at nærlekepass kan løses innenfor det inneklemte friarealet
sør for byggeområdet. Det finnes en opparbeidet lekeplass ca 140 meter lenger øst, som har svært
høy kvalitet. Kommunen må vurdere om denne kan brukes som kvartalslekeplass for planlagt
bebyggelse, sett i forhold til at nærområdet består av store friområder som kan benyttes til frilek.
Vegtilkomst: Som nevnt tidligere vurderer man at nærområdet har et godt vegsystem, og vi ser det
som sannsynlig at vegene vil tåle den planlagte trafikkøkningen uten at vi kan se for oss at det vil
være nødvendig med tiltak i forbindelse med utbygging. Man ser for seg at tomtene i sørlig del av
byggeområdet vil få en regulert felles tilkomstveg, mens de nordligste tomtene vil få tilkomst
direkte fra Fjordvegen. Planføresegnene vil stille krav til parkering i samsvar med
kommunedelplanens krav.
9. Gjer greie for tiltakets verknad på, og tilpasning til, landskap og omgjevnader, jf. § 1, andre
ledd, bokstav f)
Stikkord: Beskrive landskapet, topografi, strøkets karakter osv.

Planområdet har en blanding av svakt hellende terreng og bratt terreng med helling mot sjøen og
mot vest/nordvest. Friområdet mellom byggeområdet og sjøen har til en stor del vegetasjon som
til en viss grad vil dempe det visuelle inntrykket som ny bebyggelse vil gi, sett fra sjøen. Nærmeste
eksisterende bebyggelse ser ut til å bestå av eneboligbebyggelse, med varierende tomtestørrelser.
Takform for eksisterende bygg i nærområdet er stort sett mønetak, hovedsakelig med variasjon av
saltak og valmtak.
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10. Gjer greie for vesentlige interesser som blir berørt av planinitiativet, jf. § 1, andre ledd,
bokstav h)
Vesentlige interesser som blir
berørt av planinitiativet er
-

-

Forholdet til barn og
unge – lek og utearealer
Forholdet til naturfarer –
avklaringer. Vi har
registrert at det tidligere
er utført kvikkleirekartlegginger og
skredfarevurderinger, og
det må avklares om
området har behov for
ytterligere utredninger.
Forholdet til
kulturminner. Databaser
viser at det er gjort funn i
nærheten tidligere.
Dersom det ikke allerede
er avklart, vil
Kulturminnemyndighetene vurdere
om det er nødvendig å
foreta arkeologisk
registrering i
byggeområdet.
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11. Gjer greie for korleis samfunnssikkerhet skal bli ivaretatt, blant anna gjennom å førebygge
risiko og sårbarheit, jf. § 1, andre ledd, bokstav i)
Risiko og sårbarhet: Utrede om området har tilfredsstillende sikkerhet mot naturfarer, og utføre
nødvendige utredninger dersom dette er nødvendig.
Kultur: Avvente kulturminnemyndighetenes vurdering av om det er nødvendig med arkeologisk
registrering.
12. Gjer greie for kva offentlige organer og andre interesserte som skal varslas om planoppstart,
jf. § 1, andre ledd, bokstav j)
Som minimum Fylkesmannen, Fylkeskommunen, Statens vegvesen og NVE. Ut over dette ber vi
om at kommunen sender liste over instanser som skal varsles. Naboer og gjenboere varsles i
samsvar med regelverket. Oppstarten kunngjøres i en avis.
13. Gjer greie for prosesser for samarbeid og medverknad frå berørte fagmyndigheter,
grunneigarar, festere, naboer og andre berørte, jf. § 1, andre ledd, bokstav k), og § 2, andre ledd
bokstav a)
Lovfestet oppstartsmøte er planlagt avholdt med kommunen. Man ser for seg at ordinær varsling
av oppstart detaljregulering vil være tilstrekkelig, siden utbygging er planlagt hovedsakelig i
samsvar med kommuneplanen, og siden planlagt utbygging i stor grad er planlagt som en
videreføring av samme type bebyggelse som eksisterende bebyggelse.
14. Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt, jf. § 1, andre ledd, bokstav l)
Man vurderer at planen ikke er omfattet av forskrift om konsekvensutredning med grunnlag i at
utbygging er planlagt hovedsakelig i tråd med gjeldende overordnet plan.
15. Andre forhold
Tema
Er området utsatt for
flaum, ras eller usikre
grunnforhold?
Ja: x
Nei:
Berører forslaget viktig
natur?
Ja:
Nei: x
Er området utsatt for støy
eller annen forureining?
Ja:

x

Nei:

Kommentar
Området har aktsomhetssone for skredfare og grunnforhold.
Planarbeidet vil avklare om det er nødvendig å utføre nærmere
undersøkelser.
Planområdet er avsatt til boligformål i kommuneplanen. Man antar at
kommunen i kommuneplanarbeidet har avklart at viktig natur ikke
blir berørt i forbindelse med utbyggingen.
En liten del av sørlig del av planområdet har gul støysone i
kommuneplanen, slik at det må vurderes om støyforhold må utredes.
Man vurderer at det er sannsynlig at eksisterende bebyggelse i stor
grad skjermer både lekeareal og byggeareal mot trafikkstøy, og det er
mulig at støyforholdene er utredet tidligere.
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Er det forureina grunn i
området?
Ja:
Nei: x
Er det behov for
rekkjefølgjekrav for å
løyse utfordringar utanfor
planområdet?
Ja:

Ingen merknad.

Ikke vurdert på nåværende tidspunkt.

Nei: x

Kva er
Terrengtilpassing og etablering av gode private uteplasser.
hovudutfordringane til
prosjektet?
Kva ønskjer forslagsstiller
at kommunen skal bidra
Dialog og vurderinger underveis i planarbeidet.
med undervegs i
planarbeidet? Jf. § 2,
andre ledd, bokstav e)
Ønskjer forslagsstiller
parallell prosess plan og
Ikke vurdert på nåværende tidspunkt.
byggesak, jf. plan og
bygningsloven § 12-15? Jf.
§ 2 andre ledd, bokstav d)
16. Spørsmål som forslagstiller ønskjer avklart i oppstartmøtet med kommunen
Informasjon vedr. tidligere utførte undersøkelser i forhold til naturfare, dvs. avklaring av i hvor stor
grad området må utredes i forhold til naturfare i forbindelse med planarbeidet.
Informasjon vedr. om nærområdet til planområdet er utredet i forhold til trafikkstøy i en slik grad
at det ikke er nødvendig å foreta nye vurderinger. Dette med bakgrunn i at området mellom veg
og planområdet allerede er utbygget med boliger.
Avklaringer i forhold til eventuelle problemstillinger som kan komme i forbindelse med plansaken
og utbygging.
17. Vedlegg til planinitiativet
Stikkord: Forslag til planavgrensing, skisser for området, bygnader, utfyllande informasjon om enkeltpunkt
o.l

Forslag til planavgrensing er illustrert i skisser.
Illustrasjon som viser en mulig utnytting av
området vil bli utarbeidet og fremvist på
oppstartsmøtet.
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