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Detaljplan for regulering av hytter på 084/014 Kleivhaugen, 
Farstad - Egengodkjenning 

 

 

Kommunedirektørens tilråding 

 
  
1. Detaljregulering for Kleivhaugen hyttefelt med planID 202003 med tilhørende 

reguleringsbestemmelser vedtas.  
 
1. Deler av reguleringsplan Farstad – Sandvika hytteområde med planId 03135 

vedtatt 22.09.2008 som blir berørt av ny detaljregulering for Kleivhaugen 
hyttefelt med planId 202003 inkludert alle senere planendringer, delplaner og 
tilhørende bestemmelser, oppheves.  

 

 
Hovedutvalg teknisk, miljø og nærings behandling av sak 6/2022 i 

møte den 30.03.2022: 

 
 
 
Behandling 



 

 

 
Kommunedirektørens innstilling ble vedtatt mot 1 stemme. Representanten 
Øystein Settem Wold (MDG) stemt imot.  
 
 
Vedtak 
 
1.Detaljregulering for Kleivhaugen hyttefelt med planID 202003 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas.  
2.Deler av reguleringsplan Farstad – Sandvika hytteområde med planId 03135 
vedtatt 22.09.2008 som blir berørt av ny detaljregulering for Kleivhaugen 
hyttefelt med planId 202003 inkludert alle senere planendringer, delplaner og 
tilhørende bestemmelser, oppheves.  
 
 
Kommunestyres behandling av sak 46/2022 i møte den 

19.05.2022: 

 
 
 
Behandling 
 
Innstilling ble vedtatt mot to stemmer. Disse stemte imot innstillingen: Øystein 
S. Wold (MDG) og Laila A. Nøsen (SV) 
 
 
Vedtak 
 
1.Detaljregulering for Kleivhaugen hyttefelt med planID 202003 med tilhørende 
reguleringsbestemmelser vedtas.  
2.Deler av reguleringsplan Farstad – Sandvika hytteområde med planId 03135 
vedtatt 22.09.2008 som blir berørt av ny detaljregulering for Kleivhaugen 
hyttefelt med planId 202003 inkludert alle senere planendringer, delplaner og 
tilhørende bestemmelser, oppheves.  
 
 

 

Saksopplysninger  

Planforslaget  
Forslag til privat detaljregulering for navn Farstad - Kleivhaugen er mottatt fra 
Norconsult som plankonsulent.  
 
Det planforslaget som foreligger til behandling består av:  
 
Plankart i målestokk 1:500, datert 08.03.2022.  
Reguleringsbestemmelser datert 22.10.2021 sist revidert 08.03.2022  
Planbeskrivelse datert 22.10.2021 sist revidert 08.03.22 



 

 

 

Utredning: 

Planforslaget: 
Forslag til detaljregulering for Kleivhaugen hyttefelt er mottatt fra tiltakshaver 
Jan Helge Skotheimsvik.  Bakgrunn for saken og beskrivelse av tiltaket fremgår 
av forslaget med tilhørende beskrivelse.  

Hensikten med reguleringen er å tilrettelegge for følgende:  
Planforslaget legger opp til 2 fritidsboliger. I tillegg er to eksisterende 
boligeiendommer med i planforslaget til boligformål. 
  
Hjemmelshavere i området er:  
84/12 Jan Helge Skotheimsvik  
84/24 Jan Torleif Skotheimsvik  

Forhold til overordnete planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel. Området er avsatt til 
bygging med arealformål bolig, fritidsbebyggelse og friluftsområde.  

Kommuneplanbestemmelsene stiller følgende krav til fritidsboliger:  
Fritidsboliger kan oppføres inntil 90 BYA.  
I tillegg kan det føres opp et uisolert uthus inntil 20 m2.  
Max mønehøyde er i bestemmelsene til kommuneplanen satt til 5,0 m over 
gjennomsnittlig terreng.  
 
For boligområder skal følgende kriterier være oppfylt:  
Tomtene skal være på minimum 800 m2.  
Max BYA på boliger skal være 260m2. 
 
Max tillatt mønehøyde er satt til 8,0 meter over gjennomsnittlig opprinnelig 
terreng. 
 
Avvik fra overordnet kommuneplan:  
Bestemmelsene i planforslaget avviker noe fra kommuneplanens bestemmelser. 
Dette går ut på at max mønehøyde for fritidsboliger kan oppføres inntil 6,5 
meter. Dette er i tråd med tilgrensende reguleringsplaner (for fritidsboliger) på 
begge sider hvor det er tillatt med mønehøyde inntil 6,5 meter. 
 
Forhold til annet planforslag som ikke er vedtatt: 
Planforslag for Farstad – Skotten, gangveg er ikke vedtatt. Den har vært ute 
på høring. Realisering/bygging er ikke aktuelt i nær framtid, men hensikten med 
en gang- og sykkelveg på nordsiden av fv 663 må legges inn som premiss for 
utforming av reguleringsplanen for hyttefeltet.  
 
Planforslaget for Kleivhaugen medfører en omdisponering av dyrket areal på 
1 dekar og 0,9 da produktiv skog. Resten består av annet markslag (6,3 da). 
 



 

 

 
Planområdet ligger midt mellom to vedtatte hytteplaner  
 
Gjeldende tilgrensende reguleringsplaner  
Følgende reguleringsplaner blir delvis erstattet i den grad den nye planen  
overlapper eksisterende plan:  
03135: Farstad-Sandvika Hytteområde  
09041: Farstad-Sandvikbukta  

201402: Farstad-Skotten, gangveg (Høringsforslag) 
 
Førstegangs behandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet av Hovedutvalg for Teknisk, miljø og 
næring i møte den 25.11.21 i sak 34/2021. Hovedutvalg for Teknisk, miljø og 
næring vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge den ut til 
offentlig ettersyn.  

Endringer etter førstegangsbehandling 

De viktigste endringer etter førstegangsbehandling er: 

- Plankartet er endret ved at Møre og Romsdal sin eiendom utenfor selve 
  fylkesvegen er endret til annet veiformål.  



 

 

- Reguleringsbestemmelsene er endret ved at det er tatt inn et nytt pkt. 3.9  

   Spredning av fremmede arter: 

«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». 

- Planbeskrivelsen er endret ved at det er tatt inn at NVE sin rettleier for 
  utgreiing av områdeskredfare, særlig kapittel 3.2 er fulgt 

 

Som ledd i kvalitetssikringen av planforslaget, og for å imøtekomme 
høringsuttalelser, er det derfor gjort mindre endringer i planmaterialet. 

 

Høringsuttalelser: 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden fra 24.12.21 til 
14.02.2022. 

I samme periode ble forslaget sendt regionale myndigheter, berørte grunneiere, 
kommunens tjenesteområder m.fl. til uttalelse. Det kom inn totalt 6 uttalelser. 
Disse følger saken som trykte vedlegg. Hovedtrekkene i merknadene er referert 
nedenfor. 

Uttalelse fra Even Arne Heimen datert 27.12.21: 
OK. 

Forslagsstillers kommentar: 
Ingen kommentrar. 

Kommunedirektørens kommentar:  
Tas til orientering 

Uttalelse fra Statens vegvesen datert 26.01.22 
Ingen merknader til planforslaget.  

 
Forslagsstillers kommentar: 

 Tas til orientering 

Kommunedirektørens kommentar:  
Tas til orientering 

 

Uttalelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal datert 08.02.22 



 

 

 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.  

 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).  

 

Forslagsstillers kommentar: 
Innarbeides i planbestemmelsene  

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

Kommunedirektørens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. 
 

Uttalelse fra Mattilsynet datert 09.02.22 
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 på plass før igangsetting av prosjektet.  

 
 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.  

Forslagsstillers kommentar: 
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 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)  

 



 

 

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

 
 
Uttalelse fra NVE datert 10.02.22 
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. 
 

Forslagsstillers kommentar: 
 Tekst i planomtalen er oppdatert, rettleder fra NVE er fulgt.  
 

 
Kommunedirektørens kommentar: 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller. Merknaden er tatt til 
følge. 
 

Uttalelse fra Møre og Romsdal fylkeskommune  datert 15.02.22 

 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.  
 

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

 
 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 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».  

 

Forslagsstillers kommentar: 



 

 

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.  

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

 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 20 m) 

 

Kommunedirektørens kommentar: Kommunedirektørens kommentar: 
Adkomsten til Kleivhaugen hyttefelt går ikke direkte ut i fylkesveg 663. Den 
kobles til felles adkomst i tidligere vedtatt reguleringsplan for Sandvika hyttefelt 
Innspillet er tilstrekkelig kommentert av forslagsstiller.  
 

 

Felles avkjørsel med Farstad - Sandvika hytteområde vedtatt 22.09.2008 

 

Innsigelser 
Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner 
eller statlige fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. Kommunestyret kan 
dermed vedta reguleringsplanen. 

Lovhjemler 
I henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12, legges saken frem for 
kommunestyret til vedtak. 

Vurdering: 



 

 

Innkomne merknader 

Vurdering av de enkelte innkomne uttalelsene fremgår av kommentarene over. 

Innsigelser: 
Det er ikke innsigelser til planforslaget og kommunestyret kan gjøre endelig 
planvedtak. 
 

Vurdering 

Planforslaget er godt bearbeidet og ivaretar nødvendige hensyn. Det foreligger 
ingen interessemotsetninger i planforslaget. Vekt på at planforslaget er i tråd 
med gjeldende kommuneplan er lagt til grunn for sluttbehandling og forslag til 
vedtak i saken. 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at 
planforslaget detaljregulering for Farstad - Kleivhuagen hyttefelt med PlanID 
202003 vedtas. 

 

 

Vedlegg: 

1 Farstad-Kleivhaugen 03-planbeskrivelse 080322.pdf  

2 Farstad-Kleivhaugen 04 planforslag A3 080322.pdf  

3 Farstad-Kleivhaugen 05-planbestemmelser 080322.pdf  

4 brev.pdf  

5 Hustadvika kommune - detaljregulering - reguleringsplan for 
Farstad - Kleivhaugen - fråsegn til offentlig ettersyn.pdf 

 

6 NVE si generelle tilbakemelding - Offentleg ettersyn -  
Reguleringsplan for Farstad - Kleivhaugen hyttefelt - Gnr. 84 bnr. 
14 - Hustadvika kommune .PDF 

 

7 Hustadvika kommune - detaljregulering - reguleringsplan for 
Farstad - Kleivhaugen hyttefelt - fråsegn til offentleg ettersyn.pdf 

 

8 Uttale til offentlig ettersyn - Reguleringsplan - Hyttefelt Kleivhaugen 
på Farstad.pdf 

 



 

 

 


