Planbeskrivelse
Detal jreguleringsplan for Aureosen Brygge 2
gbnr 14/433, Sykkylven kommune
ArealplanID 15282019001
Dato: 09.07.2021, rev 30.11.21

PLANBESKRIVELSE
DETALJREGULERING AUREOSEN BRYGGE
GNR. 14 BNR. 433, SYKKYLVEN KOMMUNE

1

Planbeskrivelse
Detaljreguleringsplan for Aureosen Brygge 2
gbnr 14/433, Sykkylven kommune
ArealplanID 15282019001
Dato: 09.07.2021, rev 30.11.21

1 Sammendrag

3

2 Bakgrunn

3

3 Planprosessen

3

4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik fra overordnet plan)

4

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold

5

6 Beskrivelse av planforslaget

10

7 Konsekvensutredning

23

8 Virkninger av planforslaget

23

9 Innkomne innspill

28

10 Avsluttende kommentar

29

2

Planbeskrivelse
Detaljreguleringsplan for Aureosen Brygge 2
gbnr 14/433, Sykkylven kommune
ArealplanID 15282019001
Dato: 09.07.2021, rev 30.11.21

1 Sammendrag
Planforslaget tilrettelegger for at det kan etableres 2 nye bygninger med inntil 10 nye boenheter
innenfor planområdet. Leikeareal er innregulert i plankartet, og skal stette den planlagte utbygginga.
Tilfredsstillende arealstørrelser for felles uteoppholdsareal er ivaretatt for det nye byggeområdet.
Trafikksikkerhet er ivaretatt ved at det er gjort vedtak om etablering av ny rundkjøring ved
avkjørselen fra fylkesvegen til Ullavikvegen. Her vil det også bli etablert overgangsfelt som sikrer
trygg kryssing av fylkesvegen for myke trafikanter, og derved trygg skoleveg. Rekkefølgekrav sikrer at
rundkjøring skal etablerast før bruksløyve.
Det er tilrettelagt for at eksisterende næring i form av utleiehytter, kan videreføres frem til området
skal benyttes til boligformål. Dersom/når området som i dag har utleiehytter skal konverteres til
boligområde og eventuelt bygges ut med nye boliger, skal BYA legges til grunn for å begrense antall
boenheter, sammenstilt med avsetting av areal til leik og uteopphold i samsvar med
kommunedelplanens krav. Planføresegnene inneholder krav til uteoppholdsarealer i denne
sammenheng. Det foreligger ikke planer for utbygging av denne delen av planområdet.

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge den ubebygde delen av området for konsentrert
boligbebyggelse. For arealet med eksisterende utleiehytter er formålet å tilrettelegge for
kombinasjonsformål med bolig og næring, slik at det er mulig å etablere boliger i fremtiden dersom
det ikke lenger er ønskelig å fortsette dagens drift med utleiehytter.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Brødrene Aursnes AS. Planarbeidet utføres av proESS AS. Grunneier er
Hjemmelkompaniet AS.
2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke tidligere vedtak i saken.
2.4 Utbyggingsavtaler
Det er ikke planlagt utbyggingsavtale med kommunen i forbindelse med planforslaget.
2.5 Krav om konsekvensutredning?
Planforslaget tilrettelegger for utbygging innenfor rammen i overordnet plan. Man vurderer derfor at
planforslaget ikke utløser krav om konsekvensutredning.

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram
Naboer, gjenboere og offentlige instanser ble varslet pr brev eller e-post 15.01.20. Oppstart ble
kunngjort i Sykkylvsbladet.
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4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik
fra overordnet plan)
4.1 Overordnede planer
• Kommunedelplan

Gjeldende kommunedelplan

Gjeldende reguleringsplan øst for
planområdet
Gjeldende plan for området og nærområdet. Planområdet er avmerket med rød
sirkel. Plankart for området i øst til høyre for dette utklippet.
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I gjeldende kommunedelplan er planområdet avsatt til kombinasjonsformål for bolig, forretning og
kontor.
4.2 Gjeldende reguleringsplaner
I gjeldende reguleringsplan er planområdet avsatt til utleiehytter.
4.3 Tilgrensende planer
Planområdet vil grense til gjeldende reguleringsplan for området i sør, «Reguleringsplan for gnr 14
bnr 433» og «Reguleringsplan for Øvstetegane» i øst.
4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
- Rundskriv T-2/08 om barn og planlegging/Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges
interesser i planleggingen
- Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
- Universell utforming, prinsippet nedfelt i plan‐ og bygningslovens formålsparagraf
- Statlige planretningsliner for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing
- Klimaprofil Møre og Romsdal

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet – planområdet ligger i Sykkylven sentrum mellom fylkesveg 60 og Sykkylven
småbåthavn.
• Avgrensning og størrelse på planområdet – planområdet er avgrenset i formålsgrense mot
gjeldende reguleringsplan i øst, senterlinje veg i vest og mot eiendomsgrense i nord og sør.
5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet er i dag benyttet til utleie av hytter. Sørlig del av planområdet er opparbeidet med
grusdekke. Vest for planområdet finner man småbåthavn og molo, i nordvest et naustområde og i
nord et boligområde med småhus. Øst for fylkesveg 60 ligger tre eksisterende leilighetsbygg samt
øvrig boligbebyggelse. Sør for planområdet ligger to leilighetsbygg.
5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/byform – ved planområdet finnes fem leilighetsbygg. Mot nord er det
småhusbebyggelse.
• Eksisterende bebyggelse – innenfor planområdet er det i dag 8 stk utleieleiligheter fordelt på 4
bygninger.
5.4 Landskap
• Topografi og landskap – planområdet er tilnærmet flatt.
• Solforhold – planområdet har gode solforhold.
• Lokalklima – som for Sykkylven sentrum for øvrig, ingen spesielle anmerkningner.
• Estetisk og kulturell verdi – ordinær norsk byggeskikk innenfor planområdet, ingen spesielle
anmerkninger.
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5.5 Kulturminner og kulturmil jø
Det finnes flere naust i nærheten av planområdet som er SEFRAK-registrerte. Det er ingen slike
registreringer innenfor planområdet.

5.6 Naturverdier
Ingen registreringer innenfor planområdet, men naboområdet i sør har registreringer av svartelistet
parkslirekne, kjempeb jørnekjeks, hagelupin.
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder
Man er ikke kjent med at planområdet er brukt til rekreasjon ut over den prinsipielle funksjonen som
utleiehytter har.
5.8 Landbruk
Ikke relevant for planområdet.
5.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst – planområdet har
kjøreadkomst fra Ullavikvegen vest for
planområde.
• Vegsystem – Det er opparbeidet
adkomst til de eksisterende utleiehyttene.
• Trafikkmengde – Ullavikvegen er
tilførselsveg for Sykkylven småbåthavn i
tillegg til ni eneboliger, to leilighetsbygg,
to næringsbygg og 25 naust.
• Ulykkessituasjon – man er ikke kjent
med ulykkessituasjoner langs
planområdet.

Planlagt rundkjøring i kryss mellom Ullavikvegen og Fv60.
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• Trafikksikkerhet for myke trafikanter – det er opparbeidet gang- og sykkelveg langs fylkesveg 60.
Det er gjort vedtak om etablering av regulert rundkjøring ved avkjørsel fra fylkesvegen til
Ullavikvegen sør for planområdet. I den forbindelse vil det bli etablert overgangsfelt for myke
trafikanter slik at kryssing av fylkesvegen kan skje å en trygg måte.
• Kollektivtilbud – nærmest bussholdeplass er ved kirkegården, omtrent 300 meter fra planområdet.
5.10 Barns interesser
Like sør for planområdet er det opparbeidet en lekeplass i tilknytning til leilighetsbyggene.
5.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet – de to nærmeste barneskolene er Ullavik og Aure skule. Ullavik skule ligger ca 2 km
unna. Aure skule er Sykkylvens største barneskole og har også tilbud om SFO og ligger nærmere
Sykkylven sentrum, vel 3 km unna. Ny barneskole til erstatning for Ullavik, Aure og Vik skule er under
planlegging ved Bakkeøyane.
• Barnehagedekning – Sykkylven kommune har fem kommunale og fire private barnehager.
5.12 Universell tilgjengelighet
Gitt områdets slakke
terrenghelling vil området
sannsynligvis være gunstig
for tilrettelegging til
universell tilgjengelighet.
5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp –
Forholdene ligger godt til
rette for tilkobling av ny
bebyggelse til eksisterende
ledningsnett.
Sykkylven Energi bekrefter i
epost at løsning for vann og
spillvann er tilgjengelige, se
utklipp neste side.
• Overvann – Med
bakgrunn i planområdets
plassering like ved sjøen,
vurderes det som en
akseptabel løsning å
tilrettelegge for å lede
overvann til sjøen. Det
forutsettes at grunnarbeid
på tomta ikke utføres på en
slik måte at jord og stedlige
masser føres med overvann
til sjøen under arbeidet.

Gjeldende ledningskart
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Uttale fra Sykkylven Energi

• Trafo – Man er ikke kjent med at det er behov for etablering av ny trafo i forbindelse med
utbyggingen. Det har heller ikke lykkes oss å få en uttale fra Sykkylven Energi vedr. dette. Imidlertid
har planføresegnene en paragraf som sikrer at det kan etableres trafo innenfor planområdet dersom
det blir behov for dette. Man vurderer derfor at planen er sikret gjennomføring ved at det er mulig å
etablere ny trafo på området dersom det blir behov.
5.14 Grunnforhold
• Stabilitetsforhold – planområdet består av marin strandavsetning. I gjeldende plan for området har
Multiconsult AS vurdert grunnforholdene og konklusjonen er at området ikke er utsatt for utgliding
av masser. Se plan-ID 15282014003.
• Ledninger – Eksisterende ledningsnett gjennom planområdet er plassert nær Ullavikvegen og vil
ikke komme i konflikt med ny bebyggelse.
• Evt. rasfare – området er ikke registrert som fareområde for skred i NVE Atlas.

8

Planbeskrivelse
Detaljreguleringsplan for Aureosen Brygge 2
gbnr 14/433, Sykkylven kommune
ArealplanID 15282019001
Dato: 09.07.2021, rev 30.11.21

5.15 Støyforhold
Statens vegvesens støykart viser at
planområdet er påvirket av gul og
rød støysone. Det har derfor vært
nødvendig å utrede hvilke
konsekvenser trafikkstøy vil få for
planlagt utbygging. Denne er
nærmere beskrevet i kapittel 8 –
vurdering av virkninger.
5.16 Risiko‐ og sårbarhet
(eksisterende situasjon)
• Risikomatrise, alle relevante
forhold skal vurderes
• Rasfare – ikke relevant for
planområdet
• Flomfare – aktsomhetskart viser
at planområdet ligger utenfor
aktsomhetssone for flom. Tiltakene
Støykart fra Statens vegvesen. Situasjon før utbygging.
er planlagt høydesatt på samme
kotehøyde eller høyere enn
eksisterende bygg i sør.
• Vind – som for Sykkylven sentrum, ingen spesielle forhold.
• Støy – det er utarbeidet ny støyvurdering.
• Luftforurensing og forurensing i grunnen – ingen kjente forhold
• Beredskap og ulykkesrisiko – nærmeste legesenter ligger 1 km sør for planområdet. Nærmeste
sykehus er i Ålesund. Brannstasjonen ligger i kommunehuset i Sykkylven.
5.18 Næring
Innenfor planområdet er det i dag eksisterende næringsdrift i form av utleie av hytter.
5.19 Analyser/ utredninger
Det er utarbeidet støyvurdering i forbindelse med planforslaget (vedlagt). En tidligere utarbeidet
vurdering av grunnforholdene for området skal også legges til grunn ved vurdering av plansaken
(plan-ID 15282014003).
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6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Man har tilrettelagt området for
boligbebyggelse. For eksisterende bebyggelse er
det tilrettelagt for at næring med utleiehytter
kan fortsette så lenge som ønsket. Når
næringen opphører kan det etableres
boligbebyggelse.
6.1.1 Reguleringsformål
BKS– Konsentrert boligbebyggels: Formålet
tilrettelegger for konsentrert boligformål.
f_BLK – felles lekeplass: Formålet tilrettelegger
for lekeareal, nærlekeplass.
BAA – Angitt bebyggelse og anleggsformål:
Formålet er et kombinasjonsformål og er
foreslått her fordi man kan angi konkret hvilke
typer formål det tilrettelegges for i området. I
dette tilfellet er det kombinasjon av utleiehytter
og boligformål, konsentrert bebyggelse.
o_SKV – Offentlig kjøreveg - er formålet som er
gitt eksisterende vegareal vest og øst for
byggeområdet. (Ullavikvegen og fylkesvegen.)

Tegnforklaringen viser hvilke formål som er benyttet i
plankartet.

f_SKV – Felles kjøreveg – er formål for regulert
avkjørsel til byggeområdet.
Annen veggrunn, teknisk anlegg - er grøfteareal langs eksisterende veger.
Annen veggrunn, grøntareal – er areal som er avsatt til støyvoll.
f_GT – felles turveg – angir gangareal til regulert nærlekeplass.
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Kartutsnittet over viser plankartet slik det foreligger i planforslaget.
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6.2 Bebyggelsens plassering og utforming
Formålet BKS: Man har tilrettelagt for etablering av konsentrert boligbebyggelse innenfor området
BKS. Her er det planlagt 2 nybygg, som skal etableres innenfor plan og bygningslovens
høydebegrensninger på 8 og 9 meter.
Ved å etablere bygningene nær det hellende terrenget, ser man for seg etablering av bygninger med
en underetasje, en mellometasje og en toppetasje, totalt 5 boenheter i hvert bygg dvs 10 boenheter
fordelt på 2 bygg. Man har dermed avveket noe fra opprinnelige planer, der man så for seg 12
boenheter fordelt på 3 bygg. Antall boenheter er redusert med 2 i forhold til opprinnelige planer.
De planlagte boligbyggene innenfor BKS-området er planlagt med 2 boenheter i underetasjen, 2
boenheter i mellometasjen og 1 boenhet i toppetasjen. Alle vil få inngang fra mellomste etasje, og
det er ikke planlagt heis. Foreslått løsning er i samsvar med TEK. Vest for boligene ser man for seg at

Illustrasjonsplanen viser hvilke planer for ny bebyggelse som foreligger for området. Man ser for seg etablering av 2
bygninger med 5 boenheter i hvert nybygg. Parkeringsareal er planlagt på felles gårdsplass. Et større felles
uteoppholdsareal er planlagt i vest. Lekeplassen er planlagt i nord.
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det kan tilrettelegges for et større felles uteoppholdsareal som kan gjøres tilgjengelig for alle ved at
terrenget er forholdsvis flatt her.
6.2.1 Bebyggelsens høyde
Bebyggelsen er planlagt
etablert innenfor plan
og bygningslovens krav
til høyder, dvs maks 8
meter gesimshøyde,
målt fra gjennomsnittlig
terreng rundt bygget.
Man vurderer at dette
vil gi den beste
utnyttelsen av området
med de rammene som
er foreslått.
Føresegnene sikrer at ny
bebyggelse innenfor
BAA1 etableres med
tilsvarende utforming
som dagens bebyggelse,
for å ivareta solfoholdene på
lekeplassen.

kartutsnittet viser trasé med blå linje for terrengsnittene i illustrasjonene under.

Terrengsnitt viser estimerte høyder for planlagte nybygg sett i sammenheng med eksisterende bebyggelse øst for
fylkesvegen.
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Terrengsnitt c-c viser eksisterende terreng gjennom lekearealet. Prosjekteringen er vedlagt planforslaget i eget vedlegg.

6.2.2 Grad av utnytting
• % BYA – Man har foreslått en utnyttelse i samsvar med begrensninger i gjeldende overordnet plan,
dvs 40 % BYA for konsentrert bebyggelse. Samme begrensning er foreslått for BAA-områdene.
6.2.3 Antall arbeidsplasser, antall m² næringsarealer
• Det er ikke planlagt nytt næringsareal i denne planen.
6.2.4 Antall boliger, leilighetsfordeling
Man har foreslått boligbebyggelse med en underetasje og 2 etasjer over terrenghøyde innenfor
område BKS. Foreslått løsning vil resultere i 10 leiligheter der underetasjen og 1. etasje vil gi plass til
2 leiligheter i hver etasje for begge bygg, og loftsetasjen vil gi plass til en større leilighet i hvert bygg.
6.3 Boligmil jø/ bokvalitet
Man ser for seg at alle leilighetene vil få svært gode bokvaliteter, med flott utsikt mot sjøen i vest,
solvendte private uteplasser som er vendt bort fra vegtrafikkstøy, svært gode og tilgjengelige felles
uteoppholdsareal som blir plassert vest for boligbygningene, og som har tilfredsstillende støynivå.
Parkeringsarealet er planlagt plassert i samme høyde som 1. etasje, og dermed vil totalt 4 boenheter
kunne etableres som tilgjengelige boenheter med trinnfri adkomst fra parkeringsnivå.
6.4 Parkering
• Antall parkeringsplasser maksimum og minimumstall. Man har forholdt seg til
kommunedelplanens krav til parkeringsareal. Med bakgrunn i boenhetenes planlagte størrelser på
skissestadiet pr i dag, har man beregnet minstekravet for ny/planlagt bebyggelse til 1 p-plass pr
boenhet for 8 boenheter (ca 70 m2 BRA i uetg og 1. etg) og 2 p-plasser for 2 boenheter (ca 140 m2
BRA i 2. etg), totalt 12 p-plasser. For eksisterende utleiehytter har man foreslått å stille krav til minst
1 p-plass pr boenhet, dvs 8 x 1 = 8 p-plasser, totalt 20 p-plasser. Parkeringskravet i planføresegnene
er minimumskrav, og man vurderer at det er mulig å etablere mer p-plasser enn minstekravet
innenfor planområdet..
6.5 Tilknytning til infrastruktur
Man har tilrettelagt for en liten forskyvning av eksisterende adkomst til området, slik at denne er
foreslått plassert ca 5 meter lenger nord enn pr i dag.
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6.6 Kjøreatkomst
• Tilknytning til overordnet vegnett: Planområdet er tilknyttet fylkesveg 60 ca 180 meter sør for
planområdet. I forbindelse med etablering av ny tannklinikk på naboområdet er det planlagt etablert
ny rundkjøring i krysset. Det vil samtidig bli etablert overgangsfelt for myke trafikanter.
6.6.2 Utforming av veger
• Bredde og stigningsforhold
Planområdet har begrenset areal, og det er ikke regulert intern adkomstveg, kun avkjørsel med
siktlinjer. Prosjektering som er utført i forbindelse med detal jreguleringen har tilrettelagt for at

Lengdeprofil viser at planlagt stigning på internvegen er ca 1:10.

Oversiktskart viser plassering for planområdet i forhold til planlagt ny rundkjøring i krysset mellom Ullavikvegen og
Fylkesvegen. Plassering for ny sentrumsskole er avmerket til høyre i kartet.
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adkomstvegen blir etablert med en stigningsgrad på ca 1:10 fra tilkoblingspunktet og frem til
parkeringsarealet som er planlagt i sørøstlige del av planområdet.
6.6.3 Krav til samtidig opparbeidelse
Vegen skal opparbeides samtidig med ny bebyggelse, og skal være ferdigstilt før det kan gis
brukstillatelse for nye bygg.
6.6.5 Tilgjengelighet for gående og syklende
I forbindelse med etablering av tannklinikk på nabotomta i sør blir det tilrettelagt for trygg kryssing
av fylkesvegen for myke trafikanter. Man vurderer at Ullavikvegen ellers har begrenset
trafikkmengde og lav fart i dette området, slik at det er forsvarlig at myke trafikanter kan bevege seg
langs vegen mellom byggeområdet og regulert gangveg.
6.6.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold
Adkomstvegen vil være felles for brukerne.
6.7 Planlagte offentlige anlegg
Det er ikke planlagt offentlige anlegg i forbindelse med planarbeidet.
6.8 Universell utforming
• Ved etablering av parkeringsarealet på den delen av området som er nærmest fylkesvegen, oppnår
man at de midterste etasjene i planlagte nybygg kan etableres som tilgjengelige boenheter med
universell tilkomst mellom parkering og hovedinngang. Hovedinngang til underetasje og toppetasje
er også planlagt på parkeringsnivå, slik at krav til adkomst til byggverk fastsatt i teknisk forskrift er
ivaretatt.
Man vurderer videre at lekearealet kan nås fra 1. etasjenivået innenfor krav til universell tilkomst for
felles utearealer. Når det gjelder arealet på vestsiden av planlagte boenheter, så er terrenget her
flatt og kan opparbeides med stigningsgrad som er i samsvar med kravene til universell
tilgjengelighet. Når det gjelder tilkomst til dette arealet, så vurderes det som mest hensiktsmessig å
tilrettelegge for at området kan nås fra hovedinngangsnivå via planlagt kjøreveg. Denne er planlagt
med stigningsgrad 1:10, som er oppgitt som maksimal stigningsgrad for gangadkomster der
gangadkomst med 1:15 stigningsgrad ikke er mulig å etablere.
Det vil likevel være mulig å nå felles uteareal i vest med 1:15 hellingsgrad ved å bevege seg gjennom
regulert lekeareal. Langs nordlig tomtegrense er det planlagt å planere arealet til hellingsgrad på
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1:15. Her er det i tillegg planlagt å etablere en gruset sti for lettere tilgang for alle til alle deler av det
langstrakte lekearealet. Etablering av sti med 1:15 hellingsgrad er sikret i planføresegnene. Man

Lengdeprofil viser at gangsti kan etableres med stigningsgrad 1:15

vurderer med dette at krav til universell tilgjengelighet for utearealer er ivaretatt på en
tilfredsstillende måte.
6.9 Uteoppholdsareal
• Privat uteoppholdsareal: For planlagt ny bebyggelse innenfor formålet BKS, ser man for seg at alle
boenheter vil få etablert privat uteoppholdsareal på balkong eller markterrasse. Planføresegnene
stiller krav til minste størrelse på privat uteoppholdsareal på 10 m2.
• Felles uteoppholdsareal: Vest for
planlagte nye bygninger er det mulighet
for å etablere et større felles
uteoppholdsareal på ca 575 m2. Deler
av dette arealet har gul støysone fra
Ullavikvegen. Det er ikke ønske om
etablering av støyskjerming mot
Ullavikvegen, fordi man ønsker å
beholde utsikten mot sjøen, som er
svært vakker og som i seg selv
medvirker i stor grad til å gi
uteoppholdsarealet svært gode
kvaliteter, som areal for hvile og
restituering. Areal i hvit støysone utgjør
336 m2, og man vurderer at det er
hensiktsmessig å beholde hele arealet
som uteoppholdsareal selv om del av
arealet er i gul støysone, og at det er
mulig å plassere sitteplasser i den hvite Illustrasjonen over viser størrelse og utstrekning for felles
støysonen og likevel få fullt utbytte av
uteoppholdsareal.
arealet som uteoppholdsareal. All
beplantning kan for eksempel plasseres på arealet nærmest vegen. Man vurderer ellers at gul
støysone i stor grad blir generert av varetransport til butikken som er plassert i enden av vegen, og at
trafikken derfor blir begrenset til vanlig arbeidstid og mindre på kveldstid og i helger, hvilket også
utgjør at arealet vil kunne gjøre god nytte som uteoppholdsareal.
• Lekeplasser: Det er planlagt et regulert lekeareal nord på området. Arealet er stort og
sammenhengende, og man tenker at dette i stor grad oppveier for at arealet er smalere enn normen
17
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krever flere steder. Som nevnt under punkt 6.10, vil det bli etablert en sti gjennom arealet som
medfører at hele arealet vil være universelt tilgjengelig., og det er rikelig plass til å etablere
lekeapparater. Arealet utgjør 459 m2 regulert lekeareal.
Friområder: Det er innregulert et areal i nordøst som vurderes som en utvidelse av lekearealet,
f_GF1. Dette arealet kommer i hvit støysone når støyskjerming er etablert og utgjør 133 m2.
f_GF2 er plassert i gul støysone fra Ullavikvegen og utgjør 103 m2.

Det vurderes at beboerne vil bli tilgodesett med svært brukbare felles utearealer innenfor eget areal.
• Solforhold:
Solskjema viser
at lekeplassen
vil ha mer enn
50 % sol på
vår jevndøgn.
Planføresegner
sikrer at nye
bygg på område
BAA1 blir
gjenoppbygget
med tilsvarende
form og høyde
som
eksisterende
bebyggelse.
Solforholdene
på lekeplassen
vil derfor være
uendrede i
fremtiden.
• Ivaretakelse
Solskjema viser at regulert lekeplass vil ha mer enn 50 % sol på vårjevndøgn.
av eksisterende
og ev. ny
vegetasjon: Man vurderer at det ikke finnes vegetasjon på området som bør beholdes etter
utbygging.
• Arealstørrelse: Planområdets lekeareal inkludert smale arealer utgjør ca 467 m2. Dette er ca 24.6
m2 pr boenhet dersom planområdet blir utbygget med inntil 19 boliger. Regulerte friområder like
18
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inntil lekeplassen utgjør ca 230 m2, dvs ca 12 m2 pr boenhet ved maksimal utnytting av
planområdet. Sistnevnte arealer vil utgjøre en sømløs utvidelse av lekearealene. Totalt vil felles
utearealer i nordlig del av planområdet utgjøre 697 m2, dvs ca 37 m2 pr boenhet ved maksimalt
antall boenheter. Den smale delen av f_GF2 er ikke inkludert i beregningene, og man ser for seg at
denne delen vil utgjøre en sti som gir gangadkomst til lekeplassen.
I tillegg vil det bli etablert felles uteoppholdsareal (uregulert) i sørvestlig del av planområdet, som
utgjør ca 500 m2 jf. våre beregninger. Dette er ca 50 m2 pr boenhet hvis man kun medregner
planlagte nye boenheter innenfor BKS, og vil utgjøre ca 26 m2 pr boenhet ved maksimalt antall
boenheter innenfor planområdet. Til sammen vil beboerne ha disponibelt ca 63 m2 til felles
uteopphold innenfor planområdet dersom det blir etablert 19 boenheter innenfor planområdet.
Kommunedelplanens krav til areal for felles uteoppholdsareal er 50 m2 pr boenhet.
Kvartalslekeplass: Nær planområdet finnes flere skoleareal som har tilgjengelige uteområder etter
skoletid for ungdom og større barn. Ny skole ved Bakkeøyane får en plassering kun 800 meter
avstand fra planområdet.

Kartillustrasjonen viser planområdets plassering i forhold til tilgjengelige skoleområder som kan nyttes som
kvartalslekeplass. Planlagt ny skole ved Bakkeøyane lengst til høyre.

• Turveier: Det vil bli etablert en liten turveg internt i lekearealet for å tilrettelegge for god universell
tilgjengelighet.
• Atkomst og tilgjengelighet: Både lekearealet og felles uteoppholdsareal vil være mulig å nå fra
hovedinngang ved hjelp av sti med stigningsgrad 1:15.
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• Andre uteoppholdsarealer. Planområdets plassering nærmest i strandkanten gir beboerne enkel
tilgang til å ferdes i strandsonen, hvilket også medvirker til at forhold for uteopphold for fremtidige
beboere her vurderes som svært gode.
• Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse: Planføresegnene stiller krav om utomhusplan
som viser opparbeiding av lekearealet i forbindelse med søknad om tiltak for nybygg.
Planføresegnene har rekkefølgekrav i forhold til tidspunkt for opparbeiding av lekeplass.
6.10 Landbruksfaglige vurderinger – Ikke relevant.
6.11 Kollektivtilbud: Bussforbindelse langs fylkesvegen ca 300 meter sør for planområdet og ca 450
meter nord for planområdet.
6.12 Kulturminner: Ingen registrerte
kulturminner i området.
• Løsninger i forhold til kulturminner
6.13 Sosial infrastruktur – Ny skole er
planlagt ved Bakkeøyane, ca 800 m
gangavstand fra planområdet, og man
vurderer at kapasitet for planlagt
bebyggelse er tilstrekkelig.
Barnehagekapasiteten for planlagt
utbygging vurderes som
tilfredsstillende.
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6.14 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Både vann og avløp er svært lett tilgjengelig for ny utbygging, og overvann kan løses på en god måte
med bakgrunn i plassering nær sjøen. Med bakgrunn i ovennevnte, samt med bakgrunn i at planen
tilrettelegger for kun 2 bygninger
innenfor konsentrert byggeformål,
vurderes det at det er tilstrekkelig
at planlegging for VA tas i
forbindelse med byggesak.
6.15 Plan for
avfallshenting/ søppelsug
Man har tilrettelagt for at hvert
bygg samler sitt avfall i flyttbare
beholdere som oppbevares i
tilknytning til carporten til daglig,
og kjøres frem til oppsamlingsplass
ved vegen på hentedagen, menket
f_BRE i plankartet.
6.16 Avbøtende tiltak/ løsninger
ROS
Man har tilrettelagt for
støyskjerming langs fylkesvegen
Utsnitt fra støyvurdering viser at det skal etableres støyvoll langs fylkesvegen i
med støyvoll i regulert trase. I
tillegg til lokal skjerming ved lekeplassens nordøstlige hjørne. I tilelgg er det
tillegg lokal skjerming ved
forutsatt at carporten får samme plassering i forhold til sørligste bygg som i
lekeplassens nordøstlige h jørne i
støyberegningene. Ovennevnte er ivaretatt i føresegnene som rekkefølgekrav.
regulert trase. I tillegg skal carport
fungere som støyskjerming, og plasseringen ved etablering skal ikke endres i forhold til husets
plassering. Ovennevnte er sikret ved føresegner og rekkefølgekrav. Øverste etasje er planlagt med
kun en boenhet, og det er ikke planlagt støyfølsomme rom i de deler av bygningen som er påvirket av
gul støysone. Alle leiligheter er planlagt med gjennomgående planløsning og alle får privat
uteoppholdsareal i hvit støysone. Felles uteoppholdsareal er planlagt i hvit sone.
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Utklippet er hentet fra støyberegningen og viser at kun toppetasjen er påvirket av gul støysone etter gjennomføring av
avbøtende tiltak.
Plankartet viser uskjermet situasjon i 4
meters høyde over bakken, dvs
situasjonen før støyskjerming blir
etablert. Beregninger viser at rød
støysone strekker seg langs fylkesvegen
og gul støysone fra fylkesvegen smelter
sammen med gul støysone fra
Ullavikvegen blant annet på grunn av
refleksjoner. Når planlagt støyskjerming
langs fylkesvegen kommer på plass, viser
beregningene at gul støysone fra
Ullavikvegen vil begrense seg til et
smalere areal langs vegen i både 1.5 og 4
meters høyde.

6.17 Rekkefølgebestemmelser
Det er stilt krav om etablering av infrastruktur, lekeplass, tursti og støyskjerming før bruksløyve.
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7 Konsekvensutredning
7.1 Konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriften: Det vurderes at det ikke er
utredningsplikt for denne planen med bakgrunn i at planlagt formål samsvarer med formål i
overordnet plan.

8 Virkninger av planforslaget
8.1 Overordnede planer:

Plankartet slik det foreligger i planforslaget

Planområdet er avmerket med rød stiplet linje i
kommunedelplanen i illustrasjonen over.

Gjeldende kommunedelplan har avsatt planområdet til kombinasjonsformål for bolig, forretning og
kontor. I denne planen er hovedintensjonen å tilrettelegge området for utbygging i samsvar med det
ene formålet i overordnet plan, nemlig boligformål, og vurderes som en forventet virkning. I tillegg
tilrettelegges det for at eksisterende utleiehytter kan fortsette driften som før frem til området blir
tilrettelagt for boliger. Bakgrunnen for at dette avviket i forhold til overordnet plan vurderes som
akseptabelt, er at formålet utgjør dagens bruk av området, og ikke gir endringer i forhold til
eksisterende situasjon.
8.2 Landskap
Man vurderer at landskapet ikke vil bli påvirket i særlig grad, siden det eksisterer bebyggelse på alle
sider av byggeområdet, og siden planlagt bebyggelse utgjør småhusbebyggelse med
høydebestemmelser innenfor plan og bygningsloven.
8.3 Stedets karakter
Man vurderer at planlagt bebyggelse i praksis medfører en nedtrapping av bygningers størrelse og vil
utgjøre en god tilpasning mellom blokkbebyggelse på
1
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naboområdene i sør og øst til småhusbebyggelse lenger nord.
8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Ingen kulturminner vurderes å bli påvirket av den planlagte utbyggingen.
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.
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 og sentralt plassert mellom eksisterende bebyggelse. 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
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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 mellom 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.»
Kommunedelplanen og gjeldende reguleringsplan legger til rette for 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
Gjennomføring av planen vurderes ikke til å gi virkning for rekreasjonsinteresser siden området ikke
har vært i bruk til rekreasjon tidligere.
8.7 Uteområder
Gjennomføring av planen vurderes til å gi positiv virkning for uteområder ved at tidligere ubrukte
uteoppholdsarealer vil tas i bruk av beboerne etter utbygging.
8.8 Trafikkforhold
• Vegforhold – trafikk vil øke i avkjørselen, men vurderes å ikke gi særlig konsekvens med bakgrunn i
at det er foreligger konkrete plan for etablering av rundkjøring i krysset mellom Fylkesvegen og
Ullavikvegen, slik at den trafikkøkning som blir generert av utbyggingen ikke vil medføre økt
trafikkfare for myke trafikanter og omgivelsene ellers.
• Trafikkøkning/reduksjon. Ved 10 nye boenheter er det forventet en trafikkøkning på mellom 20 og
50 ÅDT, hvilket vurderes å gi begrenset virkning for omgivelsene.
• Kollektivtilbud – Man vurderer at planlagt utbygging ikke vil påvirke kollektivtilbudet på grunn av
det begrensede antall nye boenheter.
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8.9 Barns interesser
• Man vurderer at virkning for barnas interesser er at et større, langstrakt areal i nordlig del av
området blir opparbeidet som lekeareal. Formen på lekearealet er utradisjonell, og lekearealet blir
delt i flere mindre deler. Årsaken til dette er at området er utbygget allerede, og at man dermed er
mer bundet av eksisterende situasjon ved definering av lekeareal. I tillegg til lekearealet vil barna få
tilgjengelig et felles uteoppholdsareal som er stort og åpent, og man vurderer at arealene samlet sett
vil sikre barns interesser på en god måte.
8.10 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet – Barnehagekapsitet: Planlagt utbygging er av en så begrenset karakter at
skolekapasitet og barnehagekapasitet ikke vurderes som en utfordring.
8.11 Universell tilgjengelighet
Planforslaget tilrettelegger for tilgang til regulert lekeareal via gangveg med maksimalt 1:15 stigning.
Tilgang til øvrig felles uteareal er tilrettelagt med hellingsgrad på 1:10, hvilket vurderes å være
innenfor kravet for den planlagte bebyggelsen. Man har i tillegg tilrettelagt for at det kan etableres
en sti gjennom lekeplassen som vil ha en stigningsgrad på 1:15 og som vil gi enkel tilgang til området
med barnevogn, og mennesker med funksjonshemming kan ta seg lettere frem mellom de
forskjellige nivåene innenfor området.
8.12 Energibehov ‐ energiforbruk
Planlagt utbygging tar sikte på å benytte eksisterende tilrettelegging for elforsyning i området, og
man har ikke kjennskap til at det er behov for elforsyning ut over eksisterende.
8.13 ROS
• Rasfare – Ingen kjent virkning – grunnforhold er avklart og medfører ingen fare.
• Flomfare – Planlagt høydeplassering vurderes å ikke medføre flomfare fra sjøen, og vurderes også å
ta høyde for bølgepåvirkning.
• Vind – Som for nærområdet. Detaljprosjektering av nybygg vil ivareta forholdet.
• Støy – Ivaretatt ved støyvurdering og rekkefølgekrav.
• Luftforurensning – Ingen kjent virkning
• Forurensning i grunnen – Ingen kjente forhold.
• Beredskap og ulykkesrisiko – Ingen negative virkninger, planområdet har sentral plassering.
8.14 Jordressurser/landbruk
Gjennomføring av planen vil ikke gi virkning siden området ikke har vært nyttet som landbruksareal.
8.15 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp – Eksisterende kommunale ledninger ligger lett tilgjengelig og vurderes å ha
kapasitet for den planlagte utbyggingen.
• Trafo – Ikke kjent behov for økning i kapasitet.
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8.16 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 kort avstand til området, og
klimaendringer vurderes ikke til å påvirke tilgjengeligheten.
Flomfare: Ved å ta inn i planføresegnene kotehøgde for trygg plassering av bygninger, vurderes det at
flomfare fra havnivåstigning og bølgepåvirkning, samt sekundærvirkning fra Åknes er ivaretatt på en
forsvarlig måte.
Skredfare: Planområdet har ikke skredfare, og vil ikke bli påvirket i forbindelse med klimaendringer.
Vannforvaltning og overvann: Planområdet er plassert ved sjøen, og man vurderer at håndtering av
overvann vil være uproblematisk, selv når klimaendringer er vurdert, med tanke på at resipienten er
nær.
Naturmiljø og friluftsliv: Planområdet vil ikke påvirke naturmiljø og friluftsliv, ut over å være plassert
nær strandsonen og småbåthavnen.
Landbruk: Området har ikke være nyttet til landbruk, og man kan ikke se at klimaendringer vil påvirke
landbruksinteresser hva angår planområdet.
Bygg og anlegg: Ved å stille krav i planføresegnene om sikker byggehøyde, vurderes det at bygg og
anlegg er tilfredsstillende ivaretatt i forhold til klimatilpasninger.
Infrastruktur og samferdsel: Man kan ikke se at fremtidige klimaendringer vil påvirke infrastruktur i
nærområdet i særlig grad.
8.17 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 svært sentralt, i et område som har
et godt utbygget kollektivsamband tilgjengelig, slik at det prinsipielt er godt tilrettelagt for etablering
av nye boliger her. Videre vurderer man at området ikke har vært i bruk som landbruksareal. Med
bakgrunn i ovennevnte mener man at det er korrekt å tilrettelegge for en utnytting av området som
foreslått.
8.18 Økonomiske konsekvenser for kommunen
Ingen kjent virkning.
8.19 Konsekvenser for næringsinteresser
Ingen kjent virkning.
8.20 Interessemotsetninger
Ingen kjente interessemotsetninger.
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8.21 Avveining av virkninger
Virkninger vurderes å bli som forventet. Lekeareal har en form som medfører en spredning av
lekeapparatene over en lenger distanse enn normalt, men man vurderer at dette oppveies av
fordelene som blir av at det kan etableres et større felles uteoppholdsareal vest for de planlagte
nybyggene med høy kvalitet, samt at det er planlagt en sti innenfor lekeplassen som vil gjøre det lett
å ferdes gjennom arealet med barnevogn og rullestol.

9 Innkomne innspill
9.1 Merknader til oppstart av planarbeid
Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Ros-analysen bør avklare forholdet til potensiell fare for ustabil grunn/kvikkleire. Støyvurdering må
utføres og avbøtende tiltak må forankres i planen. Trafikksikkehet for barn og unge må drøftes.
Minner om at leikeplass skal avklares i reguleringsplan og sikres i plankart og føresegner.
Kommentar: Grunnforholdene er utredet i gjeldende plan for området, se plan-ID 15282014003 og
vurdert som sikker. Støyvurdering er utført og avbøtende tiltak er forankret i plankart og
planføresegner. Trafikksikkerhet for barn og unge er ivaretatt ved at ny rundkjøring er vedtatt
realisert uavhengig av denne planen. Lekeplass er regulert i plankart og har tilknyttede føresegner.
Møre og Romsdal fylkeskommune:
Planområdet er utfordrende med hensyn til trafikksikre løsninger og tilfredsstillende uteareal og
leikeareal. Uheldig med utbygging før realisering av regulert rundkjøring. Støyvurdering må utføres.
Uteareal for felles leik og opphold må sikres med tilstrekkelig størrelse, utforming og plassering i
forhold til bygg, veitilkomst og parkering.
Kommentar: Trafikksikkerhet, dvs kryssing av fylkesvegen for myke trafikanter og utkjøring til
fylkesvegen er ivaretatt ved at ny rundkjøring er vedtatt realisert uavhengig av denne planen.
Støyvurdering er utført og vedlagt planforslaget. Uteareal for leik er sikret ved regulert lekeplass og
rikelig med felles utearealer i tillegg.
Statens Vegvesen:
Planarbeidet må sikre trygge løsninger for kryssing av fylkesvegen for myke trafikanter. Det bør
etableres en veiløsning for myke trafikanter langs vestsiden av fylkesveg 60 inn mot sentrum.
Planarbeidet må avklare eventuelle tiltak mot trafikkstøy.
Kommentar: Trafikksikkerhet for barn og unge er ivaretatt ved at ny rundkjøring er vedtatt realisert
uavhengig av denne planen, og det blir dermed også etablert overgangsfelt i tilknytning til
rundkjøringen. Man vurderer at trafikk på Ullavikvegen vil ha lav fart, i tillegg til at trafikkmengden er
begrenset. Man vurderer derfor at det er forsvarlig at myke trafikanter kan bevege seg langs vegen
mellom byggeområdet og frem til regulert gangveg uten egen veiløsning for myke trafikanter langs
vestsiden av fylkeveg 60. Trafikkstøy er avklart ved utført støyvurdering (vedlagt).
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NVE:
NVE har gitt en generell tilbakemelding med informasjon.
Kommentar: Man vurderer at det ikke foreligger naturfarer som må utredes særskilt i planarbeidet
fordi grunnforholdene er utredet tidligere (se plan-ID 15282014003). Trygg byggehøyde i forhold til
havnivåstigning og bølgepåvirkning og sekundærvirkning fra Åknes er videreført fra utbygging av
naboområdet i 2017 og definert i planføresegner.
Øvstetegane terrasse 5 v/Steinar Myrseth
Ber om at kryss mellom Ullavikvegen og fylkesvegen utbedres før utbygging pga trafikale
utfordringer. Har spørsmål vedr. hvordan plasseringer av bygg og lekeplass er tenkt.
Kommentar: Trafikksikkerhet for barn og unge er ivaretatt ved at ny rundkjøring er vedtatt realisert
uavhengig av denne planen. Plassering av bygg og lekeareal fremgår av plandokumentene som blir
utlagt til offentlig ettersyn.

10 Avsluttende kommentar
Planforslaget tilrettelegger for etablering av 10 nye boenheter som vurderes å få svært gode
kvaliteter i form av flott utsikt, gode private uteplasser, variert lekeareal og romslig felles uteareal.
Inkludert i dette er 4 boenheter som kan etableres som tilgjengelige boenheter med trinnløs
adkomst mellom parkering og hovedinngang. Det er tilrettelagt for støyskjerming fra trafikkstøy fra
fylkesvegen på en måte som sikrer alle boenheter tilfredsstillende lydforhold både innendørs og
utendørs. Skolevegen og kryssing av fylkesvegen vurderes som trafikksikker når den vedtatte
rundkjøringen er ferdig etablert, og trafikksikkerheten for kjørende vil også øke i stor grad ved
ovennevnte etablering.
Videre er det tilrettelagt for etablering av enda flere boenheter her i fremtiden når man ikke lenger
ønsker å videreføre dagens drift med utleiehytter, og arealet her blir konvertert til boliger.
Planføresegnene sikrer i den forbindelse at krav til parkeringsdekning, lekeplassareal,
uteoppholdsarealer og solforhold på lekeplass blir ivaretatt på en tilfredsstillende måte. Man
vurderer generelt at planforslaget vil medvirke til at kommunens innbyggere får et godt nytt
boligtilbud i sentrum av Sykkylven.

Ålesund, 09.07.21
rev. 30.11.21
proESS AS

Maria H. Skylstad
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