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Detaljregulering for Askevågen– landskapshotell og 

utsiktspunkt 

_____________________________________________________________ 

Møtet 

Tid:Mandag 10.1 2020 kl. 10.00 

Sted:Teknisk møterom, Hustadvika kommune 

Til stede på møtet:Knut Kvilekval, Børre Skodvin, Hanne Brakstad, Geir Tore Vestad og Mona Skram 
Rustad 

Formalia 

Om planen 

Plannavn:Detaljregulering for Askevågen landskapshotell og utsiktspunkt 

Planident:201911 

Saksnummer: 2020/1457 

Plantype:Detaljregulering 

 

Konsulent: 

Navn:Børre Skodvin og Maria Hummelsund, Jensen og Skodvin Arkitekter AS 

Adresse:Sinsenveien 4D, 0572 Oslo 

Telefon:22994899/91633949 (B)/92013664 (M) 

E-postadresse:bs@jsa.no og maria.hummelsund@jsa.no 

 

Tiltakshaver: 

Navn: 
1. Arctic landscape Hotels AS v/ Knut Kvilekval 
2. Hustadvika kommune 

Adresse: 
1. Huckletree Pier X, Bryggegata 3, 0250 Oslo 
2. Hustadvika kommune, plan- og byggesak, 6440 Elnesvågen 

Telefon: 
1. 926 90 191 
2. 71 26 81 00 

E-postadresse: 
1. knut@kvilekval.com 
2. postmottak@hustadvika.kommune.no  

 

Saksbehandler Hustadvika kommune: 

Navn:Mona Skram Rustad 
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Adresse:Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 

Telefon:41861795 

E-postadresse:mona.rustad@hustadvika.kommune.no 

 

Gebyrmottaker: 

Navn: Arctic landscape Hotels AS v/ Knut Kvilekval 

Adresse: Huckletree Pier X, Bryggegata 3, 0250 Oslo 

Telefon: 926 90 191 

E-postadresse:knut@kvilekval.com 

 

Planinitiativ 
Forskrift om behandling av private planforslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

trådte i kraft 1.1.2018 med bakgrunn i lovendringene som kom 1. juli 2017.  

Målet med planinitiativet er å etterstrebe flest mulige avklaringer og få flest mulige relevante 

synspunkter og problemstillinger opp på bordet i forkant av kunngjøring av planoppstart og 

identifisere mulige interessekonflikter. 

Kommunen mottok planinitiativ fra forslagsstiller 13.11.2019 

Møtereferatet skal redegjøre for vurderingen av punktene i § 1 andre ledd bokstav a til i som 

forslagsstiller har gjort i forkant av oppstartsmøtet og eventuelt kommunens tilsvar på dette. Til slutt 

skal det refereres til hva man kom fram til på oppstartsmøtet. 

a) Formålet med planen 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etableringen av bebyggelse og anlegg, fritids- og 

turistformål (hotell), fritids- og turistformål (utsiktspunkt) og samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur (parkering, havnelager). Ettersom deler av forslaget overskrider rammene i dagens 

kommuneplan kreves det en detaljregulering før dette kan tas videre. 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Planområdet er på 30,7 daa og omfatter hele eller deler av følgende eiendommer: 

Del av 94/104 – eier: Fræna kommune 

Del av 94/104 – eier: Lasse Havnes 

94/134 – eier: Arctic Landscape hotels AS 

Del av 94/31 – eier: Laila Naas 

Planarbeidet forventes ikke å få virkninger utenfor planområdet. 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Det planlegges etablert følgende tiltak innenfor planområdet. 

På eiendom 94/104 planlegges det etablert et utsiktspunkt: 
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Selve utsiktsplassen planlegges ca. 100 meter vest for dagens P-plass ved starten på moloen og 

består av en hevet plattform.Fra enden av veien ved moloen og frem til plattformen vil det bli anlagt 

en universelt utformet gangsti. Langs gangstien og på plattformen er det informasjon om stedets 

flora og fauna, historie, geografi, osv. 

På eiendom 94/134 planlegges det etablert et lite hotell: 

Hotellet er tenkt utformet som flere mindre enkeltbygg, heller enn én stor bygning. Dette gjør det 
mulig å tilpasse seg skalaen til eksisterende bebyggelse i området. Bygningene er tenkt plassert inn 
mot tomtegrensen i øst, sør og vest. De vil bestå av 10-12 rom, parvis samlet som enkelt-hytter. I 
tillegg vil det bli felleshus for kjøkken, spisesal, havstue, osv. På selve kaiområdet kan det være plass 
for enkelte mindre, frittstående bygninger som f.eks. naust for småbåt, kajakker, badstu, overdekket 
uteplass, osv. 

På eiendom 94/104 planlegges det etablert havnelager: 

Lageret skal betjene behovet til eier av den ytterste kaia. Det planlegges en bygning på ca. 25 m2. 

d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Hotell og havnelager innebærer bebyggelse. Utsiktspunkt innebærer mindre anleggstiltak som 

forstøtningsmurer, plattform, belegg, osv. 

 

Tomteparsellen som hotellet ligger på, vil være ca 2110 m2. Forventet foravtrykk for bebyggelsen er 

ca. 700 – 900 m2. Det ønskes bebyggelse delvis i 2 etasjer. Endelige høyder og plassering vil bli 

avstemt i samråd med bl.a. kystverket. 

Havnelageret har et fotavtrykk på ca. 25 m2 og høyde ca. 4 meter. 

 

Kommunens tilsvar: 

Det er viktig at ny bebyggelse harmonerer med eksisterende bebyggelse.  

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Det er i dag mangel på overnattingsmuligheter langs Atlanterhavsveien. Hotellet er i tråd med 

kommuneplanens arealdisponering for næringsbebyggelse på eiendom 94/134. Dette vil gi 

besøkende muligheten til å stoppe og oppleve stedet over lengre tid, og på den måten bidra til 

utvidet næringsgrunnlag i regionen. Hotellet er tenkt utformet som flere mindre enkeltbygg, heller 

enn én stor bygning. Dette gjør det mulig å tilpasse seg skalaen til eksisterende bebyggelse i området. 

Hustadvika kommune ønsker å etablere et nytt utsiktspunkt på eiendom 94/104, med en plassering 

som gir spektakulær utsikt i alle retninger. Utsiktspunktet vil tilby en opplevelse i tillegg til det 

eksisterende turistveiprosjektet. Dette vil gjøre det mulig for alle besøkende, også 

bevegelseshemmede, å bevege seg ut i terrenget og bli kjent med omgivelsene. 

Nasjonale turistvegers anlegg på moloen i Askevågen er mye besøkt av turister. Dette medfører at 

parkeringsplassen sørvest for moloen ofte blir brukt som oppholdssted for bobiler,spesielt i løpet av 

sommerhalvåret. Det vil bli vurdert om det er mulig å få til en utvidelse av dagens parkering, enten av 

eksisterende parkering eller et annet sted innenfor planområdet. 



Eieren av moloen og nærmeste kai ønsker å bygge et mindre havnelager i tilknytning til kaien for 

innendørs lagring av utstyr som er nødvendig for virksomheten. Tiltaket vil bidra til å rydde opp i 

området ved foten av moloen. 

 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Forslagsstillers beskrivelse: 

De tre hoveddelene i tiltaket vil påvirke landskap og omgivelser på ulike måter. Viktige forhold som 

må ivaretas for alle tre er: 

- Allmenn ferdsel 

- Biologisk mangfold 

- Visuelle og estetiske kvaliteter 

- Robusthet for værpåkjenning 

Nasjonale turistveger har utarbeidet rapporten «Atlanterhavsvegen – kjøreopplevelse – verdi – og 

sårbarhetsanalyse – metodeutvikling». Her dokumenteres og graderes landskapets verdi og 

sårbarhet. Askevågen inngår i denne rapporten som ett av flere delområder og er gradert som 

«meget verdifullt» og «meget sårbart». Denne forutsetningen må innarbeides i planforslaget som ett 

av premissene. 

1. Hotell 

Bebyggelsen vil erstatte eksisterende lager og kjølerom. Det foreslåtte tiltaket vil få større fotavtrykk 

og bestå av 10-12 rom, parvis samlet som enkelt-hytter. I tillegg vil det bli felleshus for kjøkken, 

spisesal og evt. spa/ badstu, og et naust for småbåt, kajakker, etc. Den oppdelte strukturen vil gjøre 

det mulig å øke den samlede størrelsen på bygningsmassen uten at enkeltbygg overskrider områdets 

eksisterende skala.Største høyde vil være omtrent lik mønehøyden på eksisterende bebyggelse, som 

er ca. 7,5 meter. 

Bygningene er tenkt plassert inn mot tomtegrensen i øst, sør og vest.På selve kaiområdet kan det 

være plass for enkelte mindre, frittstående bygninger som f.eks. kajakklager, badstu, overdekket 

uteplass, osv.De er tiltenkt et moderne arkitektonisk uttrykk, men med en materialbruk og 

detaljering som er samstemt med det eksisterende bygningsmiljøet.Endelige byggegrenser defineres 

i planforslaget. 

2. Utsiktspunkt 

Selve utsiktsplassen planlegges ca. 100 meter vest for dagens P-plass ved starten på moloen.Området 

hvor utsiktspunktet er plassert er i dag beiteområde. Frem til punktet vil det bli anlagt en gangsti. 

Dersom terrenget krever det, vil gangstien heves over bakken på lave stolper.Stien vil anlegges slik at 

den i størst mulig grad følger den naturlige topografien. Utsiktspunktet med tilhørende områder vil 

bedre tilgjengeligheten for allmenheten og på den måten motvirke privatisering av området. 

3. Havnelager 

Et nytt lite lagerbygg ved den ytterste kaia vil inngå som en naturlig del av det eksisterende naust-

miljøet. 



Generelt: Detaljreguleringen skal utarbeides på en måte som sikrer at tiltakene tilpasses landskapet 

og det eksisterende kystmiljøet i Askevågen. I reguleringsforslaget vil vi oppgi en materialpalett med 

naturfargede materialer som vil gå godt sammen med de eksisterende omgivelsene.  Terrenginngrep 

skal i størst mulig grad følge eksisterende terreng. Bestemmelser for bygninger og anlegg skal 

avgrense størrelse og plassering på en måte som ivaretar et helhetlig uttrykk uten å komme i konflikt 

med stedets naturkvaliteter og eksisterende bygningsmiljø. 

Kommunens tilsvar: 

Kommunen antar at tiltakshaver også vil ha tett dialog med Nasjonale turistveger i utformingen av 

hotell og utsiktspunkt ut fra landskapets verdi og sårbarhet.   

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 

og pågående planarbeid 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Planområdet omfattes av kommunedelplan for Fræna 2015-2025 (PlanID 201320). Området er vist 
delvis som næringsbebyggelse, (delvis havn) og delvis som LNFR i gjeldende kommuneplan.Tiltak som 
ligger i LNFR-området samsvarerikke med overordnet plan. Dette gjelder utsiktspunkt. Hotell og 
havnelager ligger i områder avsatt til henholdsvis næring og havneformål i kommuneplanen. 

Det er så vidt oss bekjent, ingen pågående planarbeid i området som berørerplaninitiativet. 

Kommunens tilsvar: 

Kommuneplanens arealdel Fræna har fått nytt navn etter kommunesammenslåingen 1.1.2020: Det 

tituleres nå kommunedelplan for Fræna 2015-2025. 

Det pågår ikke noe annet planarbeid i området. 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet er: 

Kystverket (Askevågen fyr) 

Rødlistede arter 

Fortidsminner 

Offentlig infrastruktur 

Brannsikkerhet 

Nasjonale turistveier 

Andre grunneiere i området (endret atkomst) 

i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 

sårbarhet 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Det er ikke registrert fare for skred, ras eller flom på planområdet.  



Området er værhardt, og ferdsel ved sjøen i uvær innebærer alltid en viss fare for ulykker. 

Utsiktspunktet med atkomst vil være tilrettelagt med gangvei og rekkverk. Dette vil bidra til å sikre 

besøkende, også i dårlig vær. 

Utrykningskjøretøy kan kjøre frem til hotell og fritidsboliger på eksisterende vei. Tilstrekkelig 

slukkevannsforsyning må sikres. 

Kommunens tilsvar: 

Ut fra NVE sitt aktsomhetskart ligger store deler planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom: 

 

Dette må kvitteres ut i planforslaget i form av en uttalelse/undersøkelse/rapport utført av 

fagkyndige. 

Det skal tas hensyn til stormflo/ekstremvær. 

En høy utnyttelsesgrad nært eksisterende bebyggelse og nye bygg nære hverandre må sikres med 

avbøtende tiltak med tanke på brannkrav.  

Vurdering av kapasitet på brannslukkevann fås ved å kontakte brannsjef Finn Kjetil Viken på 

finn.viken@hustadvika.kommune.no 

Oppstartsmøte: 

Risiko rundt flom, stormflo/ekstremvær og tiltak nær eksisterende bebyggelse vil bli ivaretatt i 

planforslaget.  

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om oppstart 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Berørte offentlige organer og andre interesserte som vil bli varslet om oppstart av planarbeidet er: 
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Fylkeskommunens kulturminneavdeling 

Fylkesmannen Miljøvernavdeling 

Nasjonale Turistveger 

Kystverket 

Kommunaltekniske etater 

Kommunens tilsvar: 

På grunn av utslag på aktsomhetskart for flom må også NVE stå på listen over berørte offentlige 

organer og andre interessenter som skal varsles om oppstart.  

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

festere, naboer og andre berørte 

Forslagsstillers beskrivelse: 

I forkant av planinitiativet har det vært avholdt flere møter med Fylkesmannens miljøvernavdeling og 

Fylkeskommunens kulturminneavdeling. Hensikten har vært å finne frem til et omforent 

utgangspunkt for de planlagte tiltakene som er akseptabelt for disse to sentrale premissyterne. 

Forslagstiller vil fortsette denne dialogen, og videre ta initiativ til møter med naboer og andre berørte 

parter utover i planprosessen. Når en konkret planskisse er utarbeidet vil vi invitere alle berørte 

parter for tilbakemeldinger og innspill. 

Kommunens tilsvar: 

Kommunen er veldig fornøyd med at tiltakshaver har hatt kontakt med viktige berørte 

fagmyndigheter i forkant av planarbeidet! 

Det har vel også vært møte med Lasse Havnes. 

Det har vært en endring av fokusområde for tiltakene, slik at ønsket utvikling nå ikke er så 

kontroversiell som til å begynne med ettersom byggene nå skal ligge øst for den kommunale vegen 

Askevågen, i arealet avsatt til næring i kommuneplanens arealdel. 

Oppstartsmøte: 

Det vil bil opplyst møtedatoer med de ulike instansene og kommunikasjonen med relevante instanser 

i forkant av oppstartsmøtet vil bli lagt ved melding om oppstart.  

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 

hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Forslagsstillers beskrivelse: 

Reguleringsforslaget vurderes til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. 

 

Tema det skal tas stilling til i oppstartsmøtet 
Etter § 2 i forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 

skal det tas stilling til ytterligere tema i oppstartsmøtet. Noen av disse er de samme som for § 1, 

andre er nye. Spørsmålene blir besvart i referatet fra oppstartsmøtet. 

 



Planstatus og tilgrensende planer 
Forhold til evt. eksisterende og tilgrensende planer: 

Ingen eksisterende eller tilgrensende planer. 

 

Offentlig infrastruktur   
        JA       NEI 

Fins det offentlig infrastruktur i området? 

Ev. kommentar:Det ligger en 63 mm vannledning fram til GID 94/125. 

 

 

• Ta kontakt med andreas.arbakk.johanensen@hustadvika.kommune.no for situasjonskart 

over eksisterende VA-anlegg. 

 

• Ta kontakt med stian.hustad@frana.kommune.nofor informasjon om muligheten til å kople 

seg på kommunale VA-anlegg 

 

Sentrale grunneiere og eiendomsgrenser 
Sentrale grunneiere i planinitiativet (GID):  

GID 94/134 Arctic Landscape hotelAS 
Del av GID 94/104 Fræna (Hustadvika) kommune 
Del av GID 94/104 Lasse Havnes 
GID 94/31 Laila Naas 
 

        JA       NEI 

Er det behov for oppmåling av eiendomsgrenser: 

 

- - 

X  
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Ev. kommentar:Reguleringsplanen legger opp til endring av eiendomsgrenser slik at justering av 

grenser vil bli gjort etter at planen er endelig godkjent.Behov for oppmåling er avhengig av hvilken 

parkeringsløsning planforslaget legger opp til. 

 

Plankart  
Navn på planen: 

Ev. kommentar:Detaljregulering for Askevågen – landskapshotell og utsiktspunkt 

 

Avgrensing av planområdet: 

Ev. kommentar: 

 

Planforslaget må tilfredsstille de nasjonale kvalitetskravene til en  

digital reguleringsplan, jf. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan 

og digitalt planregister (NPAD). 

 

Dersom innlevert planforslag ikke tilfredsstiller kravene spesifisert 

i sjekklisten over karttekniske krav til reguleringsplaner, vil plan- 

utkastet bli returnert forslagsstiller som må korrigere planutkastet 

før ny oversendelse til kommunen.  

 

Planen skal vise tilkomst til offentlig veg 

Ev. kommentar:Det går kommunal veg helt til dagens parkering. 

 

Dersom planområdet ligger i tilknytning til sjø, skal også tilgrensende  

sjøareal reguleres 

Ev. kommentar: 

 

Husk å regulere inn byggegrenser, både langs sjø- og vassdrag og veg.  

Dersom byggegrense mot offentlig veg ikke kommer frem av plankart  

eller bestemmelser, slår Veglovens § 29 inn. 

Dersom byggegrense mot sjø- og vassdrag ikke kommer frem av 

plankart eller bestemmelser, gjelder byggeforbudet i 100-meters- 

beltet.  

 

X 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



Gå inn på www.infoland.ambita.com for    

bestilling av digitale grunnkart. 

 

 

Reguleringsbestemmelser  
Reguleringsbestemmelsene må være i samsvar med reguleringsplankart 

og planbeskrivelse. 

Hustadvika kommune bruker regjeringen.no sin mal for  

reguleringsbestemmelser med noen tillegg.  

Malen sendes over sammenmed møtereferatet.  

 

Planbeskrivelse 
Hustadvika kommune bruker regjeringen.no sin sjekkliste for planbeskrivelse. 

Malen sendes over sammen med møtereferatet. 

 

ROS-skjemaet 
Vær oppmerksom på at det skal krysses av for «Ja» bare dersom det er knyttet 

risiko til emnene på lista. Dersom «Ja», må det innarbeides  

avbøtende tiltak i planen (rekkefølgekrav og evt. i plankartet). 

ROS-skjemaet sendes over sammen med møtereferatet. 

Prosessen videre 

 
Vi ønsker at malene til Hustadvika kommune blir brukt av forslagsstiller 

 

Informasjonsflyt: Kommune og forslagstiller med kopi til tiltakshaver 

 

Forslagsstiller skal dokumentere svar fra kontaktpersoner i kommunen 

når det gjelder kapasitetkommunale VA-anlegg, godkjent  

skisse for avkloakkering der kommunen skal overta driften 

og overvannshåndtering,brann/ulykkesberedskap 

samt vurdering skolekapasitet og barnehagekapasitetdersom dette er  

aktuelle problemstillinger 

 

Ved melding om oppstart skal kommunen stå som kopimottaker av innspill 

 

 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 
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- 

X 

 

Skal det utarbeides andre utredninger om bestemte temaer? 

Hvem skalutarbeide disse? Jf. forskrift om behandling av private  

forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2c?   Ja   Nei   

     

Ev. kommentar:Flom og biologisk mangfold (arter av nasjonal forvaltningsinteresse 

og verdifulle kulturlandskap), jf. pkt. h) over.  

 

Er det hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter 

plan- og bygningsloven § 12-15? Jf. forskrift om behandling av private forslag til  

detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2d?         Ja           Nei 

Ev. kommentar:  

Hva skal kommunen bidra med undeveis i planarbeidet? Jf. forskrift om  

behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og  

bygningsloven, § 2e? 

Ev. kommentar: Geir Tore vil være behjelpelig med rekvirering av oppmåling. 

 

Er det behov for senere dialogmøter mellom forslagsstiller og kommunen jf. 

forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven, § 2f?             Ja          Nei 

Ev. kommentar: Det vil være en løpende dialog 

Fins det en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet,  

jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 

plan- og bygningsloven, § 2g?           Ja            Nei 

Ev. kommentar: Man ser for seg planforslaget blir sendt inn før sommeren. 

 

Kan det være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningslovens  

§ 12-8 andre ledd? Jf. forskrift om behandling av private forslag til  

detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2i?        Ja           Nei 

Ev. kommentar:  

Kommunen kan avslutte saker hvor det ikke er mer enn ett år siden 

sist kontakt mellom kommune-konsulent. 

Dersom kommunen ikke har mottatt komplett planforslag innen tre år 

etter melding om oppstart, må det meldes ny oppstart på planarbeidet.  

 

X 

- 

 

X 

X 

X

X

X

X

X

X

X 

X  



X 

X 

 

Manglende oppfyllelse av krav: 
Dersom planforslaget (kart, bestemmelser og planbeskrivelse) er mangelfullt,  

eller forslagsstiller ikke tilfredsstiller kravene gitt i første gangs tilbakemelding 

i ny innsending, vil det tilfalle et gebyr, jf. det til enhver tid gjeldende gebyrregulativ   

for reguleringsplaner. Gebyret fastsettes på grunnlag av de satsene som gjelder 

på det tidspunkt komplett planforslag er mottatt kommunen.  

 

Behandling etter offentlig ettersyn 
Ved omfattende endringer gjennomfører forslagsstiller påkrevde utredninger 

og endringer i planen etter instruks fra administrasjonen i kommunen. 

Dersom planforslaget må endres, gjelder samme krav til kvalitet og dokumentasjon 

som ved første innsendelse av planforslaget, jf. kap. 13 i Startpakken.  

 

 

 

Vedlegg: 

01. Plan varsling 

02. Planområde med nummerering av tiltak, jf. punkt f) 1:2000 

03. Plankart A0 

04. Situasjonsplan 1:500 

05. Plan fyrlykt 1:5000 

06. Snitt fyrlykt 1:2000 

07. Snitt fyrlykt 1:250 

08. Askevågen utsiktspunkt skisse REV01 

09. Referat fra oppstartsmøte Hustadvika kommune  

 


