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1. Bakgrunn 

 

 
1.1 Generelle opplysninger 

Planen skal utarbeides som detaljreguleringsplan, jf. plan- og bygningsloven 
(pbl) § 12-3. Nasjonal planidentifikasjon er 1579-202003. 

Planområdet inntar ca. 14,6 daa, hvorav mindre enn 5 daa viser ny arealbruk i 
forhold til dagens situasjon. 

Planområdet dekker i hovedsak eiendommene på gnr. 84, bnr. 14 og 26 på 
Farstad i Hustadvika kommune. 

 
 
1.2 Planens hensikt 

Planen skal legge til rette for frittliggende fritidsbebyggelse ved strandsonen og 
ny adkomstveg. Opprinnelig var det ønske om etablering av 3 hyttetomter 
nedenfor eksisterende boligtomter. I endelig planforslag ble antallet redusert til 2 
tomter. 

 
 
1.3 Forslagstiller og plankonsulenter 

Forslagstiller er grunneieren av gnr. 84, bnr. 14 og 26. Norconsult AS avd. Molde 
er leid inn som utførende plankonsulent. 

Datert: 22.10.2021 
Sist revidert: 08.03.2022 
Vedtatt dato: 19.05.2022 
Dato for siste  

mindre endring:  
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1.4 Tidligere vedtak og krav om konsekvensutredning 

I oppstartsmøtet med planmyndigheten og i planinitiativet ble det gjort rede for - 
og konkludert med - at de forslåtte tiltakene er i samsvar med overordnet plan 
og ellers ikke utløser krav om konsekvensutredning iht. Forskrift om 
konsekvensutredninger med tilhørende vedlegg. 

 
 
2. Planprosess 

 

Planprosessen følger reglene i plan- og bygningsloven for detaljreguleringer uten 
konsekvensutredning og planprogram. 

 
 
2.1 Medvirkning 

Medvirkning skjer iht. til kravene gitt i pbl vedrørende underretting og mulighet 
for uttalelse. Det vurderes som lite aktuelt å gjennomføre ytterligere 
medvirkningsaktiviteter. 

 
 
2.2 Varsel om oppstart 

Det ble varslet oppstart med regulering 9. mars 2020 med frist 14. april samme 
år. Etter fristen var ute hadde 6 parter kommet med merknader og innspill til 
planarbeidet. 

Konkrete merknader hadde som tema: 

 bygging ved strandsonen 
 forslått tilkomstløsning. 

Det ble forutsatt at tilgang til og langs sjøen ikke blir hindret. 

Hytteeiere i nabofeltet er imot at tilkomsten skjer gjennom Hegrevegen. 
Sektormyndigheter påpeker at avkjørslene til de enkelte hyttefeltene på 
Sandvikbukta bør reduseres og samordnes gjennom etablering av ny kjørbar 
gang- og sykkelveg nord for fylkesvegen. 
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3. Planstatus og rammebetingelser 
 

3.1 Regionale planer og statlige føringer 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging 
 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs 

sjøen 
 Fylkesplan 2017-2020 
 Regional delplan for klima og energi 
 Regional delplan for attraktive byar og tettstedar 
 Regional plan for vassforvaltning for Møre og Romsdal vassregion 
 Regional delplan for kulturminne 
 Naustråda, rev. 2015 

 
 
3.2 Kommuneplan 

Området som skal reguleres er avsatt til utbyggingsformål bolig og 
fritidsbebyggelse. Strandsonen er avsatt til grønnstruktur. Planen følger 
arealformålene fastsatt i overordnet plan. 

 

Figur 1 Utsnitt fra gjeldene kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til boligbebyggelse – 
nåværende (gult B708) og fritidsbebyggelse - Framtidig (oransje F701). Strandsonen er avsatt til 
Grønnstruktur – nåværende. 
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3.3 Tilgrensende planer 

Planområdet er omkranset av 2 vedtatte reguleringsplaner og 1 høringsforslag og 
framstår som uregulert «hull» innenfor et ellers regulert område. 

 
 
Følgende reguleringsplaner blir delvis erstattet i den grad den nye planen 
overlapper eksisterende plan: 

03135: Farstad-Sandvika Hytteområde 

09041: Farstad-Sandvikbukta 

14XXX: Farstad-Skotten, gangveg (Høringsforslag) 
 

Figur 2 Aktuelt planområde [0] med tilgrensende reguleringsplaner: 
Farstad-Sandvika Hytteområde [1]; Farstad-Sandvikbukta [2]; Farstad-Skotten, gangveg [3] 

 

 
Reguleringsplan Farstad-Skotten er ikke vedtatt, men det ble lagt ut et 
planforslag til offentlig ettersyn. Realisering/bygging er ikke aktuelt i nær 
framtid, men hensikten med en gang- og sykkelveg på nordsiden av fv663 må 
legges inn som premiss for utforming av reguleringsplanen for hyttefeltet. 

3 

0 

1 

2 
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4. Beskrivelse av planområdet – Eksisterende forhold 
 

4.1 Beliggenhet og planområdets avgrensning 

Planområdet ligger på gnr./bnr. 84/14 og 84/26 (Kleivhaugen) på Farstad 
mellom Fv663 som er Nasjonal turistveg (Atlanterhavvegen) og det åpne havet. 

Planområdet dekker området nord for Atlanterhavsvegen og inkluderer også 
strandsonen og sjøområdet. Strandsona til bnr. 14 var regulert før, men 
innlemmes i den nye planen for å vise sammenheng med bebyggelsen i bakkant. 

Avgrensningen mot sør og kobling til fylkesvegen ble endret flere ganger, men 
følger nå reguleringsplangrense for gangvegen Farstad-Skotten. En måtte drøfte 
alternative adkomstløsninger (se pkt. 5.1.1) som førte til ulike planavgrensninger 
jf. skissen under. 

Reguleringsplan for Farstad-Sandvika hytteområdet i vest avgrenses ikke helt i 
dekkende med eiendomsgrensen, slik at det vil gjenstå en «uregulert stripe» 
mellom begge planene. En mener at reguleringsplanen var tiltenkt å følge 
eiendomsgrensen. Stripen ville har fått arealformålet friområde/grønnbuffer, slik 
området faktisk er brukt i dag. Vi mener at det har liten praktisk betydning om 
det er et «stripe» mellom de to digitale arealplanene som ikke er regulert, slik at 
det er mest hensiktsmessig at plangrensen følger eiendomsgrensen her. 

 

Figur 3 Planavgrensninger: Varsel om oppstart (rød); alternativ 2 (oransje) og høringsforslaget 
(grått). Avvik mellom eksisterende plangrense og eiendomsgrense (rød sirkel) 
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4.2 Dagens arealbruk 

Det ca. 60 m brede og 190 m lange planområdet strekker seg fra fylkesveg 663 i 
sør og helt til sjøen i nord. Området består i dag av to boligparseller med 
småhusbebyggelse, uthus og garasjer i den sørlige delen som danner et lite 
gårdstun. Den nordlige og lavt liggende delen ved sjøen er stort sett ubebygd og 
preget av krattskog og kystlandskap. 

 
 
4.3 Stedets karakter og landskapsbilde 

Området kan grovt deles i 4 ulike delområder med hver sin karakteristikk. 

 Strandsonen 
 Nedre del 
 Gårdstunet 
 «Plena»/vegkorridor 

 

Figur 4 Ortofoto med de 4 delområdene 
 

Strandsonen framstår naturlig, åpen og uten inngrep. Strekningen forbi 
planområdet består av steiner og berg og det er noe utfordrende å komme seg til 
vannet. Det er likevel kort avstand (<150 m) og god tilkomst til en liten 
sandstrand lenger vest. 

I den nedre, eller lav liggende delen, finnes det et eldre naust som eneste 
anlegg. Området har ellers variert dekke med noen berg i dagen, arealer med 

Strandsone 

Nedre Del 

Boligområdet 

«Plena» 
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plen og noen trær innimellom. Det er to tydelige stier gjennom området ned til 
sjøen. De nye hyttetomtene ønskes plassert i dette området. 

Eksisterende boligområde består av 2 bolighus med tilhørende uthus og garasjer. 

Langs fylkesvegen er det en stripe med plen/ innmark. Stripen er smal og vil 
delvis bygges ned ved en evt. framtidig etablering av gang- og sykkelveg. 

 

 
4.4 Grunnforhold 

Planområdet skråner jevnt ned fra fylkesvegen på ca. kote +18 m fram til sjøen 
på normal null. Mot østgrensen er det en bratt ca. 4 m høy fjellskrent mot 
nabotomten. Ellers er det litt brattere stigninger mot fylkesveg (på «Plena») og 
mellom boligområdet og Nedre delen. 

Planområdet ligger under marin grense og løsmassekartet til NGU viser at det er 
stor mulighet for marine strandavsetninger i området. 

 

Strandsone 

Gårdstunet 

Nedre del 

«Plena» 
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Det er i NVE sine temakart for kvikkleire ikke registrert kvikkleiresoner i 
planområdet eller i nærheten. 

I planområdet er det påvist berg i dagen eller grunt til berg (<2m) flere steder, 
både i øvre og nedre del. En vurderer da i henhold til NVE veileder 1/2019 
«Sikkerhet mot kvikkleireskred» at det ikke er fare for 
områdeskred/kvikkleireskred. 

 

Figur 5 Fjellskrent på østgrensen 
 

4.5 Natur og biologisk mangfold 

Vurderinger etter naturmangfoldloven (nml) §§ 8-12 
§ 8 – Kunnskapsgrunnlaget: 

Det ble brukt naturbasen og artsdatabanken som grunnlag for vurderingen. 
Oversikt over naturforhold vurderes som tilstrekkelig og det er ingen indikasjoner 
på at ytterligere registreringer vil være nødvendig. 

Innenfor planområdet er det registrert 2 naturtyper som begge ligger i det 
kystnære sjøområdet. 

(1) BM00118890: Moldvarden-Sveinskjæret - svært viktig bløtbunnområde i 
strandsonen. Stort område med strandlinje, holmer og skjær. Mye stein og 
tangflekker. 

(2) BM00118500: Fra Averøy til Bud – svært viktig tareskog med kun stortare. 
En tareskogforekomst i et veldig bølgeeksponert område. 

 
 
Det er ytterligere 2 naturtyper registrert i nærhet til planområdet/ planens 
influensområde. 

(3) BN00020244: Farstad-Skotten – svært viktig artsrik veikant. Flere 
rødlistearter av sopp forekommer, og artsmangfoldet er høyt med innslag 
av rødlistearter og flere regionalt sjeldne plantearter. 
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(4) BN00020241: Farstad: Sandvikbukta – lokalt viktig sand- og grusstrand. 
 

Figur 6 kart som viser registrerte naturtyper (1) BM00118890; (2) BM00118500; (3) BN00020244; 
(4) BN00020241 

 
 
Det er registrert naturtyper i strandsonen og i sjøen. Der er ikke planlagt tiltak 
eller inngrep i strandsonen eller sjøen og det kan ikke påvises effekter av de 
forslåtte tiltakene som kan ha effekter på truet, nærtruet eller verdifull natur. 

Kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å ta en beslutning. Ytterligere 
vurderinger av §§ 9-12 ansees som ikke nødvendig. 

 
 
4.6 Rekreasjonsverdi 

Brøkafjæra er registrert friluftsområde med lokal verdi. Strandsonen er en del av 
en «mye brukt badestrand for de som bor i Skottenområde og er i tillegg brukt 
ved brettseiling. Stranden ligger mellom annet i ly for nordavinden»1. 

Området er sterkt preget av fritidsbebyggelse der strandsonen og tilgang til 
sjøen er en svært viktig kvalitet. 

 
 
4.7 Teknisk infrastruktur 

Vann til hyttene vil kobles til det kommunale nettet som ligger frem til 
tomtegrense til hytteområde mot øst (Farstad-Sandvikbukta). Bolighusene har 
vannforsyning gjennom egen brønn. 

 

 
 

1 Miljøverndata for 154835000 Brøkafjæra i FRÆNA, fra friluftsdatabasen FRIDA MR, GISLink.no 

4 

1 

2 

3 
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Eksisterende avløpsanlegg i enden av Hegrevegen er ikke lenger aktuelt å bruke. 
Det etableres derfor et nytt avløpsanlegg (septikktank) i enden av felles 
tilkomstveg (sirkel). Overvannet blir ledet i åpen grøft/ bekk langs østgrensen 
ned til sjøen. 

 

Figur 7 Ortofoto med tilgrensende reguleringsplaner. Avløpsanlegg er merket med sirkel. 
 

 
Hovedledninger for strøm og telekommunikasjon følger fylkesvegtraseen. Det er 
et trafo/ el-skap i avkjørselen til Ørnetunet. 

 
 
4.8 Trafikkforhold 

Fylkesveg 663 (Stemmavegen) tangerer planområdet og er hovedtilkomsten. 
Fv663 har totalt ÅDT2 på 1340 med 13 % andel lange kjøretøy. Fv663 er del av 
Nasjonal turistveg «Atlanterhavsvegen» 

Fra fylkesvegen går det avkjørsler/ stikkveger nordover. Planområdet har 
adkomst via Ørnetunet i vest (1), som går gjennom to boligtomter helt ned til 
sjøen. Denne løsningen ble til slutt valgt som ønsket adkomstløsning. Det vil 
gjøres en grensejustering, slik at vegen i sin helhet vil ligge på gnr./bnr. 84/14. 

En alternativ adkomst kunne etableres via Hegrevegen (2) i øst. Men løsningen 
ble nektet av veg- og hytteeiere, som ikke ønsker økt trafikk gjennom området. 
Samtidig har vegen bratt stigning. 

I reguleringsplanen for gang- og sykkelvegen langs fv.663 er det lagt inn gang- 
og sykkelveg på nordsiden av Fv663. Tilkomst til de ulike hyttefeltene i området 
bør samkjøres og organiseres gjennom kombinert kjøreveg/ gang- og 
sykkelvegen med reduksjon av antall avkjørsler der også de nye hyttene kan 

 

 
2 Årsdøgntrafikk, 2019, kilde: vegkartatlas, Statens vegvesen. 

Nye hytter 
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kobles på (3). Gang- og sykkelvegen forventes ikke realisert i nærmeste framtid, 
samt at denne bør ligge på samme nivå som fylkesvegen. I tillegg er utforming 
av avkjørselen ned fra G/S-vegen utfordrende pga. nivåforskjellen. Det var 
derfor drøftet parallell veg (4) fra avkjørselen til Hegrevegen og gjennom 
eksisterende parkeringsplass. Løsningen ble også nektet av grunn-/hytteeiere. 

 

Figur 8 Kart med drøftet adkomstalternativer. Blått: planlagt G/S-veg; Rød: forkastet alternativer; 
Grønt: foreslått alternativ 

 
 
 
 
4.9 Kulturarv 

Det er ikke kjente kulturminner i området. Eksisterende naust i strandsonen er 
registrert i SEFRAK (ID: 1548-0020-069). Hyttefeltet i Hegrevegen (Farstad- 
Sandvikbukta) ble arkeologisk undersøkt uten positive funn. 

 
 
4.10 Sosial infrastruktur 

Området nord for Fv. 663 er dominert av fritidsbebyggelse med spredt innslag av 
gårdsbebyggelse. Farstad tettsted med basis tjenestefunksjoner ligger ca. 2 km 
sør for planområdet. Det mangler trafikksikker forbindelse for myke trafikanter til 
Farstad tettsted og langs Atlanterhavsvegen ellers. 
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5. Beskrivelse av planforslaget 
 

 
5.1 Konsept og hovedtrekk 

Planforslaget viderefører i stor grad eksisterende situasjon. Trafikkarealet ned 
mot sjøen justeres noe for å gi bedre stigningsforhold. Ellers skal det avsettes to 
hyttetomter i den nedre delen av eiendommen - mellom eksisterende 
boligbebyggelse/ gårdstun og strandsonen. 

 
 

Adkomstløsning 
Forslaget hadde utfordringer knyttet til tilkomsten, både pga. topografiske og 
rettighetsmessige forhold, slik det er skissert i kapittel 4.8. 

Etter drøftinger av noen alternativer har en kommet fram til at hyttene bør få 
tilkomst via eksisterende avkjørsel til Ørnetunet og gjennom boligområdet (gnr. 
84, bnr. 26.) ned til hyttene. Å legge tilkomstvegen utenom boligene viste seg å 
være lite realistisk. I enden av tilkomstvegen plasseres et felles areal som også 
kan fungere som snuplass. Fra denne har hyttene direkte biltilkomst. 

 
 

Ny bebyggelse 
Opprinnelig var det ønske om tre hyttetomter på ca. 600 m2. Etter nærmere 
undersøkelser av markedet og pga. utfordringene med alternativ adkomstløsning 
ble antallet i endelig planforslag redusert til 2 hyttetomter på ca. 1 mål hver. Det 
er fastsatt at det kun er tillatt med to -2- hyttetomter og kun én hytte pr. tomt 
for å unngå ytterligere fortetting og nedbygging av den indre strandsonen. 

Omkringliggende hyttefelt viser store variasjoner på hyttene. Dette er noe en 
ønsker å videreføre i den nye planen. En vil ha mest mulig fleksibilitet i 
arkitekturuttrykket og størrelsen. 
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5.2 Planlagt arealbruk 
 

Figur 9 Plankartet, 08.03.2022 
 
 

Boligbebyggelse 
Planen følger eksisterende situasjon når det gjelder tillatt bebyggelse, utforming 
og utnyttelsesgrad. Det er ikke planlagt nye tiltak i dette området, men planen 
gir føringer for evt. nye byggetiltak i framtiden, særlig i forhold til krav om 
støyutredninger og skjermingstiltak mot vegtrafikkstøy. 

 
 

Frittliggende fritidsbebyggelse 
Planen åpner for to høystandardhytter i to etasjer med uthus og parkering. 
Utnyttelsesgraden, byggegrense og det naturlige terrenget begrenser størrelsen 
av bebyggelsen. Bebygdareal (BYA) følger kommuneplanen som er fastsatt på 
maks. 90 m2. Takutstikk inntil 15 m2, et uthus på inntil 20 m2 og 
parkeringsarealet regnes ikke med og kan etableres i tillegg. Parkeringsareal for 
2 biler må avsettes på egen tomt. 

Bebyggelsen kan etableres på flere plan og med variert utforming. 

Den maksimale bygningshøyden defineres gjennom mønet som ikke skal 
overstige 6,50 m over terrenget. Som høydereferanse skal det brukes 
gjennomsnittet av det opprinnelige terrenget. Dette for å unngå større 
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utfyllinger. Bebyggelsen skal tilpasse seg terrenget. Høyden og fastsatt 
bruksarealet gir romslige rammer for mangfoldig husdesign, slik at store 
terrenginngrep ikke skulle være nødvendige. 

 
 

Samferdselsanlegg-generelt 
Adkomsten til boligområdet/eksisterende gårdstun skjer fra vest via Ørnetunet 
iht. dagens situasjon. Hyttene får videre tilkomst gjennom denne. Tilkomst til 
hyttene skal legges helt ytterst langs den østlige eiendomsgrensen. En del av 
eksisterende plen må her omgjøres til trafikkareal. Vegen blir også slakere. Den 
regulerte vegen skal synliggjøre ferdselstraseen i plankartet, men vil i praksis bli 
en del av gårdsplassen og vil ikke være synlig som veg med adskilt kjørefelt, 
skulder mm. 

 

Figur 10 gressplen der den østlige delen må brukes til veg. 
 
 

Blå-grønn struktur 
Strandsonen er regulert til friluftsområde iht. eksisterende reguleringsplan og 
situasjon. Gjenoppbygging av eksisterende naust er tillatt. Området bør legges til 
rette for allmenn bruk, privatiserende tiltak av uteområdene skal ikke tillates. 
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6. Planens virkninger 
 

 
6.1 Overordnede planer 

Reguleringsplanen er detaljering og videreføring av overordnet plan. 

Strandsonen som er fastsatt i både kommuneplanens arealdel og gjeldende 
reguleringsplan beholdes. Tiltak som privatiserer utearealet i strandsonen tillates 
ikke. 

 
 
6.2 Landskapsbilde 

Planen legger til rette for småhusbebyggelse med krav om minimale 
terrenginngrep. En ser ikke avgjørende negative virkninger for landskapsbildet. 

 
 
6.3 Grunnforhold 

Planen legger opp til at det skal utgraves hyttetomter og trase for veg. En har 
vurdert planområdet etter NVE veileder for kvikkleireskred til å ikke være utsatt 
for fare for områdeskred/kvikkleireskred basert på befaring og observasjoner av 
fjell i dagen. Det er likevel viktig at en ved tiltak i området er observant på 
grunnforholdene og benytter fagkompetanse for stabilisering og vurdering av 
byggegrunn. 

 
 
6.4 Naturmangfold 

Planen åpner ikke for større tiltak i sjøen eller i området med viktige 
naturverdier. 

 
 
6.5 Rekreasjon 

Planforslaget sikrer allmenninteresser i strandsonen (LF1) og legger til rette for 
tilgang til sjøen gjennom fastsetting av korridor (LF2). Formålet i overordnet plan 
videreføres. Tiltaket berører ellers ingen andre friluftsinteresser. 

Det må nevnes at det ikke blir offentlig tilkomst til strandsonen gjennom 
eiendommen og via nedkjøringsvegen gjennom boligene. Selv om det teoretisk 
er mulig å komme seg ned til sjøen gjennom planområdet fra offentlig veg, så 
framstår hele området som privat og offentlig ferdsel gjennom området vil 
sannsynligvis ikke forekomme. Det er stort sett ferdsel langs strandsonen som 
planen legger til rette for. Dette samsvarer med dagens situasjon. 

Gjennom den grønne korridoren har en tilkomst til eksisterende naust. 
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6.6 Trafikkforhold 

Planforslaget fører til en marginal økning i avkjørselen til Ørnetunet. Det er kun 
to fritidsboliger som vil være grunnlaget for økningen, noe som vurderes å være 
ubetydelig i forhold til dagens situasjon. Forslaget vil heller ikke komme i konflikt 
med en evt. framtidig g/s-veg langs fv. 663. 

Det vil bli økt trafikk gjennom boligtomtene. Dette er en noe uheldig løsning. I 
starten var det ønsket å lede trafikken utenom disse fram til de nye hyttene. Det 
ble drøftet ulike løsninger ved å bruke tilkomsten gjennom eksisterende hyttefelt 
og eksisterende infrastruktur i øst. Dette ble ikke akseptert av veg- og 
hytteeiere. Løsningen å bruke den framtidige g/s-vegen var heller ikke 
målførende pga. trafikkmessige og terrengmessige utfordringer – i hvert fall ikke 
på nåværende tidspunkt. Å føre trafikken gjennom boligområdet var eneste 
løsningen som var igjen. Hytteantallet ble i tillegg redusert fra tre til to hytter, 
slik at fremtidig trafikkmengde ble redusert med en tredjedel. Trafikken gjennom 
boligområdet med grunnlag i to -2- fritidsboliger vurderes som akseptabelt ut fra 
ønsket om å etablere fritidseiendommer på stedet. 

 
 
6.7 Teknisk infrastruktur 

Planen åpner for ny bebyggelse i svært overskuelig omfang som lett kan kobles 
til eksisterende teknisk infrastruktur. 

Vannforsyning skal kobles til eksisterende anlegg på gnr. 84, bnr. 1. Pga. 
tiltakets omfang forventes ikke kapasitetsproblemer eller utfordringer med 
vannforsyningen, unntatt slokkevann. Eksisterende brannkum på 84/1 er ca. 
50 m fra snuplassen, dvs. at avstanden til nærmeste slokkevannuttak/hydrant 
allerede er på sitt maksimum. I tillegg er kapasiteten med 750 l/min for lite. Pga. 
tiltakets overskuelige omfang (2 små hytter med inntil 90 m2 BYA) og 
tilstrekkelig avstand til hverandre og nabobebyggelse (minst 8 m mellom 
bygninger) vurderes spredningsfaren som lite, samtidig som bruk av tankbil 
kunne aksepteres. 

Det etableres et avløpsanlegg/ minirenseanlegg i området f_BAV. Anlegget må 
planlegges og godkjennes i forbindelse med utbygging av de to hyttene. 

Strøm og telekommunikasjon kan lett kobles til eksisterende anlegg langs 
fylkesvegen. 

 
 
6.8 Kulturminner 

Eksisterende naust skal beholdes. Det er ikke planlagt tiltak som er i konflikt 
med kjente kulturverninteresser. 
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6.9 Sosial infrastruktur 

Eksisterende situasjon suppleres med to hytter. Det forventes ikke at forslaget 
medfører nevneverdige virkninger på sosial infrastruktur. 

 
 
6.10 Økonomi 

Planforslaget og de nye tiltakene skal gjennomføres av private. Det er ikke 
aktuelt at det offentlige skal overta enkelte anlegg. 

 
 

 
7. Samfunnssikkerhets- og beredskapssjekk (ROS-analyse) 

 

7.1 Generelt 

Iht. plan- og bygningslovens § 4-3 skal det ved utarbeidelse av planer for 
utbygging påsees at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet. 
Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om 
arealet er egnet til utbyggingsformål. 

Her brukes en enkelt metode der vurderingen gjennomføres i 3 steg. 
 
 

Identifisering av risiko 
Det gjennomgås fylkesmannen sin sjekkliste for å indentifisere aktuelle tema 
som kan utgjøre en risiko, eller der en mangler kunnskap for en slik vurdering. 

 
 

Vurdering av risiko/ konsekvens av aktuelle tema 
Temaer med identifisert potensiell risiko, eller der kunnskapsgrunnlaget ikke er 
tilstrekkelig, tas opp til en nærmere vurdering. Her vil konsekvensen vurderes ut 
fra sannsynlighet og virkning. Der kunnskapsgrunnlaget ikke er tilstrekkelig vil 
det også konkluderes med, at det må gjennomføres en særskilt fagutredning for 
ett eller flere aktuelle temaer. 

 
 

Hensyn til risiko i planforslaget/krav til risikoreduserende tiltak 
Dersom det ble identifisert en risiko med middels eller stor konsekvens, vil det 
vurderes hvordan planforslaget vil ta hensyn til disse forholdene og om det vil 
være nødvendig å gjennomføre risikoreduserende tiltak og hvordan disse kan se 
ut. 
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7.2 Sjekkliste – Identifisering av aktuelle risikoforhold 
 
 
 

 
1
.1

 N
at

u
rg

it
te

 f
o
rh

o
ld

 

 Er det knyttet risiko til 
følgende element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Er området utsatt for snø-, 
flom-, jord- og/eller 
steinskred? 

 X  

B Er området utsatt for større 
fjellskred? 

 X  

C Er det fare for flodbølger som 
følge av fjellskred i vann/sjø? 

 X  

D Er det fare for utgliding av 
området (ustabile 
grunnforhold)? 

X  Jf. løsmassekart. Under marin 
grense med stor mulighet for 
marin leire. 

E Er området utsatt for flom eller 
flomskred, også når en tar 
hensyn til økt nedbør som 
følge av mulige 
klimaendringer? 

 X  

F Er det kjente problemer med 
overflatevann, avløpssystem, 
lukkete bekker, 
oversvømmelse i kjeller osv? 

 X  

G Kan det være fare for 
skogbrann/lyngbrann i 
området? 

 X  

H Er området sårbart for 
ekstremvær/stormflo 
medregnet en ev. 
havnivåstigning som følge av 
endret klima? 

X  Strandsonen vises med 
aktsomhetssone for flom/ 
stormflo og havnivåstigning. 
(GISLink.no) 

I Må det tas særskilt hensyn til 
radon? 

 X  

 
 

1
.2

 O
m

g
iv

e
ls

e 

 Er det knyttet risiko til 
følgende element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Er det regulerte vannmagasin 
med spesiell fare for usikker is  
i nærheten? 

 X  

B Er det terrengformasjoner som 
utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

 X Bratt skrent kun tilgjengelig 
fra nabotomt. 

C Vil tiltaket 
(utbygging/drenering) kunne 
føre til oversvømmelse i lavere 
liggende område? 

 X  
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1
.3

 V
a
n
n
fo

rs
yn

in
g
  Er det knyttet risiko til 

følgende element? Ja
 

N
ei

 Kommentar 

A Er det problem knyttet til 
vannforsyning og avløp i 
området? 

 X Vann fra 84/1, egen 
septiktank i enden av felles 
veg. 

B Ligger tiltaket i eller nær 
nedslagsfeltet for drikkevann, 
og kan dette utgjøres en risiko 
for vannforsyningen? 

 X  

 
 

1
.4

 K
ra

ft
fo

rs
yn

in
g
 

 Er det knyttet risiko til 
følgende element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

A Er området påvirket av 
magnetfelt over 0,4µT fra 
høyspentlinjer? 

 X  

B Er det spesiell klatrefare i 
høyspentmaster? 

 X  

C Vil tiltaket endre 
(styrke/svekke) 
forsyningstrygghet i området? 

 X  

 
 

1
.5

 S
am

fe
rd

se
l 

 Er det knyttet risiko til 
følgende element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Er det kjente ulykkespunkt på 
transportnettet i området? 

 X  

b Vil utilsikta/ukontrollerte 
hendelser som kan inntreffe på 
nærliggende transportårer inkl. 
sjø- og luftfart utgjøre en risiko 
for området? 

 X  

c Er det transport av farlig gods 
til/gjennom området? 

 X  

d Kan området bli isolert som 
følge av blokkert infrastruktur, 
eks som følge av 
naturhendelser? 

 X  

 
 

1
.6

 M
ilj

ø/
 L

an
d
b
ru

k 

 Er det knyttet risiko til 
følgende element? Ja

 

N
e Kommentar 

a Vil planen/tiltaket bli rammet 
av, eller forårsake forurensing i 
form av lyd, lukt eller støv? 

X  Den sørlige delen er utsatt for 
vegtrafikkstøy. 
(GISLink.no) 

b Vil planen/tiltaket bli ramma 
av, eller forårsake fare for 
akutt eller permanent 
forurensing i området? 

 X  

c Vil tiltaket ta areal fra dyrket 
eller dyrkbar mark? 

 X  
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1
.7

 F
or

u
re

n
si

n
g
 

 Er det knyttet risiko til 
følgende element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Gruver: åpne sjakter, 
steintipper etc.? 

 X  

b Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc.? 

 X  

c Industrivirksomhet eller 
aktiviteter som f.eks. 
avfallsdeponering, bålbrenning, 
skipsverft, gartneri etc.? 

 X  

 
 

1
.8

 B
ra

n
n
/u

ly
kk

es
- 

b
er

ed
sk

ap
 

 Er det knyttet risiko til 
følgende element? Ja

 

N
ei

 Kommentar 

a Har området mangelfull 
slukkevannforsyning (mengde 
trykk)? 

X  Det kobles til kommunal 
vannledning og brannkum på 
84/1, ca. 50 m nordøst fra 
snuplassen. Denne har en 
kapasitet på 750 l/min. 
Kravet for småhusbebyggelse 
er 1200 l/min. 

b Har området dårlige 
tilkomstruter for 
utrykkningskjøretøy? 

 X  

 
 

1
.9

 S
å
rb

ar
e 

ob
je

kt
 

 Er det knyttet risiko til 
følgende element? Ja

 

N
e Kommentar 

a Medfører bortfall av følgende 
tjenester spesielle ulemper for 
området: 

- elektrisitet, 
- teletjenester? 
- vannforsyning? 
- renovasjon/avløp? 

 X  

b Er det spesielle brannobjekt i 
området? 

 X  

c Er det omsorgs- eller 
oppvekstinstitusjoner i 
området? 

 X  

 
 

1
.1

0
 

V
ir
ks

om
h
et

sr
is

ik
o  Er det knyttet risiko til 

følgende element? Ja
 

N
ei

 Kommentar 

a Omfatter tiltaket spesielt 
farlige anlegg? 

 X  

b Vil utilsikta/ukontrollerte 
hendelser i nærliggende 
virksomheter (industriforetak 
etc.), utgjøre en risiko? 

 X  
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 c Er det storulykkesbedrifter i 
nærheten som kan 
representere en fare? 

 X  

 
 

1
.1

1
 U

lo
vl

ig
 

vi
rk

so
m

h
et

 
 Er det knyttet risiko til 

følgende element? Ja
 

N
ei

 Kommentar 

a Er tiltaket i seg selv et 
sabotasje-/terrormål? 

 X  

b Finnes det potensielle 
sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

 X  

 
7.3 Nærmere vurdering av risikoforhold på aktuelle tema 

Sjekklisten har synligjort følgende aktuelle tema med potensielle risikoforhold. 

Grunnstabilitet 
Området ligger ved sjøen og under marin grense. Løsmassekartet viser at 
området sannsynligvis består av marin strandavsetning i sammenhengende 
dekke med antatt større mektighet enn 0.5 m 

 

Figur 11 Løsmassekart som viser stor mulighet for marin leire, NGU 
 
 

Flom/ havnivåstigning og stormflo 
Det kystnære området er utsatt for oversvømmelser knyttet til havnivåstigning 
og stormflo. 

 

Figur 12 Aktsomhetskart for stormflo i 2090 med 200 års returnivå, inkl. klimapåslag (F2) 
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Vegtrafikkstøy 
Den sørlige delen av planområdet kommer inn i gul sone for vegtrafikkstøy, jf. 
støyvarselkartet. Eksisterende bolighus ligger delvis innenfor. 

 

Figur 13 Varselkart for vegstøy. Eksisterende boligbebyggelse ligger innenfor gul sone (55-65 dB) 
 
 

Slokkvannforsyning 
Sitat fra uttale brannsjef: «Oppstillingsplass til brannbil er om lag 50 meter fra 
nærmeste brannkum. Denne brannkummen har en kapasitet på 750 liter pr. 
minutt. Teknisk forskrift krever at brannkum eller hydrant plasseres innenfor 25‐ 
50 meter fra inngangen til 

hovedangrepsveg (dettevil for et vanlig hus være inngangsdøren). Videre kreves 
det at teknisk forskrift en slokkevannskapasitet på 1200 liter pr. minutt i 
småhusbebyggelse. Dermed er ikke de preaksepterte ytelsene for slokkevanns- 
forsyning ved bruk av trykkvann oppfylt.» 

 

Figur 14 ortofoto med planforslag, som viser avstand til nærmeste brannkum, samt avstand 
mellom hyttene 

> 8 m 
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7.4 Hensyn til risikoforholdene og risikoreduserende tiltak. 

Grunnstabilitet 
Ved befaring på stedet ble en møtt med berg i dagen med tynt 
vegetasjonsdekke. En har ikke sett tegn på tykke lag med løsmasser på det 
arealet som ønskes bygd ut med hytter. 

 

Figur 15 Området som ønskes utbygd og strandsona viser berg i dagen. Foto: Norconsult 
 

Konklusjon og restrisiko: 

En vurderer at det er svært usannsynlig å finne kvikkleire på det aktuelle arealet. 
 
 

Flom/ havnivåstigning og stormflo 
Det aktuelle området merkes med faresone for flom i plankartet. Området er 
regulert til friluftsområde. Bestemmelsene fastsetter at det ikke skal oppføres 
bebyggelse for varig opphold (dvs. bygninger i tiltaksklasse F2 og F3). Videre 
skal evt. bebyggelse og anlegg (tiltaksklasse F1) utformes robust mot 
oversvømmelser, bølgepåvirkninger og at konstruksjonen og tekniske 
innretninger tåler fukt og vann. 

Konklusjon og restrisiko: 

Det tillates ikke bebyggelse i faresonen som er sårbar mot flom og 
oversvømmelser. Planen tar tilstrekkelig hensyn til farepotensiale og restrisikoen 
vurderes som akseptabel. 

 
 

Vegtrafikkstøy 
Det aktuelle området merkes med hensynssone for støy i plankartet. Området er 
til boligformål iht. eksisterende situasjonen og samferdselsformål. 

Planbestemmelsene fastsetter at det ikke er tillatt med etablering av støyfølsom 
bebyggelse innenfor rød støysone og at det kreves støyfaglige vurderinger 
dersom det etableres ny bebyggelse med tilhørende utendørsanlegg i den gule 
støysonen. Her må det vurderes om og hvilke støydempende tiltak som må 
gjennomføres. Ut over dette er det ikke tillatt med etablering av soverom i eller 
mot gul støysone. 

Konklusjon og restrisiko: 
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Støysonen er mest aktuell for eksisterende bebyggelse. Det er ingen planer for 
etablering av ny bebyggelse i området avsatt til boligformål. For nye tiltak 
innenfor området gir planen tilstrekkelige føringer og restriksjoner for at risikoen 
for støy bli imøtekommet. 

 
 

Slokkevannforsyning 
Hyttetomt BFF1 og eksisterende boligbebyggelse er for langt unna brannkummen 
på gnr. 84, bnr. 1. Det bør etableres ny trykkvannsledning fra gnr. 84, bnr. 1 til 
en brannkum som er sentralt plassert i området for å dekke all bebyggelse. 
Kapasiteten på tilførselsledningen er ikke tilstrekkelig pr. i dag, slik at nytte av 
brannkummen vil tre i kraft når tilførselsledningen er utbedret. Inntil dette er 
gjort må det brukes tankbil. Dette er knyttet til 6 vilkår: 

1. Bruk av tankbil som slokkevannforsyning må avklares i hvert enkelt tilfelle 
ved skriftlig henvendelse til Hustadvika brann og redning. 

2.  Dette ansees som oppfylt i forbindelse med høring og behandling av 
planforslaget. 

3. Bruk av tankbil kan kun nyttes ved bygging av småhusbebyggelse i 
spredtbygde områder 

4.  Fritidsbebyggelsen som er tillatt å etablere i området er kun 
småhusbebyggelse. Området ligger i et spredt utbygd område. Vilkår ansees 
som oppfylt. 

5. Området skal være definert i Hustadvika brann og redning sin 
slokkevannsanalyse som et område hvor tankbil kan benyttes. 

6.   Iflg. kommunen er området definert som et middels risiko- og 
sårbarhetsområde ved bruk av tankbil. Her bør risikoreduserende tiltak 
vurderes. Om slike tiltak blir nødvendig her og hva slags tiltak dette skal 
være må avklares med Hustadvika brann og redning ved 
byggesaksbehandlingen. Vilkår vurderes å være oppfylt. 

7. Området skal kun inneholde småhusbebyggelse 
8.  Eksisterende bolighusene er også å regne som småhusbebyggelse. Vilkår 

ansees som oppfylt. 
9. Det skal være minimum 8 meter avstand mellom alle bygninger over 15 m2. 
10. Det er tegnet inn byggegrense mot eiendomsgrense på 4 m, slik at det er 

minimum 8 m mellom bygningene. Vilkår ansees som oppfylt. 
11.En sikker ferskvannkilde skal vøre tilgjengelig ikke lenger unna 1 kilometer 

kjøreveg. 
12.  Vatnet «Teppinga» er 350 meter unna med fryses om vinteren. Nærmeste 

godkjent ferskvannskilde er i tettstedet Farstad 2 km unna. Iflg. kommunen 
kan en tankbil teoretisk kompensere for slokkevann i 22 minutter. Dette er 
tilstrekkelig tid for å få på plass ny tankbil. Med avstanden til sikker vannkilde 
i Farstad og etterfyllingstid vil den nye tankbilen være på plass innen 20 
minutter. Videre kan tankbilen evt. fylles ved eksisterende brannkum på gnr. 
84, bnr.1 eller ny brannkum i planområdet. Kapasiteten her er ikke 
tilstrekkelig for direkte slokking, men bør være tilfredsstillende for fylling av 
tankbil. Vilkår vurderes her å være oppfylt. 
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Konklusjon og restrisiko: 

Rekkefølgebestemmelsene setter fast at det må være etablert ny 
trykkvannsledning fra gnr. 84, bnr. 1 til ny brannkum i planområdet før 
brukstillatelse kan gis. Dimensjonering av anlegget og plassering av 
brannkummen må avklares med Hustadvika brann og redning. 

Det ble vurdert at tankbil kan brukes inntil ny tilførselsledningen er oppgradert 
og leverer tilstrekkelig vannmengde til planområdet. 

 
 
7.5 Sammendrag 

Det gjenstår ingen risiko- og sårbarhetsforhold som tilsier at planforslaget ikke 
kan gjennomføres slik det er fremstilt. 
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8. Oppsummering av innkomne merknader 
 

Det ble varslet oppstart med reguleringsarbeider 9.mars 2020. med frist 14.april 
samme år. 

Etter fristen var ute hadde 6 parter kommet med merknader og innspill til 
planarbeidet. 

8.1 Kystverket 16.03.2020 

Kystverket har generelle og særlige merknader til planarbeidet knyttet til 
sjønære områder som kan ha en virkning på ferdselsforhold til sjøs, herunder 
inngrep i strandsona. 

 

Merknad Kommentar 
Ferdsel i sjøområde, inkl. 
navigasjonsanlegg 
Ingen faktiske virkninger 

Tatt til orientering 

Byggeforbud i strandsone 
En legger til grunn at bebyggelse ligger 
utenfor strandsoner (100-meters-belte) 

Det vil etableres bebyggelse 
innenfor 100-m fra strandlinjen. 
Friområdet langs sjø, jf. 
kommuneplanen vil ikke røres. Det 
følges byggelinjen i nabofeltene 
ellers. 

 
8.2 Naboer på Hegrevegen (4 undertegnede) 23.03.2020 

Hytteeiere i nabofeltet ønsker ikke økt ferdsel langs Hegrevegen 
 

Merknad Kommentar 
En bemerker at det i planinitiativet står at 
adkomsten skal ordnes fra eksisterende 
avkjørsel gjennom gårdstunet. Hegreveien 
ble først nevnt i oppstartsvarsel. 

Planinitiativet ble sendt først 
kommunen, der flere forhold ikke 
var avklart enda. Alternativet med 
adkomst via Hegreveien ble først 
kommunisert i oppstartsvarselet. 

Grunneieren på hovedbruket eier kun 1/8 
del av veien. En ble ikke forespurt om 
bruk av Hegreveien som adkomst. Det var 
kun eieren på hovedbruket som ble spurt, 
men ikke de andre hytteeiere som er 
medeiere i Hegreveien. 

Veien ligger på hovedbruket og er 
ikke skilt ut som egen tomt. 
Likevel er selve «veien» i felleseie 
med alle grunneiere i området. 
Tiltakshaveren var ikke klar over 
dette før nærmere undersøkelse 
av tilstanden etter varslingen. 

Hytteeiere (unntatt eieren på 
hovedbruket) nekter at tiltakshaveren kan 
bruke Hegreveien som adkomst til sine 
hytter, fordi en ikke ønsker økt trafikk 
forbi hyttene. 

Tas til følge. Det vil vurderes 
alternativer for adkomst til 
hyttene. 

 
8.3 Møre og Romsdal fylkeskommune (MRF) 07.04.2020 

MRF har merknader til avkjørsel. 
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Merknad Kommentar 
Det er positivt at avkjøringer samordnes 
med nabofeltet 

Det ble vurdert alternative 
adkomster 

 
8.4 Statens vegvesen (SVV) 07.04.2020 

Statens vegvesen har merknader til adkomstløsninger og samordning av 
avkjørsel fra fylkesveg, i tillegg til hensyn til nasjonal turistveg. 

 

Merknad Kommentar 
En bør innlemme de gamle reguleringsplanene i en 
felles plan for å samordne framtidig utvikling. 

Tas til orientering 

Felles adkomstløsning bør sees i sammenheng med 
planer for gang- og sykkelveg langs fv. 663. 

Tas til orientering. Vi 
vil undersøke 
planstatus. 

Det anbefales kombinert kjøre-/gang- og sykkelveg 
som knytter sammen kv. 1115 (Anders Sandviks veg) 
og kv. 1112 (Kleivavegen) for å redusere antall 
avkjørsler. Løsningen må planlegges sammen med 
kommunale og fylkeskommunale myndigheter. 

Tas til orientering. Vi 
vil undersøke i 
hvilken grad dette 
kan imøtekommes og 
legge til rette for 
framtidig løsning. Eksisterende veg pv. 1147 (Ørnetunet) er relativt bratt 

inn mot fylkesveg. Denne blir enda brattere når G/S- 
vegen etableres. 
Konsekvensene av inngrep med tiltak skal 
minimaliseres med tanke på opplevelsen langs 
Nasjonal turistveg. 

Tas til følge. 

 
8.5 Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR) 14.04.2020 

FMMR har merknader til inngrep i strandsonen 
 

Merknad Kommentar 
Ingen merknader til forslått tiltak Tas til 

orientering 
En forutsetter at tilgangen til sjøen ikke blir hindret pga. 
utbyggingen. 

Tas til følge. 

 
8.6 Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) 14.04.2020 

NVE har generelle merknader til flom, erosjon og skred, vassdrag- og 
grunnvannstiltak og energianlegg. 

 

Merknad Kommentar 
Fare for flom og skred må avklares i planen. I tillegg må det 
tas hensyn til klimaendringene. 

Tas til 
orientering 

Det skal ikke etableres tiltak som medfører skade eller 
ulemper for allmenne interesser. Konsesjonsplikt for tiltak 
knyttet til vassdrag må komme fram i oversendelsesbrev. 

Tas til 
orientering 

Det må tas hensyn til både eksisterende og planlagte 
nettanlegg. 

Tas til 
orientering 
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9. Merknader etter offentlig ettersyn 
 

Etter offentlig ettersyn av planforslaget i tidsrommet 22.12.21-14.02.2022 kom 
det inn 6 merknader. Disse er oppsummert og kommentert under. 

9.1 Statens vegvesen 19.01.2022 
 

Merknad Kommentar 
Ingen merknader til planforslaget. Tas til orientering 

 
9.2 Fylkeskommunen 14.02.2022 

 
 

Merknad Kommentar 
Føresegnene må sikre at tilkomsten 
frå fv. 663 blir utforma i tråd med 
gjeldande, tekniske krav, jf. Statens 
vegvesen sine normalar. 
Rekkefølgjeføresegn må sikre 
opparbeiding/utbetring av 
køyretilkomsten som første del av 
utbygginga i planområdet. 

Tilkomsten/avkjørselen blir regulert i 
ny plan som er under utarbeidelse, 
«Farstad-Skotten». Her blir også 
sikten ivaretatt. Utforming av 
avkjørsel i «Farstad-Skotten» er nokså 
lik dagens utforming. Å stille krav om 
å endre på utformingen som 
rekkefølgekrav er noe urimelig da 
denne fungerer fint i dag og det ikke 
er registrerte ulykker i forbindelse 
med avkjørsel. Det er fornuftig å 
etablere avkjørsel med riktig bredde 
og radiuser den dagen gang- og 
sykkelvegen blir etablert. 
Tas ikke til følge. 

Vi viser videre til brev frå Møre og 
Romsdal fylkeskommune datert 
05.11.2020. Regulert gang- og 
sykkelveg i tilgrensande 
reguleringsplanar bør vidareførast. 

Planen kommer ikke i konflikt med 
gang- og sykkelveg i tilgrensende 
plan. Grensen på planen er tilpasset. 
Tas til følge. 

Byggegrensene skal ta vare på 
trafikktryggleik, vedlikehald og drift av 
vegnettet, arealbehov ved ei eventuell 
utviding av vegen, og miljøet på 
eigedomane langs vegen. Utan 
særskilt løyve frå vegstyremakta kan 
det ikkje byggast innanfor 
byggegrensa til fylkesveg 663. Dette 
gjeld alle byggverk, inkludert laus 
kiosk, opplag eller anna større 
innretning, vareramper, murar og 
liknande innretningar, utsprengde og 
utgravne rom, nettstasjonar m.v. 
Byggegrensa langs fylkesveg 663 er 
satt til 50 meter i rammeplan for 
avkøyrsler og differensierte 

Byggegrense på BFS2 er satt til 20m. 
Grensen tar utgangspunkt i 
eksisterende bygninger. Det er ikke 
konflikt med sikt i avkjørsel eller 
fremtidig gang- og sykkelveg samt 
utvidelse av vegbana. Om en skal 
følge en avstand på 50m fra 
fylkesvegen blir hele tomten BFS2 
ubrukelig. 
Tas til følge (med byggegrense 20m) 
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byggegrenser. Dette bør sikrast i 
føresegna til reguleringsplanen. 

 

Møre og Romsdal fylkeskommune sin 
eigedom utanfor sjølve fylkesvegen, 
som Møre og Romsdal fylkeskommune 
eig, skal ha formål «annan veggrunn». 

Tas til følge, endret i plankart 

 
9.3 NVE 08.02.2022 

 

Merknad Kommentar 
NVE minner om at det er kommunen 
som har ansvaret for at det blir tatt 
naudsynt omsyn til flaum- og 
skredfare, overvatn, vassdrag og 
energianlegg i arealplanar, byggeløyve 
og dispensasjonar. Dette gjeld 
uavhengig av om NVE har gitt råd eller 
uttale til saka. 

 

Bruk NVE sine rettleiarar i 
planarbeidet. Opplista i brevet med 
link. 

Tekst i planomtalen er oppdatert, 
rettleder fra NVE er fulgt. 

 
9.4 Statsforvalteren 08.02.2022 

 

Merknad Kommentar 
Etter naturmangfaldlova er det forbod mot spreiing av 
framande artar i naturen. Vi ber om at det vert innarbeidd 
følgjande føresegn i fellesføresegnene: 
Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet 
skal det vises aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, 
naturtyper og økosystemer, jf. Lov om forvaltning av 
naturens mangfold. 
Det skal ikke innføres eller spres fremmede og skadelige 
arter ved opparbeiding av anlegg og byggeområder og ved 
massehåndtering. 

Innarbeides i 
planbestemmelse 
ne 

Vi rår tiltakshavar til å følgje NVE sin rettleiar for utgreiing 
av områdeskredfare, særleg kapittel 3.2, for å 
dokumentere tilstrekkeleg tryggleik mot kvikkleireskred 
(https://publikasjoner.nve.no/veileder/2019/veileder2019_ 
01.pdf). 

Tekst i 
planomtalen er 
oppdatert, 
rettleder fra NVE 
er fulgt. 

 
9.5 Mattilsynet 09.02.2022 

 

Merknad Kommentar 
Det er krav til at vassverket til ei kvar 
tid skal kunne levere nok og 
helsemessig trygt vatn til bygningane 
som er omfatta av planen. Dette må 
klarerast med vassverkseigar og vera 

Dette kravet ligger i punkt 3.1 i 
bestemmelsene. 
Ved byggesøknad….. Det skal legges 
fram en plan som viser løsning for 
vannforsyning og avløp samt 
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på plass før igangsetting av 
prosjektet. 

håndtering av overflatevann. Også i 
punkt 3.6: Alle nye bygninger for varig 
opphold skal knyttes til godkjent 
anlegg for vann og 
avløp. Ved rammesøknad skal det 
legges ved en skisse som viser 
hvordan 
overvannshåndteringen er tenkt. Også 
i punkt 6.1 (rekkefølgebestemmelser) 

Ved eventuell flytting av jord, skal ein 
vera merksam på at det er ein risiko 
for spreiing av regulerte 
planteskadegjerarar og ugras. 
Tiltakshavar har derfor plikt til å 
hente inn status når det gjeld 
førekomstar av eventuelle 
planteskadegjerarar og ugraset 
floghavre på dei eigedomane det 
gjeld, inkludert tiltak for å hindre 
spreiing til andre eigedomar. 
Jordmasser som kjem frå urørte 
utmarksareal har liten risiko for å 
bere med seg slike skadegjerarar. 

Vil legges inn restriksjoner i 
bestemmelsene. Se punkt fra 
Statsforvalteren. 

 

 
9.6 Even Arne Heimen 27.12.2021 

 

Merknad Kommentar 
Ok, ingen ytterlegare kommentar. - 

 


