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1 Innledning  
I henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 
(FOR-2017-12-08-1950), skal private forslagsstillere sende et planinitiativ til kommunen senest 
samtidig med forespørsel om oppstartsmøte etter plan- og bygningsloven § 12-8 første ledd andre 
punktum. På vegne av forslagstiller Hustadvika Panorama AS, oversendes planinitiativ for forslag til 
detaljregulering for Bobilparkering ved Kjekså i Hustadvika kommune, gnr/bnr 106/64.  
 
Planinitiativet er inndelt i kapitler i henhold til § 1 Krav til planinitiativet i Forskrift om behandling av 
private forslag til detaljregulering etter pbl. Henvisning til bokstav i § 1 i forskriften er lagt inn etter 
overskriftene.  
 
Dokumentet er utarbeidet før planoppstart og basert på kunnskapen som foreligger pr nå, dette vil 
kunne endre seg underveis i planprosessen.  
 
 

2 Formålet med planen (§ 1 a.) 
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for bobilparkering med tilhørende servicebygning 
på eiendom gnr/bnr 106/64 i Hustadvika kommune. 
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3 Planområdet, og virkninger utenfor planområdet (§ 1 b.) 
 

3.1 Områdets plassering  
Foreslått planområde ligger ved Kjekså, i underkant av en kilometer nordøst for Bud sentrum, i retning 
Bergset og Hustad.  

 
Figur 3-1: Eiendommen ligger ved Kjekså, ca. en kilometer nordøst for Bud sentrum. Kilde: http://norgeskart.no. 

 
 

3.2 Foreslått plangrense 
Plangrense er foreslått å følge eiendomsgrensen, med utvidelse utenfor eiendomsgrensen i vest, for å 
ha mulighet for utbedring av avkjørselen til området. Detaljert plangrense avklares i oppstartsmøte 
med Hustadvika kommune. 
 

Atlanterhavsvegen 

Planområde 

Bud 

Molde 
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Figur 3-2: Foreløpig, foreslått plangrense. Kilde: http://norgeskart.no/. 

 

 

3.3 Beskrivelse av området 
Eiendom 106/64 er ca. 17 800 m2 og består av en adkomstveg, et lagerområde og områder hvor det 
er lagret steinmasser. Den delen av eiendommen som er nærmest fylkesvegen består av et 
høydedrag, Juldagskua, som har natur av typen kystlynghei. Det er ikke bebyggelse i området.  
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Figur 3-3: Planområdet med tilstøtende areal. Kilde: http://norgeskart.no/. 

 

3.4 Adkomst 
Det går en grusvei inn på eiendommen som starter ved fylkesveg 6060, Bergsetvegen. Ny 
adkomstveg til området er tenkt å legges på egen eiendom, med felles av kjørsel med 
naboeiendommen. Hensiktsmessig og sikker adkomst dimensjoneres og reguleres som del av 
planarbeidet.  

Det er godt tilrettelagt for myke trafikanter i området, det er gang- og sykkelveg langs fylkesvegen som 
går inn til Bud sentrum, i tillegg går kyststien rett nord for planområdet.  
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Figur 3-4: Bildet fra google street view viser Bergsetvegen med dagens avkjørsel til planområdet til venstre. På 
bildet som er fra 2019, er gang- og sykkelvegen langs Bergsetvegen under bygging. Kilde: Google Street view, 
september 2019.   

 
 

3.5 Virkninger utenfor planområdet 
Av virkninger utenfor planområdet vet vi per nå at det visuelle uttrykket til området vil endres. Dette vil i 
hovedsak påvirke brukere av kyststien og fylkesvegen, og vil være et tema i planarbeidet.  

Andre virkninger utenfor planområdet er ikke kjent på nåværende tidspunkt i prosessen, men vil 
utredes som del av planarbeidet.  

 
 

4 Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak (§ 1 c.) 
Området skal reguleres for å legge til rette for bobilparkering med tilhørende servicebygning. Det er 
ønskelig å etablere et parkeringsområde med høy kvalitet og godt servicetilbud, dette innebærer også 
god kvalitet på parkeringsplassene og oppholdsområdene mellom parkeringsplassene.  
 

Sweco Norge AS har i et forprosjekt sett på mulighetene for utvikling av området, utkast til løsning er 
vist på situasjonsplanen og illustrasjonene nedenfor. For å tilpasse prosjektet til terrenget i området er 
det planlagt parkering på to nivåer. Det er planlagt en servicebygning som ligger inntil terrenget, som 
har adkomst fra to nivåer.  

Vegetasjon og høydedrag mot vegen beholdes som skjerming.  

Det er ønskelig å anlegge adkomstveg på egen eiendom, men ha felles avkjørsel med 
naboeiendommen. Det vil derfor bli noen justeringer i forhold til adkomstvegen vist på illustrasjonene 
nedenfor.  

Servicebygningen skal være sanitærbygg for parkeringens gjester, i tillegg er det ønskelig med et 
samarbeid med kommunen, fylket og reiselivet for å få allment tilgjengelige toaletter i bygningen. 
Muligheten for å tilrettelegge for at turistbusser kan parkere og benytte anlegget vil vurderes som del 
av prosjektet. Andre etasje på bygningen vil ha et forsamlingslokale med panoramavinduer ut mot 
havet. På toppen av bygningen er det planlagt en takterrasse med glassrekkverk, et flott sted for å 
nyte den storslåtte utsikten på finværsdager.  
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Figur 4-1: Situasjonsplan utarbeidet i forbindelse med forprosjekt for å se på muligheten for å utvikle området. 
Kilde: Sweco Norge AS, 20.10.2021.  

 

 
Figur 4-2: Modellillustrasjon av mulig løsning for bobilparkeringsplassen. Illustrasjonen viser at området nærmest 
fylkesvegen vil beholdes som skjerming. Kilde: Sweco Norge AS, 20.10.2021.  
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Figur 4-3: Modellillustrasjon av mulig løsning for bobilparkeringsplassen og kyststien som går rett nord for 
planområdet. Kilde: Sweco Norge AS, 20.10.2021.  

 

5 Utbyggingsvolum og byggehøyder (§ 1 d.) 
Det skal legges til rette for en servicebygning i planområdet. Bygningen vil ha to etasjer og ligge inn til 
terrenget, slik at det blir adkomst fra bakkeplan til begge etasjene. Det vil vektlegges å utforme en 
bygning av god estetisk kvalitet som passer inn i terrenget. Nærmere planlegging av byggehøyder og 
utforming vil gjennomføres i forbindelse med planprosessen og fastsettes i reguleringsplanen. På 
illustrasjonen nedenfor ser vi foreløpige planer for volumet til servicebygningen.  

 
Figur 5-1: Modellillustrasjon av servicebygningen sett fra øst. Kilde: Sweco Norge AS, 20.10.2021.  

 

6 Funksjonell og miljømessig kvalitet (§ 1 e.) 
Planområdet ligger i naturskjønne og storslåtte omgivelser nært havområdet Hustadvika. Selve 
planområdet er i stor grad preget av tidligere aktivitet og med gode valg kan områdets kvaliteter 
forbedres i planprosessen. Tema under dette punktet som det vil være aktuelt å utrede nærmere i 
planprosessen er hensynet til støy/vegstøy, luftkvalitet og tilpasning til nærmiljøet.  
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7 Virkning og tilpasning til landskap og omgivelser (§ 1 f.) 
I prosjektet vil det vektlegges å få en god tilpasning til terrenget og landskapet i området. Terrassering 
av parkeringsplassen og en bygning som ligger inntil terrenget er vesentlig for å minimere 
terrenginngrep og oppnå gode kvaliteter.  

Terrenget og vegetasjonen nærmest fylkesvegen vil beholdes som skjerming. I reguleringsplanen vil 
det legges inn en byggegrense 50 meter fra fylkesvegens senterlinje, som sikrer sonen langs vegen. 
Dette vil være i tråd med innspill fra Møre og Romsdal fylkeskommune i brev datert 14.9.2021.  

 

 

Figur 7-1: Modellillustrasjon som viser hvordan bobilparkeringsplassen vil være synlig når man kommer på fv. 
6060 fra øst. Kilde: Sweco Norge AS, 20.10.2021.  

 

7.2 Landskap 
Planområdet er innenfor et område som er betegnet som nasjonalt viktig kulturlandskap. Fylkesvegen 
som går forbi planområdet har status som nasjonal turistveg. Landskapsverdiene utredes i 
planbeskrivelsen, og eventuelt behov for avbøtende tiltak fremkommer av planen.  

 

7.3 Terreng 
Eiendommen har småkupert terreng med en kolle, Juldagskua, hvor høyeste punkt er 19 moh. Nord 
for kollen er det en flate som er på 13 moh. I nord skrår terrenget oppover mot en ny kolle på 160 moh 
som ligger rett utenfor planområdet.  
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Figur 7-2: Utsnitt av eiendommen med 1 meters koter (ekvidistanse 1 m). Kilde: http://norgeskart.no. 

 

7.4 Naturmiljø 
Store deler av eiendommen består av et planert område som er brukt til lagring, samt områder med 
lagring av steinmasser. Høydedraget Juldagskua og et område øst for høydedraget er registrert som 
naturtypen kystlynghei av moderat kvalitet. Langs fylkesvegen er det registrert en artsrik vegkant som 
er en viktig naturtype. Lokaliteten består av kantsonene til riksvegen, ca. 1 meter bredde på hver side. 
Lokaliteten får verdien viktig på grunn av generelt variert artsmangfold og forekomst av en rødlisteart i 
lavere kategori. 
 
Områdets naturverdier utredes i planbeskrivelsen, og eventuelt behov for avbøtende tiltak 
fremkommer av planen. 
 

 
Figur 7-3: Kartutsnitt som viser naturtypen kystlynghei av moderat kvalitet innenfor planområdet. Kilde: GisLink 
karttjeneste, 18.10.2022.  
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8 Forholdet til andre planer (§ 1 g.) 
 

8.1 Regionale planer 
Regionale planer av betydning for planarbeidet er Regional delplan for klima og energi og Regional 
delplan for attraktive byer og tettstadar.  
 

8.2 Kommuneplanens arealdel 
Gjeldende kommuneplan i området er kommuneplan for Fræna kommune fra 2014, området er avsatt 
til LNF-område i kommuneplanens arealdel. Kommunene Fræna og Eide ble slått sammen til 
Hustadvika kommune 1.1.2020. Hustadvika kommune jobber nå med å utarbeide ny 
kommuneplanens arealdel.  

 
Bilde 8-1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel for Fræna kommune. Kilde: Hustadvika.kommune.no 

 
 

8.3 Gjeldende og pågående reguleringsplaner  
Det er ingen gjeldende planer i eller i nærheten av planområdet. Det er heller ikke kjente pågående 
reguleringsplanprosesser.  
 

8.4 Evt. andre retningslinjer som bør diskuteres på oppstartsmøtet  
Eventuelle relevante retningslinjer for foreslått planområde diskuteres i oppstartsmøte med 
kommunen. 
 
 

9 Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet (§ 1 

h.) 
I henhold til plan- og bygningsloven § 4-2 skal det utarbeides planbeskrivelse i forbindelse med 
planforslaget. Planbeskrivelsen vil beskrive planens formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens 
forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området, i tråd med lovens krav. Av andre 
interesser enn de som er kommentert tidligere i dokumentet er:  
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9.1 Friluftsliv 
På et lite høydedrag rett nord for planområdet, går kyststien, det er en godt tilrettelagt sti hvor 
kystkulturen i Bud kan oppleves, stien går fra Bud, langs havet til Kjekså. Det er vanlig å gå frem og 
tilbake, eller som en runde hvor man går sørover fra Kjekså mot Gulberget. Fra der kan man gå opp 
på de små fjellene ved Gulberget eller tilbake til Bud. Kyststien fra Bud til Kjekså er i naturbase 
registrert som et svært viktig friluftsområde. Områdets bruk som friluftsområde i dag utredes og behov 
for avbøtende tiltak vurderes.  
 

9.2 Kulturmiljø 
Det er ikke kjente kulturminner innenfor området. Det er et kulturminne nordøst for planområdet, 
eventuell påvirkning på kulturminnet som følge av utbyggingen beskrives. 
 

9.3 Barn og unges interesser 
Virkninger for barn og unge utredes som normalt i planarbeidet. Det antas ikke å være hensyn utover 
bruken av kyststien. 
 
 

10 Samfunnssikkerhet (§ 1 i.) 
Det utarbeides ROS-analyse etter DSBs mal som oppsett som baserer seg på foreliggende kunnskap 
og kilder samt utdrag fra nødvendige avklaringer og utredninger gjort i forbindelse med planarbeidet.  
Ut fra områdets plassering og karakter er det ikke spesielle tema som utpeker seg som utfordrende på 
nåværende tidspunkt i planprosessen. Planområdet ligger under marin grense, men området har lite 
løsmasser; Humusdekke/tynt torvdekke over berggrunn. Det er derfor ikke fare for ustabile 
grunnforhold innenfor området.  
 
Eventuelle avdekkede farer i ROS-analysen vil innarbeides i planforslaget, i henhold til DSB veileder 
Samfunnssikkerhet i kommunenes arealplanlegging.  
 
Tema som er aktuelle for utredning i ROS-analysen ut fra kunnskapen vi har om området pr nå er:  
Natur og miljøforhold:  

Ras/skred/flom/grunnforhold.  
Masseras/skred 

Snø/isras 

Flomras 
Elveflom 

Tidevannsflom 

Havstigning 
Radongass 

Vær, vindeksponering. Er området: 
Vindutsatt 

Nedbørutsatt 
Natur- og kulturområder. Medfører planen/tiltaket fare for skade på: 
Sårbar vegetasjon 

Sårbar fauna/fisk 
Vassdragsområder 

Kulturminne/-miljø 

 
Menneskeskapte forhold:  

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket for konsekvenser for: 
Vei, bru, knutepunkt 
Brann 

Kraftforsyning 
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Vannforsyning 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 
Akutt forurensning 
Permanent forurensning 

Støv og støy; trafikk 

Forurenset grunn 
Høyspentlinje (em stråling) 

Medfører planen/tiltaket: 
Fare for akutt forurensning 
Støy og støv fra trafikk 

Støy og støv fra andre kilder 

Forurensning sjø/vassdrag 
Trafikksikkerhet 
Ulykke i av-/påkjørsler 

Ulykke med gående/syklende 

Andre ulykkespunkter 
Andre forhold 
Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål 

Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten 
Naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.) 

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring 
Trafikkulykke ved anleggsgjennomføring 

 
 
 

11 Medvirkning (§ 1 j. og k.) 
Arbeidet legges opp med utgangspunkt i plan- og bygningslovens krav til informasjon og medvirkning.  

• Varsel om oppstart 
• Annonsering i avis og brev til berørte parter 
• Kunngjøring på kommunens nettside 
• Offentlig ettersyn av planforslaget 

 
Det anses ikke å være spesielle interessekonflikter ved regulering av arealet. Dersom det skulle vise 
seg å være behov legges det opp til et informasjonsmøte i planprosessen. 
 
 

11.1  Varsling 
Berørte offentlige organer og andre instanser som skal varsles ved planoppstart er:  

Naboer 
Hustadvika kommune 
Møre og Romsdal fylkeskommune 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
Statens vegvesen 
Lokalt kraftselskap 
NVE 
Mattilsynet 
 
Vi ber om innspill fra kommunen dersom det er andre instanser som bør varsels i denne saken.  
 

11.2  Berørte eiendommer 
Eiendommer innenfor plangrensen (kilde: www.seeiendom.no, 18.10.2022). 

Gårds- og bruksnummer Teigareal 
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1579-106/64 17 824,9 m² 

 
Eiendommer som grenser til planområdet (kilde: norgeskart.no, 18.10.2022). 

Gårds- og bruksnummer Kommentar 
1579-106/1   

1579-103/55  
1579-112/514 Fv. 6060 

 
 

12 Vurdering etter forskrift om konsekvensutredning (§ 1 l.) 
Etter § 4 i Forskrift om konsekvensutredning (KU) skal forslagsstiller vurdere om planforslaget faller 
inn under kriteriene for KU. Forslagsstiller kan ikke se at reguleringsplanen i tidligfase kommer inn 
under tiltak listet opp i forskriftens og/eller vedlegg I eller II. Dette skal verifiseres av ansvarlig 
myndighet.  


