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PLANBESKRIVELSE
DETALJREGULERINGSPLAN FOR
FJORDKRONA PÅ AURSNESET, SYKKYLVEN KOMMUNE
DEL AV GNR 1 BNR 1 – OMRÅDE BU9 I KOMMUNEPLANEN

Figur 1 kartutsnittet over viser planområdet i ortofoto. Plangrensen er avmerket med rød linje
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1 Sammendrag
Planforslaget tilrettelegger for etablering av nye boliger, hovedsakelig eneboliger, men også innslag
av konsentrert bebyggelse og tomannsbolig. I tillegg tilrettelegger planen for lekeareal, friareal, tursti
og internveg. Boligområdet vurderes til å inneha svært gode kvaliteter.

2 Bakgrunn
2.1 Hensikten med planen
Man ønsker å legge til rette for boligbebyggelse i samsvar med gjeldende kommunedelplan.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold
Forslagsstiller er Hjemmelkompaniet AS. proESS AS er plankonsulent og utfører arbeidet på vegne av
forslagsstiller. Grunneier er privat.
2.3 Tidligere vedtak i saken
Det er ikke tidligere fattet vedtak i saken.
2.4 Utbyggingsavtaler
Det er ikke planlagt utbyggingsavtale i forbindelse med planforslaget.
2.5 Krav om konsekvensutredning?
Det er vurdert at planforslaget ikke vil utløse krav om konsekvensutredning. Bakgrunnen for dette er
at planlagt utbygging i hovedsak er i tråd med gjeldende overordnet plan.

3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram
Det ble avholdt oppstartsmøte med Sykkylven kommune 15. mai 2020. Offentlige instanser,
grunneiere, naboer og gjenboere ble varslet i eget brev. På samme tid ble oppstart kunngjort i
Sykkylvsbladet.
I tillegg ble det 16.12.20 avholdt et dialogmøte mellom plankonsulent, forslagsstiller og Ytre Fauske
og Aursnes grendelag. Møtet ble avholdt i lokalene til plankonsulenten, og hadde som formål å
informere om planene og ta imot innspill. Det ble likevel behov for tilpasninger i plankartet etter
første forslag, og etter at revidert forslag til løsning for lekeareal og sti var utarbeidet, ble det avholdt
et nytt dialogmøte med grendelaget. De har gitt en skriftlig tilbakemelding på sistnevnte, der de
blant annet bekrefter at de samtykker til den foreslåtte løsningen (vedlagt planforslaget).
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Som følge av møtet har man valgt å regulere inn et nytt areal nær regulert sti som er tilrettelagt i
føresegnene på en slik måte at det er mulig å planere og etablere benker der med hensikt at arealet
kan fungere som et utkikkspunkt for rekreasjon og hvile. Arealet er plassert utenfor hensynssonen
for kulturminnet, og utenfor aktsomhetssone for skredfare.

4 Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnede planer - Kommunedelplanens arealdel: I gjeldende kommunedelplan er
planområdet avsatt til boligformål og friområde, samt LNF-område i utkanten av planområdet.

Figur 2 Kartillustrasjonen viser planområdet med rød stiplet linje i kommunedelplankartet slik det var varslet ved oppstart.

4.2 Gjeldende reguleringsplaner
I gjeldende reguleringsplan er planområdet for det meste avsatt til grøntareal (blant annet ballplass).
Gjeldende reguleringsplan er eldre, og det er derfor kommunedelplanen som er styrende for
arealbruken i området.
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Figur 4 Kartutsnittet over viser opprinnelig plankart for området.

Figur 4 Kartutsnittet over viser en senere reguleringsendring for gjeldende plan godkjent 16.09.85.

4.3 Tilgrensende planer
Tilgrensende planer til planområdet er «Reguleringsplan for RV 60 Ørsneset ferjekai»,
«Reguleringsplan for Aursnesområdet» og de deler av «Reguleringsendring for Aursnes vest» som
blir liggende igjen.
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4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unge i planleggingen
- Veileder for naturmangfoldloven kap II
- Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging
- Statlige planretningsliner for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing
- Klimaprofil Møre og Romsdal
- Statlige planretningslinjer for samordnet bustad-, areal- og transportplanlegging

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold
5.1 Beliggenhet
• Beliggenhet: Planområdet ligger flott til på en høyde på Aursneset, med utsikt mot fjord, fjell samt
Sykkylven sentrum.
• Avgrensning og størrelse på planområdet: Planområdet er avgrenset med utgangspunkt i
kommunedelplanen, men arrondert i samsvar med planlagte eiendomsgrenser. Videre inkluderes
deler av friområdet i sørvest for å tilrettelegge for en gangsti gjennom området. I tillegg er noen av
omkringliggende boligeiendommer inkludert i planen fordi kommunen ønsker at det blir foretatt en
planteknisk opprydding i planområdet der gjeldende plan ikke samsvarer med gjeldende bruk.
Planområdet har en størrelse på ca 14 daa.

Figur 5 Kartutsnittet over viser planområdet slik det var varslet ved oppstartsmelding. I planarbeidet er området krympet til
ikke lenger å inkludere gbnr 1/104. Man vurderte først at tomta var plassert delvis i grøntareal, og ønsket å foreta en
planteknisk opprydding i plankartet, men reguleringsendring av 16.09.85 viser at tomta likevel er plassert i boligformål. Det
er derfor ikke nødvendig å foreta planteknisk korrigering av tomta, og den er derfor tatt ut av planen.

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Gjeldende arealbruk for det nye byggeområdet er skog og ubebygd areal. Området grenser til et
etablert boligområde.
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5.3 Stedets karakter
• Struktur og estetikk/byform - Planområdet blir en forlengelse av et eksisterende boligstrøk som i all
hovedsak består av frittliggende småhusbebyggelse.
• Eksisterende bebyggelse - Innenfor planområdet finnes en enebolig på gbnr. 1/124, samt liten del
av gbnr 1/109. Formålet med å inkludere disse er å korrigere reguleringsformålet i samsvar med
gjeldende bruk og kommuneplankartet. Tilgrensende eiendommer mot øst og sør er for det meste
eneboliger.
5.4 Landskap
• Topografi og landskap – planområdet ligger på en høyde med utsikt mot nord, øst, sør og vest. Det
er bratt terreng mot nord og øst. Området krever noe arrondering av terreng for å kunne tilpasses
boligområde.
• Solforhold – solforholdene i planområdet vurderes som meget gode.
• Lokalklima – som Sykkylven for øvrig. Planområdet ligger ved fjorden og har kystklima.
• Estetisk og kulturell verdi – Det finnes gravrøyser nær planområdet som påvirker estetisk og
kulturell verdi. Utdrag frå uttale i mail frå fylkeskommunen:
«Nord for ferjekaia ligg gravrøys Fets fk.nr 3 Havhanslaupet, ID 60620. Denne ligg like nordvest for
planområdet til Fjordkrona og er ein del av kulturmiljøet på Aursnes. Gravrøysene på Aursnes utgjer
ei av dei største samlingane med store gravrøyser som er kjent langs fjordane på Sunnmøre (ID 66515
og 45561). Det er i dag seks gravrøyser igjen på Aursneset. Det kulturhistoriske landskapet på
Aursnes er svært viktig å ta vare på. Heilskapsinntrykket til kulturmiljøet vil verte øydelagt om ein
bygg for tett innpå gravrøysa. For å unngå å skade og skjemme kulturmiljøet vil vi at LNF-området i
kommuneplanen på sikt skal markerast med omsynssone C. Vedlagt kart viser omsynssona som må
innarbeidast i reguleringsføresegnene.»
5.5 Kulturminner og
kulturmiljø
Det er tidligere gjort funn
av kulturminner i nærheten
av planområdet, jf 5.4.
5.6 Naturverdier
Søk i databaser som har
informasjon om
naturverdier, viser at det
ikke er registrert spesielle
naturverdier innenfor
planområdet.
Figur 6 Kartutsnittet viser hensynssona som fylkeskommunen ønsker å merke området
med.
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5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder
Pr. i dag er området gjengrodd og ikke i bruk som rekreasjonsområde i særlig grad.
5.8 Landbruk - Det er ikke kjent at planområdet har vært i bruk til landbruk tidligere.
5.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomst –
planområdet har i dag
kjøreadkomst fra
eksisterende veg
Fjordvegen.
• Vegsystem – Fjordvegen
er etablert med vegbredde
på ca 5 meter. denne er
videre koblet til
Fauskevegen lenger øst (6
meter), som av avkjørsel på
Sykkylvsvegen sør-øst for
planområdet (FV 60).
• Trafikkmengde –
trafikkmengden i området
vurderes som lav og
betjener eksisterende
bebyggelse i området. FV60 Figur 7 Kart med info om trafikkulykker viser at fylkesvegen har flere registreringer
har en oppgitt ÅDT på 3660. (markert med blå sirkler med fylte flater)
• Ulykkessituasjon – man er
ikke kjent med
at det er
spesielle
ulykkespunkter
i eller i
nærheten av
planområdet.
På FV60
derimot er det
registrert en del
ulykker i SVVS
database. Flere
av disse
omhandler
påkjøringer
bakfra ved
avkjøring til
Figur 8 Kart fra «Finn kart» viser plassering for buss-stopp i nærheten.
Fauskevegen.
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• Trafikksikkerhet for myke trafikanter – det er ikke etablert fortau eller gang- og sykkelveg for myke
trafikanter fram til planområdet.
• Kollektivtilbud – Aursnes ferjekai er plassert ca 200 meter i luftlinje fra planområdet. Finn kart viser
flere holdeplasser for buss i nærheten.
5.10 Barns interesser - Det finnes
ingen eksisterende lekeareal
innenfor planområdet, men det
finnes et kommunalt eid areal som
er regulert til friområde i
kommuneplanen, som er plassert
mellom eksisterende og fremtidig
boligareal. Omkringliggende areal
mellom eksisterende og fremtidig
boligområde og kysten, er
hovedsakelig regulert til friområde i
kommuneplanen.
Det finnes ellers en eksisterende
lekeplass i nærområdet som er
opparbeidet med svært høy
standard. Gangavstand til
planområdet er ca 140 meter.
Figur 9 Nærmiljøanlegg for Ytre Fauske og Aursnes Grendalag

Figur 10 Nærmiljøanlegg for Ytre Fauske og Aursnes Grendalag
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5.11 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet – de to nærmeste barneskolene er Ullavik og Aure skule. 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. Vi er ikke
varslet om at planlagt tiltak vil føre til utfordringer i forhold til barnehagedekning.
5.12 Universell tilgjengelighet
Selv om området er kupert lokalt innenfor planområdet, ser man for seg at krav om universell
tilgjengelighet jf. Tek7 vil kunne opparbeides i forhold til gangadkomst mellom parkering og
hovedinngang, og i forhold til adkomst til lekeareal.
5.13 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp – kartet under viser eksisterende situasjon for vann og avløp for området. Sykkylven
energi har anvist mulige tilkoblingspunkt for nytt boligområde.

Figur 11 – Eksisterende situasjon for vann og avløp i området med anvisning av mulige tilkoblingspunkt. Eksisterende trafo.

• Trafo – Eksisterende trafo er plassert jf. Kart over. Denne er vurdert til å ha tilstrekkelig kapasitet
for den planlagte utbyggingen.
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5.14 Grunnforhold

Figur 13 Kartutsnittet viser at
planområdet er registrert med tynn
hav/strandavsetning.

• Stabilitetsforhold: under
marin grense og med tynn
hav-/strandavsetning.
• Evt. rasfare – I regi av NVE er
det gjennomført regional
kvikkleirekartlegging i
Sykkylven kommune. I
rapporten er planområdet
vurdert uten fare for
Figur 12 Beskrivelse av type løsmasser innenfor planområdet.
områdeskred av kvikkleire
eller andre utfordringer med grunnforholda.
5.15 Støyforhold
Støykart fra Statens vegvesen som viser dagens situasjon, viser at planlagt byggeområde så vidt er
påvirket av gul støysone. Støyvurdering er utført og omtalt under kap. 6.
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Figur 14 – Støysone i Statens vegvesens kart.

5.16 Luftforurensing
Ingen kjente forhold.
5.17 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon)
• Risikomatrise

• Rasfare – NVE sier i kommentar til oppstartmelding: «I regi av NVE er det gjennomført
skredfarekartlegging i bratt terreng for Sykkylven kommune, jf. faresonekart på NVE Atlas. Store
deler av varslet planområdet ligger innenfor delområde 1 Ørsneset – Eidem og det er ikke vurdert
reell skredfare. Mer informasjon om kartleggingen er tilgjengelig i NVE rapport 34/2015.»
Videre vurderer NVE at deler av planområdet strekker seg utenfor det kartlagte området, og at dette
arealet har aktsomhetssone for snøskred og steinsprang, og at planarbeidet må avklare om det er
behov for avklaring av reell fare for dette området. Dette forholdet er nærmere omtalt i kap. 6.
• Flomfare – ikke utsatt.
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• Vind – Planområdet er plassert nær sjø og vil normalt være noe mer værhardt ved enkelte
vindretninger enn områder lenger inn i landet. Vi vurderer at Tek17 regulerer krav til vindlast og at
dette området ikke skiller seg fra andre områder i nærheten med tilsvarende plassering nær sjø.
• Støy – Støyforhold er utredet i planarbeidet, og konklusjonen er at byggeområdet ikke er påvirket
av trafikkstøy eller støy fra fergekai. Den delen av friområdet som er plassert nærmest veg og
fergekai har gul støysone.
• Luftforurensing og forurensing i grunnen – ingen kjente forhold.
• Beredskap og ulykkesrisiko – nærmeste legesenter ligger 3 km fra planområdet, i Sykkylven
sentrum. Nærmeste sykehus er i Ålesund, vel 20 minutter unna med bil (inkludert ferge).
Brannstasjonen ligger vis-a-vis Sykkylven storhall langs Haugsetvegen.
5.18 Næring
Det er ingen etablert næring innenfor planområdet.
5.19 Analyser/ utredninger
Arkeologisk registrering, støyvurdering, egen vurdering av behov for avklaring av skredfare.

6 Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
a) Boligbebyggelse, frittliggende
småhusbebyggelse
b) Boligbebyggelse, konsentrert
småhusbebyggelse
c) Lekeplass, felles
d) Kjøreveg, felles
e) Annen veggrunn, tekniske anlegg
f) Friområde, offentlig
g) Bestemmelsesområde. Angir areal for
turveg som skal være offentlig
h) Gul støysone
i) Faresone, ras og skredfare
j) Hensynssone bevaring kulturmiljø

Figur 15 – Tegnforklaringen viser hvilke formål som er benyttet
for plankartet
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Figur 16 – Plankartet slik det foreligger i planforslaget.

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål
a) Boligbebyggelse, frittliggende småhusbebyggelse: Formålet er benyttet for tomtene som er
planlagt utbygget med hovedsakelig eneboligbebyggelse.
b) Boligbebyggelse, konsentrert småhusbebyggelse: Formålet er benyttet for tomten som er
planlagt utbygget med firemannsbolig.
c) Lekeplass, felles: Formålet sikrer lekearealets plassering og størrelse.
d) Kjøreveg, felles: Areal for tilkomst til området.
e) Annen veggrunn, tekniske anlegg: Sideareal til veg.
f) Friområde: Eksisterende naturområde som også har kulturminner.
g) Bestemmelsesområde. Angir areal for tursti fra planområdet til fergekaia. I samsvar med
beskjed fra arkeologen er turstien i dette området planlagt med en moderat bredde, og er
planlagt å følge eksisterende terreng.
h) Gul støysone. Del av friområdet har gul støysone. Byggeområdet er ikke påvirket av støysone.
i) Faresone, ras og skredfare: Areal som har aktsomhetssone og som ikke tidligere er utredet i
forhold til skredfare.
j) Hensynssone bevaring kulturmiljø: Fylkeskommunen har etter arkeologisk registrering varslet
at de ønsker at det etableres en utvidet hensynssone rundt fornminnet som er registrert
tidligere i nærområdet.
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Figur 17 Illustrasjonsplanen viser hvordan man ser for seg utbygging av området, samt viser mulig trase for tursti mot
fergekaia.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming

Figur 18 – Illustrasjon viser tenkt bebyggelse innenfor planområdet, sett fra sørvest

Figur 19 – Illustrasjon viser tenkt bebyggelse sett fra sjøen i nordvest.
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6.3.1 Bebyggelsens høyde
Føresegnene legger til rette for at alle nye bygg skal ha mulighet for lik innendørs etasjehøyde. For å
skille hvilke bygg som kan ha en etasje over veihøyde og hvilke bygg som kan ha to etasjer over
veihøgde og/eller underetasje, har en angitt lik tillate gesimshøyde for alle bygg, men stiller
forskjellige krav til hvor gesimshøyde skal måles fra.
Måling av høyder dersom bygninger etableres med nivåforskjell i etasjene:
Ved eventuelle nivåforskjeller på planet som skal legges til grunn ved beregning av høyde, skal
laveste plan for etasjen legges til grunn. For tomter som er tilrettelagt for underetasje, og som i
tillegg har nivåforskjell i planet som skal legges til grunn, skal laveste plan vurderes som en
underetasje og høyde skal derfor måles fra hovedinngangsplanet. Dersom bygget i tillegg har
underetasje, er det laveste plan for etasjen det skal måles fra, som skal legges til grunn for måling av
høgde.
Tillatt gesimshøyde for flate tak er 7.1 meter. Tillatt gesimshøyde for pulttak er 8.1 meter. Maksimal
høyde for laveste gesims er 7.1 meter.
a) For tomt nr 1 og 2 er det tilrettelagt for eneboliger i 2 etasjer over planert terrenghøyde.
Terrenget er forholdsvis flatt på disse tomtene. Gesimshøyde skal måles fra overkant gulv på
hovedplan/1. etasje.
b) For tomt 3 er terrenget hellende, og man ser for seg enebolig med en etasje over terreng og en
underetasje. Gesimshøyde skal måles fra overkant gulv i underetasje.
c) For tomt nr 4 ser man for seg at enebolig med 2 etasjer over terreng vil passe dersom huset blir
plassert som vist i illustrasjonsplanen. Sørlig del av tomta har forholdsvis flatt terreng. Dersom man
plasserer bygget i nordlig del av tomta er det naturlig å legge til en underetasje i tillegg på grunn av
terrengets helling, og føresegnene åpner for dette. Gesimshøyde skal måles fra overkant gulv i 1.
etasje.
d) Man har tilrettelagt for enebolig med 2 boligetasjer over terreng for tomt 5. For denne boenheten
er det i tillegg naturlig å etablere underetasje på grunn av at tomta har ganske bratt hellende terreng
mot nord. Underetasjen blir ikke synlig fra vegen/fra sør. Gesimshøyde skal måles fra overkant gulv i
1. etasje.
e) For tomt 6 har man tilrettelagt for konsentrert bebyggelse med 2 etasjer over terreng og en etasje
under terreng. Man ser for seg at det er naturlig å etablere parkering i underetasjen, som ellers ikke
blir synlig fra sør. Det er mulig å etablere 2-mannsbolig på tomten om ønskelig. Gesimshøyde skal
måles fra overkant gulv i 1. etasje.
f) For tomt 7 har man tilrettelagt for enebolig eller 2-mannsbolig med 2 boligetasjer over terreng
pluss underetasje. Gesimshøyde skal måles fra overkant gulv i 1. etasje. Underetasjen blir ikke synlig
fra sør.
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Figur 20 – blå linjer viser hvor terrengsnittene er tatt.

Figur 21 Terrengsnitt A-A viser hvordan man ser for seg de nordligste byggene plassert i forhold til eksisterende og planlagt
terreng

6.3.2 Grad av utnytting
• Man forholder seg hovedsakelig til kommuneplanens bestemmelser, følgelig har formålet
frittliggende småhusbebyggelse i føresegnene gitt en tillatt BYA på 35 % BYA, og formålet konsentrert
småhusbebyggelse har en tillatt BYA på 40 % BYA. Utendørs parkeringsareal skal inkluderes i
grunnlag for beregning av BYA. Dette er i samsvar med kommuneplanens bestemmelser.
For tomt nr 3 og 7 har man foreslått å tilrettelegge for 40 % utnyttelse. Bakgrunnen for dette er at
det ble nødvendig med en prinsipiell endring i plankartet helt i sluttfasen av planarbeidet, hvilket
førte til at de respektive tomtestørrelsene ble redusert. For å kompensere for dette har man foreslått
å tilrettelegge for 40 % utnyttelse for disse to tomtene, slik at man sikrer at tomtene kan bebygges
slik det var planlagt. Forholdet er nærmere beskrevet i punkt 6.18.1.
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Figur 22 Terrengsnittene
viser hvordan de
forskjellige byggene er
tenkt plassert i terrenget.
Illustrasjonen er vedlagt
planforslaget i eget
vedlegg.

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling
Man har tilrettelagt for etablering av inntil 6 nye eneboliger og 1 firemannsbolig. Tomt 7/BFS3 er
tilrettelagt slik at det alternativt kan etableres 2-mannsbolig her. Det er også tilrettelagt for at 2mannsbolig kan erstatte 4-mannsbolig på tomt 6 om ønskelig. Totalt antall nye boenheter som er
planlagt innenfor området er 11 stk.
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet
Man vurderer at forholdene ligger særdeles godt til rette for at det kan etableres svært gode
boforhold innenfor planområdet. Dette med bakgrunn i gode solforhold, fantastisk utsikt, fin natur
og turterreng like utenfor boligområdet, stor lekeplass innenfor området og nærliggende lekeplass av
særdeles høy kvalitet plassert like utenfor området. Alle tomtene har en rikelig størrelse på mellom
672 m2 og 834 m2 for eneboligtomtene. Siden terrenget er hellende på flere av tomtene vurderer
man at rikelig størrelse er positivt med hensyn til å kunne etablere gode private utearealer på den
flateste delen av de bratteste tomtene.
6.5 Parkering
• Antall parkeringsplasser ‐ Man har stilt krav om 2 p-plasser pr boenhet på egen tomt. I og med at
opparbeiding av vegadkomst vil kreve noe terrengoppfylling (se illustrasjon/terrengsnitt under pkt.
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6.8), vil dette føre til at det også sannsynligvis vil bli behov for å oppfylle terrenget noe under noen av
parkeringsplassene. For BKS1 vil det sannsynligvis være nødvendig å fjerne noe masse.
6.6 Tilknytning til infrastruktur
Nytt byggeareal vil få avkjørsel til eksisterende veg Fjordvegen. 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.

Figur 23 Kartutsnittet viser kjøretilkomst til området fra Sykkylvsvegen, merket med stiplet blå linje.

6.7 Trafikkløsning
Man har tilrettelagt
for at alle boenheter
unntatt en tomt
(BFS3) vil få sin
tilkomst via ny veg til
det nye
byggeområdet. Tomt
nr 7 vil få direkte
adkomst fra
Fjordvegen.
Man ser for seg at
parkeringsareal skal
opparbeides omtrent i
Figur 24 – Vegtilkomst innenfor byggeområdet.
veghøyde for alle
boenhetene, og at alle
boligene skal tilpasses det hellende terrenget ved å etablere første etasje omtrent i veghøyde og
underetasje for den delen av boligen som vender bort fra vegen. Det er kun tomt 1, 2 og 4 som har så
flatt terreng at det er mulig å etablere et hus uten underetasje, men også tomt 4 kan etableres med
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underetasje dersom huset plasseres på nordlig del av tomta. For tomt nr 6 ser man for seg at man i
tillegg til parkering på terreng, kan etablere en intern adkomstveg med hellingsgrad 1:8 som leder til
parkeringsgarasje i underetasjen. Underetasjen vil da være i omtrent samme kotehøyde som
eksisterende terreng ved nordlig del av bygningen. Også tomt 5 har bratt terreng på nordsiden, og
underetasje her vil også føre til god terrengtilpasning.
I tillegg er det tilrettelagt for at eksisterende hus innenfor BSF4 skal etablere ny adkomst fra f_SKV1.
Eksisterende adkomst som pr i dag har avkjørsel i nordvestlig del av tomta til eksisterende garasje fra
Fjordvegen, skal stenges når ny adkomst fra f_SKV1 er etablert.
6.8 Utforming av veger
Intern tilkomstveg er regulert med en vegbredde på 4 meter pluss 1 meter sideareal på hver side.
Vegen er planlagt opparbeidet med 4 meter asfaltert bredde + 0,5 meter vegskulder på hver side,
totalt 5 meter vegbredde. Terrengarrondering kan skje på tilliggende tomteareal jf. føresegner.
Vegen er definert som en felles avkjørsel for boligene innenfor byggefeltet. Vegen er planlagt
etablert i samsvar med kommuneplanen krav, dvs minst 10 % hellingsgrad, unntatt på rette
strekninger inntil 60 meter som kan ha hellingsgrad 12 %. Vegen er foreslått med 2 korte rette strekk
med 12 %, og 10 % helling i kurvene i starten av vegen.
Kommuneplanens § 2.1.2:

Som nevnt er planlagt ny adkomstveg inn i området planlagt opparbeidet med hellingsgrad i samsvar
med kommuneplanens §2.1.2, dvs maks hellingsgrad 1:10 (10%) med unntak av 2 rette korte strekk
som har hellingsgrad 1:8.33 (12%):

Figur 25 – Terrengprofilen viser at eksisterende terreng har forholdsvis sterk helling i starten av vegtraseen. Vegen er
planlagt etablert i samsvar med kommunens krav, dvs minst 10 % hellingsgrad unntatt for en rett strekning på 60 meter
som har hellingsgrad 12 %.

Planføresegnene stiller rekkefølgekrav vedr. når vegen skal være ferdig opparbeidet.
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6.9 Tilgjengelighet for gående – Planforslaget viderefører gjeldende situasjon for gående i området,
slik at kjørevegen som har fartsgrense 30 km/t også skal brukes av myke trafikanter.
Planforslaget tilrettelegger også for opparbeiding av gangforbindelse i form av tursti fra fergekaia til
byggeområdet, som vil kunne fungere som en snarveg. Man ser for seg at denne vil være svært nyttig
for de som pendler med ferga til Ålesund. Gangvegen er plassert i bratt terreng, og det vurderes som
ikke gjennomførlig å etablere stigningsgrad med universell tilgjengelighet langs hele traseen uten
samtidig å påføre naturen store terrenginngrep. Fylkeskommunen har etter arkeologisk registrering
bedt om at omtrent hele friområdet får hensynssone 570 – Bevaring kulturmiljø og samtidig har bedt
om at stien blir regulert med 1 meter bredde, samt blir plassert lengst mulig unna kulturminnet vest
for planområdet. Grendelaget og kommunen har bedt om at man utfordrer Fylkeskommunen vedr.
kravet om bredde, og man har derfor tilrettelagt for en sti som følger terrenget men som vil få en
bredde på 1.6 meter gjennom friområdet. Kommunen har i tillegg foreslått at man ikke konkret
bestemmer stiens trase i plankartet, men heller avsetter et areal som traseen kan plasseres innenfor,
og at konkret trase først blir bestemt i byggesak etter at man har funnet den beste traseen i
terrenget. Plankartet har derfor ikke formålet tursti lenger, men har et bestemmelsesområde med
tilknyttede bestemmelser som tilrettelegger for at det skal etableres sti i en trasé innenfor området.
Grendelaget har også uttrykt ønske om at det skal etableres en gangsti med universell utforming som
gir tilkomst for alle frem til et utsiktspunkt. Dette ønsket er imøtekommet ved at man har foreslått
makebyte med kommunen for å flytte lekeplassen lenger mot vest, og dermed gi lekeplassen den
beste utsiktstomta innenfor området. Innenfor lekeplassen er det tilrettelagt for at det kan etableres

Figur 26 Bestemmelsesområdet som gir mulighet for etablering av gangsti innenfor arealet, er markert med sort stiplet linje i
illustrasjonen over. Bestemmelsesområdet tilrettelegger også for at det kan lages en stiforbindelse mot vegen «Nøreodden»
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en gangsti med universell utforming og bredde på 1,8 meter frem til et utsiktspunkt som gir flott
utsikt mot nordvest, vest, sør og sørøst. Denne stien vil da kunne videreføres i 1,6 m bredde i
terrengets hellingsgrad og knyttes sammen med stien som er planlagt frem til fergekaia gjennom
friområdet.
Etter kommunens anmodning har man i tillegg tilrettelagt bestemmelsesområdet slik at det er mulig
knytte denne stien sammen med sti mot vegen Nøreodden.
6.10 Universell tilrettelegging
• Planen forholder seg til TEK17 i forhold til tilgjengelighetskrav og universell utforming av felles
utearealer. For planområdet betyr dette i hovedsak at det prinsipielt skal være maks stigningsgrad
mellom parkeringsplass og inngangsparti på 1:15 der dette er mulig. Dersom det blir etablert boliger
med tilgjengelighetskrav, gjelder kravet om stigningsgrad 1:15 mellom parkering og inngangsdør der
dette er mulig. Videre skal det være tilgang fra boenhetene til bod og uteplass med samme
stigningskrav. For felles uteareal skal det etableres adkomst til lekearealet med stigningsgrad 1:15
dersom dette er mulig, og deler av lekearealet skal være flatt. Planforslaget tilrettelegger i tillegg for
etablering av en universelt utformet tursti gjennom lekearealet som skal gi tilgang til et utsiktspunkt
som vil være tilgjengelig for alle.
6.11 Uteoppholdsareal
• Privat og felles uteoppholdsareal: Planen tilrettelegger for privat uteoppholdsareal innenfor eget
tomteareal for BFS-områdene, og felles uteareal på lekeareal og innenfor området BKS1. I praksis vil
tilliggende friområder, der terrenghellingen tillater det, også utgjøre felles utearealer for boenhetene
samt for nærområdet ellers.
• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal: Alle eneboligtomter vil ha mulighet for privat
uteareal med god størrelse. For flere av tomtene vil utearealet ha forholdsvis flatt terreng på den
delen av tomten som grenser til internvegen, og hellende terreng på andre deler av tomten. Vi
vurderer likevel at det kun er et begrenset areal innenfor byggeområdet som ikke ivaretar kravet om
stigningsgrad på maks 1:3 for uteareal.
For konsentrert bebyggelse ser man for seg at uteareal vil kunne utgjøre ca 200 m2, dvs ca 50 m2 pr.
boenhet. Dette vurderes som tilfredsstillende for denne type bebyggelse.
• Lekeplasser: I gjeldende kommunedelplan er det avsatt et areal innenfor planområdet til friareal
som er eiet av kommunen. Arealet er inneklemt mellom boligareal og har en størrelse på 853 m2.
I møtet som ble avholdt med Ytre Fauske og Aursnes Grendalag 16.12.20, ble det gitt innspill om at
det er ønske om å videreføre samme plassering og utforming for arealet som det fremgår av
kommunedelplanen. Dette med grunnlag i at det er planlagt etablert forskjellige arrangement i
tilknytning til sørlig del av friområdet, som da er planlagt å fungere som et utsiktspunkt for
rekreasjon og sosialt samvær.
I plankartet er arealet foreslått flyttet til den delen av planområdet som gir best utsiktsforhold, og
har økt størrelsen til 932 m2 i forhold til avsatt areal i kommuneplanen. Det er også tilrettelagt for
etablering av universelt utformet gangsti innenfor lekearealet som skal gi tilkomst for alle til et
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utsiktspunkt. Grendalaget har i brev av 11.04.21 stilt seg positiv til planene etter at disse ble
presentert for dem i møte mellom forslagsstiller og representanter fra Grendalaget.

Figur 27 Kartutsnittet til venstre viser utforming av friområdet i gjeldende kommunedelplan med 853 m2. I kartutsnittet til
høyre vises foreslått plassering og utforming av arealet med grønn farge og 932 m2. Blå linje i illustrasjonen til høyre
markerer arealet som er grønt i kommuneplankartet.

Kommuneplanen stiller krav til at alle boenheter skal ha tilgang til en nærlekeplass på minst 200 m2,
og at inntil 20 boenheter skal være felles om arealet. Samtidig skal det avsettes 50 m2 pr boenhet til
lekeplass og andre friområde. Videre skal alle boenheter innen gangavstand på 250 meter ha tilgang
til en kvartalslekeplass på minst. 1500 m2.
Nærlekeplass: Planforslaget vurderer at ca 200 m2 av f_BLK1 bør etableres som en nærlekeplass for
beboerne innenfor planområdet og for nærområdet. Man ser for seg at det er naturlig at den delen
av arealet som er plassert nærmest vegen blir etablert som nærlekeplass, og at resterende areal blir
opparbeidet av Grendalaget, til et attraktivt og inspirerende rekreasjonsområde. Illustrasjonsplanen
foreslår en mulig løsning for sti og opparbeiding av nærlekeplass, samt plassering av utsiktspunkt.
Føresegner stiller krav til at del av lekeplassen opparbeides i samsvar med kommuneplanens krav til
nærlekeplass, dvs. sandkasse, benk, noe fast dekke i samsvar med krav til universell utforming, og 2
lekeapparater. Sistnevnte utgjør en økning i forhold til kravet i kommuneplanen, fra 1 til 2
lekeapparater. Etter offentlig høring er det kommet innspill fra kommunens barne og
ungdomsrepresentant, som mener at det bør stilles krav til enda flere lekeapparat, og at noen av
disse bør forbeholdes de yngste barna. Som følge av dette tilrettelegger planføresegnene nå for at
det skal etableres et lekeelement nr 4, som er definert som et balanseapparat/element som er
tilpasset de minste barna. Dermed sikres det at 2 lekeelement (balanseelement og sandkasse) er
tilpasset de minste barna.
Kvartalslekeplass: Planområdet hører naturlig til området som dekkes av eksisterende
nærmiljøanlegg for Ytre Fauske og Aursnes Grendalag, med plassering kun 140 meter fra
planområdet. Dette arealet er opparbeidet med svært høy standard, og vurderes å kunne fungere
som en kvartalslekeplass for planområdet, selv om arealstørrelsen ikke tilfredsstiller kravene med en
arealstørrelse på ca 870 m2. Krav til arealstørrelse er 1500 m2 i utgangspunktet.
Andre friområder: I umiddelbar nærhet til planområdet har beboerne tilgjengelig et tilnærmet
ubegrenset friareal, som kan benyttes til frilek i naturen. Spesielt arealet vest for planområdet
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vurderes til å inneha svært gode kvaliteter. Sistnevnte areal ser ut til å ha en størrelse på mellom 8 og
10 dekar.
Summen av ovennevnte vurderes til at beboere innenfor planområdet vil ha dekket behovet for
lekearealer og utearealer med god margin.
• Ivaretakelse av eksisterende og ev. ny vegetasjon: Man ser for seg at den delen av nye tomter som
har forholdsvis bratt hellende areal, og som grenser til natur, vil få videreført eksisterende
vegetasjon, dvs videreføres som naturtomter.
• Turveier: Kommunen har stilt krav om at regulert tursti i gjeldende plan videreføres i denne planen.
Fylkeskommunens kulturavdeling har imidlertid bedt om at stien blir etablert så smal som mulig for å
påvirke det nærliggende kulturminnet i minst mulig grad. Offentlige myndigheter har i innspill til
oppstartsmelding bedt om at man tilrettelegger for universell utforming. Sistnevnte vurderes som
ikke mulig siden terrenget er svært bratt i området, og opparbeiding av sti med universell utforming
vil medføre store terrenginngrep i naturen. Man har derfor tilrettelagt for en tursti med 1.6 meter
bredde og uten terrenginngrep i samsvar med Fylkeskommunens anmodning. Stien blir bratt der
terrenget er bratt, men dette vurderes som vanskelig å unngå dersom man skal ta hensyn til
fylkeskommunens krav om at stien skal etableres slik at den påvirker kulturminnet i minst mulig grad.
Turstien er planlagt etablert som gruset sti i regulert bredde.

Figur 28 Estimert tursti i trasé fra fergekaia og frem til boligområdet er estimert med en bredde på 1.6 meter innenfor
friområdet og 1.8 m bredde innenfor lekearealet. Stien vil få et par korte strekk med bratt stigningsgrad, inntil ca 1:2.5.
Dette er brattere enn kravet til hellingsgrad for uteoppholdsareal og lekeareal, som er 1:3. Innenfor lekearealet og frem til
utsiktspunkt innenfor lekearealet, er stiens hellingsgrad estimert med 1:15, dvs universell utforming.

Grendelaget har i møtet som ble avholdt 16.12.20 gitt uttrykk for blant annet at de ønsker at planen
tilrettelegger for etablering av et utsiktspunkt i tilknytning til regulert sti. For å imøtekomme dette
ønsket, har man tilrettelagt for at lekearealet er foreslått med best mulig plassering i forhold til
utsiktsforhold og i tillegg tilrettelagt for etablering av en gangsti frem til et utsiktspunkt innenfor
lekearealet med universell utforming og bredde 1.8 meter. Det er videre tilrettelagt for at denne
gangstien kan videreføres med en bredde på 1.6 meter i samme hellingsgrad som terrenget frem til
fergekaia over friområdet.
• Atkomst og tilgjengelighet: Allmennhetens tilgjengelighet til friarealer blir sikret ved etablering av
ovennevnte tursti. Turstien skal være åpen for allmennheten.
• Sesongbruk: Ingen spesielle kvaliteter som medfører sesongbruk.
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6.12 Landbruksfaglige vurderinger: Ikke relevant siden arealet ikke har vært brukt som
landbruksareal.
6.13 Kollektivtilbud: Planområdet har sentral plassering i forhold til kollektivtransport med kort
avstand til ferge og bussforbindelser.
6.14 Kulturminner
• Løsninger i forhold til kulturminner – Som nevnt ble det ikke gjort funn av kulturminner innenfor
planområdet i forbindelse med arkeologisk registrering. Men fylkeskommunen har likevel bedt om at
et større areal enn tidligere skal ha hensynssone H570-bevaring kulturmiljø, for å sikre at det ikke
kommer bebyggelse tett inntil kulturminnet som er avdekket tidligere. Det er i den forbindelse at
man har bedt om at stien skal etableres så smal som mulig og så skånsomt som mulig i forhold til
kulturminnet.

Figur 29 Kartutsnitt fra Fylkeskommunens kulturavdeling som viser ønsket hensynssone som skravert areal.
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Figur 30 E-post fra fylkeskommunens kulturavdeling etter arkeologisk registrering.

6.15 Sosial infrastruktur
Det vil bli behov for barnehageplasser og skoleplasser for 10-11 nye boenheter.
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6.16 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett
Rammeplan som beskriver planlagt håndtering av vann, avløp og overvann følger planforslaget.
Planen inneholder 3 kart med informasjon om rør-traseer og dimensjoner.

Planskisse – løsning for spillvann

Planskisse – løsning for overvann
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Planskisse – løsning for vanntilknytning

6.17 Plan for avfallshenting
Man har tilrettelagt tilkomstvegen til området slik at det blir mulig for renovasjonsbilen å snu på den
nye tilkomstvegen. Ønsket løsning blir da at alle triller avfallsdunkene frem til vegen på hentedagen.
Etablering av felles oppsamlingsordning krever vanligvis et betydelig større antall beboere innenfor
et område enn hva denne planen genererer, og er derfor ikke aktuelt her.
6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS
a) Det er avklart i tidligere utredning at byggeområdet har sikker byggegrunn, jf. Kap. 5.
b) Hoveddelen av byggeområdet har tidligere vært utredet i forhold til skredfare jf. Kap.5. men ikke
hele boligområdet. Nordvestlig del av byggeområdet er plassert utenfor det utredede området.
Avgrensingen av kartleggingsområdet i tidligere utført skredvurdering (av NVE) har trolig vært basert
på at det ikke var planlagt bebyggelse nedover i skråningen. Terrenget er ellers likt annet terreng i
området som ikke har skredfare, og del av terrenget er forholdsvis flatt. Denne planen tilrettelegger
altså for boligareal som er litt utvidet i forhold til avsatt boligareal i kommuneplanen, og det er derfor
behov for å vurdere det utvidede boligarealet i forhold til skredfare i planarbeidet.
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I den forbindelse har man vært i dialog med NVE, som har stilt krav til at det må foretas en vurdering
av området basert på
befaring i terrenget. NVE
vurderer videre at det
ikke bare er
terrenghelling som
avgjør om det er reell
fare eller ikke, men også
om det er løsmasser,
steiner eller skrenter i
dette området som kan
rase ut eller være til
ulempe ved
opparbeidelse av
tomtene. Dersom det er
skrenter som man
vurderer kan være til
fare, bør planen svare ut
hvordan man planlegger
å sikre mot slik fare. NVE
vil altså ikke kreve en full
rapport med skredvurdering dersom plandokumentene inneholder en vurdering som er konkret og
relevant for området.
Man har derfor gitt koordinater for den delen av arealet som ønskes benyttet som byggeområde
men som tidligere ikke er vurdert i forhold til skredfare. 28.11.20 ble det foretatt befaring i området
og punktene for skredområdet ble satt ut i terrenget. Dette ble utført av en maskinentreprenør og

Figur 31 Arealet som tidligere er vurdert i forhold til skredfare er avgrenset til området nord for rød stiplet linje. Når man nå
ønsker å benytte del av arealet nord for denne linjen, er det behov for å vurdere om det er forhold ved området lokalt som
tilsier at her kan være skredfare. Tallene 1-9 representerer punkt i terrenget som er avbildet under. Plankartet er oppdatert
etter at denne illustrasjonen ble laget.
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tiltakshaver. I tillegg har plankonsulent vurdert arealet 18.12.20. Med grunnlag i dette er det foretatt
en konkret vurdering og fotografering av arealet. Det er da tomt 3 og 4 som er plassert på areal som
tidligere ikke har vært vurdert i forhold til skredfare.

Figur 32 Til høyre: Dronefoto med
avmerking av grense faresone.
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Man har i tillegg foretatt en
studie av terreng-hellingen
med grunnlag i grunnkartet.
Illustrasjonene viser
grunnkartets gjengivelse av
terrenget i 3D visualisering.
Vår vurdering er at den delen
av området som har brattest
terreng innenfor det
uavklarte området, har en
hellingsgrad på mellom 1:2
og 1:4 i området som
tidligere ikke har vært
utredet for skredfare. Deler
av området er nesten flatt.

Figur 33 Stiplede linjer i illustrasjonene over markerer grense for skredfare. Hus på tomt
nr 3 og 4 er plassert utenfor tidligere avklart skredfaregrense, men man vurderer at
deler av arealet på tomt 3 og 4 er nesten flatt, og at øvrig del av området har en
hellingsgrad som ikke disponerer for skredfare.
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Innenfor tomt 3, omtrent ved husets nordvestlige hjørne, finnes en bergknaus med høydeforskjell ca
2- 3 meter. Ut over dette vurderes terrenget å ha forholdsvis jevn hellingsgrad som ikke vurderes å
medføre skredfare.

Figur 34 – illustrasjonen over viser at terrenget i området har omtrent tilsvarende hellingsgrad som øvrig nærliggende
tidligere utredet areal. Det er hovedsakelig tomt 3 og 4 som er plassert delvis innenfor arealet som ikke er utredet tidligere.
Hvit stiplet linje markerer faregrensene.

Man har i tillegg laget terrengsnitt av arealet i linjene jf. kartet under.

Figur 35 Røde linjer markerer terrengsnitt som er vist i terrengprofilene under. Snittene viser terrenget i byggeområdet som
vurderes i forhold til skredfare. NB Illustrasjonsplanen er oppdatert etter at denne illustrasjonen ble laget.
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Figur 36 terrengsnitt 1-2-3 viser bratthet i terrenget i området som vurderes i forhold til skredfare.

Med grunnlag i
befaring og fotodokumentasjon,
vurderer vi at det
ikke er avdekket
løsmasser, steiner
eller skrenter som
vurderes kan rase
ut eller utgjøre fare
i forbindelse med
grunnarbeid.
Terrenget vurderes
ellers til stort sett å
være likt øvrig
terreng i området
som tidligere er
avklart å være
utenfor
skredfaresonen.
Innmåling av de
avbildede
punktene er utført
av grunnentreprenør.
I og med at
byggeområdet
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grenser til friareal som har forholdsvis bratt terreng, har man gitt en føresegn i forbindelse med
opparbeiding av boligareal som stiller krav til at alt uteareal som kan innebære fare skade ved fall,
skal sikres med gjerde. Tellende for slik vurdering skal være ikke bare bratthetsgrad, men også
lengde/strekning for mulig fall, siden terrenget er forholdsvis bratt i utkanten av tomtene, både i
nord og vest.
Konklusjon: Vår vurdering er at det utvidede byggeområdet ikke har skredfare, med grunnlag i at det
har tilsvarende hellingsgrad og terrengforhold som det tilliggende byggearealet. Vi har heller ikke
avdekket at området har løsmasser, steiner eller skrenter i dette området som vurderes å være i fare
for å rase ut eller være til ulempe ved opparbeidelse av tomtene.
6.18.1 Avgrensing av byggeområdet ved tomt 3, og 5-6-7
I forbindelse med offentlig høring er det kommet innspill som beskriver at man er skeptisk til at det
er regulert byggeområde innenfor regulert skredfaresone. Området dette gjelder, er nordsiden av
tomt 5, 6 og 7. Siden terrenget her ikke er konkret utredet i forhold til skredfare, har man valgt å
regulere faresone som samsvarer med aktsomhetssonen for området. På samme måte som for
området lenger vest, vurderes det at det ikke foreligger reell skredfare.
Man har imidlertid med bakgrunn i innspillene, foretatt en ny vurdering av hvor det er
hensiktsmessig å plassere formålsgrense for byggeareal mot nord i dette området, basert på
prosjektering for byggesak. I denne sammenheng er det utarbeidet helningskart for tomta som viser
areal som er brattere enn 25 grader. Dette kartet synliggjør hvilke arealer som kan være vanskelig å
bebygge. I tillegg har vi foretatt prosjektering for byggesøknad på tomt 7, og i den forbindelse
planlagt utforming og plassering for 2-mannsbolig og garasje med parkering. Boligen er planlagt med
en halvetasje under terreng for å tilpasses det hellende terrenget mot nord. I tillegg er det planlagt
en mindre støttemur. Ved planlagt prosjektering vurderes det at foreslått tomt fremstår som en
boligtomt som kan bebygges uten store utfordringer, og som vil gi svært gode bokvaliteter, se

Kartutsnittet viser helningskart for planområdet. Arealer som er brattere enn 25 grader er vist med mørk farge.
Illustrasjonen er sammenstilt med illustrasjonsplanen, og viser at det hovedsakelig ikke er planlagt bebyggelse i de bratteste
områdene. Kun for tomt 6/BKS1 er det bratte terrenget planlagt bebygget, her er det tenkt bygning med parkerings i
underetasje, slik at bygningen kan tilpasses det hellende terrenget.
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illustrasjoner. Selv om terrenget er bratt, vurderes det som uproblematisk å opparbeide terrenget
som ønsket. Med bakgrunn i innspillene har man likevel funnet det hensiktsmessig å trekke
formålsgrensen for boligareal lenger mot sør enn tidligere, og de bratteste arealene i dette området
er nå regulert til friområde. Denne endringen gjelder for tomt 3, 5, 6 og 7. For tomt 3 er det foretatt

Kartutsnittet over viser hvordan man nå foreslår å
regulere avgrensning for tomt 5-6-7 i nord.

Kartutsnittet over viser hvordan tomt 5-6-7 var
regulert tidligere.

Kartutsnittet til venstre viser hvordan man ønsker å
bebygge tomt 7, dette er situasjonsplan for
byggesøknad. Fasade øst i illustrasjonen under viser
hvordan terrenget er planlagt opparbeidet, og viser
også at det vil være uproblematisk å etablere
bygningen i terrenget. Fasadetegningen viser hvordan
terrenget er i snittlinje 3 (i situasjonsplanen til
venstre).
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en liten justering av grensen mot lekeplassen, som igjen er forskjøvet nøyaktig like mye mot øst.
Lekeplassens areal er nøyaktig det samme som tidligere, dvs 932 m2. Den lille justeringen i areal er
fordelt på tomtene øst for lekeplassen.

Kartutsnittet over viser hvordan man nå foreslår å
regulere avgrensning for tomt 3 i nord.

Kartutsnittet over viser hvordan tomt 3 var
regulert tidligere.

6.19 Rekkefølgebestemmelser
Det er gitt rekkefølgekrav i forhold til tidspunkt for opparbeiding av tilkomstveg, lekeareal og
opparbeiding av tursti. I tillegg rekkefølgekrav vedr. tidspunkt for stenging av avkjørsel.

7 Konsekvensutredning
7.1 Konsekvensutredning etter konsekvensutredningsforskriften
Planforslaget er hovedsakelig i samsvar med overordnet plan. Man vurderer derfor at planen ikke
utløser krav om konsekvensutredning.

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser
beskrives når planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller
vedtekt eller når planen vil medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle
avbøtende tiltak skal beskrives.
8.1 Overordnede planer
Man vurderer at planforslaget hovedsakelig viderefører kommuneplanens formål. Grønt areal har
fått en justering, men har beholdt størrelsen. Siktforhold fra lekearealet vurderes som tilsvarende

36

Planbeskrivelse
Detaljreguleringsplan for Fjordkrona på Aursneset
Del av gnr 1 bnr 1 – Område BU9 i kommuneplanen
PlanID: 15282020002 - Dato 18.12.2020, rev. 20.05.2021, rev. 02.12.2021, rev 17.01.22

som i overordnet plan, og justeringen vurderes til å gi liten virkning. Boligareal er utvidet litt mot
nord og vest, men ikke så mye at det gir virkning i særlig grad for planen som helhet.

Figur 37 Kommuneplanen

Figur 38 Planforslaget

8.2 Landskap
Landskapet innenfor planområdet vil nødvendigvis bli endret i forbindelse med utbyggingen, fra å
hovedsakelig ha urørt natur til å bli bebygget. Imidlertid så innebærer utbyggingen en
utvidelse/forlenging av eksisterende bebyggelse både sør og øst for byggeområdet, slik at når
utbyggingen er ferdigstilt og alle sår i terrenget har vokst til igjen, vil planområdet og nærområdet
fremstå som en helhet av utbygget areal. Friarealene vest og nord for planområdet vil bli videreført
som før.

Figur 39 - 3D visualiseringen viser at det nye byggeområdet (til venstre i illustrasjonen) vil utgjøre en avgrenset utviding av
det eksisterende boligområdet.

8.3 Stedets karakter, form og estetikk
Nærområdet består stort sett av småhusbebyggelse med flertall av lignende tomtestørrelser som i
denne planen. Type bebyggelse vil derfor videreføre nærområdets karakter, selv om hustypen med
takform uten møne vil ha et mer moderne uttrykk enn nærområdet.
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8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi
Plankartet vil sikre at kulturminnet i nærheten ikke blir påvirket av nærliggende ny bebyggelse ved at
det blir etablert en betydelig større hensynssone rundt kulturminnet enn hva som var der tidligere.
Samtidig imøtekommer planen rådet fra kulturminnemyndighetene om å tilrettelegge for en
forholdsvis smal sti som er plassert i god avstand fra kulturminnet. Dette vurderes som en svært
positiv virkning i forhold til kulturminnet.
8.5 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.
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.»
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Vi vurderer at den sentrale plasseringen av planområdet med eksisterende bebyggelse tett på, samt
at området i hovedsak 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.»
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.
8.6 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
Byggeområdet er plassert tett inntil et flott naturområde, og det er naturlig å tenke at folk i
nærområdet ønsker å benytte området til rekreasjon og turgåing. Man vurderer at planen ivaretar
allmennhetens interesser ved å gi en svært god tilgang til naturområdene ved planområdet via
turstien det er tilrettelagt for. I tillegg har man tilrettelagt for universell tilkomst til og etablering av
et utsiktspunkt som kan planeres, gruses og etableres benker eller lignende på for sosialt samvær og
rekreasjon. Man vurderer at rekreasjonsinteresser blir styrket i forhold til dagens situasjon ved
gjennomføring av denne planen.
8.7 Uteområder
Ved å tilrettelegge for romslige tomter, vurderer man at forholdene ligger svært godt til rette for å
kunne etablere uteområder av svært god kvalitet. Videre består nærområdene av store
naturområder, og internt i feltet er det tilrettelagt for et stort lekeareal. Sistnevnte har et betydelig
større areal enn minstekravet for nærlekeplass for dette området, og vil også fungere som et felles
uteoppholdsareal for alle aldersgrupper. Gjennomførng av planen vurderes å gi positiv virkning i
forhold til uteområder.
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8.8 Trafikkforhold
• Vegforhold – Vegtilkomst til planområdet
vil skje via eksisterende kommunale veger i
en strekning på ca 530 meter. Vegbredde på
kommunale veger er henholdsvis 5 og 6
meter. Fartsgrense på vegen er oppgitt til 50
km/t i vegkart.no, men i praksis er vegen
skiltet med 30 km/t.
Tilkoblingen til kommunal veg skjer i
yttersving, slik at man vurderer at
siktforholdene vil være gode ved innkjøring
på den kommunale vegen fra internvegen.
Sistnevnte vurderes som en felles avkjørsel.
Felles avkjørsel har en lengde på 80 meter og
har snuhammer i enden. Internvegen er
planlagt med 4 meter bredde + 0,5 m
Figur 40 – Kommunal tilkomstveg frem til planområdet er
vegskulder, til sammen 5 meter vegbredde.
registrert med 50 km/t i SVVs database, men har i praksis en
Dette vurderes som tilstrekkelig for det antall fartsgrense på 30 km/t.
boenheter som er planlagt på området.
Internvegens stigningsgrad er planlagt i samsvar med kommuneplanens krav, med stigningsgrad
1:10, unntatt for 2 korte rette strekninger med stigningsgrad 1:8.33.
• Trafikkøkning/reduksjon: Gjennomføring av planen vil kunne gi trafikkøkning på mellom 2-5 ÅDT
pr boenhet. Planen tilrettelegger for inntil 11 nye boenheter, hvilket vil utgjøre at trafikkøkning
etter gjennomføring av planen kan bli mellom 20 og 55 ÅDT.
• Kollektivtilbud – Finn kart viser at Fjordvegen har bussforbindelse og at nærmeste holdeplass er
plassert kun 140 meter fra planområdet.
8.9 Barns interesser
• Gjennomføring av planen vil medføre at del av det eksisterende innklemte friområdet får en justert
plassering og får bedre utsiktsforhold enn eksisterende areal, samt blir opparbeidet som en
nærlekeplass. Den blir samtidig gjort tilgjengelig for barn fra nabolaget. Videre vil tilliggende
naturområder bli gjort tilgjengelig for allmennheten ved opparbeiding av en sti fra planområdet,
hvorav deler av stien skal gjennomføres med universell utforming. Man vurderer at planen fremmer
barns interesser på en god måte.
8.10 Sosial infrastruktur
• Skolekapasitet: Man er ikke kjent med at skolekapasitet er begrenset i forhold til planlagt
utbygging.
• Barnehagekapasitet: Man er ikke kjent med at barnehagekapasitet er begrenset i forhold til
planlagt utbygging.
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8.11 Universell tilgjengelighet
Planområdet er planlagt tilrettelagt for universell tilgjengelighet ved at parkering og inngangsparti
blir plassert på samme nivå, og tek17 med krav om 1:15 stigning mellom parkering og inngangsparti
kan dermed ivaretas. Også lekearealet vil få tilkomst med stigningsgrad 1:15, samt deler av arealet
med stigningsgrad 1:15.
8.12 ROS
• Rasfare – Viser til punkt 6.18.
• Flomfare-Ingen virkning
• Vind- Bebyggelse nær sjøen kan være mer utsatt for sterk vind ved spesielle vindretninger, dette
vurderes i forbindelse med utbygging.
• Støy-Multiconsult har utført støyvurdering for planområdet. Støynivå er beregnet både for
trafikkstøy og støy fra fergekai. Rapporten er vedlagt planforslaget i sin helhet og konkluderer med at
byggeområdet i sin helhet er plassert i hvit støysone:

Figur 41 Konklusjon i støyrapporten, som er vedlagt i sin helhet.

• Luftforurensning- Ingen virkning
• Forurensning i grunnen- Ingen virkning
• Beredskap og ulykkesrisiko- Ingen virkning
• Andre relevante ROS tema- Ingen virkning
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Figur 42 Multiconsult: Figur 5-1: Støysonekart i 4 meters høyde, Gul sone Lden 55dB- 65 dB, Rød sone Lden ≥65 dB.
Beregningene viser at grenseverdi for utendørs oppholdsområde på Lden = 55 dB gitt i T-1442 er tilfredsstilt.

Figur 43 Multiconsult: Figur 5-3: Støysonekart i 4 meters høyde, Gul sone LAFmax 60dB-80 dB, Rød sone LAFmax ≥80 dB.
Beregningene viser at grenseverdi for maksimalt lydnivå fra havner LAFmax = 60 dB gitt i T-1442 er tilfredsstilt.
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8.13 Jordressurser/landbruk - Ingen virkning
8.14 Teknisk infrastruktur
• Vann og avløp – VA-rammeplan er utarbeidet og vedlagt planforslaget.
• Trafo – Ikke behov for ny trafo. Eksisterende trafo har tilstrekkelig kapasitet.
8.15 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 3 km, og
klimaendringer vurderes ikke til å påvirke tilgjengeligheten.
Flomfare: Planområdet er plassert i hellende terreng, og det må i forbindelse med VA-rammeplan tas
høyde for at området må dimensjoneres for å kunne håndtere overvann fra nærliggende terreng i
ekstremsituasjoner med unormalt mye nedbør på kort tid.
Skredfare: Hoveddelen av byggeområdet er klarert i forhold til skredfare av NVE, og man har i tillegg
foretatt konkrete vurderinger på området i forhold til den delen av området som ikke ble vurdert av
NVE i forrige runde. Grunnforholdene vurderes som trygge og uten fare for utgliding av masser. Man
kan ikke se at klimaendringer vil påvirke området i forhold til skredfare.
Vannforvaltning og overvann: VA-planen definerer hvordan overvann skal håndteres. Vi tar sikte på
at VA-planen skal håndtere overvann både fra byggeområdet og nærområdet på en måte som sikrer
tilstrekkelig kapasitet ved forestående klimaendringer.
Naturmiljø og friluftsliv: Planområdet er plassert i utkanten av et større boligområde, og det finnes et
større sammenhengende naturområde tilgrensende byggeområdet. Man vurderer at klimaendringer
ikke vil representere en vesentlig begrensning for eventuelle arter som er i forflytning, siden
naturområdene like ved skal videreføres som før.
Landbruk: Området har ikke være nyttet til landbruk, og man kan ikke se at klimaendringer vil påvirke
landbruksinteresser hva angår planområdet.
Bygg og anlegg: Man tilrettelegger i denne planen for etablering av bygninger utenfor
aktsomhetssone for skredfare i et område som hverken har flomfare eller usikre grunnforhold, og
vurderer at bygninger dermed vil tåle godt fremtidige klimaendringer forutsatt at byggene etableres
med tilstrekkelig styrke i forhold til vindlast, hvilket blir ivaretatt jf. krav i tek17.
Infrastruktur og samferdsel: Man kan ikke se at fremtidige klimaendringer vil påvirke infrastruktur i
nærområdet, dette med grunnlag i at tilkomstveger ikke vurderes å være påvirket av aktsomhetsoner
for naturfarer.
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8.16 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. Videre vurderer man at området ikke har vært i bruk som landbruksareal, og at området
er plassert litt utenfor sentrum. Med bakgrunn i ovennevnte mener man at det er korrekt å
tilrettelegge for en utnytting av området som foreslått.
8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen - Ingen virkning
8.18 Konsekvenser for næringsinteresser - Ingen virkning
8.19 Interessemotsetninger – Ingen kjente
8.20 Avveining av virkninger
Man vurderer at de fremtredende virkninger av gjennomføring av planen er positive, ved at området
blir etablert som en videreføring av eksisterende bebyggelse med tilsvarende tetthet som
nærområdet, og ved at planen viderefører grønne areal som skal nyttes til lek og rekreasjon med
samme arealstørrelse som i kommuneplanen, og samtidig gjør tilgrensende friområder mer
tilgjengelige for nærområdet.

9 Innkomne innspill
9.1 Merknader til oppstartsmelding:
1) FYLKESMANNEN:
a) Minner om at det skal utføres ROS-analyse som skal utrede forhold som har betydning for om
arealet er egnet til utbyggingsformål. Viser til rettleder og minner om at område med fare, risiko eller
sårbarhet skal avmerkes i plankartet som hensynssone. Reell fare skal avklares på plannivå. b) Minner
om at mulige klimaendringer skal vurderes og eventuelt hensyntas i planarbeidet. Viser til
dokumentet «Klimaprofil Møre og Romsdal». c) Støyforhold fra fergekaia og vegen må avklares ved
utarbeiding av støyvurdering. Nødvendig støyskjerming skal tas inn i plankart og føresegner. d)
Minner om at Statlige planretningslinjer for samordnet bustad-, areal- og transportplanlegging skal
ligge til grunn for planarbeidet. (Tilrettelegge for kompakte byar og tettstader, redusere
transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlege transportformer). e) Gbnr 1/64 –
Eksisterende regulert grønt areal kan ha verdi for eksisterende bebyggelse. Ved flytting av arealet må
tilkomst og løsning også passe for eksisterende bebyggelse. Viser til rettleder vedr. leikeplasser og ber
om at opparbeiding av lekeareal sikres med rekkefølgekrav.
Kommentar: a) ROS-sjekkliste er utført og de forskjellige temaer er omtalt i planbeskrivelsen. Man
har hatt dialog med NVE i forbindelse med utføring av ROS-sjekkpunktene og vurderingene tilknyttet
dette. b) Virkning av klimaendringer er omtalt i kap. 8. c) Støyvurdering er utført og har konkludert
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med at byggeområdet og lekearealer plassert i hvit støysone d) Når det gjelder forholdet til Statlige
planretningslinjer for samordnet bustad-, areal- og transportplanlegging, så er dette vurdert i kapittel
8. e) Inneklemt grønt areal har fått justert plassering og er regulert til lekeareal i planforslaget, og
føresegnene sikrer at også eksisterende bebyggelse kan være felles om arealet. Det er gitt
rekkefølgekrav i forhold til tidspunkt for opparbeiding av lekeareal.
2) MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE:
a) Informerer om gravrøyser på Aursneset. Rår til at grønt areal i kommuneplanen blir opprettholdt
for å unngå skade og skjemme kulturmiljøet. Rår til at et område rundt gravminnet får omsynssone C
(H570) for å hindre at BU9 blir utvida lenger mot vest nærmere gravminnet. Fylkeskommunen vil
avgjøre utstrekning på omsynssona., og resultatet av arkeologisk registrering vil kunne påvirke
omsynssona. Gangstien må vurderes av Fylkeskommunen og de ber om å få tilsendt kart som viser
plassering. Stiller krav om arkeologisk registrering og gir div info vedr. dette. Kostnadsoverslag
vedlagt. b) Samferdselsavdelingen: Er enig i kommunens vurdering av regulert kjøreveg. Ber om at
det blir vurdert om krysset til KV1006 Fauskevegen bør utbedres med trafikkøy (dråpe) pga økt
trafikk. Når antall nye boenheter blir kjent vil de vurdere om det skal stilles krav om etablering av
gang- sykkelveg mot Aure sentrum – 1 km strekning for å sikre trygg skoleveg for barn og unge. c)
Minner om at barn og unge må ha særskilt fokus i plansaken og viser til rettleder. Planen må sikre
uteareal med tilstrekkelig størrelse, lett tilgjengelig, god utforming og plassering i forhold til bygg,
tilkomst og parkering, gode solforhold. Arealet må sikres i plankart og føresegner. Trafikkløsning
internt i feltet må gi tilfredsstillende trafikksikkerhet og helst barnevennlige og bilfrie soner. d)
Universell utforming bør legges til grunn i planleggingen (dvs tilgjengelighet for alle). e) Statlege
planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og transportplanlegging skal ligge til grunn for
planarbeidet. Planarbeidet må vise korleis dette er teke omsyn til.
Kommentarer: a) Grønt areal er opprettholdt og hensynssone er utvidet i samsvar med anvisning fra
Fylkeskommunen. Gangstien er foreslått i samsvar med beskjed fra Fylkeskommunen, dvs 1.6 meter
bredde og plassert i utkanten av grønt område/hensynssonen. b) Antall nye boenheter er begrenset
til 10-11, og vil gi en begrenset trafikkøkning. C) Det er tilrettelagt for tomter med tilstrekkelig
størrelse til at det er mulig å opparbeide gode private uteareal, både for areal som er tilrettelagt for
frittliggende bebyggelse og konsentrert bebyggelse. Videre er det tilrettelagt for et større lekeareal
innenfor planområdet. Man vurderer at felles adkomstveg f_SKV1 vil ha lite trafikk, og vegen er
oversiktlig og gir adkomst til få boenheter. Med grunnlag i dette vurderes at trafikksikkerheten er
ivaretatt for barn og unge innenfor planområdet. d) Universell utforming blir ivaretatt ved at
adkomst til lekearealet kan etableres med universell tilgjengelighet, og det er tilrettelagt for at
parkering og inngangsparti kan etableres på samme nivå for boligene. e) Når det gjelder forholdet til
Statlige planretningslinjer for samordnet bustad-, areal- og transportplanlegging, så er dette omtalt i
kapittel 8.
3) NVE:
a) Gir anbefalinger vedr. hvilke veiledere og verktøy som bør brukes. b) Vurderer at det må kartlegges
om arealet er utsatt for reell naturfare. Viser til at det er gjennomført skredfarekartlegging i bratt
terreng for Sykkylven kommune og viser til faresonekart i NVE Atlas. For store deler av planområdet
er det vurdert at det ikke er skredfare. Imidlertid vurderes det at den delen av planområdet som
strekker seg ned i skråning mot nord ikke er kartlagt og vurdert i forhold til skredfare samtidig som at
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området har aktsomhetssone for snøskred og steinsprang. Det må vurderes om det er behov for
avklaring av reell fare i dette området basert på planlagt bruk/arealformål. c) Vurderer at
planområdet ikke har fare for områdeskred eller andre utfordringer med grunnforholdene jf.
gjennomført kvikkleirekartlegging i regi av NVE. d) Rår til at fremtidige klimaendringer blir hensyntatt
i planleggingen og viser til veiledere.
Kommentarer: Anviste veiledere er vurdert i planarbeidet. b) Arealet innenfor byggeområdet som
ikke er vurdert tidligere i forhold til skredfare er innmålt i marka og avmerket med pinner og
spraymaling. Resultatet av egen vurdering er nærmere beskrevet i kap 6. c) Notert. d) Klimaendringer
er vurdert i forhold til planområdet i kap.8.

4) STATENS VEGVESEN:
a) Har ingen merknader forutsatt at planlegging skjer i samsvar med kommuneplanens arealdel med
bestemmelser og retningslinjer. b) Forutsetter at tidligere regulert gangveg videreføres. Den bør ha
universell utforming og standard og bør være helårsåpen. Bør sikres i planføresegnene. c) Plassering
av tilknytningspunkt for gangvegen må skje i samråd med vegeierne.
Kommentarer: Planen viderefører kommuneplanens bestemmelser. Tidligere regulert gangareal i
terrenget videreføres. Med bakgrunn i terrengets hellingsgrad og fylkeskommens beskjed om at
gangvegen skal være smal og plasseres i utkanten av grønt areal er det ikke mulig å tilrettelegge for
universell utforming. Plassering av tilknytningspunkt for gangarealet må vurderes av vegeierne
senest i forbindelse med høring av planforslaget.
5) STYRET I YTRE FAUSKE OG AURSNES GRENDALAG:
a) Vedr. gbnr 1/64. Ønsker at størrelsen på området beholdes og ønsker å opprettholde kvalitet som
fri utsikt og areal som fritt kan benyttes til lek og rekreasjon. b) Ønsker en eller flere åpne passasjer i
området til fri ferdsel til naturområdene. c) Vurderer at svingen i eksisterende veg kan være
uoversiktlig og at trafikksikkerhet må vurderes ved plassering av avkjørsler.
Kommentarer: a) Man har imøtekommet merknaden ved at størrelsen på området er økt i forhold til
kommuneplankartet og er regulert som lekeareal i plankartet. Plassering er justert til et areal som gir
bedre utsiktsforhold enn eksisterende plassering i kommuneplankartet. Man vurderer at justert
plassering forbedrer kvaliteten på arealet. b) Det er tilrettelagt for etablering av gangsti med
universell utforming gjennom området frem til et planlagt utsiktspunkt innenfor regulert lekeareal.
Stien kan videreføres mot fergekaia gjennom friområdet. c) Man har tilrettelagt for et
tilkoblingspunkt til Fjordvegen i vegens yttersving, og på en slik måte at tilfredsstillende frisikt er
ivaretatt. Man vurderer at trafikksikkerhet for Fjordvegen ikke blir forringet i forbindelse med
etablering av ny felles avkjørsel.
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10 Avsluttende kommentar
Planforslaget vurderes til å ivareta svært gode bokvaliteter for nye boliger, med gode utsiktsforhold,
gode solforhold og sentral plassering, særlig i forhold til ferge og busskommunikasjon. I tillegg er
barn og unge ivaretatt ved tilrettelegging for gode private og felles utearealer, videreføring av
lekeareal med forbedret plassering, samt videreføring av sti til fergekaia. Ved gjennomføring av
planen vil nye og eksisterende innbyggere ha muligheten til å etablere seg på boligtomter av svært
god kvalitet.
Ålesund, 18.12.2020
rev. 20.05.2021, rev. 02.12.2021, rev 17.01.22
proESS AS
Maria H. Skylstad
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