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Saksopplysninger  
Med dette fremmes detaljregulering for Askevågen landskapshotell og parkering 
til godkjenning. Tiltakshavere er Arctic Landscape Hotels AS v/ Knut Kvilekval og 
Hustadvika kommune. 

Hensikten med planen er å legge til rette for et landskapshotell som består av 
flere små bygninger. Planen legger også til rette for parkering til besøkende til 
området. 

Hotellet er tenkt utformet som flere mindre enkeltbygg og vil bestå av 10-12 
rom, parvis samlet som enkelt-hytter. Dette gjør det mulig å tilpasse seg skalaen 
til eksisterende bebyggelse i området. I tillegg vil det bli felleshus for kjøkken, 
spisesal, havstue, osv. 



 
Perspektiv av landskapshotellet 

 

Parkeringen er regulert i det nedlagte grustaket ca. 270 meter inn fra dagens 
biloppstilling ved foten av moloen. Plassen er tilnærmelsesvis sirkulær, og det vil 
med forholdsvis enkle midler være mulig å etablere en ryddig situasjon. 
Parkeringsplassen er dimensjonert for ca. 37 personbiler, derav 2 HC-plasser. 12 
av plassene skal være reservert til hotellet etter avtale. 
 

 
Situasjonsplan parkering 

Eksisterende vei fra Fv6060 til moloen opprettholdes som i dag. Veien foreslås 
stengt for ordinær biltrafikk med bom eller tilsvarende fysisk stengsel (for 
eksempel pullerter) etter gbnr 93/6. Stengslet skal ikke hindre allmenn ferdsel 



for gående og syklende. Veistykket frem til moloen vil normalt kun benyttes av 
eiere, varelevering og utrykningskjøretøy, jf. kart under. 

 

 
 

Planområdet 

 



Planområdet er på 11,6 daa og omfatter en del av eksisterende vei, deler av 
kaiområdet og steinbruddet sørvest for veien.  

 
Planområdet og tilstøtende areal (Google Maps) 

 

Planforslaget 
Forslag til detaljregulering for Askevågen landskapshotell er utarbeidet av Jensen 
& Skodvin Arkitekter AS. 

Planforslaget som nå foreligger til behandling, består av: 
- Plankart i målestokk 1:1000, datert 07.05.2021, sist endret 01.10.2021 
- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 07.05.2021, sist endret 

01.10.2021 
- Planbeskrivelse, datert 07.05.2021, sist endret 01.10.2021 

 
 

Hensikten med reguleringen 
Hensikten med reguleringen er å legge til rette for et hotell som skal utformes i 
en skala som er avstemt med eksisterende kysthusmiljø, og planforslaget sikrer 
at bygningene tilpasses eksisterende skala, samt at materialbruk og detaljering 
samstemmes med det nåværende bygningsmiljøet gjennom pkt. 4.1.1.3 i 
reguleringsbestemmelsene. 

 



Bebyggelsens plassering er vist med byggegrenser i plankartet. Høyden på 
bebyggelsen skal variere. Største tillatte høyde er kote +9,5 meter over 
landkartnull (NN 2000) bortsett fra bebyggelse innenfor sikringssonen for frisikt i 
fyrlyssektoren, hvor maks tillatt høyde er kote +8,5 meter. Kote + 9,5 tilsvarer 
største mønehøyde på eksisterende bebyggelse. 

Bygningsmassen for hotellrom og fellesfunksjoner skal oppføres som minimum 
tre frittstående bygninger. Bygningenes skala og materialitet skal være avstemt 
med eksisterende kysthusmiljø. Tre og naturstein skal være hovedmaterialer.  
 
Hotellrommene er foreslått hevet minimum 1,9 meter over terreng. Dette vil 
sikre gjennomsyn fra veien ut til vågen og gi en større grad av åpenhet i 
anlegget. Maks tillatt areal er 1130 m² BYA.  

 

Eiendomsforhold 
Området som reguleres til hotell eies av  

- gbnr. 94/134, Arctic Landscape Hotel Atlanterhavsveien AS 
- gbnr. 94/104, Hustadvika kommune 

 

Området som reguleres til havn eies av  
- gbnr. 94/104, Hustadvika kommune/Lasse Havnes 

 

Området som reguleres til veg eies delvis av  
- gbnr. 94/104, Hustadvika kommune 

 

Området som reguleres til kombinertformål og landbruk eies av 
- gbnr. 94/31, Laila Naas 

Forhold til overordnete planer 
Planområdet omfattes av kommunedelplan for Fræna 2015-2025. Arealet 
innenfor planområdet er i kommunedelplanen avsatt til næringsbebyggelse, havn 
og LNFR.   

 
Kommunedelplan for Fræna 2015-2025 med planområdet markert med røde linje.



Gjeldende planer 
Planområdet er ikke tidligere regulert. 

 

Innkomne merknader i forbindelse med offentlig ettersyn 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.06. – 13.08.2021. Det kom 
inn åtte merknader innen fristen i forbindelse med høringen. Postmottak mottok 
merknaden fra Møre og Romsdal Havn IKS 16.09.2021. Selve merknaden er datert 
24.06.21. Til tross for at merknaden ble mottatt etter at fristen var gått ut, er den 
vurdert.  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 25.08.2021 
Planfaglige merknader 

Møre og Romsdal fylkeskommune bemerker at intensjonene i planbeskrivelsen ikke 
er sikret i de juridisk bindende plandokumentene. Det er de juridiske rammene i 
planen som er det primære utgangspunktet for fylkeskommunen sine 
høringsinnspill. Et naturlig følgespørsmål vil da være om beskrivelsen av planens 
virkninger speiler det reelle handlingsrommet i planen eller om utredningene er 
ufullstendige, jf. også pbl § 4-2: 

Det samlede bygningsvolumet innenfor hotellformålet er avgrenset av byggegrenser 
i kartet, byggehøyde (4.1.1.2) og utnyttelsesgrad (4.1.1.1). Også kravet om saltak 
og minimumshøyde for gulv i overnattingsrom påvirker volumet. Formålet BH har et 
totalt areal på 2.3 daa, og fotavtrykk 1130 m² BYA vil utgjøre ca. 50 % av arealet. 
Det er ingen krav om at dette skal realiseres i flere bygningsvolum, og planen åpner 
dermed for andre løsninger som det ikke er beskrevet virkningen av. 

Det er videre presisert at eksisterende kai- og bryggeanlegg ikke skal være 
medregnet i BYA. Det betyr i realiteten at tomteutnyttelsen kan bli større enn 1130 
m² BYA. Møre og Romsdal fylkeskommune har ingen merknader til 
utnyttelsesgraden i seg selv, men den faktiske utnyttelsesgraden er ikke omtalt 
nærmere noe annet sted, uten at det må tolkes ut fra tegninger og skisser.  

Det er ikke krav om at eksisterende bygninger skal ivaretas. Dersom eksisterende 
bygninger blir revet, vil det oppstå tvil om hvordan § 4.1.1.1 i bestemmelsene skal 
tolkes. «Eksisterende» kan vise til både vedtakstidspunktet og til «enhver tid 
eksisterende». Fylkeskommunen vil for ordens skyld påpeke at også nødvendig 
parkeringsareal på terreng er å anse som medregnet i BYA, jf. veileder H-2300 B 
om grad av utnytting.  

En detalj: Kapittel 5.2.1 i planbeskrivelsen peker på byggegrensene i planen. Ut fra 
kartet er det byggegrensa i nordøst (ikke sørvest som i teksten) som er 
sammenfallende med formålsgrensa.  

Ut fra disse punktene vil ikke fylkeskommunen råde til at planen blir egengodkjent 
slik den nå foreligger. 

 



Samferdsel 

Planområdet av gbnr 94/134 og 94/31 er knyttet til fylkesvegnettet via kommunal 
veg, Askevågen, og berører ikke fylkeskommunen sitt ansvarsområde som forvalter 
av fylkesveg 6060 i nevneverdig grad. Hustadvika kommune har ansvar for at 
krysset mellom Askevågen og fv. 6060 er dimensjonert, driftet og vedlikeholdt slik 
at det vil tåle den økte trafikken reguleringsplanen vil medføre. Kryss må være 
utformet i samsvar med krav gitt i Statens vegvesen sin håndbok N100, blant annet 
kravet til stoppsikt i kryss. 

 

Automatisk fredede kulturminner 

Møre og Romsdal fylkeskommune er positive til at tiltakshaver vil tilbakeføre 
naturlig vegetasjon i bruddsonen til massetaket. Fylkeskommunen forutsetter at 
tiltaket blir utført på en skånsom måte og at man holder god avstand til den 
automatisk fredede gravrøysa ID 39692 som ligger ca. 20 meter unna på 
Haugneset.  

Fylkeskommunen ser at fyrlykta ikke har vært nevnt tidligere. De er usikre på når 
denne ble satt opp i området og den ligger utenfor plangrensene. De kunne tenkt 
seg at denne blir innarbeidet i planen med hensynssone C (H570) med tilhørende 
retningslinje.  

Det står i reguleringsbestemmelse 4.3.1.4 at det er tillatt å etablere sti til 
gravminnet, maksimalt 1,5 meter bred og utformet skånsomt i terrenget, og med 
utvidelser på egnede steder med utsikt. Her må det komme fram i bestemmelsen at 
stien også må holde god avstand til det automatisk fredede kulturminnet, og at 
opparbeidelse må skje i samråd med arkeolog ved kulturavdelingen i Møre og 
Romsdal fylkeskommune.  

 

Kulturminne fra nyere tid 

Gjennom planarbeidet har området som blir berørt av hotellprosjektet blitt vesentlig 
redusert siden den første uformelle dialogen mellom tiltakshaver og 
fylkeskommunen. Hotellutbyggingen blir konsentrert til området mot vågen, som 
allerede er bebygd. Dette i samsvar med fylkeskommunens anbefalinger. 

Etter fylkeskommunens syn er det også positivt at det tilrettelagte utsiktspunktet 
ytterst mot vest som var nevnt i oppstartsvarselet likevel ikke er aktuelt.  

I innspillet til planarbeidet rådet fylkeskommunen å innlemme brygga på gbnr 93/6 i 
planområdet. Etter deres syn burde kommunen ha interesse i at den eneste 
gjenværende, eldre brygga i området i dette miljøet blir sikret med en hensynssone. 
De vil også peke på at brygga ser ut til å få en vesentlig funksjon i det visuelle 
samspillet med den nye hotellbebyggelsen, jf. modellillustrasjonene til planen.  

Det er en styrke for prosjektet at det eksisterende steinbruddet blir stelt og utnyttet 
til en ordnet parkering.  

I følge planbeskrivelsen skal det legges til rette for 10-12 hotellrom ordnet parvis 
som enkelthytter. Men reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1.1 er etter 



fylkeskommunens syn ikke tilstrekkelige for å ivareta denne intensjonen. Det er 
plankartet og reguleringsbestemmelsene som til sammen gir den juridiske bindende 
rammen for ny utbygging. Planbeskrivelsen gjør rede for bakgrunn, prosess, hensyn 
og intensjoner i planen, men kan ikke brukes direkte som styrende for utbyggingen. 

Reguleringsbestemmelsene setter rammer for maksimale høyder og en øvre samlet 
arealgrense for BYA. Tre og naturstein skal være hovedmaterialer, og for bygninger 
med saltak skal mønet følge bygget sin lengderetning. Men 
reguleringsbestemmelsene sier ikke noe om oppdeling av bygningsmassen for 
hotellrom og fellesfunksjoner, eller maksimal størrelse på hver bygningsenhet, og 
mangler også andre føringer for formgivningen. Årsaken er trolig ønsket om en viss 
frihet når prosjektet skal utvikles videre og utformingen blir konkretisert. 
Fylkeskommunen har forståelse for et slikt ønske/behov, men de har også erfaring 
med at forutsetningene for prosjekt som dette kan endres mye før gjennomføring, 
dels også at nye aktører blir involvert over tid, og da må planen være presis nok til 
at intensjonene blir ivaretatt.  

Konklusjon 

Fylkeskommunen er positive til planforslagets idé og intensjon slik det kommer frem 
i planbeskrivelsen. Det er likevel behov får å sikre disse intensjonene noe bedre i 
bestemmelsene. Dette gjelder særlig oppdelingen i flere, små bygningsvolum. Ut fra 
dette kan ikke de råde til at planen blir egengodkjent slik den nå foreligger. 

Det er grunngitt både ut fra planfaglige argument, jf. pbl § 4-2 og kulturfaglige 
argument, jf. nasjonale kulturlandskap og kulturminneloven § 1.  

 

Vurdering: 

Planfaglige vurderinger: 

For å tilstrekkelig sikre intensjonen i planen er det lagt til følgende i 
reguleringsbestemmelse 4.1.1.3: «Bygningsmassen for hotellrom og 
fellesfunksjoner skal oppføres i minimum tre frittstående bygninger». At 
bygningenes skala og materialitet skal være avstemt med eksisterende kystmiljø 
skal for øvrig sikre planens intensjon. 

Det er presisert i reguleringsbestemmelsene at hensikten med planen er å legge til 
rette for etablering av et landskapshotell med frittstående bygninger. Eksakte 
størrelser på de ulike bygningene må avklares i videre prosjektering. Maks 
størrelser fremgår derfor ikke av planforslaget.  

Eksisterende bygning forutsettes fjernet som vist på plankartet. Kai og brygge er 
foreslått ikke medregnet i BYA. For at det ikke skal være tvil om tolkning og 
intensjonen bak bestemmelsen foreslås «Eksisterende kai- og bryggeanlegg» i 
reguleringsbestemmelse 4.1.1.1 endret til «Kai og brygge skal ikke medregnes i 
BYA».  

Det illustrerte forslaget viser en BYA på 1080 m². Opplysningen er lagt til 
planbeskrivelsen, Bebyggelsens høyde og utnyttelse, kapittel 5.3.1.  

For å bevare området mest mulig bilfritt foreslås parkering for hotellets gjester på 
parkeringsområdet og ikke på egen grunn. Parkeringsplasser på egen grunn vil 



beslaglegge arealer som i stedet kan bevares som naturlig terreng og bidra til et 
bedre visuelt miljø, jf. planbeskrivelsen punkt 7.3. Forslagsstiller anser at parkering 
utenfor egen grunn ikke skal medregnes i prosjektets BYA. 

I Planbeskrivelsens 5.2.1 er omtalen av byggegrenser rettet til nord-øst. 

 

Samferdsel: 

Det er satt inn rekkefølgekrav i pkt. 6.4.2 i reguleringsbestemmelsene om at 
krysset mellom Askevågen og fv. 6060 må være utformet i samsvar med krav gitt i 
Statens vegvesen sin håndbok N100 før det gis brukstillatelse til hotellformål. 

 

Automatisk fredede kulturminner 

Selve fyrlykta ligger utenfor planområdet. Fyrlyssektoren er ivaretatt med 
hensynssone.  

Stien er tatt ut av planforslaget. Naturverdier innenfor landbruksformålet (LL) som 
omgir parkeringsområdet sikres med hensynssone 560 bevaring naturmiljø i 
plankartet. 

Kulturavdelingen i kommunen har gitt tilbakemelding på at en eventuell sti vil 
legges i naturlig/eksisterende trasé, med minimale inngrep – om inngrep er 
nødvendig i det hele tatt. Dette vil gjøres i dialog med kulturavdelingen i 
Fylkeskommunen.  

 

Kulturminne fra nyere tid 

Når det gjelder den eldre brygga på naboeiendommen opplyser kulturavdelingen i 
kommunen at denne ikke er nevnt i kommunens gjeldende kulturminneplan. Med 
bakgrunn i denne planen er det derfor ikke grunnlag for å innlemme brygga i denne 
reguleringsplanen. Brygga vil kunne hensyntas i neste rullering av kulturminneplan 
for kommunen.  

Planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til den eldre brygga i bestemmelsene. Jamfør 
reguleringsbestemmelse pkt. 3.6 skal byggene ha en god arkitektonisk og estetisk 
utforming i forhold til seg selv og omgivelsene. I reguleringsbestemmelsene pkt. 
4.1.1.3 heter det at bygningenes skala og materialitet skal være avstemt med 
eksisterende kysthusmiljø.  

Planforslagets idé og intensjon slik den kommer frem i planbeskrivelsen er nå 
innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, og kommunedirektøren mener de juridiske 
rammene som er etterspurt i fylkeskommunens merknad er svart ut på en 
tilstrekkelig måte.  

Merknaden er delvis tatt til følge. 

 

 

 



Statsforvalteren i Møre og Romsdal, datert 11.08.2021 

Natur- og miljøvern 

Planlagt parkeringsareal (o_SKF) grenser til to naturtypelokaliteter av regional 
forvaltingsinteresse. Området i nordvest er sammensatt av naturbeitemark, som er 
en sårbar (VU) naturtype, strandeng og kystlynghei, begge sterkt truet (EN) 
naturtyper. Området i sør er kartlagt som kystlynghei (EN). Disse naturtypene har 
stor landskapsøkologisk verdi som funksjonsområde for en rekke arter. Selv om 
bruken av arealene er sikret gjennom bestemmelser til landbruksformålet (LL), vil 
Statsforvalteren råde til at man synliggjør naturverdiene i planen ved bruk av 
hensynssone for naturmangfold med retningslinjer for skjøtsel av arealene.  

Planbestemmelsene åpner opp for å bygge en 1,5 meter bred sti til gravminnet. 
Stien er ikke vist i plankartet, og vil komme i konflikt med kystlynghei som er en 
sterkt truet (EN) naturtype. Statsforvalteren gjør oppmerksom på at kystlynghei 
kartlagt etter NiN-metodikken kan være en utvalgt naturtype etter 
naturmangfoldloven (NML), og dermed bli omfattet av saksbehandlingsreglene i 
NML §§ 53-56. Per dato er det bare A- og B-lokaliteter av kystlynghei kartlagt etter 
DN-håndbok 13 som juridisk er omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper etter 
naturmangfoldloven. Av hensyn til naturmiljøet, både biologisk mangfold og 
landskap, råder de fra en tursti med slik standard som bestemmelsene åpner opp 
for, uten at det blir tatt konkret stilling til traséen.  

 

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 

Planen avdekker risiko knyttet til stormflo, og planlagte tiltak er plassert i en 
sikkerhetsklasse. I planbeskrivelsen ser vi at parkering og deler av hotellet er 
plassert i sikkerhetsklasse F1, mens hotellrommene og trafo er plassert i 
sikkerhetsklasse F2. Statsforvalteren gjør oppmerksom på at det er selve bygget 
som plasseres i en sikkerhetsklasse. Man kan for eksempel ikke plassere samme 
byggverk i to ulike sikkerhetsklasser. Ut fra situasjonsplanen kan det se ut som om 
hotellet består av ulike bygg, og det er slik åpning for at de separate hotellbyggene 
har ulike sikkerhetsklasser. 

Statsforvalteren er usikre på om sikkerhetsklasse F1 er korrekt for de delene av 
hotellet som ikke er hotellrom (vist som fellesrom i situasjonsplanen). F1-tiltak 
omfatter bygg med lite personopphold og små økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser. Retningsgivende eksempel er garasje og lagerbygg 
med lite personopphold. F2-tiltak er de fleste tiltak som legger til rette for 
personopphold. Retningsgivende eksempel på F2-tiltak er blant annet 
kontor/industribygg. Det er dermed ikke automatikk i at tiltak som ikke legger til 
rette for overnatting er F1-tiltak. 

Om man mener felleshus for kjøkken, spisesal, havstue osv. gir lite personopphold, 
på nivå med garasje/lager, må dette begrunnes i analysen. Uten bedre begrunnelse 
av valg av sikkerhetsklasse, er Statsforvalterens vurdering at fellesbrygga ligger 
nærmere TEK17 sine retningsgivende eksempler på F2-tiltak enn F1-tiltak. 
Statsforvalteren ber om at man vurderer sikkerhetsklasse for hotellet som ikke 
består av hotellrom på nytt, og begrunner/dokumenterer valg av sikkerhetsklasse i 
ROS-analysen. 



Videre kan ikke Statsforvalteren se om lokale vind- og bølgeforhold er inkludert i 
vurderingen av tilstrekkelig trygg plassering/sikring av tiltak mot stormflo. 
Statsforvalteren ber derfor om at vurderingene tilknyttet lokale forhold blir 
synliggjort, som vind og bølger, og om dette er forhold som må tas hensyn til i 
planleggingen. 

Statsforvalteren mener ROS-analysen er mangelfull. Valg av sikkerhetsklasse må 
begrunnes/dokumenteres, og det må avklares om det er vind- og bølgeforhold i 
området som gjør det nødvendig å stille strengere krav til plassering/sikring av 
tiltak. Inntil dette er gjort, og eventuell avdekket/ny risiko- og sårbarhetsforholdene 
blir sikret gjennom planleggingsvirkemidlene, har Statsforvalteren innsigelse til 
planen, jf. pbl §§ 4-3 og 28-1 og TEK17 § 7-2.   

 

Vurdering: 

Natur- og miljøvern 

Naturverdier innenfor landbruksformålet (LL) sikres med hensynssone 560 bevaring 
naturmiljø i plankartet. Skjøtsel av arealet skal skje etter retningslinjer for bevaring 
av viktige naturtyper som naturbeitemark, strandeng og kystlynghei, se ny 
reguleringsbestemmelse 5.3.1.  

 

Det er ikke tatt konkret stilling til plassering av en sti innenfor planområdet. Stiens 
målpunkt ligger utenfor planområdet og forslagsstiller finner det mest 
hensiktsmessig å ta stien ut av planforslaget. Stien utgår i planbeskrivelsen og 
reguleringsbestemmelse 4.3.1.4. 

 

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 

Valg av sikkerhetsklasse 

Hotellet plasseres i sin helhet i sikkerhetsklasse F2. ROS-analysen er revidert i 
henhold til dette. I tråd med tiltak for å tilfredsstille sikkerhetskrav i TEK 17 §7-2 
annet ledd skal delen av hotellet som ligger lavere enn + 2,6 meter dimensjoneres 
og utformes for å tåle belastninger ved stormflo, se ROS-analyse, planbeskrivelsen 
kap. 5.18 og reguleringsbestemmelse 5.2.1.1.  

 

Vurdering av lokale vind- og bølgeforhold 

ROS-analysen er revidert og inkluderer vurdering av lokale vind- og bølgeforhold. 
Kilde til vindmåling er meteorologisk institutt. Ved Ona fyr som ligger ca. 30 km rett 
vest for planområdet ble det i 2019 målt kraftigst og hyppigst vind fra sørvest og 
nordøst. Askevågen har vært utbygd til fiskerihavn og havneanlegg, og er skjermet 
med en molo mot nordvest. Planområdet skjermes for bølgepåvirkning fra havet av 
moloen, Korsholmen mot nord og Lamholmen nordøst. Ut ifra kunnskap om stedet 
vil planområdet påvirkes påregnelig av vind og bølger. Vind- og bølgeforhold vil ikke 
kreve ytterligere sikkerhetstiltak enn ved stormflo.  



 

Med bakgrunn i disse endringene, sendte kommunedirektøren anmodning om å 
trekke innsigelsen i brev til Statsforvalteren datert 27.08.2021. I brev datert 
31.08.2021 trakk Statsforvalteren innsigelsen med bakgrunn i at ROS-analysen er 
oppdatert og det er gjort en ny vurdering av sikkerhetsklasse for de delene av 
hotellet som ikke er hotellrom. Hele hotellet er nå plassert i sikkerhetsklasse F2. 
Videre er det vurdert at det ikke er vind- og bølgeforhold i området som må 
hensyntas i planlegningen. ROS-analysen tilfredsstiller nå utredningskravet i pbl § 
4-3. Videre sikrer planen at tiltakene tilfredsstiller sikkerhetskravene i byggteknisk 
forskrift (TEK17) § 7-2 for F1- og F2-tiltak. Statsforvalteren kunne derfor trekke 
innsigelsen.  

 

Merknaden er delvis tatt til følge. 

 

 

Statens vegvesen, datert 16.07.2021 

Vegen til og gjennom planområdet er kommunal veg (kv. 1219) og er i 
reguleringsplanen regulert som offentlig kjøreveg (o_SKV). Av vegloven § 1 følger 
det at offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir 
vedlikeholdt av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i kapittel IV. 

Av bestemmelsene § 4.2.1.2 går det frem at den kommunale vegen skal begrenses 
til gitte eiendommer. Dette synes å være en privatisering av vegen, og Statens 
vegvesen tviler på at dette er en gyldig bestemmelse for en offentlig veg. De vil i 
den sammenheng bemerke at Statens vegvesen Nasjonal turistveg har behov for 
atkomst til utkikkspunktet på moloen nord for planområdet for inspeksjon, drift og 
vedlikehold osv. 

De stiller uansett spørsmål til om det vil være formålstjenlig å stenge vegen da de 
antar at de som er gjester ved hotellet trolig uansett vil ønske å kjøre de ca. 200 
meterne helt frem for å sette fra seg bagasje osv. for så å kunne kjøre tilbake til 
parkeringsplassen. Man vil slik i liten grad redusere antall kjørende til området.  

 

Vurdering: 

Forslagsstiller og Hustadvika kommune ønsker ikke å privatisere veien, men å 
hindre unødvendig trafikk og parkering ved moloen. Allmenn ferdsel til fots eller 
sykkel skal ikke hindres atkomst og bestemmelsen skal ikke virke privatiserende.  

Grunneiere og Statens vegvesen sine rettigheter til motorisert atkomst skal være 
juridisk sikret i reguleringsbestemmelsene. Pkt. 4.2.1.2 i reguleringsbestemmelsene 
er derfor endret til: «En del av veien skal være fysisk avstengt for motorisert ferdsel 
med bom eller lignende. Bom eller lignende skal ikke hindre allmenn ferdsel for 
gående og syklende, motorisert ferdsel for grunneiere, utrykningskjøretøy og 
nødvendig vedlikehold» 

 



Merknaden er delvis tatt til følge. 

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 05.07.2021 

NVE gir en generell tilbakemelding og påpeker at kommunen har ansvar for å påse 
at planen tar hensyn til nasjonale og vesentlig regionale interesser, jf. NVE sin 
veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging. 

 

Vurdering: 

I ROS-analysen er sikkerhet mot naturfare innen NVE’s saksområde vurdert og fulgt 
opp med hensynssone flomfare i planforslagets plankart og 
reguleringsbestemmelser. Veilederen er lagt til under statlige planretningslinjer/ 
rammer/føringer, jf. kapittel 3.5 i planbeskrivelsen. 

 

Merknaden tas til følge. 

 

Kystverket, datert 02.08.2021 

Plassering av lyssektorer 

Ved forarbeidet til planen er det kommunisert at fyrlykta på høydedraget bak/vest 
for planområdet har lyssektorer over deler av planområdet som må tas hensyn til 
for høyder på planlagt, ny bebyggelse innenfor planområdet. Dette er fulgt opp av 
planleggende firma og framgår både i plankart, bestemmelser og planbeskrivelse 
osv. Deler av skissert hotellbebyggelse skal ha maks høyde 8,5 meter høyde over 
landnull (NN2000). 

Kystverket bemerker imidlertid at retningen på avgrensningslinjen (både plankartet 
og kartet i planbeskrivelsen) ikke er korrekt. Det er her direkte benyttet oppgitte 
sektorlysvinkler for fyrlykta. Kystverket gjør oppmerksom på vinkelmålinger for 
lyssektorer er i forhold til lengde og breddegrader (sjøkart). Disse er dreid i forhold 
til rutenett i stedlige landkart. Direkte overføring av vinkler til kommunale kart med 
sin nordvisning er ikke samsvarende. 

Avgrensingslinjen mellom byggeformål med begrenset høyde og uten slik 
høydebegrensning må rettes opp før planen godkjennes. 

I planbeskrivelsen bør kart med påførte vinkler tas ut eller erstattes slik at man 
unngår at noen mistolker vinkelbruken/vinkelverdiene (jf. vedlagte kart med 
lengde/breddegrader som sektorvinklene/vinkelmålingene refereres til).  

I siste del av side 13 i planbeskrivelsen står det: 

«Fyrlykt: Kystverket har en fyrlykt i Askevågen som er lokalisert sørvest for 
eiendom 94/134. Fyrlykta har en sektorvidde på 124,6 grader, fra 51,4 grader (sør-
vest) til 176 grader (nord) som går tvers over planområdet». 



Avsnittet bør tas ut, alternativt endres som følger: 

«Fyrlykt: Kystverket har en fyrlykt i Askevågen som er lokalisert sørvest for 
eiendom 94/134. Fyrlykta har en sektorvidde på 124,6 grader (360-sirkel) og 
strekker seg inn over planområdet». 

Evt. ta med dette: 

«Lyssektorer måles fra båt til fyrlykt i forhold til lengde- og breddegrader og er fra 
51,4 grader (sør-vest) til 176 grader (nord) som går tvers over planområdet. 
Vinkelverdier kan ikke benyttes direkte i forhold til nordretning og rutenett i stedlige 
landkart».  

For enkel bruk i plankartet legger Kystverket ved et kart som er påført avstand 12,7 
meter fra et kjent oppmålt grensepunkt (nordvesthjørne av eiendomsgrensen på 
94/134 pr. dato). Sektorlinjen kan da enkelt rettes opp over planområdet ved å 
trekke en linje direkte fra fyrlykta (vist i plankartet) og via det nye punktet 12,7 
meter nordøstover nåværende eiendomsgrense på 94/134. 

Formålsbruken i sjø 

Formålsbruken i sjø er vist som «Friluftsområde sjø» med bestemmelser om diverse 
tiltak som kan iverksettes innenfor sjøformålet. 

Etter Kystverket sin vurdering vil det være mer korrekt å benytte «Havneområde 
sjø» utenfor eksisterende betongkai på nå regulert havneområde land. Begrensning 
minimum fem meter sørøst for kaia (da med egne bestemmelser om at tiltak ikke 
kan tillates slik at det er til hinder eller fare for manøvrering til/fra kaien). 

Alternativt må det settes en begrensningslinje i friluftsområdet sjø fra land og ut til 
formålsgrensen som begrenser tiltak nærmere enn fem meter sørøst for 
eksisterende kai under havneområdet. 

 

 

VA-plan 

VA-plan som er vedlagt oppfatter Kystverket til i hovedsak å gjelde utenfor 
planområdet, men viser samtidig mye ledningstilknytninger beliggende i 
havnebassenget. 

Reguleringsplanen er av et begrenset/mindre sjøområde og derav lite 
retningsgivende for framtidig detaljert bruk i og rundt det øvrige bassenget. Uheldig 
plasserte sjøledninger kan ha negativ betydning for eventuell ny bebyggelse, 
brygger, kaier mm. ved eventuell videre utvikling. Hotelldrift tiltrekker seg gjerne 
også mer båtturister som planen ikke ivaretar med bryggeplass, og i så fall må ty til 
bruk av ankring i bassenget. 

Kystverket anbefaler at vannledninger og eventuelle andre ledningsanlegg i større 
grad plasseres i traséer på land og legges i utkanter rundt havnebassenget. Dette 
for både å unngå skade på sjøledning ved bruk av anker i bassenget og for å unngå 
at fartøy må etterlate anker pga. fastsettinger i ledninger. 



Sjøført utslippsledning fra hotellområdet er for øvrig ikke synliggjort i sjøområdet 
(lengde, dimensjon og utslippspunkt). 

Kystverket gjør oppmerksom på at sjøledninger som andre tiltak i/over sjø også 
skal godkjennes av havne- og farvannsloven, her av kommunal havnemyndighet 
med godkjenning av Kystverket for skiltutforming og plassering av disse på land. 
Dette før ledninger kan etableres i sjø. 

Krav om målte posisjoner for utlagte sjøledninger med knekkpunkt og innmålte 
posisjoner mm for plasserte farvannsskilt vil følge av respektive tillatelser etter 
loven. Dette for ajourhold av sjøkart (Kartverket sjødivisjon) og nasjonalt 
skiltregister (Kystverket). 

 

Vurdering: 

Plankart og planbeskrivelsens kapittel 4.16 er revidert i tråd med Kystverkets 
bemerkning til lyssektor.  

«Friluftsområde sjø» er endret til «Havneområde sjø». Formålsgrensen er satt 
minimum 5 meter SØ for kaia. I reguleringsbestemmelse 4.4.1 er det lagt til at nye 
tiltak ikke må være til hinder eller fare for manøvrering til/fra kai.  

Nytt VA-anlegg vil erstatte eksisterende i dagens trasé. Utslippsledning og eksakte 
dimensjoner vil bli redegjort for ved søknad om tillatelse til tiltak. Det vil bli tatt 
hensyn til havnebassenget i detaljprosjekteringen for å unngå konflikter med 
båttrafikk.  

I rekkefølgebestemmelsene er det lagt til at sjøledninger, som andre tiltak i/over 
sjø, også skal godkjennes etter havne- og farvannsloven før tiltak settes i gang, jf. 
pkt. 6.3.1. 

 

Merknaden er tatt til følge. 

 

Molde og Romsdal Havn IKS, datert 24.06.2021, mottatt 16.09.2021 

Molde og Romsdal Havn IKS har ingen merknader til detaljreguleringen, men gjør 
oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten 
i sjøområdet er søknadspliktig i henhold til «Lov om havner og farvann». 

 

Vurdering: 

Det er tatt inn i bestemmelsene pkt. 6.3 at sjøledninger, som andre tiltak i/over sjø, 
skal godkjennes etter havne- og farvannsloven før tiltak settes i gang.  

 

Merknaden er tatt til følge.  

 

 



Male Bygdahus v/nestleder Bjørn Ove Male, udatert: 

Veibom: Male Bygdahus bemerker at det er meget uheldig å begrense tilgangen til 
området etter steinbruddet med bom. Det er mange fastboende og turister som 
ferdes i området og det må legges til rette for ferdsel som i dag. Et alternativ kan 
være å skjerme hotellgjester for trafikk om natta, f.eks. mellom klokken 23.00 og 
07.00.  

Parkeringsplass: Antall parkeringsplasser til allmennheten blir for få. 

Tursti: En tursti langs sjøkanten gjennom hele bygda (Askevågen-Feten) kunne alle 
få glede av. 

Bobiler: Det bør tilrettelegges for bobilparkering. 

Regulering: Bruken av havna har endret seg etter næringsvirksomhet er lagt ned. 
Næringseiendommer søkes omgjort til fritidseiendommer. Hele havnen bør sees på 
under ett, dette vil kunne føre til at bygningene som er falleferdige i dag kan få nytt 
liv, noe som vil være positivt for alle parter.  

Hotellet: Hotellet skiller seg ut ifra det man forventer å se i en tidligere fiskehavn. 
Hotellet bør heller tilnærme seg utseende man allerede har i Askevågen. 

 

Vurdering: 

Veibom: Det er i dag mye trafikk og parkering ved moloen som forringer 
naturopplevelsen på stedet. Det er derfor hensiktsmessig å hindre unødvendig 
trafikk, og tiltakshaverne ønsker å opprettholde en veisperring i planforslaget for 
motorisert ferdsel. Det er en forutsetning at alle som må ha tilgang til veien, både 
grunneiere og båteiere som benytter slipp til utsett, får dette. Veisperren foreslås 
flyttet til etter gbnr 93/6. Bom eller lignende skal ikke hindre allmenn ferdsel for 
gående og syklende, motorisert ferdsel for grunneiere, utrykningskjøretøy og 
nødvendig vedlikehold. 

Parkeringsplass: Planforslaget legger til rette for en parkeringsplass som er 
dimensjonert for ca. 37 personbiler, derav 2 HC-plasser. 

Tursti: Merknaden til regulering av tursti gjennom hele Askevågen tas ikke til følge 
fordi det ligger utenfor dette planarbeidets mandat. Det er tidligere kommet innspill 
til større turistplaner i Askevågen og på Male. Kulturavdelingen opplyser om at det 
vil bli jobbet videre med dette uavhengig av denne reguleringsplanen. Dette 
arbeidet vil skje i samarbeid med Romsdalsmuseet, frivillige lag og foreninger i 
området.  

Bobiler: Det vil ikke bli lagt til rette for særskilt bobilparkering. Parkeringen er ment 
for dagsturturister, ikke camping. Kulturavdelingen informerer om at det jobbes 
med alternative stoppesteder for overnatting til bobiler langs strekningen Nasjonal 
Turistveg, både større og mindre. Men det er viktig at stedet ikke er avvisende for 
turistene, og har god informasjon om hvor det er ønskelig med bobilparkering.  

Regulering: Merknaden til detaljregulering for hele Askevågen tas ikke til følge fordi 
det er utenfor dette planarbeidets mandat. Planforslaget for landskapshotellet er 
ikke til hinder for en fremtidig regulering av eiendommene i Askevågen, men ønsket 



bruk må komme i form av innspill til rulleringen av kommuneplanens arealdel da 
store deler av Askevågen ligger som landbruk-, natur- og friluftsområder og ikke 
utbyggingsområder i gjeldende kommunedelplan for Fræna. Frist for å komme med 
innspill er satt til 10.12.2021. Mer informasjon om hvordan man skal gå fram finnes 
på Hustadvika kommune sine hjemmesider 
(https://hustadvika.kommune.no/tjenester/plan-byggesak-og-
eiendom/plan/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/). 

Hotellet: Landskapshotellet skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Med dette menes 
blant annet at bygningenes skala og materialitet skal være avstemt med 
eksisterende kysthusmiljø og ha varige hovedmaterialer i tre, stål og naturstein. 
Arkitekturen skal berike Askevågen og en gi ny opplevelse i tillegg til det 
eksisterende havnemiljøet.  

 

Merknaden er delvis tatt til følge. 

 

 

Per Albin Male, Markus Levi Male og Bjørg W. Male, datert 23.07.2021: 

Veibom: Det bemerkes at bom er en dårlig og upraktisk løsning for grunneierne. 
Stenging av vegen medfører vanskeligheter og tungvint bruk. De har båter og utstyr 
som kjøres opp og ned derfra. Det er også flere fra bygda som bruker å sette ut båt 
her da Askevågen er et egnet sted for utsett av båt. Bommen vil hindre dette. 

Parkering: Det påpekes at mange biler og bobilturister besøker området og at 
bobiler trenger større plass enn personbiler. Det bemerkes at 6 parkeringsplasser 
for besøkende er for lite. 

Trafikk: Fordi det er mye trafikk med høy hastighet på veien og tett på 
eiendommer, bør det etableres fartsdumper og nedsatt fartsgrense til 30 km. 

Regulering til fritidsbebyggelse: Det er ønskelig at grunneiere som har eiendom/ 
brygger nede i Askevågen får disse omregulert til fritidseiendommer.  

 

Vurdering: 

Veibom: Det er i dag mye trafikk og parkering ved moloen som forringer 
naturopplevelsen på stedet. Det er derfor hensiktsmessig å hindre unødvendig 
trafikk, og tiltakshaverne ønsker å opprettholde en veisperring i planforslaget for 
motorisert ferdsel. Det er en forutsetning at alle som må ha tilgang til veien, både 
grunneiere og båteiere som benytter slipp til utsett, får dette. Veisperren foreslås 
flyttet til etter gbnr 93/6. Bom eller lignende skal ikke hindre allmenn ferdsel for 
gående og syklende og motorisert ferdsel for grunneiere, utrykningskjøretøy og 
nødvendig vedlikehold. 

Parkeringsplass: Planforslaget legger til rette for en parkeringsplass som er 
dimensjonert for ca. 37 personbiler, derav 2 HC-plasser. 

https://hustadvika.kommune.no/tjenester/plan-byggesak-og-eiendom/plan/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/
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Trafikk: Ønske om fartsdempere og nedsatt fartsgrense reguleres ikke i en 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Ønskede tiltak kan søkes om til 
Hustadvika kommune, Kommunalteknikk v/Stian Hustad.  

Regulering til fritidsbebyggelse: En regulering av fritidseiendommer er ikke i tråd 
med overordnet plan (kommuneplanens arealdel). Store deler av Askevågen ligger 
som landbruk-, natur- og friluftsområder og ikke utbyggingsområder i gjeldende 
arealdel (kommunedelplan for Fræna). Kommuneplanens arealdel er under rullering 
nå og det vil være mulig å komme med innspill til denne prosessen fram til 
10.12.2021. Mer informasjon om hvordan man skal gå fram finnes på Hustadvika 
kommune sine hjemmesider (https://hustadvika.kommune.no/tjenester/plan-
byggesak-og-eiendom/plan/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/). 

 

Merknaden er delvis tatt til følge. 

 

 

Asbjørn Male, datert 13.08.2021 

Veibom: Male er sterkt imot at eiendommen skal stenges med fysisk hinder. 
Bommen bør settes opp etter de private eiendommene, etter 93/6. God skilting kan 
hindre trafikk. 

Asfalt: Male er imot at asfalten fjernes. Dette må i så fall gjøres etter eiendom 93/6. 

Veirett: Det påpekes at eiendom 94/135 ikke står oppført med veirett, og at dette 
blir endret. 

Parkering: Det vises til mange turister sommerstid og at det derfor bør legges til 
rette for flere offentlige parkeringsplasser i bruddet. 

 

Vurdering: 

Veibom: Det er i dag mye trafikk og parkering ved moloen som forringer 
naturopplevelsen på stedet. Det er derfor hensiktsmessig å hindre unødvendig 
trafikk, og forslagsstillerne ønsker å opprettholde en veisperring i planforslaget for 
motorisert ferdsel. Det er en forutsetning at alle som må ha tilgang til veien, både 
grunneiere og båteiere som benytter slipp til utsett, får dette. Veisperren foreslås 
flyttet til etter gbnr 93/6. Bom eller lignende skal ikke hindre allmenn ferdsel for 
gående og syklende og motorisert ferdsel for grunneiere, utrykningskjøretøy og 
nødvendig vedlikehold. 

Asfalt: Forslagsstiller vil ikke foreslå å fjerne asfalten på hele veien. Temaet utgår i 
planbeskrivelsen, kapittel 5.7.2. 

Veirett: Veien er kommunal og derfor er det unødvendig å eksplisitt sikre 
grunneiere veirett. Reguleringsbestemmelse 4.2.1.2 utgår. 

Parkering: Det vises til vurderingen av merknaden fra Male Bygdahus over. 
Planforslaget legger til rette for en parkeringsplass som er dimensjonert for ca. 37 

https://hustadvika.kommune.no/tjenester/plan-byggesak-og-eiendom/plan/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/
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personbiler, derav 2 HC-plasser. Kulturavdelingen mener dette er tilfredsstillende, 
og får en positiv effekt sammen med nye sanitærfasiliteter for besøkende. 

 

Merknaden er delvis tatt til følge. 

 

Vurdering: 

Konsekvensutredning 
Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 
forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

Naturmangfoldloven 
Forholdet til Naturmangfoldloven er søkt ivaretatt gjennom den utførte 
Konsekvensutredning på tema naturmangfold (MU-rapport 2020-26). Det ble funnet 
naturtyper av middels og høy verdi i utkanten av planområdet. 

Planforslaget vil ikke føre til bortfall av verdifull mark. Kystlandskapet som berøres 
er allerede preget av utbygginger og andre tiltak. Figur 13 i MU-rapporten viser at 
fra 1960 og frem til 2018 har det blitt gjort inngrep her, med veier, molo, massetak 
og bygninger. Minst konflikt er det ved realisering av parkeringsplassen da dette 
allerede er sterkt endret mark. Hotellet og lagerbygget ligger delvis på sterkt endret 
mark og fragmenter av kystlynghei (disse var ikke store nok til å tas ut som egne 
naturtypelokaliteter) heter det i kap. 7 i MU-rapporten. Ettersom planområdet er 
vesentlig redusert vil mange av de avbøtende og kompenserende tiltakene være 
anbefalinger, og ikke aktuelle å sikre i planforslaget. 

Gjennomførbare tiltak innenfor planområdet er sikret i reguleringsbestemmelsene: 

- Fremmede arter skal fjernes innenfor planområdet, bestemmelse 6.5.1. 

- Det skal opparbeides kunstige reirplasser for fugl i planområdet, 
bestemmelse 3.5. 

 

Det er kartlagt naturverdier innenfor planområdet i sør. Arealet er derfor regulert 
med sone med angitte særlige hensyn, Bevaring naturmiljø H560. Skjøtsel av 
arealet skal skje i samsvar med Riksantikvarens veileder for Kulturhistoriske 
landskap av nasjonal interesse (KULA), jf. reguleringsbestemmelsene pkt. 5.3.1. 

Flytting av parkeringen fra moloen til massetaket vil føre til redusert biltrafikk ut til 
neset og må forventes å ha en positiv virkning for fugl i området. 

 

 

 



Risiko- og sårbarhet 
 Ettersom planen avdekker risiko knyttet til flom ved stormflo, skal planlagte 

tiltak innenfor planområdet plasseres i en sikkerhetsklasse. Ved offentlig 
ettersyn var deler av hotellet og parkeringsplassen plassert i sikkerhetsklasse 
F1 (tar høyde for et gjentaksintervall på 20 år), mens hotellrommene og trafo 
var plassert i sikkerhetsklasse F2 (har et gjentaksintervall på 200 år).  
 
F1-tiltak omfatter bygg med lite personopphold og små økonomiske eller 
andre samfunnsmessige konsekvenser. Retningsgivende eksempler er garasje 
og lagerbygg med lite personopphold. F2-tiltak er de fleste tiltak som legger 
til rette for personopphold. Retningsgivende eksempler på F2-tiltak er kontor-
/industribygg. Statsforvalteren gjorde i sin merknad oppmerksom på at det 
ikke er automatikk i at tiltak som ikke legger til rette for overnatting er F1-
tiltak. Med bakgrunn i dette, i tillegg til at lokale vind- og bølgeforhold 
ikke var inkludert i vurderingen av tilstrekkelig trygg plassering/sikkerhet av 
tiltak mot stormflo, kom Statsforvalteren med innsigelse til planforslaget. 
 
Forslagsstiller vurderte derfor tiltaksklassen til hotellet på nytt, og har nå 
plassert hotellet i sin helhet i sikkerhetsklasse F2. ROS-analysen er revidert i 
henhold til dette.  
 
ROS-analysen er også revidert med tanke på lokale vind- og bølgeforhold. 
Askevågen har vært utbygd til fiskerihavn og havneanlegg, og er skjermet 
med en molo mot nordvest. Planområdet skjermes for bølgepåvirkning fra 
havet av moloen, Korsholmen mot nord og Lamholmen i nordøst. 
Konklusjonen er at disse forholdene ikke krever ytterligere sikkerhetstiltak 
enn ved stormflo. 
 
Med bakgrunn i disse endringene skrev kommunedirektøren brev til 
Statsforvalteren med anmodning om å trekke innsigelsen 27.08.2021 (ligger 
vedlagt saken). Statsforvalteren kunngjorde i brev datert 31.08.2021 at ROS-
analysen tilfredsstiller utredningskravet i plan- og bygningslovens § 4-3 
(ligger vedlagt saken). Videre sikrer planen at tiltakene tilfredsstiller 
sikkerhetskravene i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 for F1- og F2-tiltak, 
slik at Statsforvalteren kunne trekke innsigelsen.  
 

 Videre er det krysset av i sjekklisten for vurdering av risiko- og sårbarhet i 
saker etter plan- og bygningsloven at det er knyttet risiko til områdets 
tidligere bruk som massetak der det er lagt opp til parkering. Her må kanten 
sikres for steinsprang. Konsekvensene er vurdert som middels da 
personskade og materielle skader kan oppstå dersom det foregår ferdsel i 
steinbruddet. Tiltak som foreslås i forbindelse med rammetillatelse er 
geoteknisk undersøkelse og dokumentasjon på rasvern, jf. 
rekkefølgebestemmelse pkt. 6.2.1. Tiltaket er sikret i rekkefølgebestemmelse 
pkt. 6.5.3, Før tiltak kan tas i bruk (parkering). 
 

 Til slutt er det krysset av for at det er knyttet risiko til mangelfull 
slukkevannforsyning (mengde og trykk). Hustadvika brann og redning 



vurderer at nærmeste kommunale vannledning (Askevågen 150, 110 mm) 
ikke kan levere nok slukkevann for formålet som er tiltenkt og kommunens 
tankbiler er vurdert til å ligge for langt unna planområdet. Behovet for 
slukkevann vil bli løst enten ved tilstrekkelig kapasitet i vannforsyning, et 
slukkevannreservoar eller ved bruk av saltvannspumper eid og driftet av 
hotellet. Slukkevannløsning må være godkjent før det kan gis tillatelse til 
tiltak for hotell/overnatting, jf. rekkefølgebestemmelse pkt. 6.1. 

  

Samlet vurdering: 
Planforslaget som nå fremmes til endelig godkjenning av kommunedirektøren er 
delvis i tråd med kommunedelplan for Fræna. Avviket er arealet regulert til 
kombinertformål for samferdselsanlegg og/eller tekniske infrastrukturtraséer som i 
kommunedelplan for Fræna er avsatt til landbruk. Dette er i dag et nedlagt grustak 
og representerer i så henseende ikke landbruksinteresser.  

Som nevnt over ligger planforslaget i et sårbart område, både når det gjelder flom 
ved stormflo og landskap. Det er lagt inn avbøtende tiltak når det gjelder både flom 
og landskap, som redegjort for over. 

Planforslaget er ellers endret i tråd med tilbakemeldinger og krav fra myndighetene 
som har kommet med merknader. Også private innspill er tatt delvis til følge. Under 
følger en opplisting av endringer som er gjort etter offentlig ettersyn: 

 

 Ordlyden i pkt. 4.1.1.1 er endret fra «Eksisterende kai- og 
bryggeanlegg» til «Kai og brygge skal ikke medregnes i BYA».  

 Reguleringsbestemmelsene ivaretar nå intensjonen om at 
bygningsmassen for hotellrom og fellesfunksjoner skal oppføres i 
minimum tre frittstående bygninger, jf. reguleringsbestemmelsene pkt. 
4.1.1.3. 

 Det er satt inn rekkefølgekrav i pkt. 6.3.2 i reguleringsbestemmelsene 
om at krysset mellom Askevågen og fv. 6060 må være utformet i 
samsvar med krav gitt i Statens vegvesen sin håndbok N100 før det gis 
brukstillatelse til hotellformål. 

 Sti til den fredede gravrøysa på Haugneset er tatt ut av 
planbeskrivelsen og reguleringsbestemmelsene. 

 Naturverdier innenfor landbruksformålet (LL) er sikret med 
hensynssone 560 bevaring naturmiljø i kart og bestemmelse om 
skjøtsel av arealet er sikret i pkt. 5.3 i reguleringsbestemmelsene. 

 Hotellet er nå plassert i sin helhet i sikkerhetsklasse F2. ROS-analysen 
er revidert i henhold til dette. 

 ROS-analysen er revidert og inkluderer vurdering av lokale vind- og 
bølgeforhold. 

 Veisperringen er flyttet til etter gbnr 93/6. Det er presisert at 
sperringen ikke skal hindre allmenn ferdsel for gående og syklende og 
motorisert ferdsel for grunneiere, utrykningskjøretøy og nødvendig 
vedlikehold, jf. reguleringsbestemmelse pkt. 4.2.1.2. 



 Plankart og planbeskrivelsens kapittel 4.16 er revidert i tråd med 
Kystverkets bemerkning om lyssektor. 

 Arealformålet «Friluftsområde sjø» er endret til «Havneområde sjø». 
 Det er lagt til i reguleringsbestemmelsene pkt. 6.3 at sjøledninger, som 

andre tiltak i/over sjø også skal godkjennes etter havne- og 
farvannsloven før tiltak settes i gang. 

 

 

Kommunedirektøren mener planforslaget ivaretar innspillene som har kommet inn i 
forbindelse med planprosessen i tilstrekkelig grad, og kjenner ellers ikke til andre 
forhold som må avklares før planen kan egengodkjennes. 
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Detaljregulering for Askevågen landskapshotell  
 

Reguleringsbestemmelser 

 

PlanID: 201911 

Saksnummer: 2020/1457 

 

 

1. Planens hensikt 
Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av et landskapshotell 
med frittstående bygninger. Planen legger også til rette for parkering til 
besøkende.  
 

2. Generelt 
Innenfor planområdet skal arealene disponeres til disse formålene og 
hensynssonene, jf. §§ 12-5 og 12-6: 

Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5. Nr. 1) 
Hotell/overnatting (BH) 

Energianlegg (Trafo) (BE) 

Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5. Nr. 2) 
Veg (o_SV) 
Havn (SHA) 
Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller tekniske infrastrukturtraseer 
(Parkering/ rasteplass) (o_SKF) 
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Landbruks-, natur- og friluftsområde samt reindrift (LNFR) (PBL § 12-5. 
Nr. 5) 
Landbruksformål (LL) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone (§ 12-5 nr. 
6) 
Havneområde i sjø (VHS) 
 
Hensynssone (§ 12-6) 
Sikringssone, frisikt (H140) 
Faresone, flomfare (H320_1-2) 
Sone for angitte særlige hensyn, bevaring naturmiljø (H560) 
 

3. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
 
3.1 Plankrav 
3.1.1 Ved byggesøknad for hele planområdet (veg, vann, kloakk og 
fellesområde, dvs. kommunaltekniske anlegg) skal det legges ved 
situasjonsplan i egnet målestokk. Planen skal vise lengdeprofil og tverrsnitt på 
veg (terrengprofil). Plassering av brannkummer skal gjøres i samråd med 
brannvernmyndigheten.  
 
3.1.2 Ved byggesøknad for hotell, parkering og trafo skal det legges ved en 
situasjonsplan i målestokk 1:500. Vedlagt søknad om oppføring av nye bygg skal 
tegninger vise et typisk tverrsnitt av tomta i to retninger, plassering av 
bygninger med kotehøyde fra ferdig gulv, møneretning, parkeringsplasser, 
eventuelle støttemurer, uteareal, og avkjøring (med lengde- og tverrprofil). 
Profilen skal gå minst fire meter utenfor eiendomsgrensen og høyde på nabohus 
skal vises. 
 
3.2 Byggegrenser 
Bygg skal plasseres innenfor byggegrensene som vist i planen. Dersom ikke 
annet er vist, skal plan- og bygningsloven og vegloven gjelde. Evt. mur og gjerde 
mot veg kan plasseres 3,0 meter fra regulert kjørebanekant atkomstveger og 5,0 
meter fra kjørebanekant samleveg. Veggrøft skal ikke fylles igjen.  
 
3.3 Terrenginngrep  
Nødvendige inngrep i eksisterende vegetasjon og terreng skal utføres skånsomt 
og beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. Alle skjæringer og fyllinger skal 
forsøkes gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av 
inngrepene. Dette kan skje ved at overganger mellom forskjellige flater legges i 
jevne og myke linjer. Maks stigning på fyllinger er 1:2. Ved brattere fyllinger skal 
det bygges opp med natursteinmur eller støpt mur/murblokker i nødvendig 
høyde for at fyllingen skal få skråning 1:2 
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3.4 Kulturminner 
Dersom det under arbeid i området kommer fram gjenstander eller andre 
levninger som viser eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og det skal 
sendes melding til kulturvernmyndighetene jf. Lov om kulturminner.  
 
3.5 Miljøforhold 
Naturmangfold 
Det skal etableres kunstige reirplasser for fugl. Plassering og utforming skal skje 
i samråd med den lokale ornitologiske foreningen. 
 
3.6 Estetikk 
Kommunen skal ved behandling av byggesaker sikre at byggene får en god 
arkitektonisk og estetisk utforming i forhold til seg selv og omgivelsene, og at 
byggene får en helhetlig og harmonisk utføring med tanke på takvinkel, takform, 
størrelse, farge og materiale.  
 
3.7 Vannforsyning, avløpsløsning og overvannshåndtering 
Alle nye bygninger for varig opphold skal knyttes til godkjent anlegg for vann og 
avløp. Det skal ligge ved planforslaget en skisse for hvordan 
overvannshåndteringen er tenkt. 
 
3.8 Private avtaler 
Etter at reguleringsbestemmelsene har trådt i kraft er det ikke tillatt å etablere 
forhold ved private avtaler som står i strid med disse bestemmelsene. 
 
3.9 Detaljregulering 
Er bygge- og anleggstiltak som hjemles i plan fremmet med bakgrunn i privat 
reguleringsforslag etter § 12-11 ikke satt i gang senest ti år etter at planen er 
vedtatt, skal kommunen før avgjørelse av byggesøknad for nye 
utbyggingsområder etter planen påse at planen i nødvendig grad er oppdatert. 
Tiltakshaver er ansvarlig for å skaffe nødvendige opplysninger og dokumentasjon 
for kommunens vurdering. 

4. Bestemmelser til arealformål 

4.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
 
4.1.1 Hotell/overnatting (BH) 
 
Utnyttelse 

4.1.1.1 Oppføring av bygninger til hotellfunksjoner tillates. Maks BYA skal være 
1130 m². Kai og brygge skal ikke medregnes i BYA. Bygninger på kai og brygge 
skal medregnes i BYA. 
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Høyder på bebyggelsen 

4.1.1.2 Innenfor byggegrensen markert på plankartet skal bebyggelsen oppføres 
i varierte høyder. Maks. tillatte høyder på bebyggelsen skal være K + 9,5 meter 
bortsett fra bebyggelse innenfor H140, hvor maks tillatt høyde er K + 8,5 meter. 
 
Utforming av bebyggelsen 

4.1.1.3 Bygningsmassen for hotellrom og fellesfunksjoner skal oppføres som 
minimum tre frittstående bygninger. Bygningenes skala og materialitet skal være 
avstemt med eksisterende kysthusmiljø. Tre og naturstein skal være 
hovedmaterialer.  
 
4.1.1.4 På bygninger med saltak skal mønet følge byggets lengderetning.  
 
4.1.1.5 Rom for overnatting skal ha gulvnivå på minimum K + 2,60 meter.  
 
4.1.1.6 Alle felles hovedfunksjoner skal være tilgjengelige for personer med 
funksjonsnedsettelse. 
 
4.1.1.7 Minimum ett rom for overnatting skal være tilgjengelig for personer med 
funksjonsnedsettelse.  
 
4.1.1.8 Kjeller tillates ikke. 
 
 
Avkjørsel  

4.1.1.9 Avkjørsel skal være felles for gnr/bnr 94/104 og 94/134 som vist med pil 
på plankartet. 

 

4.1.2 Energianlegg (Trafo) (BE) 
4.1.2.1 Oppføring av trafo tillates. Maks BYA skal være 35 m2.  

 

4.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

4.2.1 Veg (o_SV) 
4.2.1.1 Veien skal være offentlig.  

4.2.1.2 En del av veien skal være fysisk avstengt for motorisert ferdsel med bom 
eller lignende. Bom eller lignende skal ikke hindre allmenn ferdsel for gående og 
syklende, motorisert ferdsel for grunneiere, utrykningskjøretøy og nødvendig 
vedlikehold. 

4.2.2 Havn (SHA) 
4.2.2.1 Arealet videreføres som areal avsatt til hamn (HA 600) i 
kommunedelplan for Fræna 2015-2025.  

4.2.2.2 Avkjørsel skal være felles for gnr/bnr 94/104 og 94/134 som vist med pil 
på plankartet. 
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4.2.2.3 Mindre utbyggingstiltak etter §§ 20-2 og 20-3 skal ha minimum 5 meter 
avstand til trafostasjon.  

 

4.2.3 Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller tekniske 
infrastrukturtraseer (Parkering/rasteplass) (o_SKF) 

4.2.3.1 Parkeringsplassen skal være offentlig.  

4.2.3.2 Avkjørsel skal være som vist med pil på plankartet.  

4.2.3.3 Det tillates parkeringsplasser for turister. 12 av plassene skal være til 
hotellet. Minimum 2 parkeringsplasser skal være for besøkende med 
funksjonsnedsettelse, hvorav 1 plass til hotellet.  

4.2.3.4 Det tillates å oppføre en støttemur for sikring av tilstøtende terreng. 
Muren skal ha en god overgang til terrenget. Murens overflate skal være i 
naturstein. Overgangen til tilstøtende terreng skal om mulig jevnes ut med 
stedlige løsmasser.  

4.2.3.5 Toalett/serviceanlegg tillates i tilknytning til støttemuren. 

 

4.3 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift (§ 12-5 nr. 5) 
4.3.1 Landbruksformål (LL) 

4.3.1.1 Beiteområdet skal være avgrenset med gjerde mot vei og 
parkeringsplass. Gjerde skal plasseres for å oppnå mest mulig beiteareal og 
hindre gjengroing langs vei. Avstand fra regulert kjørebanekant skal være 
minimum 3,0 meter. 

4.3.1.2 Naturlig vegetasjon skal tas vare på.  

4.3.1.3 Reetablering av skråning og naturlig lynghei tillates. Detaljert plan for 
slikt tiltak skal utarbeides av egen fagkyndig i samarbeid med landskapsarkitekt. 
 
 

4.4 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (§ 12-5 
nr. 6) 
4.4.1 Havneområde i sjø 

Kaianlegg, fortøyning og flytebrygger for fiske og friluftsliv tillates. Tiltak må ikke 
være til hinder eller fare for manøvrering til/fra kai. Oppføring av slike tiltak er 
søknadspliktig.  
 

5. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

5.1 Sikringssone  
5.1.1 Frisikt H140 (fyrlyktsektor) 
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5.1.1.1 Innenfor frisiktsonen skal det på grunn av synbarheten til fyrlykta ikke 
tillates bebyggelse høyere enn K + 8,50 meter, referert til landkartnull 
(NN2000). 

5.1.1.2 Lysflater og lyssetting skal være vendt ned og bort fra farvannet, slik at 
synbarheten til fyrlykten ikke hindres eller vesentlig reduseres.   
 
5.1.1.3 Ved tvil om synbarheten til fyrlykten skal byggesøknader forelegges 
Kystverket. 
 

5.2 Faresone  
5.2.1 Flomfare H320_1 

5.2.1.1 Bygninger og konstruksjoner med gulvnivå under K + 2,6 meter skal 
utformes og dimensjoneres for å tåle flom ved stormflo.  
 
5.2.1.2 Rom for overnatting skal ha gulvnivå på minimum K + 2,6 meter.  
 
5.2.1.3 Tekniske installasjoner skal plasseres slik at disse ikke settes ut av drift 
ved flom. 
 
5.2.1.4 Trafo skal ha gulvnivå på minimum K + 2,6 meter.  

 

5.2.2 Flomfare H320_2 

5.2.2.1 Parkering og toalettbygning med gulvnivå under K + 2,40 meter skal 
utformes og dimensjoneres for å tåle flom ved stormflo.   

 

5.3 Sone med angitte særlige hensyn 
5.3.1 Bevaring naturmiljø H560 

Skjøtsel av arealet skal skje i samsvar med Riksantikvarens veileder for 
Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA). 

 

6. Rekkefølgebestemmelser  

6.1 Før tillatelse til tiltak (hotell/overnatting) 
6.1.1 Anlegg for vann og avløp, samt slukkevannløsning, må være godkjent før det 
kan gis tillatelse til tiltak for hotell/overnatting. 

6.2 Før tillatelse til tiltak (parkering/ rasteplass) 
6.2.1 Det skal foreligge en geoteknisk vurdering av massetaket før det kan gis 
tillatelse til tiltak. Løsninger for rasvern skal være dokumentert. 

6.2.2 Det skal foreligge en detaljert plan for reetablering av skråning og naturlig 
lynghei før det kan gis tillatelse til tiltak. Planen skal være utarbeidet av egen 
fagkyndig i samarbeid med landskapsarkitekt. 



Side 7 av 7 Detaljregulering for Askevågen landskapshotell og utsiktspunkt PlanID 201911 

6.3 Før tillatelse til tiltak (sjøledninger mm.) 
6.3.1 Sjøledninger, som andre tiltak i/over sjø, skal også godkjennes etter havne- 
og farvannsloven før tiltak settes i gang.  

6.4 Før bebyggelse tas i bruk (hotell/overnatting) 
6.4.1 Parkeringsplasser til hotellet skal være opparbeidet før det gis brukstillatelse 
til hotellformål.  
6.4.2 Krysset mellom Askevågen og fv. 6060 må være utformet i samsvar med krav 
gitt i Statens vegvesen sin håndbok N100 før det gis brukstillatelse til hotellformål. 

6.5 Før parkering/rasteplass tas i bruk 
6.5.1 Fremmede arter som sitkagran og platanlønn innenfor planområdet skal være 
fjernet fra området. 

6.5.2 Skråningen mot tilstøtende arealer skal være sikret med rekkverk. 

6.5.3 Sikringstiltak som verner mot ras, skal være gjennomført. 



 

 
Side 1 av 26 Detaljregulering for Askevågen landskapshotell og utsiktspunkt PlanID201911 
 

   
  

Datert: 07.05.2021  
Sist revidert: 01.10.2021 

 

 

 

Detaljregulering for Askevågen landskapshotell  

Planbeskrivelse 

 

PlanID: 201911 

Saksnummer: 2020/1457 

 

 

 



 

 
Side 2 av 26 Detaljregulering for Askevågen landskapshotell og utsiktspunkt PlanID201911 
 

Innhold 
Sammendrag ........................................................................................................................................... 3 

1. Bakgrunn ......................................................................................................................................... 3 

2. Planprosessen .................................................................................................................................. 4 

3. Planstatus og rammebetingelser ..................................................................................................... 5 

4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold ......................................................................... 7 

5. Beskrivelse av planforslaget .......................................................................................................... 15 

6. Konsekvensutredning .................................................................................................................... 21 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget .................................................................................... 22 

8. Innkomne innspill .......................................................................................................................... 25 

9. Avsluttende kommentar................................................................................................................ 25 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
Side 3 av 26 Detaljregulering for Askevågen landskapshotell og utsiktspunkt PlanID201911 
 

Sammendrag 
Hensikten med planen er å legge til rette for etableringen av bebyggelse og anlegg, fritids- og 
turistformål (hotell), og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (parkering, havn). Ettersom deler 
av forslaget overskrider rammene i dagens kommuneplan kreves det en detaljregulering før dette 
kan tas videre. 

Hotellet er tenkt utformet som flere mindre enkeltbygg og vil bestå av 10-12 rom, parvis samlet som 
enkelt-hytter. Dette gjør det mulig å tilpasse seg skalaen til eksisterende bebyggelse i området. I 
tillegg vil det bli felleshus for kjøkken, spisesal, havstue, osv. 

Parkeringen er plassert i det nedlagte grustaket ca. 270 meter inn fra dagens biloppstilling ved foten 
av moloen. Plassen er tilnærmelsesvis sirkulær, og det vil med forholdsvis enkle midler være mulig å 
etablere en ryddig situasjon med god kapasitet. Veien planlegges stengt for biltrafikk etter gbnr 93/6, 
men berørte grunneiere, varelevering og utrykning vil ha tilkomst. 

1. Bakgrunn 
På vegne av Arctic Landscape Hotels AS v/ Knut Kvilekval og Hustadvika kommune fremmes det et 
forslag om detaljregulering for Askevågen landskapshotell og parkering. 
 
1.1 Hensikten med planen 
Hensikten med planen er å legge til rette for et landskapshotell som består av flere små bygninger. 
Planen legger også til rette for parkering til besøkende til området. Landbruksformål opprettholdes.  
 
1.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
 
Forslagsstillere:               Arctic landscape Hotels Atlanterhavsveien AS v/ Knut Kvilekval 

Org.nr.: 922 090 157 

Pier X, Bryggegata 3  

0250 Oslo 

Tlf: 926 90 191 

epost: knut@kvilekval.com 

 

Hustadvika kommune  

Hustadvika kommune, kultur og fritid 

6440 Elnesvågen 

Tlf.: 71 26 81 00 

e-post: postmottak@hustadvika.kommune.no 

 

Plankonsulent:  Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS 
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   Sinsenveien 4D 

   0572 Oslo 

Kontaktperson:  Børre Skodvin / Birgithe Haneseth 

Tlf:   91633949 / 99601810 

E-post:   bs@jsa.no / birgithe.haneseth@jsa.no 

 

Eierforhold: 
94/104, del av:  Hustadvika kommune                                                                                                                                 
94/134: Arctic Landscape Hotels Atlanterhavsveien AS. Grunneier har inngått en 

intensjonsavtale med eier av 94/104, Hustadvika kommune, om utvidelse av 
tomten ved eiendomsoverdragelse. Mot nord-vest vil tomten utvides med 
4,0 meter. Det forutsettes tinglyste avtaler som ivaretar atkomstrett i nord-
vest  

94/104, del av:  Lasse Havnes 
94/31:   Laila Naas 
 
1.3 Tidligere vedtak i saken 
Det er ingen tidligere vedtak i saken. 
 
1.4 Utbyggingsavtaler 
Ny parkering for besøkende til området foreslås regulert til offentlig formål. Kommunen har 
bekreftet at det ikke vil være behov for utbyggingsavtale. 
 
1.5 Krav om konsekvensutredning?  
Planforslaget utløser ikke krav om konsekvensutredning. 

2.  Planprosessen 
Kunngjøring og varsling: Oppstart av planarbeidet ble kunngjort 30.04.2020 i Romsdals budstikke og 
på Hustadvika kommunes nettside. Grunneiere og andre berørte parter er varslet ved brev datert 
27.04.20. 
 
Ved oppstart av planarbeidet ble det opplyst om at Hustadvika kommune ønsket å regulere deler av 
eiendom 94/104 til utsiktspunkt. I løpet av planarbeidet er det besluttet at det ikke skal reguleres et 
utsiktspunkt.  Planområdet er derfor vesentlig redusert etter varsel om oppstart. 

 
Fremdrift: 

Nr. Fase Dato 
1 Planoppstart 30.04.2020 
2 Innspill oppstartsvarsel 16.06.2020 
3 Detaljregulering  
4 1. gangs høring 04.06. – 13.08.2021 
5 2. gangs høring  
6 Detaljregulering godkjennes  
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3.  Planstatus og rammebetingelser  
3.1 Overordnede planer 
Planområdet omfattes av kommunedelplan for Fræna 2015-2025. Arealet innenfor planområdet er i 
kommunedelplanen avsatt til næringsbebyggelse, havn og LNFR.   

 
Figur 1 Kommunedelplan for Fræna 2015-2025 med planområdet markert. 

 
I kommundelplanens § 3 Krav til nærare nemnte løysingar i samband med nye bygge- og 
anleggstiltak heter det at «I framtidige utbyggingsområde skal det så langt som rå er leggast til rette 
for energireduserande tiltak, og forsyning av eksempelvis gass, vassbåren varme og biovarme» 
 
I § 4.2 Tiltak langs sjø og vassdrag heter det: c) Det kan tillatast oppføring av mindre anlegg og 
opplag som skal tene til dømes fiske, akvakultur og ferdsel til sjøs (PBL § 11-11, nr. 4). Både kommune 
og havnemyndighet må gi løyve til slike tiltak. 
  
I § 5.6.1 Universell utforming og tilgjenge heter det at Prinsippet for universell utforming og tilgjenge 
skal leggast til grunn ved utforming av byggverk, trafikkanlegg, fellesareal osb. i samsvar med 
gjeldande lover og forskrifter.   
 
I § 5.7 Parkering heter det a) I reguleringsplanar og i byggesakar skal det settast av plass for bilar på 
eigen grunn. Parkeringskrav for hotell er ikke spesifisert. 

§ 6.1 stiller krav til estetikk og landskapstilpasning. Det heter blant annet at: Ved utarbeiding av 
reguleringsplan skal det leggast vekt på terrengtilpassing av tiltaka slik at ein i størst muleg grad 
unngår skjeringar og fyllingar. Det skal vere ein heilskapaleg arkitektur innanfor kvar 
reguleringsplan/delfelt. 

 
3.2 Gjeldende reguleringsplaner 
Planområdet er uregulert. 
 
3.3 Tilgrensende planer 
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Det er ingen tilgrensende planer. 
 
3.4 Temaplaner 
Det finnes ingen temaplaner som omfatter planområdet. Imidlertid er det utarbeidet en verdi- og 
sårbarhetsanalyse langs Atlanterhavsvegen av landskapsarkitektene Østengen og Bergo AS. I 
rapporten «Atlanterhavsvegen – kjøreopplevelse – verdi og sårbarhetsanalyse» betegnes Askevågen 
som en svært verdifull og sårbar del av turistvegstrekket. Masterplan for reiseliv i Hustadvika 
kommune ble vedtatt i juni 2021, der Askevågen er spesielt nevnt som ønsket utviklingsområde for 
reiseliv/opplevelser/turisme. 

3.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
Gjeldende retningslinjer etter plan- og bygningsloven av 2008 (SPR) og plan- og bygningsloven av 
1985 (RPR) er: 
 
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 
Det heter blant annet i Kap. 3. Mål: Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og 
tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og livskvalitet. 
 
Videre heter det i kap. 4.7 at i planleggingen skal det tas hensyn til overordnet grønnstruktur, 
forsvarlig overvannshåndtering, viktig naturmangfold, god matjord, kulturhistoriske verdier og 
estetiske kvaliteter. Kulturminner og kulturmiljøer bør tas aktivt i bruk som ressurser i by- og 
tettstedsutviklingen. 
 
- Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2011) 
Kap. 7 handler om områder med mindre press på arealene. Fræna er nevnt som et av områdene. I 
kap. 7.2 heter det blant annet at  
 
• Utbygging bør så langt som mulig lokaliseres til områder som er bebygd fra før, slik at utbyggingen 
skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle friluftsinteresser, natur- og 
landskapskvaliteter eller kulturminneinteresser skal unngås. Det gjelder for eksempel utbygging i 
kyst- og fjordlandskaper med spesielle kvaliteter. 
 
• Spørsmålet om bygging skal vurderes i forhold til andre allmenne interesser. Det bør ikke tillates 
utbygging i områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, 
naturkvaliteter, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljøer og landskap. Forholdet til andre 
interesser, som for eksempel landbruk, fiske, oppdrett og reindrift må også vurderes. Der det tillates 
bygging, bør hensynet til andre interesser ivaretas best mulig. 
 
• Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot hensynet 
til de allmenne interesser som er angitt foran.   
  
• Vurderingen vil være avhengig av hva slags type tiltak det gjelder. Det kan være grunnlag for å 
tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, næringstiltak og sjørettede 
reiselivsanlegg.   
  
- Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen (1995) 
Formålet med retningslinjene er blant annet å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all 
planlegging etter plan- og bygningsloven. 
 
2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging. 
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Nasjonale og vesentlig regionale interesser knyttet til energi-, skred-, flom-, vassdrags- og 
grunnvannsspørsmål skal være tilstrekkelig ivaretatt i planer etter plan- og bygningsloven. 

4. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
4.1 Beliggenhet 
Planområdet ligger i Askevågen ved Hustad i Hustadvika kommune. 
 

 
Figur 2 Askevågen ligger ved kysten og Hustadvika (Norkart 2020) 

 

 
Figur 3 Planområdet og tilstøtende areal (Google Maps) 
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Planområdet er på 11,6 daa og omfatter en del av eksisterende vei, deler av kaiområdet og 
steinbruddet sørvest for veien. 
 
4.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Det bebygde arealet innenfor planområdet består av et kaiområde med en lagerbygning og et 
kjølerom. Bygningene er ikke i bruk. Veien gjennom planområdet er kommunal vei med avkjøring fra 
Fv6060 i sør. En av attraksjonene til Nasjonale turistveger er et utsiktspunkt som befinner seg ytterst 
på moloen nordøst for planområdet. I dag parkerer besøkende til området på den lille plassen 
innenfor moloen, ved nasjonale turistvegers informasjonstavle. Dagens parkeringskapasitet er på ca. 
6 biler.  Sør i planområdet ligger et gammelt steinbrudd. Massetaket ser lite tiltalende ut i dag, med 
store bruddflater og sår innover i haugen. Det tilstøtende arealet består av beiteområder og 
kyststripe.  
 
I kaiområdet som grenser til planområdet foregår det virksomhet knyttet til oppdrettsnæringen.  Det 
står en fyrlykt sørvest for eiendom 94/134. Mellom fyrlykta og massetaket ligger en fritidseiendom. 
Øvrige tilstøtende arealer er avsatt til LNFR i kommunedelplanen og benyttes som beite. 
 

 
Figur 4 Bilde fra moloen som viser bebyggelsen på kaia, fyrlykta, fritidseiendommen og parkeringsplassen i enden av veien 
til venstre. 
 
4.3 Stedets karakter 
Askevågen karakteriseres av et tradisjonelt sjøhusmiljø, med molo, naust og brygger. På østsiden av 
vegen ligger det naust og brygger langs vågen som dannes mellom halvøya og Lamholmen. Bryggene 
og de fleste naustene er bygget etter 1960. Området vest for vegen er typisk kystlandskap med 
hauger, beitemark, viker og strandberg, samt en fritidsbolig. Innerst på halvøya ligger det en lite bruk 
med bolighus, naust og låve. 
 
4.4 Landskap  
Topografi og landskap: Fra planområdet er det havutsikt fra sør-vest til nord-øst. Mot sørøst sees 
fjellene innenfor Hustad, Sjurvarden og Melen. Selve planområdet ligger stort sett på 3-4 moh. mens 
halvøyas høyeste punkt «Haugneset» ligger ca. 17 moh. 
 
Solforhold: Planområdet har gode solforhold, kun begrenset av naturlig vegetasjon. 
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Lokalklima: Det lokale klimaet er typisk kystpreget, med milde vintre og mye nedbør. 
Gjennomsnittstemperaturen for januar 2020 var 5,2 grader, mens gjennomsnittstemperaturen for 
juli 2020 lå på 11,9 grader. Normal årsnedbør er 1300-2000 mm, med mer enn 220 regndager i 
gjennomsnitt (Jordal, J. B. 2005: Kartlegging av naturtypar i Fræna kommune. Rapport J. B. Jordal nr. 
5-2005). 
 
Estetisk og kulturell verdi:  
Nærhet til havet, fjellutsikt, kystnatur og sjøhusmiljø gir planområdet høy estetisk verdi.  
 
4.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Hele kystbeltet rundt Hustadvika er definert som et KULA-område (Kulturhistoriske landskap av 
nasjonal interesse). Dette innebærer at vern av landskap og kulturminner/ -miljøer skal tillegges 
særskilt vekt i forbindelse med detaljregulering. Det er utarbeidet en egen veileder for tiltak i KULA-
områder.  
 
Det er registrert et kulturminne i form av et gravminne på Høghaugen på Haugneset sørvest for 
planområdet. Bronsealdergraven på Høgehaugen, ID 39692, har formell vernestatus.  
 

 

Figur 5 Gravrøysa Høghaugen, ligger nordvest for massetaket (Askeladden, Riksantikvarens 
kulturminnedatabase) 

 
Det er oppført flere naustbygg langs vågen. Selv om de fleste er oppført etter 1960, utgjør de et 
særpreget og typisk miljø. Det ene bygget på eiendom 94/134 er registrert i SEFRAK med gul status, 
«annen SEFRAK-bygning». I følge registreringen er bygningen fra før 1900, men dette må bero på at 
den er registrert før det opprinnelige naustet ble revet. Nåværende bygning er relativt ny, muligens 
er den oppført i forbindelse med grensejusteringen som ble utført i 1993. Naustet på nabotomten 
93/6 er et av de eldre byggene.  
 
4.6 Naturverdier 
Det er foretatt en kartlegging av biologisk mangfold innenfor planområdet slik det ble varslet ved 
oppstart, hvor naturtyper er kartlagt og kvalitetsvurdert etter Miljødirektoratets instruks. Det er 
registrert to lokaliteter med verdifulle naturtyper i kantsonen til planområdet. Den ene er en 
kystlynghei i søndre del av området og den andre er en naturbeitemark med innslag av kystlynghei, 
semi-naturlig strandeng og eng-lignende oppdyrket mark (Kartlagt i 2019).  
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I utredningen ble naturtypene naturbeitemark og kystlynghei gitt hhv. stor og middels verdi. 
 

 
Figur 6 Oversikt over de ulike naturtypene som er registrert (Miljøfaglig utredning, 2020) 

 

 
Figur 7 Verdivurdering av naturtyper i undersøkelsesområdet (Miljøfaglig utredning, 2020) 

 
Videre er det registrert 29 rødlistede arter innenfor undersøkelsesområdet. Av disse er det 28 
fuglearter og 1 oter. De rødlistede artene er i stor grad knyttet til havet, og tilnærmet alle funnene er 
gjort ved moloen. 
 
4.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder 
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Tilgrensende område er i dag tilgjengelig for rekreasjon. Det er etablert et utsiktspunkt ytterst på 
moloen, i tillegg til sittemuligheter på molo og fastland.  
 
4.8 Landbruk 
Arealet som grenser til planområdet er definert som naturbeitemark. Området beites årlig av storfe 
(primært ungdyr), også i 2020, og dette er et av svært få verdifulle kulturlandskap på Romsdalskysten 
der slik hevd er opprettholdt. Beiteområdet avgrenses i dag av et enkelt strømgjerde som går 
parallelt med veien ut mot moloen. 

 
4.9 Trafikkforhold 
Infrastruktur: Adkomst til planområdet skjer fra Fv6060 via Askevågen vei. Fartsgrense på veien er 
50km/t. 
 
Trafikk: 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. Utover dette anses veien som lite trafikkert. 
 
Kollektivtilbud: Nærmeste stoppested for kollektivtrafikk er Askevågen kryss, med daglige avganger 
for buss 530 og 534. Gåavstand fra stoppestedet til planområdet er 1,3 km. 
 
4.10 Barns interesser 
Planområdet er ikke særskilt tilrettelagt for barn, men tilgjengelig med rekreasjonsmuligheter i 
tilknytning til moloen og i det ubebygde kystlandskapet omkring. Området anses som trygt og 
oversiktlig med tanke på trafikksikkerhet. 
 
4.11 Sosial infrastruktur 
Ikke relevant 
 
4.12 Universell tilgjengelighet 
Deler av planområdet er tilgjengelig gjennom veien ut på moloen. Det eksisterende utsiktspunktet 
ytterst på moloen er ikke universelt tilgjengelig. 
 
4.13 Teknisk infrastruktur 
Vann og avløp: Det ligger en 63 mm vannledning fram til GID 94/125, Askevågen 135. Det eksisterer 
vanntilførsel frem til 94/134, dette er sannsynligvis en privat ledning. Kommunen planlegger 
oppgradering av vanntilførsel for Askevågen med 75 mm tilførsel og 32 mm stikkledninger (ref. Epost 
20.04.2021). 
 
Slokkevannsforsyning: 
Brannsjef i Hustadvika kommune Finn Kjetil Viken har vurdert slokkevannskapasiteten til 
planområdet. Nærmeste kommunale vannledning (Askevågen 150, 110 mm) vurderes til å ikke kunne 
levere nok slukkevann for formålet som er tiltenkt og kommunens tankbiler er vurdert til å ligge for 
langt unna planområdet.  
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Figur 8 Vannledningsnett (Norkart, 26.01.2021) 

Energi: Istad nett har nettinstallasjoner med flere master og 230V linje innenfor planområdet. 
 
4.14 Grunnforhold 
Store deler av planområdet har grunnforhold definert som grunnlendt. Mindre områder har 
grunnforhold definert som jorddekt og fjell i dagen. 
 
 

 
Figur 9 Grunnforhold 

4.15 Støyforhold og Luftforurensning 
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Fv6060 passerer syd for planområdet, med fartsgrense 80 km/t. Det går en bifarled i havet mellom 
Nørdstoplen og Sørstoplen ca 1,5km fra nordvest for planområdet. Ellers er det ingen relevante 
kilder til støy eller støv i nærheten. 
 
4.16 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
Rasfare: Massetaket har synlige sprekker i berget og det ligger løs stein spredt. 
Utover dette er det ikke registrert fare for skred eller ras på planområdet.  
 
Flomfare: NVE sitt aktsomhetskart for flom (NVE viser at planområdet ligger innenfor 
aktsomhetsområdet. NVE har bistått i å utrede dette nærmere, og det ble da brakt på det rene at 
aktsomhetskartet i dette tilfellet ikke viser riktig. Det er ingen vassdrag eller bekker i området som 
kan medføre fare for flom. 
 
Vind: Planområdet ligger vindutsatt til. Ved Ona fyr som ligger ca. 30km rett vest for planområdet ble 
det i 2019 målt kraftigst og hyppigst vind fra sørvest og nordøst. 
 

 

Figur 10 Illustrasjon: Vindrose (Meterologisk institutt) 

Forurensing i grunnen: Det er ikke registrert forurensning i grunnen. 
 
Beredskap og ulykkesrisiko: Området er værhardt, og ferdsel ved sjøen i uvær innebærer alltid en viss 
fare for ulykker. Utrykningskjøretøy kan kjøre gjennom planområdet frem til moloen på eksisterende 
vei.  
 
Fyrlykt: Kystverket har en fyrlykt i Askevågen som er lokalisert sørvest for eiendom 94/134. Fyrlykta 
har en sektorvidde på 124,6 grader (360-sirkel) og strekker seg inn over planområdet. Lyssektoren 
måles fra båt til fyrlykt i forhold til lengde- og breddegrader og er fra 51,4 grader (sør-vest) til 176 
grader (nord) som går tvers over planområdet. Vinkelverdier kan ikke benyttes direkte i forhold til 
nordretning og rutenett i stedlige landkart.  
 
 
Slokkevannsforsyning: Nærmeste kommunale vannledning ligger ved Askevågen 150. Vannledningen 
har en dimensjon på 110mm. 
 
Havnivå og stormflo: I Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder, 
Havnivåstigning og stormflo – samfunnssikkerhet i kommunal planlegging, oppgis det stormflotall og 
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havnivåstigning, inkl. anbefalt klimapåslag for norske kystkommuner. På bakgrunn av tall for 
Elnesvågen i Hustadvika kommune beregnes middelverdi for stormflo og havnivåstigningstall for 
planområdet til 240 cm for 20 år, 260 cm for 200 år og 270 cm for 1000 år. 
 

Figur 11 Tabell som oppgir middelverdi for stormflotall og havstigningsnivå, inkl. anbefalt klimapåslag (DSB, 
2016) 

 

Figur 12 Kart over havnivå og stormflo (Kartverket) 

Bølgepåvirkning: Planområdet skjermes for bølgepåvirkning fra havet av en molo mot nordvest, 
Korsholmen mot nord og Lamholmen nordøst. Ut i fra kunnskap om stedet og havnevirksomhet i 
Askevågen vil planområdet påvirkes påregnelig av vind og bølger. Vind- og bølgepåvirkning vil ikke 
kreve ytterligere sikkerhetstiltak ved stormflo. 
 
Radon: ifølge nasjonalt aktsomhetskart for radon har planområdet en aktsomhetsgrad for radon som 
er moderat til lav. 
 
4.17 Næring 
Ikke relevant 
 
4.18 Analyser/ utredninger 
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen er utført i tråd med 
veilederen Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017).  
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I analysen er det identifisert to uønskede hendelser knyttet til stormflo og steinskred/steinsprang.  

Miljøfaglig Utredning AS har utført en forenklet konsekvensutredning på tema naturmangfold i 
henhold til Naturmangfoldloven §§ 8-10. Konsekvensutredningen er ikke en del av ROS-analysen. 

5. Beskrivelse av planforslaget 
5.1 Planlagt arealbruk 
5.1.1 Reguleringsformål 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5. Nr. 1) 

- Næringsbebyggelse (hotell/ overnatting) 
- Andre typer bebyggelse og anlegg (energianlegg) 

 
Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5. Nr. 2) 

- Veg 
- Havn  
- Kombinerte formål for samferdselsanlegg og/ eller tekniske infrastrukturtraseer (Parkering/ 

rasteplass) 
 

Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift – LNFR (PBL § 12-5 nr. 5) 
- Landbruksformål 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr. 6) 

- Havneområde i sjø 
 

Hensynssone – sone med angitte særlige hensyn (PBL § 12-6)  
- Frisikt 140 (fyrlyktsektor) 
- Flomfare H320  
- Bevaring av naturmiljø (H560) 

 
5.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

5.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives 
 
Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5. Nr. 1) 

 
Hotell/ overnatting: Hotellet skal utformes i en skala som er avstemt med eksisterende kysthusmiljø, 
og bygningsmassen for hotellrom og fellesfunksjoner skal oppføres i minimum tre frittstående 
bygninger. Byggegrensen mot nord-øst er sammenfallende med tomtegrensen. Mot sør-øst ligger 
byggegrensen 4,0 meter fra tomtegrensen. Mot nord-vest ligger byggegrensen 2,0 meter fra 
tomtegrensen. Planforslaget legger til rette for 10-12 rom, parvis samlet som enkelt-hytter. I tillegg 
vil det bli felleshus for kjøkken, spisesal, havstue, osv. På selve kaiområdet kan det etableres enkelte 
mindre, frittstående bygninger som f.eks. naust for småbåt, kajakker, badstue, overdekket uteplass, 
osv.  
 
Planforslaget sikrer at bygningene tilpasses eksisterende skala, og at materialbruk og detaljering 
samstemmes med det nåværende bygningsmiljøet. 
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Hotellet skal ha felles avkjørsel med naboeiendommen som er en del av gbnr 94/104. Avkjørselen vil 
benyttes til varelevering til hotellet. Parkeringsplasser til hotellets gjester er lagt til arealet som 
reguleres til parkering/rasteplass. Bruksrett til disse plassene må tinglyses.   
 
Samferdsel og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5. Nr. 2) 

 
Veg: Adkomstvei videreføres som offentlig vei med veibredde og kjørebane som i dag. 
Eksisterende avkjørsler til de øvrige eiendommene sikres i planforslaget.  
 
Havn: Arealet opprettholdes som areal avsatt til havn (HA 600) i kommunedelplan for Fræna 
2015-2025.   

Parkering/rasteplass: Parkering for besøkende til området skal være offentlig og er plassert i 
det gamle massetaket. 12 parkeringsplasser skal være tinglyst for hotellets bruk. Arealet har 
en tilnærmet flat og sirkulær bunn. Herfra kan besøkende spasere de 2-300 meterne ut til 
hotellet, moloen og utsiktspunktet. Planforslaget legger til rette for å mure opp en sirkel med 
overflate i naturstein (evt. fra stedet) for sikring av tilstøtende terreng. Muren skal ha en god 
overgang til terrenget. På baksiden skal det jevnes ut med stedlige løsmasser og kanten skal 
sikres med rekkverk, jf. rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelsene pkt. 6.5.2. I tilknytning til 
muren kan det integreres et toalett med lukket beholder.  

 
 
Landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift (LNFR) (PBL § 12-5. Nr. 5) 
 

Landbruksformål: Arealet foreslås videreført som LNFR-område og skal i hovedsak 
opprettholdes som naturbeitemark. Beiteområdene skal være inngjerdet mot veien og 
parkeringen. Reetablering av stabil skråning og naturlig lynghei tillates. Detaljert plan for 
reetablering skal utarbeides av egen fagkyndig i samarbeid med landskapsarkitekt.  
 

 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5 nr. 6) 
 

Havneområde i sjø: Det tillates kaianlegg, fortøyning og flytebrygger for fiske og friluftsliv.  
 
 

Hensynssoner (PBL § 11-8 a, jf. § 12-6) 
 

Sikringssone – Frisikt H140 (fyrlyktsektor) 
Hensyn til frisikten mot fyret sikres gjennom hensynssone. Det tillates ikke bebyggelse 
høyere enn kote + 8,50 meter, referert til landkartnull (NN2000), innenfor frisiktsone for 
fyrlykt. 

 
Faresone – Flomfare H320_1-2  
H320_1 
Trafo og overnattingsrom skal ha innvendig gulvnivå på minimum k + 2,6 meter. Gulvnivå for 
øvrig skal være på minimum k + 2,4 meter. Bygninger og konstruksjoner som ligger under 
kote + 2,6 meter skal utformes og dimensjoneres for å tåle flom ved stormflo. Tekniske 
installasjoner skal plasseres slik at disse ikke settes ut av drift ved flom. 
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 H320_2 
 Parkeringsareal og serviceanlegg/toalett med gulvnivå under kote + 2,4 meter skal utformes 
og dimensjoneres for å tåle flom ved stormflo.  
 
Sone med angitte særlige hensyn - H560 bevaring naturmiljø 
Skjøtsel av arealet skal skje i samsvar med Riksantikvarens veileder for Kulturhistoriske  
landskap av nasjonal interesse (KULA). 

 
5.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
5.3.1 Bebyggelsens høyde og utnyttelse 
Generelle hensyn: Det er tatt hensyn til Kystverkets fyr ved plassering og utforming av bebyggelsen.  
Det tillates ikke bebyggelse eller innretninger som skjermer for synligheten til fyrets lyssektorer. 
Gjennom hensynssone og reguleringsbestemmelser (pkt. 5.1) er det stilt krav til de delene av 
planområdet som kommer innenfor lyssektorene. Høydebestemmelsene tar hensyn til frisikten mot 
fyret. Dersom det er tvil, skal det sendes egen søknad om tiltak til Kystverket. 
Reguleringsbestemmelsene sikrer at lysflater og lyssetting skal vende ned og bort fra farvannet slik at 
synbarheten til fyrlykta ikke hindres eller vesentlig reduseres. 
 
Hotell/overnatting:  
Bebyggelsens plassering er vist med byggegrenser i plankartet. Høyden på bebyggelsen skal variere. 
Største tillatte høyde er K +9,5 meter over landkartnull (NN 2000). Dette tilsvarer største mønehøyde 
på eksisterende bebyggelse. Bygningenes skala og materialitet skal være avstemt med eksisterende 
kysthusmiljø. Det illustrerte forslaget viser 1080 m² BYA. Maks tillatt areal er 1130 m² BYA. Kai og 
brygge skal ikke medregnes i BYA. 
 

 
Figur 13 Volummodell av foreslått bebyggelse i fugleperspektiv. 
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Figur 14 Volummodell av foreslått bebyggelse sett fra sjø/ øst 

 
Energianlegg (Trafo): 
Det er avsatt 35 m² til trafo. Trafoen skal plasseres innenfor byggegrensen som vist på plankartet.  
 
Parkering/rasteplass: 
Toalettet som tillates oppført i tilknytning til parkeringen er ikke gitt særskilte bestemmelser om 
plassering eller utforming.  
 
5.3.2 Antall arbeidsplasser 
Det forventes 4-5 arbeidsplasser. 
 
5.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
Ikke relevant. 
 
5.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
Ikke relevant. 
 
5.5 Parkering 
Planforslaget legger til rette for en parkeringsplass som er dimensjonert for ca. 37 personbiler, derav 
2 HC-plasser. 12 av plassene skal være reservert til hotellet etter avtale. Arealet kan avgrenses med 
en sirkulær forstøtningsmur i naturstein med diameter ca. 50 meter. Dette vil sikre mot utrasing i 
uttakssonen og kan gjøre det mulig å reetablere en mer naturlig skråning opp mot bruddkanten.  
 
5.6 Tilknytning til infrastruktur 
Det ligger i dag strøm helt frem til fyret ytterst på moloen. Det er ikke beregnet kapasitetsbehov for 
hotellet ennå. Det forventes å bli behov for å etablere ny trafo. Det er avsatt 35 m² til trafo og 
plasseringen er markert i plankartet.  
 
5.7 Trafikkløsning 
5.7.1 Kjøreatkomst 
Eksisterende vei fra Fv6060 til moloen opprettholdes som i dag. Veien foreslås stengt for ordinær 
biltrafikk med bom eller tilsvarende fysisk stengsel (for eksempel pullerter) etter gbnr 93/6. Stengslet 
skal ikke hindre allmenn ferdsel for gående og syklende. Veistykket frem til moloen vil normalt kun 
benyttes av eiere, varelevering og utrykningskjøretøy. 
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5.7.2 Utforming av veger 
Dagens vei opprettholdes. Krysset mellom Askevågen og fv. 6060 må være utformet i samsvar med 
krav gitt i Statens vegvesen sin håndbok N100 før det gis brukstillatelse til hotellformål, jf. 
rekkefølgebestemmelse pkt. 6.4.2. 
 
5.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Ikke relevant. 
 
5.7.4 Varelevering 
Det vil bli behov for varetransport til og fra hotellet. Det forventes varetransport 3-4 ganger pr. uke.  
 
5.7.5 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Planområdet vil være tilgjengelig for gående og syklende via eksisterende vei.  
 
5.7.6 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Avkjørsel for hotell langs nord-vestre grense for 94/134 skal være felles for 94/104 og 94/134. Det 
skal inngås en tinglyst avtale vedrørende dette.  
 
5.8 Planlagte offentlige anlegg 
Vei og parkeringsplass vil eies/leies og driftes av kommunen. 
 
5.9 Miljøoppfølging 
Det er et mål for planen å legge til rette for miljøvennlig og bærekraftig etablering og drift av 
hotellet. Nærheten til sjøen tilsier at det er mulighet for å bruke varmeveksling mot sjøvann som 
bidrag i energiforsyningen. Det vurderes solceller på takflater med riktig orientering. Bygningene 
oppføres med minst mulig terrenginngrep og med tre som hovedmaterial. 
 
Driften vil vektlegge reduksjon av avfall, evt. med lokal kompostering av organisk avfall. 
 
Belysning inne og særlig ute vil legge særskilt vekt på å unngå lysforurensning. Utvendig belysning vil 
i all hovedsak benytte lyskilder som er lavt plassert og nedadrettet, og med sensorstyring. 
 
5.10 Universell utforming 
Hotell: Med sin beliggenhet og aktivitetsprofil forventes hotellet å bli en arbeidsplass som er mindre 
egnet for personer med funksjonsnedsettelse (TEK 17, § 12-1-2).  For å ta vare på eksisterende 
terreng i størst mulig grad kan deler av bebyggelsen heves på søyler. Aktiviteter knyttet til sjøen vil 
være sentrale og full førlighet hos de ansatte vurderes å være en forutsetning, bl.a. for å kunne 
ivareta gjestenes sikkerhet.  
 
Alle felles hovedfunksjoner i hotellet vil være tilgjengelige. Hotellrom kan heves over bakken på 
søyler, bl.a. for å minimere nødvendige terrenginngrep. 2 av rommene planlegges i så fall gjort 
tilgjengelige ved hjelp av trappeheis (TEK 17, § 12-7-7). Minimum ett rom for overnatting skal være 
tilgjengelig for personer med funksjonsnedsettelse, jf. reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1.1.7.  
 
5.11 Uteoppholdsareal 
Ikke relevant. 
 
5.12 Landbruksfaglige vurderinger 
Parkeringsområdet som foreslås i dagens massetak skal avgrenses med et gjerde mot beiteområdet.  
 
 
5.13 Kollektivtilbud 
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Nærmeste stoppested for kollektivtrafikk er Askevågen kryss, med daglige avganger for buss 530 og 
534. Avstand fra stoppestedet til planområdet er 1,3 km. 
 
5.14 Kulturminner 
KULA-område: Området mellom Bud og Hustadvika vurderes som KULA-område. 
Reguleringsbestemmelse pkt. 4.1.1.3 sikrer at de nye tiltakene får en skala og materialitet som er 
avstemt med eksisterende kysthusmiljø. Andre tiltak er etablering av kunstige reirplasser for fugl 
(reguleringsbestemmelse pkt. 3.5), reetablering av skråning og naturlig lynghei 
(reguleringsbestemmelse pkt. 4.3.1.3 og 6.2.2), samt fjerning av fremmede arter 
(reguleringsbestemmelse pkt. 6.5.1).   
 
5.15 Sosial infrastruktur  
Ikke relevant. 
 
5.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Kommunen planlegger ny 75 mm tilførselsledning som knyttes til eksisterende punkt på land med 32 
mm stikkledning. Det vil bli søkt om utslippstillatelse for avløp i samsvar med 
Forurensningsforskriften, kap. 12. Anlegg for vann og avløp skal godkjennes av kommunen før det gis 
tillatelse til tiltak for hotell/overnatting, jf. rekkefølgebestemmelse pkt. 6.1. Sjøledninger, som andre 
tiltak i/over sjø, skal også godkjennes etter havne- og farvannsloven før tiltak settes i gang, jf. 
rekkefølgebestemmelse pkt. 6.3. I vedlagt brannkonsept er kapasiteten oppgitt til minimum 20 l/s, 
fordelt på minst to uttak, og ha kapasitet for minst 1 times tapping. Behovet for slukkevann vil bli løst 
enten ved tilstrekkelig kapasitet i vannforsyning, et slukkevannreservoar eller ved bruk av 
saltvannspumper eid og driftet av hotellet. 

5.17 Plan for avfallshenting/søppelsug 
Hotell: Det planlegges at avfall håndteres i beholdere som oppbevares i søppelrom mellom 
tømminger. Plan for avfallshåndtering vil utarbeides i samråd med RIR. 
 
5.18 ROS-analyse og avbøtende tiltak 
Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger 
De planlagte tiltakene innenfor planområdet er enten byggverk med lite personopphold og små 
økonomiske eller samfunnsmessige konsekvenser, eller byggverk beregnet for personopphold uten 
kritiske samfunnsfunksjoner. I samsvar med TEK 17 er sikkerhetsklasser for parkering derfor fastsatt 
til sikkerhetsklasse F1, mens hotellet og trafo er fastsatt til sikkerhetsklasse F2. Sikkerhetsklasse F1 
tar høyde for et gjentaksintervall på 20 år, mens for sikkerhetsklasse F2 har et gjentaksintervall på 
200 år. Gjeldende havnivå og stormflotall er beregnet etter DSBs temaveileder «Havnivåstigning og 
stormflo» (2016). Beregnede nivåer for planområdet er 240 cm for risikoklasse F1 og 260 cm for 
risikoklasse 2. 
 
Tiltak Sikkerhetsklasse Stormflotall og havnivåstigning 
Hotell F2 260 cm 
   
Trafo F2 260 cm 
Parkering/ 
rasteplass F1 240 cm 

 
Hotell (F2): 
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Hoveddelen av hotellet, inkludert alle beboelsesrom, ligger høyere enn kote + 2,60 meter og går klar 
av stormflo. Deler av bebyggelsen er plassert på eksisterende brygge, som ligger på kote + 2,20 
meter. Disse skal utformes og dimensjoneres for å tåle flom ved stormflo. 
 
Trafo (F2) 
Arealet som er avsatt til trafo ligger på ca. kote + 3,0.  
 
Parkering/ rasteplass: 
Selve parkeringsplassen vil ligge på ca. kote + 2,00 meter og skal utformes og dimensjoneres for å 
tåle stormflo. Det samme gjelder bygning (toalett) med gulvnivå under kote + 2,4 meter. 
 
ROS-analyse: 
Det er utført en ROS-analyse av området. ROS-analysen er utarbeidet i henhold til Direktoratet for 
samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» 
(2017). ROS-analysen identifiserer mulige uønskede hendelser, vurderer risiko og sårbarhet og 
identifiserer tiltak for å redusere risiko. En gjennomgang av sjekkliste for ROS-analyser utarbeidet av 
Statsforvalteren (tidl. Fylkesmannen) i Møre og Romsdal viser at deler planområdet fremstår som 
sårbart for flom ved stormflo. Gjennomgangen har avdekket to mulige uønskede hendelser; flom ved 
stormflo og steinsprang i deler av planområdet. Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 
(DSB) temaveileder «Havnivåstigning og stormflo», inkl. anbefalt klimapåslag for norske 
kystkommuner viser beregnet middelverdi for stormflo og havnivåstigningstall for planområdet. 
Stormflo vil være en varslet uønsket hendelse. Konsekvensene vurderes som små da materielle 
skader kan oppstå på bygninger der gulv under kote + 2,4 og + 2,6 er mest utsatt.  

Tiltak som foreslås er at bebyggelse og anlegg med gulvnivå under k + 2,4 meter (sikkerhetsklasse F1) 
og under k + 2,6 meter (sikkerhetsklasse F2) skal utformes og dimensjoneres slik at fare for skade fra 
flom ved stormflo unngås eller reduseres. Hotellrom og trafo skal ha gulvnivå på minimum k + 2,6 
meter. Tekniske installasjoner skal plasseres slik at disse ikke settes ut av drift ved eventuell flom. 
Krav til utforming og dimensjonering for flom ved stormflo er sikret med faresone og i 
reguleringsbestemmelsenes 5.2.  

Det er avdekket mulig fare for steinsprang innenfor et avgrenset område. Konsekvensene vurderes 
som middels da personskade og materielle skader kan oppstå dersom det foregår ferdsel i 
steinbruddet. Tiltak som foreslås i forbindelse med rammetillatelse er geoteknisk undersøkelse og 
dokumentasjon på rasvern, rekkefølgebestemmelse 6.2.1. Tiltaket er sikret i rekkefølgebestemmelse 
6.5.3, Før tiltak kan tas i bruk (parkering). 

 
5.19 Rekkefølgebestemmelser 
Rekkefølgebestemmelsene sikrer at anlegget for vann og avløp samt slukkevannløsning skal være 
godkjent før det gis tillatelse til tiltak for hotell/overnatting. Skråningen i massetaket skal vurderes 
geoteknisk og være sikret før parkeringen kan tas i bruk. Parkering skal være opparbeidet før hotellet 
kan tas i bruk. Krysset mellom Askevågen og fv. 6060 må være utformet i samsvar med krav gitt i 
Statens vegvesen sin håndbok N100 før det gis brukstillatelse til hotellformål. 

6. Konsekvensutredning 
Området er inkludert i KU for Kommunedelplanens Arealdel 2017 – 2029 Konsekvensutredning for 
byggeområder til arealdelen. Ytterligere konsekvensutredning anses ikke nødvendig så lenge 
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formålet er i tråd med kommunedelplan og gjennomført konsekvensutredning. Det er gjennomført 
Konsekvensutredning på tema naturmangfold for å sikre ivaretagelse av naturhensyn, med særlig 
vekt på de delene av planområdet som ikke er avsatt til byggeformål i kommunedelplanen. 

7. Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
7.1 Overordnede planer 
Tiltakene som ligger i LNFR-område samsvarer ikke med kommunedelplan for Fræna 2015-2025 
(PlanID 201320). Dette gjelder arealformålet parkering. Arealformålene havn og næringsbebyggelse 
(hotell/overnatting) ligger innenfor områder som er definert som Havn HA600 og Næringsvirksomhet 
N602 i kommuneplanen, og samsvarer dermed med overordnet plan. 
 
Planforslaget legger til rette for verdiskaping og næringsutvikling innenfor reiseliv og turisme. Alle 
tiltak skal ta hensyn til natur og kulturverdier. Disse forholdene vil være i tråd med statlige og 
rikspolitiske retningslinjer.  
 
7.2 Landskap 
Hotell: Maks høyde på bebyggelsen overstiger ikke høyden på eksisterende bebyggelse, men arealet 
blir tettere bebygget. Siktlinjer og silhuetten på bygningsmiljøet i Askevågen vil endres som følge av 
planforslaget.  
 
Hotellet som destinasjon vil understøtte og supplere det tidligere gjennomførte prosjektet til 
Nasjonale turistveger. Det er i tråd med Nasjonale turistvegers målsetning om positivt samvirke 
mellom turistveipunktene og lokalt utviklet reiselivsnæring. 
 
Parkering: Opparbeiding av parkeringsplasser i massetaket gjør det mulig å rydde opp i det rotete og 
lite tiltalende visuelle inntrykket som dagens situasjon gir. Landskapet kan gjenoppbygges og 
fremmede arter fjernes. Planforslaget vil føre til at utsikten mot havet ved moloen ikke lenger 
forstyrres av parkerte bobiler.  
 
Havn: Arealet opprettholdes som areal Havn (HA600) i kommunedelplan for Fræna 2015-2025.  
 
7.3 Stedets karakter 
Hotell: Med en annen bruk enn det eksisterende bygningsmiljøet, vil hotellet medføre endring og 
variasjon i det stedlige preget. Hotelltomten får tettere bebyggelse og en mer privat karakter enn 
dagens situasjon som følge av planforslaget. Anlegget vil tilføre området nye kvaliteter i samspill med 
det beste av det eksisterende bygningsmiljøet. Planforslaget har som mål å sikre et helhetlig og 
kvalitetsrikt bryggemiljø. 
 

 
Figur 15 Perspektiv av landskapshotellet. 
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Parkering/rasteplass: Det foreslåtte parkeringsanlegget vil medføre en storstilt opprydding og 
oppgradering av det gamle massetaket. Parkeringen introduserer en overordnet geometri og 
etablerer en sirkelformet støttemur rundt plassen som gjør det mulig og delvis dekke til 
bruddflatene, jf. reguleringsbestemmelsene pkt. 4.2.3.4. Det er et mål å legge til rette for 
reetablering av den opprinnelige lyngheien, jf. reguleringsbestemmelsene pkt. 4.3.1.3. 
Sikringsgjerder fornyes.  
 
I tillegg vil det skape et bedre visuelt miljø lenger ut på neset når parkering ved moloen opphører.  
 
Kommuneplanen stiller krav om parkering på egen grunn. Parkeringskrav for hotellformål er ikke 
spesifisert. For å bevare området mest mulig bilfritt foreslås parkering for hotellets gjester på 
parkeringsområdet og ikke på egen grunn. Parkeringsplasser på egen grunn vil beslaglegge arealer 
som i stedet kan bevares som naturlig terreng og bidra til et bedre visuelt miljø.  
 
7.4 Estetikk 
Hotellet planlegges med en moderne karakter, materialbruk og utforming som vil tilføre området nye 
kvaliteter og bidra til et helhetlig bryggemiljø. Hovedmaterialer skal være tre og naturstein, jf. 
reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1.1.3. 
 
7.5 Kulturminner og kulturmiljø, verneverdi 
Bronsealdergraven på Høgehaugen vest for planområdet vil ikke bli berørt av planforslaget. 
Reguleringsbestemmelse 4.1.1.3 sikrer at de nye tiltakene får en skala og materialitet som er avstemt 
med eksisterende kysthusmiljøet. Andre tiltak er etablering av kunstige reirplasser for fugl 
(reguleringsbestemmelsene pkt. 3.5), reetablering av skråning og naturlig lynghei 
(reguleringsbestemmelsene pkt. 4.3.1.3 og 6.2.2), samt fjerning av fremmede arter 
(reguleringsbestemmelser pkt. 6.5.1).   
 
 
7.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Forholdet til Naturmangfoldloven er søkt ivaretatt gjennom den utførte Konsekvensutredning på 
tema naturmangfold (MU-rapport 2020-26). Det ble funnet naturtyper av middels og høy verdi i 
utkanten av planområdet. 
 
Et utsiktspunkt med gangadkomst har vært en del av planen, men dette tiltaket er besluttet ikke 
videreført i planforslaget. Naturmangfoldrapporten foreslår avbøtende tiltak for å kompensere for 
bortfall av en del av området med naturtypen «naturbeitemark, semi-naturlig strandeng, 
kystlynghei». 
 
Planforslaget vil ikke føre til bortfall av verdifull mark. Kystlandskapet som berøres er allerede preget 
av utbygginger og andre tiltak. Figur 13 i MU-rapporten viser at fra 1960 og frem til 2018 har det blitt 
gjort inngrep her, med veier, molo, massetak og bygninger. Minst konflikt er det ved realisering av 
parkeringsplassen da dette allerede er sterkt endret mark. Hotellet og lagerbygget ligger delvis på 
sterkt endret mark og fragmenter av kystlynghei (disse var ikke store nok til å tas ut som egne 
naturtypelokaliteter) heter det i kap. 7 i MU-rapporten. Ettersom planområdet er vesentlig redusert 
vil mange av de avbøtende og kompenserende tiltakene være anbefalinger, og ikke aktuelle å sikre i 
planforslaget. 
 
Enkelte av tiltakene ligger også utenfor det varslede planområdet og innebærer bruk av grunn som 
ikke eies av tiltakshaver. Det er utenfor planens mandat å kreve gjennomføring av disse.  
Gjennomførbare tiltak innenfor planområdet er sikret i reguleringsbestemmelsene: 
 

- Fremmede arter skal fjernes innenfor planområdet, bestemmelse 6.5.1. 
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- Det skal opparbeides kunstige reirplasser for fugl i planområdet, bestemmelse 3.5. 
 
Det er kartlagt naturverdier innenfor planområdet i sør. Arealet er derfor regulert med sone med 
angitte særlige hensyn, Bevaring naturmiljø H560. Skjøtsel av arealet skal skje i samsvar med 
Riksantikvarens veileder for Kulturhistoriske landskap av nasjonal interesse (KULA), jf. 
reguleringsbestemmelse pkt. 5.3.1. 
 
Flytting av parkeringen fra moloen til massetaket vil føre til redusert biltrafikk ut til neset og må 
forventes å ha en positiv virkning for fugl i området. 
 
7.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
Hotellet vil tilrettelegge for flere besøkende til området, både i form av dagsbesøkende og 
hotellgjester. Ny parkeringsløsning og bom vil redusere trafikk i området. På dagens parkeringsplass 
kan det legges til rette for benker og bord for besøkende, i tråd med dialog mellom kommunen og 
strekningsansvarlig i Nasjonale Turistveger.    
 
7.8 Uteområder 
Ikke relevant 
 
7.9 Trafikkforhold 
Planforslaget vil bidra til en viss trafikkøkning fra hovedvegen og fram til den nye parkeringsplassen. 
Belastningen fra biler, bobiler og busser blir mindre på den ytre delen av Askevågen.  
 
7.10 Barns interesser 
Området er i dag et brygge- og naturområde uten særskilt tilretteleggelse for barn. Ved å stenge av 
for unødvendig trafikk vil området bli tryggere å ferdes i for barn.  
 
7.11 Sosial infrastruktur 
Ikke relevant 
 
7.12 Universell tilgjengelighet 
Hotellet vil gi området et tilbud med felles hovedfunksjoner som er tilgjengelige for alle. Minimum 2 
av parkeringsplassene skal være for personer med funksjonsnedsettelse, hvorav 1 til hotellet. 
 
7.13 Energibehov – energiforbruk 
Det er ikke beregnet energibehov for hotellet ennå.  
 
7.14 Risiko- og sårbarhet 
Massetaket vil sikres for steinsprang. For øvrig medfører ikke planen endringer som har betydning for 
risiko og sårbarhet i det eksisterende området. 
 
7.15 Jordressurser/landbruk 
Naturbeiteområdet innenfor planområdet opprettholdes. Området skal inngjerdes mot parkeringen 
og veien.  
 
7.16 Teknisk infrastruktur 
Eksisterende vann- og avløpsanlegg som tidligere har vært knyttet til virksomheten på gbnr 94/134 
vil bli erstattet med et privat anlegg som er dimensjonert for formålet.  
 
Det er avsatt areal til ny trafo. Endelig størrelse på trafoen må avklares nærmere med nettleverandør 
når effektbehovet er beregnet. 
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7.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det nye parkeringsanlegget vil brukes av alle besøkende til Askevågen. Gjennomføring forutsetter 
erverv av privat grunn eller langtidsleieavtale. Kommunen vil være kjøper/leier av dette arealet. 
Kostnader for opparbeidelse planlegges fordelt på flere brukerinteresser, deriblant hotellet.  
 
7.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Det er i dag mangel på overnattingsmuligheter langs Atlanterhavsveien. Hotellformålet er i tråd med 
kommunedelplanens arealdisponering for næringsbebyggelse på eiendom 94/134. Planen er også i 
tråd med satsingsområder i kommunens Masterplan for Reiseliv, der Askevågen er spesielt nevnt 
som et viktig utviklingsområde for reiselivet. Hotellet vil tiltrekke flere besøkende til å stoppe og 
oppleve stedet over lengre tid. Parkeringen kan legge til rette for besøk av turister og øke 
attraktiviteten for denne gruppen. Slik bidrar planen til muligheter for videre utvidelse av 
næringsvirksomhet i regionen.  
 
7.19 Interessemotsetninger 
Planforslaget berører ikke verdifull beitemark og vil ikke stå i motsetning til andre kjente interesser.  
 
7.20 Avveining av virkninger 
Hotellet, som utgjør hoveddelen av planen, er et tiltak som er i samsvar med kommunedelplanens 
formål. Parkering/rasteplass er ikke i samsvar med kommunedelplanen, men må kunne anses å være 
et miljøforbedrende tiltak: 

- Redusert trafikk ut på neset 
- Visuell opprydding 
- Fjerning av uønskede arter 
- Mulig reetablering av lynghei i bruddsonen 

 
Langs veien, kan gjerdet flyttes så nær veien som mulig. Dette vil øke størrelsen på beitearealet i 
dette området. Tiltaket er beskrevet som en mulighet, men ikke sikret i planforslaget da det befinner 
seg utenfor planområdet.  
 
Virkningene av planen må kunne sies ha en overvekt av positive konsekvenser. 

8. Innkomne innspill 
 
8.1 Merknader 

Se eget vedlegg. 

9. Avsluttende kommentar 
 
Hovedvirksomheten for planforslagets tiltak er turisme og reiseliv. Hovedtiltaket i planen er et lite 
hotell, med utgangspunkt i et areal som er avsatt til næringsformål i kommunedelplan for Fræna. 
Parkeringsanlegget er en nødvendig støttefunksjon som er plassert i et område som i dag ligger brakk 
og som vil forbedres vesentlig både visuelt og funksjonelt ved gjennomføring av planen.  

Generelt: Detaljreguleringen sikrer at tiltakene tilpasses landskapet og det eksisterende kystmiljøet i 
Askevågen. Terrenginngrep skal i størst mulig grad følge eksisterende terreng. Bestemmelser for 
bygninger og anlegg avgrenser størrelse og plassering på en måte som ivaretar et helhetlig uttrykk 
uten å komme i konflikt med stedets naturkvaliteter og eksisterende bygningsmiljø. 
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De to hoveddelene i tiltaket vil påvirke landskap og omgivelser på ulike måter. Viktige forhold som 
må ivaretas for begge 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 er innarbeidet i planforslaget som ett 
av premissene. 
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1. Merknader i forbindelse med varsel om oppstart 
 
Det er mottatt 6 merknader til oppstartsvarselet. I tillegg har det vært ytterligere 
avklaringer med Kystverket, NVE og Hustadvika brann- og redning. 

 
Ved oppstart av planarbeidet ble det opplyst om at Hustadvika kommune ønsket 
å regulere deler av eiendom 94/104 til utsiktspunkt. I løpet av planarbeidet er 
det besluttet at det ikke skal reguleres et utsiktspunkt.  Planområdet er derfor 
vesentlig redusert etter varsel om oppstart.  
 
 

1.1 Uttalelser fra offentlige myndigheter 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 05.06.20: 
Området innenfor plangrensen, og mellom gravrøysa på Høgehaugen og 
eksisterende massetak bør reguleres til hensynssone C (SOSI H_570). 
Tekst er foreslått. Tiltak i nærheten av gravminnet må sikres en utforming 
som ikke virker skjemmende, jfr. Kulturminneloven § 3. Positive til at ny 
bebyggelse er samlet mot vågen i den allerede utbygde delen av området. 
Ønsker at naust/ brygge på 93/6 inkluderes i planen som hensynssone. 
Positive til at steinbruddet kan få en funksjon og visuell forbedring, 
forutsatt at tiltaket ikke kommer i konflikt med gitte rammer for det 
nærliggende automatisk fredete kulturminnet. Vil ikke motsette seg et 
enkelt utformet utsiktspunkt, men forutsetter en utforming i harmoni med 
beliggenhet og omgivelser. Hevder at Askevågen ble benyttet til 
klippfisktørking og ber om at det avklares hvor dette foregikk og at disse 
stedene sikres som hensynssoner. 
 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Det fremgår av uttalelsen at automatisk freda kulturminne ligger innenfor 
plangrensa. Kulturminnet og vernesonen rundt ligger utenfor planområdet og 
tiltakene planforslaget legger til rette for vil ikke komme i berøring med 
kulturminnet. Vi har derfor ikke funnet det hensiktsmessig å innarbeide 
fylkeskommunens forslag til bestemmelse for vernesone rundt automatisk fredet 
kulturminne.   
 
Den foreslåtte teksten til bestemmelser for hensynssonen ved gravrøysa legger 
til grunn at ingen tiltak tillates i sonen. Vi mener det vil være fornuftig å tillate 
reetablering av naturlig vegetasjon (lynghei) i bruddsonen, etter fagkyndig 
veiledning. Dette kan bl.a. innebære tilbakefylling av passende jordsmonn og 
evt. underlagsmasser for å stabilisere skråningen. Dette er foreslått i 
reguleringsbestemmelse 4.3.1.3. Naturlig vegetasjon skal tas vare på, 
reguleringsbest. 4.3.1.2.  
 
93/6 ligger utenfor planområdet og det er utenfor planens mandat å legge 
føringer for denne eiendommen. 
 
Vi har gjort undersøkelser for å bringe på det rene om det er kjente plasser for 
tørking av klippfisk i området. Så langt har vi ikke funnet kilder som beskriver 



slik virksomhet spesielt for Askevågen. Hvis Fylkeskommunen kjenner til slik 
kilder vil vi gjerne få tips om det. 
 
Kystverket, datert 14.05.20: 
Synbarhet til og fra fyrlykta må ivaretas innenfor fyrlyktsektorene. Lysflater og 
lyssetting innenfor fyrlyktsektorene skal så langt som råd være vendt ned og 
bort fra farvannet, slik at synbarheten til fyrlykta ikke hindres eller vesentlig 
reduseres. For den delen av hotellet som er innenfor sektoren tillates ikke større 
høyde enn kote + 8,50 meter over landkartnull (NN2000). Tiltakssøknader skal 
ved tvil forelegges kystverket. Byggegrense mot sjø bør kunne differensieres slik 
at bygninger skal plasseres bak grensen, f.eks. kai kan tillates mellom 
byggegrense og formålsgrense mot sjø. Fra moloåpningen og inn kan sjøformålet 
benevnes Havneområde (sjø) eller trafikkområde (sjø), alt. Småbåthavn og 
Småbåtanlegg (sjø). Egne bestemmelser. 
 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Fyrlyktsektoren er markert som hensynssone frisikt på plankartet. Synbarhet til 
og fra fyrlykten sikres i reguleringsbestemmelsene: 
 
5.1.1.1 Innenfor frisiktsonen skal det på grunn av synbarheten til fyrlykta ikke 
tillates bebyggelse høyere enn kote + 8,50 meter, referert til landkartnull 
(NN2000). 
 
5.1.1.2 Lysflater og lyssetting skal være vendt ned og bort fra farvannet, slik at 
synbarheten til fyrlykten ikke hindres eller vesentlig reduseres.   
 
5.1.1.3 Ved tvil om synbarheten til fyrlykten skal byggesøknader forelegges 
Kystverket. 
 
Formål og byggegrenser mot sjø: Sjøarealet innenfor planområdet er i hovedsak 
et friluftsområde med begrenset småbåttrafikk. Det er derfor foreslått å regulere 
arealet til Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Bygg skal 
plasseres innenfor byggegrensene som vist i planen, jfr. punkt 3.2. Kaianlegg, 
fortøyning og flytebrygger for fiske og friluftsliv tillates. Oppføring av slike tiltak 
er søknadspliktig, jfr. punkt 4.4.1. 
 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal (tidligere Fylkesmannen i Møre og 
Romsdal), datert 02.06.20: 
Hensynet til sårbare og verdifulle naturtyper må ivaretas. Opparbeidelse av 
utsiktspunkt med atkomststi må gjøres så skånsomt som mulig. Sikkerhet i 
forhold til havnivåstigning og bølgepåvirkning må hensyntas. Områder med evt. 
fare, risiko eller sårbarhet skal merkes som hensynssone, jfr. PBL § 12-6. 
 
 
Tiltakshavers kommentar:  
 
Utsiktspunkt og atkomststi er tatt ut av planen og planområdet er derfor 
vesentlig redusert. Hensyn til naturtyper innenfor planområdet er sikret i 
bestemmelsene til landbruksformål, 4.3.1.2 og 4.3.1.3. 
 



Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse hvor det ble avdekket to 
mulige uønskede hendelser: flom ved stormflo og steinsprang i massetak.  
 
Flomutsatt område er markert med hensynssone flomfare i plankartet og med 
tilhørende bestemmelser, best. 5.2 Faresone.  
 
I massetaket hvor det er fare for steinsprang skal det foreligge geoteknisk 
vurdering og dokumentasjon av sikringstiltak før tillatelse til tiltak, jfr. 
rekkefølgebestemmelse 6.2.1. Rasvern skal være gjennomført før brukstillatelse, 
rekkefølgebestemmelse jfr. 6.4.3. 
 
Statens vegvesen, datert 26.05.20: 
Statens vegvesen har ingen merknader til at det startes planlegging av området 
så lenge tiltaket i store trekk samsvarer med kommuneplanens arealdel.  
 
Det er heller ingen merknader knyttet til Nasjonal turistveg i denne fasen. De 
forutsetter imidlertid en god dialog mellom partene i den videre prosessen. 
 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Ny parkering foreslås i steinbruddet, på et areal som i kommunedelplanens 
arealdel er avsatt til LNFR. Planforslaget for øvrig anses å være i samsvar med 
kommuneplanen. 
 
Strekningsansvarlig i Nasjonal Turistveg, Lars Erik Rødstøl, har i dialog med 
kommunen gitt uttrykk for at det er positivt å trekke trafikk ut av området. Med 
en ny parkeringsløsning og bom kan det legges til rette for benker og bord på 
den opprinnelige parkeringen. 
 
 

1.2 Uttalelser fra andre 
 
Istad nett A/S, datert 08.06.20: 
Kostnader for eventuell flytting/omlegging av eksisterende anlegg i området må 
dekkes av utbygger. Ønsker å bli informert på et så tidlig tidspunkt som mulig 
om fremtidig utbygging mht. el-forsyning og ber om å få oversendt godkjent 
reguleringsplan elektronisk som SOSI-fil.  
 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Tas til etterretning. Det er avsatt 35 m2 til trafo. 
 
 
Anne Merete Haugnes, hjemmelshaver gbnr. 94/5 
Ber om at det sikres at en evt. kikkert på utsiktsplattformen ikke kan rettes mot 
hennes hus. Mener at dagens grunneiere vil få dårligere tilgjengelighet til sine 
eiendommer. 
 
Anne Merete Haugnes hevder at det er uklarheter knyttet til kommunens 
overtagelse av den delen av 94/5 som i dag er 94/104, og til kommunens salg av 
moloen. Hun hevder at det forelå en avtale om gjenkjøpsrett ved bortfall av 



bruk, men finner ikke dette i skjøtet eller annet tinglyst dokument. Samtidig 
reagerer hun på at det nå planlegges tiltak inn i LNFR-området, samtidig som 
hun hevder å ha fått avslag på søknad om å bygge en ny fritidsbolig til erstatning 
for den nåværende, som er i svært dårlig stand, med begrunnelse i områdets 
LNFR-status. 
 
 
Tiltakshavers kommentar:  
Utsiktsplattformen er tatt ut av planen og vil derfor ikke være til sjenanse.  
 
Tiltakshaver mener at tilgjengeligheten ikke blir dårligere selv om man som 
grunneier må passere en låst bom. Ordningen vil sannsynligvis redusere den 
samlede trafikken ut på neset og på den måten gjøre det enklere for de som 
fortsatt har tilgang med bil. 
 
Med hensyn til eiendomsforhold er det vanskelig å ha en formening om hva som 
gjelder, ut over det som fremgår av grunnboken. Men det er lett å forstå at det 
virker urimelig for opprinnelig grunneier at det forventelig vil tillates tiltak i 
LNFR-området på 94/104, mens hun sliter med å få tillatelse til å erstatte en 
eksisterende bygning innenfor samme formålsområde. Ettersom hennes 
bygninger ikke er innenfor planområdet, kan ikke denne planen sette vilkår for 
tiltak på 94/5. Men tiltakshaver vil gjerne ha en dialog med kommunen for om 
mulig å finne en løsning på grunneiers behov.  
 
 

  



2. Merknader i forbindelse med offentlig ettersyn 
 
Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 04.06. – 13.08.2021. Det kom 
inn åtte merknader innen fristen i forbindelse med høringen. Postmottak i 
Hustadvika kommune mottok merknaden fra Møre og Romsdal Havn IKS på e-
post 16.09.2021. Selve merknaden er datert 24.06.21. Til tross for at 
merknaden ble mottatt etter at fristen var gått ut, er den vurdert. 
 
Statsforvalteren har fremmet innsigelse. 
 

2.1 Uttalelser fra offentlige myndigheter 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 25.08.2021 

Planfaglige merknader: 

Møre og Romsdal fylkeskommune bemerker at intensjonene i planbeskrivelsen 
ikke er sikret i de juridisk bindende plandokumentene. Det er de juridiske 
rammene i planen som er det primære utgangspunktet for fylkeskommunen sine 
høringsinnspill. Et naturlig følgespørsmål vil da være om beskrivelsen av planens 
virkninger speiler det reelle handlingsrommet i planen eller om utredningene er 
ufullstendige, jf. også pbl § 4-2: 

Det samlede bygningsvolumet innenfor hotellformålet er avgrenset av 
byggegrenser i kartet, byggehøyde (4.1.1.2) og utnyttelsesgrad (4.1.1.1). Også 
kravet om saltak og minimumshøyde for gulv i overnattingsrom påvirker 
volumet. Formålet BH har et totalt areal på 2.3 daa, og fotavtrykk 1130 m² BYA 
vil utgjøre ca. 50 % av arealet. Det er ingen krav om at dette skal realiseres i 
flere bygningsvolum, og planen åpner dermed for andre løsninger som det ikke 
er beskrevet virkningen av. 

Det er videre presisert at eksisterende kai- og bryggeanlegg ikke skal være 
medregnet i BYA. Det betyr i realiteten at tomteutnyttelsen kan bli større enn 
1130 m² BYA. Møre og Romsdal fylkeskommune har ingen merknader til 
utnyttelsesgraden i seg selv, men den faktiske utnyttelsesgraden er ikke omtalt 
nærmere noe annet sted, uten at det må tolkes ut fra tegninger og skisser.  

Det er ikke krav om at eksisterende bygninger skal ivaretas. Dersom 
eksisterende bygninger blir revet, vil det oppstå tvil om hvordan § 4.1.1.1 i 
bestemmelsene skal tolkes. «Eksisterende» kan vise til både vedtakstidspunktet 
og til «enhver tid eksisterende». Fylkeskommunen vil for ordens skyld påpeke at 
også nødvendig parkeringsareal på terreng er å anse som medregnet i BYA, jf. 
veileder H-2300 B om grad av utnytting.  

En detalj: Kapittel 5.2.1 i planbeskrivelsen peker på byggegrensene i planen. Ut 
fra kartet er det byggegrensa i nordøst (ikke sørvest som i teksten) som er 
sammenfallende med formålsgrensa.  

Ut fra disse punktene vil ikke fylkeskommunen råde til at planen blir 
egengodkjent slik den nå foreligger. 

 



Samferdsel: 

Planområdet av gbnr 94/134 og 94/31 er knyttet til fylkesvegnettet via 
kommunal veg, Askevågen, og berører ikke fylkeskommunen sitt ansvarsområde 
som forvalter av fylkesveg 6060 i nevneverdig grad. Hustadvika kommune har 
ansvar for at krysset mellom Askevågen og fv. 6060 er dimensjonert, driftet og 
vedlikeholdt slik at det vil tåle den økte trafikken reguleringsplanen vil medføre. 
Kryss må være utformet i samsvar med krav gitt i Statens vegvesen sin håndbok 
N100, blant annet kravet til stoppsikt i kryss. 

 

Automatisk fredede kulturminner 

Møre og Romsdal fylkeskommune er positive til at tiltakshaver vil tilbakeføre 
naturlig vegetasjon i bruddsonen til massetaket. Fylkeskommunen forutsetter at 
tiltaket blir utført på en skånsom måte og at man holder god avstand til den 
automatisk fredede gravrøysa ID 39692 som ligger ca. 20 meter unna på 
Haugneset.  

Fylkeskommunen ser at fyrlykta ikke har vært nevnt tidligere. De er usikre på 
når denne ble satt opp i området og den ligger utenfor plangrensene. De kunne 
tenkt seg at denne blir innarbeidet i planen med hensynssone C (H570) med 
tilhørende retningslinje.  

Det står i reguleringsbestemmelse 4.3.1.4 at det er tillatt å etablere sti til 
gravminnet, maksimalt 1,5 meter bred og utformet skånsomt i terrenget, og 
med utvidelser på egnede steder med utsikt. Her må det komme fram i 
bestemmelsen at stien også må holde god avstand til det automatisk fredede 
kulturminnet, og at opparbeidelse må skje i samråd med arkeolog ved 
kulturavdelingen i Møre og Romsdal fylkeskommune.  

 

Kulturminne fra nyere tid 

Gjennom planarbeidet har området som blir berørt av hotellprosjektet blitt 
vesentlig redusert siden den første uformelle dialogen mellom tiltakshaver og 
fylkeskommunen. Hotellutbyggingen blir konsentrert til området mot vågen, som 
allerede er bebygd. Dette i samsvar med fylkeskommunens anbefalinger. 

Etter fylkeskommunens syn er det også positivt at det tilrettelagte utsiktspunktet 
ytterst mot vest som var nevnt i oppstartsvarselet likevel ikke er aktuelt.  

I innspillet til planarbeidet rådet fylkeskommunen å innlemme brygga på gbnr 
93/6 i planområdet. Etter deres syn burde kommunen ha interesse i at den 
eneste gjenværende, eldre brygga i området i dette miljøet blir sikret med en 
hensynssone. De vil også peke på at brygga ser ut til å få en vesentlig funksjon i 
det visuelle samspillet med den nye hotellbebyggelsen, jf. modellillustrasjonene 
til planen.  

Det er en styrke for prosjektet at det eksisterende steinbruddet blir stelt og 
utnyttet til en ordnet parkering.  



I følge planbeskrivelsen skal det legges til rette for 10-12 hotellrom ordnet parvis 
som enkelthytter. Men reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1.1 er etter 
fylkeskommunens syn ikke tilstrekkelige for å ivareta denne intensjonen. Det er 
plankartet og reguleringsbestemmelsene som til sammen gir den juridiske 
bindende rammen for ny utbygging. Planbeskrivelsen gjør rede for bakgrunn, 
prosess, hensyn og intensjoner i planen, men kan ikke brukes direkte som 
styrende for utbyggingen. 

Reguleringsbestemmelsene setter rammer for maksimale høyder og en øvre 
samlet arealgrense for BYA. Tre og naturstein skal være hovedmaterialer, og for 
bygninger med saltak skal mønet følge bygget sin lengderetning. Men 
reguleringsbestemmelsene sier ikke noe om oppdeling av bygningsmassen for 
hotellrom og fellesfunksjoner, eller maksimal størrelse på hver bygningsenhet, 
og mangler også andre føringer for formgivningen. Årsaken er trolig ønsket om 
en viss frihet når prosjektet skal utvikles videre og utformingen blir konkretisert. 
Fylkeskommunen har forståelse for et slikt ønske/behov, men de har også 
erfaring med at forutsetningene for prosjekt som dette kan endres mye før 
gjennomføring, dels også at nye aktører blir involvert over tid, og da må planen 
være presis nok til at intensjonene blir ivaretatt.  

Konklusjon 

Fylkeskommunen er positive til planforslagets idé og intensjon slik det kommer 
frem i planbeskrivelsen. Det er likevel behov får å sikre disse intensjonene noe 
bedre i bestemmelsene. Dette gjelder særlig oppdelingen i flere, små 
bygningsvolum. Ut fra dette kan ikke de råde til at planen blir egengodkjent slik 
den nå foreligger. 

Det er grunngitt både ut fra planfaglige argument, jf. pbl § 4-2 og kulturfaglige 
argument, jf. nasjonale kulturlandskap og kulturminneloven § 1.  

 

Vurdering: 

Planfaglige vurderinger 

For å tilstrekkelig sikre intensjonen i planen er det lagt til følgende i 
reguleringsbestemmelse 4.1.1.3: «Bygningsmassen for hotellrom og 
fellesfunksjoner skal oppføres i minimum tre frittstående bygninger». At 
bygningenes skala og materialitet skal være avstemt med eksisterende kystmiljø 
skal for øvrig sikre planens intensjon. 

Det er presisert i reguleringsbestemmelsene at hensikten med planen er å legge 
til rette for etablering av et landskapshotell med frittstående bygninger. Eksakte 
størrelser på de ulike bygningene må avklares i videre prosjektering. Maks 
størrelser fremgår derfor ikke av planforslaget.  
 
Eksisterende bygning forutsettes fjernet som vist på plankartet. Kai og brygge er 
foreslått ikke medregnet i BYA. For at det ikke skal være tvil om tolkning og 
intensjonen bak bestemmelsen foreslås «Eksisterende kai- og bryggeanlegg» i 



reguleringsbestemmelse 4.1.1.1 endret til «Kai og brygge skal ikke medregnes i 
BYA».  

Det illustrerte forslaget viser en BYA på 1080 m². Opplysningen er lagt til 
planbeskrivelsen, Bebyggelsens høyde og utnyttelse, kapittel 5.3.1.  

For å bevare området mest mulig bilfritt foreslås parkering for hotellets gjester 
på parkeringsområdet og ikke på egen grunn. Parkeringsplasser på egen grunn 
vil beslaglegge arealer som i stedet kan bevares som naturlig terreng og bidra til 
et bedre visuelt miljø, jf. planbeskrivelsen punkt 7.3. Forslagsstiller anser at 
parkering utenfor egen grunn ikke skal medregnes i prosjektets BYA. 

I Planbeskrivelsens 5.2.1 er omtalen av byggegrenser rettet til nord-øst. 

 

Samferdsel 

Det er satt inn rekkefølgekrav i pkt. 6.4.2 i reguleringsbestemmelsene om at 
krysset mellom Askevågen og fv. 6060 må være utformet i samsvar med krav 
gitt i Statens vegvesen sin håndbok N100 før det gis brukstillatelse til 
hotellformål. 

 

Automatisk fredede kulturminner 

Selve fyrlykta ligger utenfor planområdet. Fyrlyssektoren er ivaretatt med 
hensynssone.  

Stien er tatt ut av planforslaget. Naturverdier innenfor landbruksformålet (LL) 
som omgir parkeringsområdet sikres med hensynssone 560 bevaring naturmiljø i 
plankartet. 

Kulturavdelingen i kommunen har gitt tilbakemelding på at en eventuell sti vil 
legges i naturlig/eksisterende trasé, med minimale inngrep – om inngrep er 
nødvendig i det hele tatt. Dette vil gjøres i dialog med kulturavdelingen i 
Fylkeskommunen.  

 

Kulturminne fra nyere tid 

Når det gjelder den eldre brygga på naboeiendommen opplyser kulturavdelingen 
i kommunen at denne ikke er nevnt i kommunens gjeldende kulturminneplan. 
Med bakgrunn i denne planen er det derfor ikke grunnlag for å innlemme brygga 
i denne reguleringsplanen. Brygga vil kunne hensyntas i neste rullering av 
kulturminneplan for kommunen.  

Planforslaget tar tilstrekkelig hensyn til den eldre brygga i bestemmelsene. 
Jamfør reguleringsbestemmelse pkt. 3.6 skal byggene ha en god arkitektonisk og 
estetisk utforming i forhold til seg selv og omgivelsene. I 
reguleringsbestemmelsene pkt. 4.1.1.3 heter det at bygningenes skala og 
materialitet skal være avstemt med eksisterende kysthusmiljø.  
 



Planforslagets idé og intensjon slik den kommer frem i planbeskrivelsen er nå 
innarbeidet i reguleringsbestemmelsene, og kommunedirektøren mener de 
juridiske rammene som er etterspurt i fylkeskommunens merknad er svart ut på 
en tilstrekkelig måte.  

Merknaden er delvis tatt til følge. 

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal, datert 11.08.2021 

Natur- og miljøvern 

Planlagt parkeringsareal (o_SKF) grenser til to naturtypelokaliteter av regional 
forvaltingsinteresse. Området i nordvest er sammensatt av naturbeitemark, som 
er en sårbar (VU) naturtype, strandeng og kystlynghei, begge sterkt truet (EN) 
naturtyper. Området i sør er kartlagt som kystlynghei (EN). Disse naturtypene 
har stor landskapsøkologisk verdi som funksjonsområde for en rekke arter. Selv 
om bruken av arealene er sikret gjennom bestemmelser til landbruksformålet 
(LL), vil Statsforvalteren råde til at man synliggjør naturverdiene i planen ved 
bruk av hensynssone for naturmangfold med retningslinjer for skjøtsel av 
arealene.  

Planbestemmelsene åpner opp for å bygge en 1,5 meter bred sti til gravminnet. 
Stien er ikke vist i plankartet, og vil komme i konflikt med kystlynghei som er en 
sterkt truet (EN) naturtype. Statsforvalteren gjør oppmerksom på at kystlynghei 
kartlagt etter NiN-metodikken kan være en utvalgt naturtype etter 
naturmangfoldloven (NML), og dermed bli omfattet av saksbehandlingsreglene i 
NML §§ 53-56. Per dato er det bare A- og B-lokaliteter av kystlynghei kartlagt 
etter DN-håndbok 13 som juridisk er omfattet av forskrift om utvalgte naturtyper 
etter naturmangfoldloven. Av hensyn til naturmiljøet, både biologisk mangfold og 
landskap, råder de fra en tursti med slik standard som bestemmelsene åpner opp 
for, uten at det blir tatt konkret stilling til traséen.  

 

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 

Planen avdekker risiko knyttet til stormflo, og planlagte tiltak er plassert i en 
sikkerhetsklasse. I planbeskrivelsen ser vi at parkering og deler av hotellet er 
plassert i sikkerhetsklasse F1, mens hotellrommene og trafo er plassert i 
sikkerhetsklasse F2. Statsforvalteren gjør oppmerksom på at det er selve bygget 
som plasseres i en sikkerhetsklasse. Man kan for eksempel ikke plassere samme 
byggverk i to ulike sikkerhetsklasser. Ut fra situasjonsplanen kan det se ut som 
om hotellet består av ulike bygg, og det er slik åpning for at de separate 
hotellbyggene har ulike sikkerhetsklasser. 

Statsforvalteren er usikre på om sikkerhetsklasse F1 er korrekt for de delene av 
hotellet som ikke er hotellrom (vist som fellesrom i situasjonsplanen). F1-tiltak 
omfatter bygg med lite personopphold og små økonomiske eller andre 
samfunnsmessige konsekvenser. Retningsgivende eksempel er garasje og 
lagerbygg med lite personopphold. F2-tiltak er de fleste tiltak som legger til rette 
for personopphold. Retningsgivende eksempel på F2-tiltak er blant annet 



kontor/industribygg. Det er dermed ikke automatikk i at tiltak som ikke legger til 
rette for overnatting er F1-tiltak. 

Om man mener felleshus for kjøkken, spisesal, havstue osv. gir lite 
personopphold, på nivå med garasje/lager, må dette begrunnes i analysen. Uten 
bedre begrunnelse av valg av sikkerhetsklasse, er Statsforvalterens vurdering at 
fellesbrygga ligger nærmere TEK17 sine retningsgivende eksempler på F2-tiltak 
enn F1-tiltak. Statsforvalteren ber om at man vurderer sikkerhetsklasse for 
hotellet som ikke består av hotellrom på nytt, og begrunner/dokumenterer valg 
av sikkerhetsklasse i ROS-analysen. 

Videre kan ikke Statsforvalteren se om lokale vind- og bølgeforhold er inkludert i 
vurderingen av tilstrekkelig trygg plassering/sikring av tiltak mot stormflo. 
Statsforvalteren ber derfor om at vurderingene tilknyttet lokale forhold blir 
synliggjort, som vind og bølger, og om dette er forhold som må tas hensyn til i 
planleggingen. 

Statsforvalteren mener ROS-analysen er mangelfull. Valg av sikkerhetsklasse må 
begrunnes/dokumenteres, og det må avklares om det er vind- og bølgeforhold i 
området som gjør det nødvendig å stille strengere krav til plassering/sikring av 
tiltak. Inntil dette er gjort, og eventuell avdekket/ny risiko- og 
sårbarhetsforholdene blir sikret gjennom planleggingsvirkemidlene, har 
Statsforvalteren innsigelse til planen, jf. pbl §§ 4-3 og 28-1 og TEK17 § 7-2.   

 

Vurdering: 

Natur- og miljøvern 

Naturverdier innenfor landbruksformålet (LL) sikres med hensynssone 560 
bevaring naturmiljø i plankartet. Skjøtsel av arealet skal skje etter retningslinjer 
for bevaring av viktige naturtyper som naturbeitemark, strandeng og 
kystlynghei, se ny reguleringsbestemmelse 5.3.1.  
 
Det er ikke tatt konkret stilling til plassering av en sti innenfor planområdet. 
Stiens målpunkt ligger utenfor planområdet og forslagsstiller finner det mest 
hensiktsmessig å ta stien ut av planforslaget. Stien utgår i planbeskrivelsen og 
reguleringsbestemmelse 4.3.1.4. 
 

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning 

Valg av sikkerhetsklasse 

Hotellet plasseres i sin helhet i sikkerhetsklasse F2. ROS-analysen er revidert i 
henhold til dette. I tråd med tiltak for å tilfredsstille sikkerhetskrav i TEK 17 §7-2 
annet ledd skal delen av hotellet som ligger lavere enn + 2,6 meter 
dimensjoneres og utformes for å tåle belastninger ved stormflo, se ROS-analyse, 
planbeskrivelsen kap. 5.18 og reguleringsbestemmelse 5.2.1.1.  

 

 



Vurdering av lokale vind- og bølgeforhold 

ROS-analysen er revidert og inkluderer vurdering av lokale vind- og bølgeforhold. 
Kilde til vindmåling er meteorologisk institutt. Ved Ona fyr som ligger ca. 30 km 
rett vest for planområdet ble det i 2019 målt kraftigst og hyppigst vind fra 
sørvest og nordøst. Askevågen har vært utbygd til fiskerihavn og havneanlegg, 
og er skjermet med en molo mot nordvest. Planområdet skjermes for 
bølgepåvirkning fra havet av moloen, Korsholmen mot nord og Lamholmen 
nordøst. Ut ifra kunnskap om stedet vil planområdet påvirkes påregnelig av vind 
og bølger. Vind- og bølgeforhold vil ikke kreve ytterligere sikkerhetstiltak enn 
ved stormflo.  
 

Med bakgrunn i disse endringene, sendte kommunedirektøren anmodning om å 
trekke innsigelsen i brev til Statsforvalteren datert 27.08.2021. I brev datert 
31.08.2021 trakk Statsforvalteren innsigelsen med bakgrunn i at ROS-analysen 
er oppdatert og det er gjort en ny vurdering av sikkerhetsklasse for de delene av 
hotellet som ikke er hotellrom. Hele hotellet er nå plassert i sikkerhetsklasse F2. 
Videre er det vurdert at det ikke er vind- og bølgeforhold i området som må 
hensyntas i planlegningen. ROS-analysen tilfredsstiller nå utredningskravet i pbl 
§ 4-3. Videre sikrer planen at tiltakene tilfredsstiller sikkerhetskravene i 
byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 for F1- og F2-tiltak. Statsforvalteren kunne 
derfor trekke innsigelsen.  

 

Merknaden er delvis tatt til følge. 

 

 

Statens vegvesen, datert 16.07.2021 

Vegen til og gjennom planområdet er kommunal veg (kv. 1219) og er i 
reguleringsplanen regulert som offentlig kjøreveg (o_SKV). Av vegloven § 1 
følger det at offentlig veg er veg eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og 
som blir vedlikeholdt av stat, fylkeskommune eller kommune etter reglene i 
kapittel IV. 

Av bestemmelsene § 4.2.1.2 går det frem at den kommunale vegen skal 
begrenses til gitte eiendommer. Dette synes å være en privatisering av vegen, 
og Statens vegvesen tviler på at dette er en gyldig bestemmelse for en offentlig 
veg. De vil i den sammenheng bemerke at Statens vegvesen Nasjonal turistveg 
har behov for atkomst til utkikkspunktet på moloen nord for planområdet for 
inspeksjon, drift og vedlikehold osv. 

De stiller uansett spørsmål til om det vil være formålstjenlig å stenge vegen da 
de antar at de som er gjester ved hotellet trolig uansett vil ønske å kjøre de ca. 
200 meterne helt frem for å sette fra seg bagasje osv. for så å kunne kjøre 
tilbake til parkeringsplassen. Man vil slik i liten grad redusere antall kjørende til 
området.  

 



Vurdering: 

Forslagsstiller og Hustadvika kommune ønsker ikke å privatisere veien, men å 
hindre unødvendig trafikk og parkering ved moloen. Allmenn ferdsel til fots eller 
sykkel skal ikke hindres atkomst og bestemmelsen skal ikke virke privatiserende.  

 
Grunneiere og Statens vegvesen sine rettigheter til motorisert atkomst skal være 
juridisk sikret i reguleringsbestemmelsene. Pkt. 4.2.1.2 i 
reguleringsbestemmelsene er derfor endret til: «En del av veien skal være fysisk 
avstengt for motorisert ferdsel med bom eller lignende. Bom eller lignende skal 
ikke hindre allmenn ferdsel for gående og syklende, motorisert ferdsel for 
grunneiere, utrykningskjøretøy og nødvendig vedlikehold» 
 
 
Merknaden er delvis tatt til følge. 

 
 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE), datert 05.07.2021 

NVE gir en generell tilbakemelding og påpeker at kommunen har ansvar for å 
påse at planen tar hensyn til nasjonale og vesentlig regionale interesser, jf. NVE 
sin veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 
saksområder i arealplanlegging. 

 

Vurdering: 

I ROS-analysen er sikkerhet mot naturfare innen NVE’s saksområde vurdert og 
fulgt opp med hensynssone flomfare i planforslagets plankart og 
reguleringsbestemmelser. Veilederen er lagt til under statlige planretningslinjer/ 
rammer/føringer, jf. kapittel 3.5 i planbeskrivelsen. 

 

Merknaden tas til følge. 

 

Kystverket, datert 02.08.2021 

Plassering av lyssektorer 

Ved forarbeidet til planen er det kommunisert at fyrlykta på høydedraget 
bak/vest for planområdet har lyssektorer over deler av planområdet som må tas 
hensyn til for høyder på planlagt, ny bebyggelse innenfor planområdet. Dette er 
fulgt opp av planleggende firma og framgår både i plankart, bestemmelser og 
planbeskrivelse osv. Deler av skissert hotellbebyggelse skal ha maks høyde 8,5 
meter høyde over landnull (NN2000). 

Kystverket bemerker imidlertid at retningen på avgrensningslinjen (både 
plankartet og kartet i planbeskrivelsen) ikke er korrekt. Det er her direkte 
benyttet oppgitte sektorlysvinkler for fyrlykta. Kystverket gjør oppmerksom på 



vinkelmålinger for lyssektorer er i forhold til lengde og breddegrader (sjøkart). 
Disse er dreid i forhold til rutenett i stedlige landkart. Direkte overføring av 
vinkler til kommunale kart med sin nordvisning er ikke samsvarende. 

Avgrensingslinjen mellom byggeformål med begrenset høyde og uten slik 
høydebegrensning må rettes opp før planen godkjennes. 

I planbeskrivelsen bør kart med påførte vinkler tas ut eller erstattes slik at man 
unngår at noen mistolker vinkelbruken/vinkelverdiene (jf. vedlagte kart med 
lengde/breddegrader som sektorvinklene/vinkelmålingene refereres til).  

I siste del av side 13 i planbeskrivelsen står det: 

«Fyrlykt: Kystverket har en fyrlykt i Askevågen som er lokalisert sørvest for 
eiendom 94/134. Fyrlykta har en sektorvidde på 124,6 grader, fra 51,4 grader 
(sør-vest) til 176 grader (nord) som går tvers over planområdet». 

Avsnittet bør tas ut, alternativt endres som følger: 

«Fyrlykt: Kystverket har en fyrlykt i Askevågen som er lokalisert sørvest for 
eiendom 94/134. Fyrlykta har en sektorvidde på 124,6 grader (360-sirkel) og 
strekker seg inn over planområdet». 

Evt. ta med dette: 

«Lyssektorer måles fra båt til fyrlykt i forhold til lengde- og breddegrader og er 
fra 51,4 grader (sør-vest) til 176 grader (nord) som går tvers over planområdet. 
Vinkelverdier kan ikke benyttes direkte i forhold til nordretning og rutenett i 
stedlige landkart».  

For enkel bruk i plankartet legger Kystverket ved et kart som er påført avstand 
12,7 meter fra et kjent oppmålt grensepunkt (nordvesthjørne av 
eiendomsgrensen på 94/134 pr. dato). Sektorlinjen kan da enkelt rettes opp over 
planområdet ved å trekke en linje direkte fra fyrlykta (vist i plankartet) og via 
det nye punktet 12,7 meter nordøstover nåværende eiendomsgrense på 94/134. 

Formålsbruken i sjø 

Formålsbruken i sjø er vist som «Friluftsområde sjø» med bestemmelser om 
diverse tiltak som kan iverksettes innenfor sjøformålet. 

Etter Kystverket sin vurdering vil det være mer korrekt å benytte «Havneområde 
sjø» utenfor eksisterende betongkai på nå regulert havneområde land. 
Begrensning minimum fem meter sørøst for kaia (da med egne bestemmelser 
om at tiltak ikke kan tillates slik at det er til hinder eller fare for manøvrering 
til/fra kaien). 

Alternativt må det settes en begrensningslinje i friluftsområdet sjø fra land og ut 
til formålsgrensen som begrenser tiltak nærmere enn fem meter sørøst for 
eksisterende kai under havneområdet. 

 

 



VA-plan 

VA-plan som er vedlagt oppfatter Kystverket til i hovedsak å gjelde utenfor 
planområdet, men viser samtidig mye ledningstilknytninger beliggende i 
havnebassenget. 

Reguleringsplanen er av et begrenset/mindre sjøområde og derav lite 
retningsgivende for framtidig detaljert bruk i og rundt det øvrige bassenget. 
Uheldig plasserte sjøledninger kan ha negativ betydning for eventuell ny 
bebyggelse, brygger, kaier mm. ved eventuell videre utvikling. Hotelldrift 
tiltrekker seg gjerne også mer båtturister som planen ikke ivaretar med 
bryggeplass, og i så fall må ty til bruk av ankring i bassenget. 

Kystverket anbefaler at vannledninger og eventuelle andre ledningsanlegg i 
større grad plasseres i traséer på land og legges i utkanter rundt 
havnebassenget. Dette for både å unngå skade på sjøledning ved bruk av anker i 
bassenget og for å unngå at fartøy må etterlate anker pga. fastsettinger i 
ledninger. 

Sjøført utslippsledning fra hotellområdet er for øvrig ikke synliggjort i sjøområdet 
(lengde, dimensjon og utslippspunkt). 

Kystverket gjør oppmerksom på at sjøledninger som andre tiltak i/over sjø også 
skal godkjennes av havne- og farvannsloven, her av kommunal havnemyndighet 
med godkjenning av Kystverket for skiltutforming og plassering av disse på land. 
Dette før ledninger kan etableres i sjø. 

Krav om målte posisjoner for utlagte sjøledninger med knekkpunkt og innmålte 
posisjoner mm for plasserte farvannsskilt vil følge av respektive tillatelser etter 
loven. Dette for ajourhold av sjøkart (Kartverket sjødivisjon) og nasjonalt 
skiltregister (Kystverket). 

 

Vurdering: 

Plankart og planbeskrivelsens kapittel 4.16 er revidert i tråd med Kystverkets 
bemerkning til lyssektor.  

«Friluftsområde sjø» er endret til «Havneområde sjø». Formålsgrensen er satt 
minimum 5 meter SØ for kaia. I reguleringsbestemmelse 4.4.1 er det lagt til at 
nye tiltak ikke må være til hinder eller fare for manøvrering til/fra kai.  

Nytt VA-anlegg vil erstatte eksisterende i dagens trasé. Utslippsledning og 
eksakte dimensjoner vil bli redegjort for ved søknad om tillatelse til tiltak. Det vil 
bli tatt hensyn til havnebassenget i detaljprosjekteringen for å unngå konflikter 
med båttrafikk.  

I rekkefølgebestemmelsene er det lagt til at sjøledninger, som andre tiltak i/over 
sjø, også skal godkjennes etter havne- og farvannsloven før tiltak settes i gang, 
jf. pkt. 6.3.1. 

 



Merknaden er tatt til følge. 

 

Molde og Romsdal Havn IKS, datert 24.06.2021, mottatt 16.09.2021 

Molde og Romsdal Havn IKS har ingen merknader til detaljreguleringen, men 
gjør oppmerksom på at alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller 
fremkommeligheten i sjøområdet er søknadspliktig i henhold til «Lov om havner 
og farvann». 

 

Vurdering: 

Det er tatt inn i bestemmelsene pkt. 6.3 at sjøledninger, som andre tiltak i/over 
sjø, skal godkjennes etter havne- og farvannsloven før tiltak settes i gang.  
 

Merknaden er tatt til følge.  

 

 

2.2 Uttalelser fra andre 
 
Male Bygdahus v/nestleder Bjørn Ove Male, udatert: 
Veibom: Male Bygdahus bemerker at det er meget uheldig å begrense tilgangen 
til området etter steinbruddet med bom. Det er mange fastboende og turister 
som ferdes i området og det må legges til rette for ferdsel som i dag. Et 
alternativ kan være å skjerme hotellgjester for trafikk om natta, f.eks. mellom 
klokken 23.00 og 07.00.  

Parkeringsplass: Antall parkeringsplasser til allmennheten blir for få. 

Tursti: En tursti langs sjøkanten gjennom hele bygda (Askevågen-Feten) kunne 
alle få glede av. 

Bobiler: Det bør tilrettelegges for bobilparkering. 

Regulering: Bruken av havna har endret seg etter næringsvirksomhet er lagt 
ned. Næringseiendommer søkes omgjort til fritidseiendommer. Hele havnen bør 
sees på under ett, dette vil kunne føre til at bygningene som er falleferdige i dag 
kan få nytt liv, noe som vil være positivt for alle parter.  

Hotellet: Hotellet skiller seg ut ifra det man forventer å se i en tidligere 
fiskehavn. Hotellet bør heller tilnærme seg utseende man allerede har i 
Askevågen. 

 

Vurdering: 

Veibom: Det er i dag mye trafikk og parkering ved moloen som forringer 
naturopplevelsen på stedet. Det er derfor hensiktsmessig å hindre unødvendig 
trafikk, og tiltakshaverne ønsker å opprettholde en veisperring i planforslaget for 



motorisert ferdsel. Det er en forutsetning at alle som må ha tilgang til veien, 
både grunneiere og båteiere som benytter slipp til utsett, får dette. Veisperren 
foreslås flyttet til etter gbnr 93/6. Bom eller lignende skal ikke hindre allmenn 
ferdsel for gående og syklende, motorisert ferdsel for grunneiere, 
utrykningskjøretøy og nødvendig vedlikehold. 
 
Parkeringsplass: Planforslaget legger til rette for en parkeringsplass som er 
dimensjonert for ca. 37 personbiler, derav 2 HC-plasser. 
 
Tursti: Merknaden til regulering av tursti gjennom hele Askevågen tas ikke til 
følge fordi det ligger utenfor dette planarbeidets mandat. Det er tidligere 
kommet innspill til større turistplaner i Askevågen og på Male. Kulturavdelingen 
opplyser om at det vil bli jobbet videre med dette uavhengig av denne 
reguleringsplanen. Dette arbeidet vil skje i samarbeid med Romsdalsmuseet, 
frivillige lag og foreninger i området.  

Bobiler: Det vil ikke bli lagt til rette for særskilt bobilparkering. Parkeringen er 
ment for dagsturturister, ikke camping. Kulturavdelingen informerer om at det 
jobbes med alternative stoppesteder for overnatting til bobiler langs strekningen 
Nasjonal Turistveg, både større og mindre. Men det er viktig at stedet ikke er 
avvisende for turistene, og har god informasjon om hvor det er ønskelig med 
bobilparkering.  

Regulering: Merknaden til detaljregulering for hele Askevågen tas ikke til følge 
fordi det er utenfor dette planarbeidets mandat. Planforslaget for 
landskapshotellet er ikke til hinder for en fremtidig regulering av eiendommene i 
Askevågen, men ønsket bruk må komme i form av innspill til rulleringen av 
kommuneplanens arealdel da store deler av Askevågen ligger som landbruk-, 
natur- og friluftsområder og ikke utbyggingsområder i gjeldende 
kommunedelplan for Fræna. Frist for å komme med innspill er satt til 
10.12.2021. Mer informasjon om hvordan man skal gå fram finnes på Hustadvika 
kommune sine hjemmesider (https://hustadvika.kommune.no/tjenester/plan-
byggesak-og-eiendom/plan/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/). 

Hotellet: Landskapshotellet skal ha høy arkitektonisk kvalitet. Med dette menes 
blant annet at bygningenes skala og materialitet skal være avstemt med 
eksisterende kysthusmiljø og ha varige hovedmaterialer i tre, stål og naturstein. 
Arkitekturen skal berike Askevågen og en gi ny opplevelse i tillegg til det 
eksisterende havnemiljøet.  

 

Merknaden er delvis tatt til følge. 

 
Per Albin Male, Markus Levi Male og Bjørg W. Male, datert 23.07.2021: 
Veibom: Det bemerkes at bom er en dårlig og upraktisk løsning for grunneierne. 
Stenging av vegen medfører vanskeligheter og tungvint bruk. De har båter og 
utstyr som kjøres opp og ned derfra. Det er også flere fra bygda som bruker å 
sette ut båt her da Askevågen er et egnet sted for utsett av båt. Bommen vil 
hindre dette. 



Parkering: Det påpekes at mange biler og bobilturister besøker området og at 
bobiler trenger større plass enn personbiler. Det bemerkes at 6 parkeringsplasser 
for besøkende er for lite. 

Trafikk: Fordi det er mye trafikk med høy hastighet på veien og tett på 
eiendommer, bør det etableres fartsdumper og nedsatt fartsgrense til 30 km. 

Regulering til fritidsbebyggelse: Det er ønskelig at grunneiere som har eiendom/ 
brygger nede i Askevågen får disse omregulert til fritidseiendommer.  

 

Vurdering: 

Veibom: Det er i dag mye trafikk og parkering ved moloen som forringer 
naturopplevelsen på stedet. Det er derfor hensiktsmessig å hindre unødvendig 
trafikk, og tiltakshaverne ønsker å opprettholde en veisperring i planforslaget for 
motorisert ferdsel. Det er en forutsetning at alle som må ha tilgang til veien, 
både grunneiere og båteiere som benytter slipp til utsett, får dette. Veisperren 
foreslås flyttet til etter gbnr 93/6. Bom eller lignende skal ikke hindre allmenn 
ferdsel for gående og syklende og motorisert ferdsel for grunneiere, 
utrykningskjøretøy og nødvendig vedlikehold. 

Parkeringsplass: Planforslaget legger til rette for en parkeringsplass som er 
dimensjonert for ca. 37 personbiler, derav 2 HC-plasser. 

Trafikk: Ønske om fartsdempere og nedsatt fartsgrense reguleres ikke i en 
detaljregulering etter plan- og bygningsloven. Ønskede tiltak kan søkes om til 
Hustadvika kommune, Kommunalteknikk v/Stian Hustad.  

Regulering til fritidsbebyggelse: En regulering av fritidseiendommer er ikke i tråd 
med overordnet plan (kommuneplanens arealdel). Store deler av Askevågen 
ligger som landbruk-, natur- og friluftsområder og ikke utbyggingsområder i 
gjeldende arealdel (kommunedelplan for Fræna). Kommuneplanens arealdel er 
under rullering nå og det vil være mulig å komme med innspill til denne 
prosessen fram til 10.12.2021. Mer informasjon om hvordan man skal gå fram 
finnes på Hustadvika kommune sine hjemmesider 
(https://hustadvika.kommune.no/tjenester/plan-byggesak-og-
eiendom/plan/kommuneplan/kommuneplanens-arealdel/). 

 

Merknaden er delvis tatt til følge. 

Asbjørn Male, datert 13.08.2021 
Veibom: Male er sterkt imot at eiendommen skal stenges med fysisk hinder. 
Bommen bør settes opp etter de private eiendommene, etter 93/6. God skilting 
kan hindre trafikk. 

Asfalt: Male er imot at asfalten fjernes. Dette må i så fall gjøres etter eiendom 
93/6. 

Veirett: Det påpekes at eiendom 94/135 ikke står oppført med veirett, og at 
dette blir endret. 



Parkering: Det vises til mange turister sommerstid og at det derfor bør legges til 
rette for flere offentlige parkeringsplasser i bruddet. 

 

Vurdering: 

Veibom: Det er i dag mye trafikk og parkering ved moloen som forringer 
naturopplevelsen på stedet. Det er derfor hensiktsmessig å hindre unødvendig 
trafikk, og forslagsstillerne ønsker å opprettholde en veisperring i planforslaget 
for motorisert ferdsel. Det er en forutsetning at alle som må ha tilgang til veien, 
både grunneiere og båteiere som benytter slipp til utsett, får dette. Veisperren 
foreslås flyttet til etter gbnr 93/6. Bom eller lignende skal ikke hindre allmenn 
ferdsel for gående og syklende og motorisert ferdsel for grunneiere, 
utrykningskjøretøy og nødvendig vedlikehold. 

Asfalt: Forslagsstiller vil ikke foreslå å fjerne asfalten på hele veien. Temaet 
utgår i planbeskrivelsen, kapittel 5.7.2. 

Veirett: Veien er kommunal og derfor er det unødvendig å eksplisitt sikre 
grunneiere veirett. Reguleringsbestemmelse 4.2.1.2 utgår. 

Parkering: Det vises til vurderingen av merknaden fra Male Bygdahus over. 
Planforslaget legger til rette for en parkeringsplass som er dimensjonert for ca. 
37 personbiler, derav 2 HC-plasser. Kulturavdelingen mener dette er 
tilfredsstillende, og får en positiv effekt sammen med nye sanitærfasiliteter for 
besøkende. 

 

Merknaden er delvis tatt til følge. 
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningsloven  
Utarbeidet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Revidert 15.12.2016 
 
 

Plan- og bygningsloven § 28-1 fastsetter krav om sikker byggegrunn, og § 4-3 fastsetter krav om risiko- og sårbarhetsanalyser i arealplanleggingen. 
 
Formålet er å gi grunnlag for å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, viktig infrastruktur, materielle verdier osv. Risiko og sårbarhet kan ligge i arealet slik det 
er fra naturens side (flom- og skredfare, radonstråling mv.). Risiko og sårbarhet kan også oppstå som en følge av arealbruken – i og utenfor det aktuelle planområdet. 
 
Planstyresmakten plikter å se til at risiko- og sårbarhetsanalyse blir gjennomført. 
 
Klimaendringene er forventet å påvirke framtidig risiko og sårbarhet, og ROS-analysen må derfor vurdere konsekvenser av klimaendringene. Statsforvaltaren har lagt ved 
noen sjekkpunkt på siste side i dette dokumentet som kan være til hjelp når klimatilpassing skal vurderes. 
 
Bruk av sjekklisten 
Denne sjekklisten er utarbeidet av Statsforvaltaren i Møre og Romsdal. Sjekklisten kan tjene som utgangspunkt for, og oppsummering av, risiko og sårbarhet i 
arealplansaker. Sjekklisten er ikke i seg selv en ROS-analyse. For å kvittere ut spørsmålene i sjekklisten, må det gjøres selvstendige vurderinger. Det skal hentes inn fagkyndig 
vurdering dersom man er usikker på om det foreligger risiko. Alle står fritt til å tilpasse sjekklisten til eget behov. 
 
Som utgangspunkt mener Statsforvaltaren i Møre og Romsdal at sjekklisten gir størst nytte i mindre arealplansaker (detaljregulering, reguleringsendring og mindre 
områderegulering). I slike saker der risiko eller sårbarhet ikke blir avdekket, kan utfylt sjekkliste og kommentarer gå inn i saken som dokumentasjon av risiko og sårbarhet. 
Dersom risiko eller sårbarhet blir avdekket, må dette vises i sjekklisten, sammen med utfyllende vurdering av avdekte forhold. Sjekklisten kan under samme forutsetning 
brukes i bygge- og dispensasjonssaker, jf. kravene i pbl. § 28-1. 
 
Sjekklisten er mindre egnet til å dokumentere sammensatt risiko og sårbarhet i større arealplaner (områderegulering, kommuneplanens arealdel og kommunedelplaner). 
 
 
GisLink gir tilgang til kart- og faginformasjon til bruk i arealplanleggingen: 
http://www.gislink.no
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Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningslova  
 
Navn på tiltak/plan: Detaljregulering for Askevågen landskapshotell – PlanID 201911 

Naturgitte 
forhold 

 
Er det knyttet risiko til følgende element? 
Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eget avsnitt/vedlegg. 
Grunngi NEI etter behov. 

Ja Nei Kommentar 
 

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

 x NVE sitt aktsomhetskart for flom viser at planområdet ligger innenfor 
aktsomhetsområdet. NVE har bistått i å utrede dette nærmere, og 
det ble da brakt på det rene at aktsomhetskartet i dette tilfellet ikke 
viser riktig. Det er ingen vassdrag eller bekker i området som kan 
medføre fare for flom, ref. planbeskrivelsen, punkt 4.16. 

b Er området utsatt for større fjellskred?  x  
c Er det fare for flodbølger som følge av fjellskred i vann/sjø?  x Ikke relevant 

d Er det fare for utglidning av området (ustabile grunnforhold)?  
 x Store deler av planområdet har grunnforhold definert som 

grunnlendt. Mindre områder har grunnforhold definert som jorddekt 
og fjell i dagen. Grunnforholdene vurderes som stabile. 

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

 x Avrenningsfeltet er for lite til å skape denne typen hendelser, ref. 
også avklaring med NVE vedr. flomsonekart. 

f Er det kjente problem med overflatevann, avløpssystem, lukkede 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 evt. 
havnivåstigning som følge av endra klima? 

x  Området er sårbart for stormflo inkl. havnivåstigning. Kilde: 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) 
temaveileder ”Havnivåstigning og stormflo”, inkl. anbefalt 
klimapåslag for norske kystkommuner.  
 
Risikoreduserende tiltak mot flom ved stormflo ihht TEK17  § 7-2 er 
foreslått i reguleringsbestemmelser til faresone flomfare H320, best. 
5.2. 
 

I Er det behov for spesielle hensyn med tanke på radon?  x ifølge nasjonalt aktsomhetskart for radon har planområdet en 
aktsomhetsgrad for radon som er moderat til lav. 

j 
Annet (Spesifiser)? 
 

 
Omgivelser  Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
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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  

c Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til oversvømmelse i 
lavereliggende områder? 

 x  

d 
Annet (spesifiser)? 
 

 

Vann-
forsyning 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er det problem knyttet til vannforsyning og avløp i området?  x  

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

 x  

c Annet (spesifiser)? 

Kraft-
forsyning 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei 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) forsyningstryggleiken i området?  x  

d Annet (spesifiser)? 
 

 

Samferdsel 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a Er det kjente ulykkespunkt på transportnettet i området?  x Ikke på land. Farleden utenfor er et kjent ulykkespunkt, senest i mars 
2019 da Viking Sky kom i havsnød. 

b Vil utilsiktet/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  

e Annet (spesifiser)? 
 

 

Miljø/  
Landbruk 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

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

 x  

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

 x  
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c Vil tiltaket ta areal fra dyrka eller dyrkbar mark? 

 X Arealet som var avsatt til utsiktspunkt nord i planområdet overlappet 
delvis med et område som i dag benyttes som naturbeitemark. 
Utsiktspunktet er besluttet tatt ut av planen. Beitemark vil derfor 
ikke bli berørt. 
 

d 
Annet (spesifiser)? 
 

 

Er området 
påvirket/ 
forurenset 
fra tidligere 
bruk 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a Gruver: åpne sjakter, steintipper osv.? 

x  Befaring i massetaket, hvor det planlegges parkering, har avdekket at 
kanten og skråningen må sikres for steinsprang. Geoteknisk 
undersøkelse og gjennomføring av rasvern er foreslått sikret i 
planforslagets rekkefølgebestemmelse 6.2 Før tillatelse til (parkering) 
og 6.4 Før parkering tas i bruk. 

b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer osv.?  x  

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

 x  

d Annet (spesifiser)? 
 
 

Brann/-
ulykkes-
beredskap 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 

a Har området mangelfull slukkevannforsyning (mengde og trykk)? 

x  Eksisterende slukkevannsforsyning er for liten. Tiltak er nødvendige, 
ref. Planbeskrivelsen pkt. 4.13.  Slukkevannsløsning løses ved enten 
ved tilstrekkelig kapasitet i vannforsyning, et slukkevannsreservoar 
eller ved bruk av saltvannspumper eid og driftet av hotellet, 
planbeskrivelse 5.16. Slukkevannsløsning må være godkjent før det 
kan gis tillatelse til tiltak for hotell/ overnatting, jf. 
rekkefølgebestemmelse 6.1.  

b Har området dårlige atkomstruter for utrykningskjøretøy?  x  

c Annet (spesifiser)? 
 

 
 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
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Sårbare 
objekt 

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  
d Annet (spesifiser)? 

 

Virksom-
hetsrisiko 

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Omfatter tiltaket spesielt farlige anlegg?  x  

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

 x  

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

d 
Annet (spesifiser)? 
 

 

Ulovlig 
virksomhet  

 Er det knyttet risiko til følgende element? Ja Nei Kommentar 
a Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?  x  
b Fins det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  x  
c Annet (spesifiser)? 

 
 
 
Sjekklisten er gjennomgått den 04/05 -2021 av sign.: Jensen og Skodvin Arkitekter AS v/Birgithe Haneseth og Børre Skodvin 
 
 
Sjekkliste klimatilpassing  
1. Flomfare  
a) Større vassdrag (vassdrag over 100 km2):  
o Er det tatt høyde for klimaframskrivinger i flomsonekartleggingen? Ikke relevant (NVE e-post, dato 04.05.2020) 
o Kan økt totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør, endre på resultatet av kartleggingen?  
o Kan økt havnivå føre til økt flomfare for planområdet (fare for kombinasjon av stormflo og flom)? Ja 
o Har det vært tilfelle av isgang (som kan forverre flomproblemene)? Nei 
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b) Bekker og mindre elver med bratt fall: Ikke aktuelt 
o Har det vært flom ved tidligere hendelser med intens nedbør?  
o Kan økt totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør, endre forholdene?  
o Er det planlagt utbygging 20 meter eller nærmere et vassdrag/bekk?  
o Er bekker lagt i rør, og er det i tilfelle kapasitet til å ta unna økte nedbørsmengder?  
o Har det vært endringer i arealbruken omkring elver og bekker som gjør at de må finne andre løp ved flom?  
o Vil utbyggingen kunne ligge i vegen for, eller stenge for, at elver og bekker kan endre løp?  
 
2. Skred/erosjon  
a) Er det løsmasser langs elv og/ eller sjø som kan være utsett for erosjon? Nei 
 
3. Avløp  
a) Har det vært problem med kapasiteten i avløpssystemene ved tidligere hendelser med intens nedbør? Nei 
b) Har det vært problem med tilbakeslag? Nei 
c) Kan økt totalnedbør, oftere intens nedbør og større nedbørsmengder på dager med intens nedbør endre forholdene? Nei 
d) Kan økt havnivå gi problem for avløpsanlegg (tilbakeslag)? Nei 
 
4. Havnivå/stormflo  
a) Er beregningene av havnivåstiging og stormflo gjort i samsvar med prinsippene i veilederen «Havnivåstigning og stormflo» (DSB, september 2016)?  
Ja 
5. Infrastruktur (utenom vann og avløp)  
a) Kan økt fare for utfall av kritisk infrastruktur endre risiko- og sårbarhetsforhold for det aktuelle området? Nei 
 
6. Slagregn  
a) Kan området være sårbart for økt fare for slagregn? Ja 
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Sammendrag 
Med utgangspunkt i planarbeidet for Askevågen landskapshotell er det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Analysen er utført i tråd med veilederen Samfunnsikkerhet i 
kommunens arealplanlegging (DSB 2017).  

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for etableringen av et hotell utformet med flere 
mindre enkeltbygg. Hotellet planlegges med ca. 10-12 rom, parvis samlet som enkelt-hytter, og 
fellesfunksjoner. Det legges til rette for ca. 1100 m² BYA til hotellformål.  

Ved oppstart av planarbeidet ble det opplyst om at Hustadvika kommune ønsket å regulere deler av 
eiendom 94/104 til utsiktspunkt. I løpet av planarbeidet er det besluttet at det ikke skal reguleres et 
utsiktspunkt.  Planområdet er derfor vesentlig redusert etter varsel om oppstart. 

Planområdet har adkomst via Askevågen som er en kommunal vei. Veien planlegges opprettholdt 
som i dag.  

Forslagsstillere er Arctic landscape Hotels Atlanterhavsveien AS v/ Knut Kvilekval og Hustadvika 
kommune. Plankonsulent er Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS. 

ROS-analysen er basert på dokumentasjon fra planarbeidet, gjennomgang av karttjenester for 
naturfarer, innhentet informasjon fra myndigheter, befaring og sjekkliste for vurdering av risiko- og 
sårbarhet i saker etter plan- og bygningsloven. 

Resultater av risikoanalysen er oppsummert i tabellen under med forslag til risikoreduserende tiltak. 

Nr Uønsket hendelse Risiko Forslag til 
risikoreduserende tiltak 

  Liv/ 
helse 

Stabilitet Materielle 
verdier 

 

1 Steinskred/steinsprang Middels - - Det skal foreligge en 
geoteknisk vurdering av 
massetaket før tillatelse 
til tiltak, jfr. reg.best. 
6.2.1. Rasvern skal være 
dokumentert og 
gjennomført før 
brukstillatelse, jfr. 
reg.best. 6.4.3  
 

2 Stormflo Liten Liten Liten Bygninger og 
konstruksjoner i 
sikkerhetsklasse F1 som 
ligger under kote + 2,4 
meter, og i 
sikkerhetsklasse F2 som 
ligger under + 2,6 meter, 
skal utformes og 
dimensjoneres for å tåle 
flom ved stormflo. 
Hotellrom og trafo skal ha 
gulvnivå på min. Kote + 
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2,6 meter. Tekniske 
installasjoner skal 
plasseres slik at disse ikke 
settes ut av drift ved 
flom, jf. reg.best. 5.2  

 

 

 Innledning 
Plan- og bygningsloven § 4-3 fastsetter krav om risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse) i all 
arealplanlegging.  Formålet med analysen er å forebygge risiko for skade og tap av liv, helse, miljø, 
viktig infrastruktur og materielle verdier. Analysen omfatter: 

 Risiko- og sårbarhetsforhold som er vesentlig for å ivareta samfunnssikkerhet.  
 Forhold i omkringliggende områder som kan få konsekvenser for planområdet.  
 Endringer i risiko- og sårbarhetsforhold som følge av planlagt utbygging.  
 Risiko- og sårbarhetsforhold i kombinasjon, herunder vurdering av endrede konsekvenser når 

det legges på klimapåslag for relevante naturforhold.  
 Mulige konsekvenser av utbyggingen for omkringliggende områder.  
 Vurderinger av om kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å vurdere risiko og sårbarhet, 

eller om ROS-analysen må følges opp gjennom nærmere kartlegging 
 

 Metode 
ROS-analysen er utarbeidet i henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) 
veileder «Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging» (2017). Analysen er en vurdering av: 
 

 Mulige uønskede hendelser som kan skje i fremtiden. 
 Sannsynligheten for at den uønskede hendelsen vil inntreffe. 
 Sårbarhet som kan påvirke sannsynligheten og konsekvensene. 
 Hvilke konsekvenser hendelsen vil få. 
 Usikkerheten ved vurderingene 

ROS-analysen viser risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for de planlagte 
utbyggingsformålene. Basert på vurderinger av hvor sannsynlig de uønskede hendelsene er, 
konsekvensene av disse og årsaksforhold, vurderes tiltak for å unngå hendelsene, redusere 
sannsynligheten for at disse kan oppstå, eller redusere konsekvensen av hendelsene. Tiltakene er 
både forebyggende og skadebegrensende. 

Konsekvenser for natur og miljø er vurdert i konsekvensutredning for naturmangfold. 
Konsekvensutredningen følger som vedlegg til planforslaget og er ikke en del av ROS-analysen. 

I ROS-analysen legges det til grunn at sikkerhetskrav i byggteknisk forskrift (TEK 17) skal ivaretas. 
Disse skal dermed ikke legges til grunn for identifisering av mulige uønskede hendelser.  

ROS-analysen er basert på dokumentasjon fra planarbeidet og innhentet informasjon fra 
karttjenester og myndigheter, befaring og sjekkliste for vurdering av risiko- og sårbarhet i saker etter 
plan- og bygningsloven: 
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 Kommunedelplan for Fræna (2015-2025) 
 DSB: Samfunnssikkerhet i kommunal  planlegging (med tall for stormflo og havnivåstigning i 

hver kystkommune tilpasset sikkerhetsklassene i tek17 for flom og stormflo) 
 TEK 17, § 7-2 (sikkerhet mot flom og stormflo) 
 Klimaprofil Møre og Romsdal (Januar 2017, oppdatert juli 2017) 
 Møre og Romsdal fylkeskommune (05.06.2020) 

 

ROS-analysen er delt opp i fem trinn: 

1. Beskrivelse av planområdet og utbyggingsformål (kap.4) 
2. Identifisere mulige uønskede hendelser (kap.5) 
3. Vurdere risiko og sårbarhet (kap.6) 
4. Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet (kap.7) 
5. Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget (kap.8) 

Beskrivelsen av planområdet synliggjør mulige uønskede hendelser. Identifiserte mulige uønskede 
hendelser er nærmere vurdert ut ifra sannsynlighet, konsekvenser, risiko og usikkerhet. Vurderingen 
er presentert i et analyseskjema for hver av de aktuelle hendelsene.  

 

Sannsynlighet for uønsket hendelse vurderes som enten lav, middels eller høy. 

Tabell 1: Sannsynlighet for uønsket hendelse 

SANNSYNLIGHET TIDSINTERVALL SANNSYNLIGHET PR. ÅR 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år >10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10-100 år 1-10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år <1 % 

 

Konsekvens for uønsket hendelse vurderes som vist i matrisen under.  

Tabell 2: Konsekvensvudering 

KONSEKVENSVURDERING 

 Konsekvenskategorier 

Konsekvenstyper Store Middels Små 

Liv og helse Ulykke med dødsfall eller 
personskade som medfører 
varig mén; mange skadd 

Ulykke med 
behandlingskrevende 
skader 

Ingen alvorlige/ få/ 
små skader 

Stabilitet System settes varig ut av 
drift 

System settes ut av 
drift over lengre tid 

Systembrudd er 
uvesentlig 

Materielle verdier Uopprettelig skade på 
eiendom 

Alvorlig skade på 
eiendom 

Uvesentlig skade på 
eiendom 
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Risikoreduserende tiltak 

Ut i fra risiko- og sårbarhetsvurderingen identifiseres risikoreduserende tiltak. Forslag til hvordan 
tiltakene følges opp og sikres i reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser beskrives.Usikkerhet 

Det vil være noe usikkerhet knyttet til risikovurderingen. Tilgang på relevant kunnskapsgrunnlag vil 
påvirke usikkerhet. Hendelser der sannsynlighet påvirkes av klimaendringer vil ha usikkerhet i seg. 
Mangel på kunnskapsgrunnlag og andre forhold som medfører usikkerhet er beskrevet i 
analyseskjemaet av risiko for aktuelle hendelser.  

TEK17 fastsetter sikkerhetsklasser for flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv (F), og 
sikkerhetsklasser som kan medføre fare for menneskeliv (S). 

 

Tabell 3: Sikkerhetsklasser for flom som normalt ikke medfører fare for menneskeliv  

Sikkerhetsklasse 
flom 

Største nominelle årlige 
sannsynlighet 

Konsekvens Type byggverk 

F1 1/20 (20-års flom) Liten Byggverk med lite personopphold 
(f.eks. garasje, lager) 

F2 1/200 (200-års flom) Middels Byggverk beregnet for personopphold 
(f.eks. bolig, fritidsbolig, 
campinghytte, skole og barnehage, 
kontorbygg, industribygg) 

F3 1/1000 (1000-års flom) Stor Sårbare samfunnsfunksjoner (f.eks. 
sykehjem, sykehus, brannstasjon, 
politistasjon, sivilforsvaranlegg, 
avfallsdeponier som kan gi 
forurensningsfare) 

 

Tabell 4: Risikomatrise for stormflo (DSB) 

SA
N

N
SY

N
LI

G
H

ET
 

KONSEKVENSER FOR LIV OG HELSE FORKLARING 

 Små Middels Store  

Høy 1/20     

Middels 1/200     

Lav 1/1000     

 

 Beskrivelse av planområdet  
 
Planområdet ligger i Askevågen ved Hustad i Hustadvika kommune. Planområdet er på 11.6 daa. 
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Askevågen ligger ved kysten og Hustadvika (Norkart 2020) 
 
Planområdet omfatter deler av kaiområdet og steinbruddet sørvest for veien. Selve planområdet 
ligger stort sett på 3-4 moh. mens halvøyas høyeste punkt «Haugneset» ligger ca. 17 moh. Det står 
en fyrlykt på halvøya. Lyssektoren dekker en del av planområdet. 
 

 
Planområdet og tilstøtende areal (Google maps) 
 
Arealet innenfor planområdet er i gjeldende kommunedelplan for Fræna 2015-2025 avsatt til 
næringsbebyggelse, havn og LNFR.   
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Utsnitt av Kommunedelplan for Fræna 2015-2025 med planområdet inntegnet  
 
Askevågen karakteriseres av et tradisjonelt sjøhusmiljø, med molo, naust og brygger. Moloen 
skjermer vågen for bølgepåvirkning. På arealet for næringsvirksomhet er det i dag en kai og to 
eksisterende bygninger som ikke er i bruk. I område for havn foregår det virksomhet knyttet til 
oppdrettsnæringen. Område for LNFR benyttes som beite.  
 

 
Kaiområdet innenfor moloen og eksisterende bebyggelse 
 

  
Steinbruddet sørvest for veien 
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Området som grenser til planområdet er i dag tilgjengelig for rekreasjon. Det er etablert et 
utsiktspunkt ytterst på moloen, i tillegg til sittemuligheter på molo og fastland. Utsiktspunktet er en 
av attraksjonen til nasjonale turistveger. 
 
Tilstøtende arealer er avsatt til LNFR. Området vest og sør for veien/ planområdet benyttes som 
beite. Hele kystbeltet rundt Hustadvika er definert som et KULA-område (Kulturhistoriske landskap 
av nasjonal interesse). Det er registrert et kulturminne i form av et gravminne på Høghaugen på 
Haugneset sørvest for planområdet. Bronsealdergraven på Høgehaugen, ID 39692, har formell 
vernestatus.  
 
Adkomst til planområdet skjer fra Fv6060 via Askevågen vei. Fartsgrense på veien er 50km/t. 
Veien er avsatt til atkomstvei i kommunedelplanen. 
 
Nærmeste kommunale vannledning ligger ved Askevågen 150. Vannledningen har en dimensjon på 
110mm. Det er ikke slokkevannsforsyning til planområdet. 

 Hensikten med planarbeidet 
Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for et hotell med ca. 10-12 rom parvis samlet som 
enkelt-hytter og spredte fellesfunksjoner. Det legges til rette for ca. 1100 m² BYA til hotellformål. Det 
legges også til rette for parkering på arealet til det tidligere massetaket. LNFR-område for øvrig 
planlegges opprettholdt som naturbeite.Det vil være behov for ny trafo i tilknytning til hotellet.  Det 
skal etableres ny vannforsyning med slukkevannskapasitet til planområdet i samsvar med forskrift 
om brannforebygging. Det vil bli søkt om utslippstillatelse for avløp i samsvar med 
Forurensningsforskriften, kap. 12. Det skal ikke tillates bebyggelse eller innretninger innenfor 
fyrlyssektorene som skjermer for synligheten til fyrlyktens lyssektorer. Lysflater og lyssetting skal 
være vendt ned og bort fra farvannet, slik at synbarheten til fyrlykten ikke hindres eller vesentlig 
reduseres.   

 Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger 
De planlagte tiltakene innenfor planområdet er enten byggverk med lite personopphold og små 
økonomiske eller samfunnsmessige konsekvenser, eller byggverk beregnet for personopphold uten 
kritiske samfunnsfunksjoner. I samsvar med TEK 17 er sikkerhetsklasser for parkering derfor fastsatt 
til sikkerhetsklasse F1, mens hotellet og trafo er fastsatt til sikkerhetsklasse F2. Sikkerhetsklasse F1 
tar høyde for et gjentaksintervall på 20 år, mens for sikkerhetsklasse F2 har et gjentaksintervall på 
200 år.  
 
Gjeldende havnivå og stormflotall er beregnet etter DSBs temaveileder ”Havnivåstigning og stormflo” 
(2016). Beregnede nivåer for planområdet er 240 cm for risikoklasse F1 og 260 cm for risikoklasse 2. 
 
Tiltak Sikkerhetsklasse Stormflotall og havnivåstigning 
Hotell F2 260 cm 
   
Trafo F2 260 cm 
Parkering/ 
rasteplass F1 240 cm 
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Stormflotall og havnivåstigning, inkl. anbefalt klimapåslag for Elnesvågen i Hustadvika kommune, 
beregner middelverdi for stormflo og havnivåstigningstall for planområdet til 240 cm for 20 år, 260 
cm for 200 år og 270 cm for 1000 år. 

Det er vurdert om vind- og bølgepåvirkning også kan ha betydning for planleggingen. Ved Ona fyr 
som ligger ca. 30km rett vest for planområdet ble det i 2019 målt kraftigst og hyppigst vind fra 
sørvest og nordøst. Askevågen har vært utbygd til fiskerihavn og er skjermet med en molo mot 
nordvest. Planområdet skjermes for bølgepåvirkning fra havet av moloen, Korsholmen mot nord og 
Lamholmen nordøst. Ut i fra kunnskap om stedet vil planområdet påvirkes påregnelig av vind og 
bølger. Vind- og bølgeforholdene vil ikke kreve ytterligere sikkerhetstiltak enn ved stormflo. 

 

 

 Illustrasjon: Vindrose (Meterologisk institutt) 

 

Bilde fra kaiområdet med moloen i bakgrunnen. 
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Hotellet og trafoen planlegges på et areal som er avsatt til henholdsvis næring og havneformål i 
kommundelplanen. Trafo, hoveddelen av hotellet, inkludert alle hotellrom, ligger høyere enn kote + 
2,60 meter. Deler av bebyggelsen som inneholder fellesfunksjoner, er plassert på eksisterende 
brygge på kote + 2,20 meter.  

Parkeringen er foreslått i det tidligere steinbruddet i LNFR-området i sørvest. Selve parkeringsplassen 
vil ligge på ca. kote + 2,00 meter.  

For å ivareta sikkerhet for flom må en del av hotellet og parkeringen utformes og dimensjoneres for 
stormflo.  

 Uønskede hendelser 
Tabellen under viser uønskede hendelser som er identifisert i planområdet.  

Tabell 6: Uønsket hendelse stormflo 

Nr Uønsket hendelse Begrunnelse Kilde 
1 Stormflo Deler av hotellbebyggelsen 

er planlagt på eksisterende 
brygge som ligger på kote + 
2,20 meter.  
Parkeringsplassen vil ligge 
på ca. kote + 2,00 meter. 
Trafoen vil ligge på ca. kote 
+ 3,00 meter. 

Sjekkliste 
Direktoratet for samfunnssikkerhet 
og beredskaps (DSB) temaveileder 
”Havnivåstigning og stormflo”, inkl. 
anbefalt klimapåslag for norske 
kystkommuner.  
Aktsomhetskart. 
Klimaprofil Møre og Romsdal. 
Meterologisk institutt (vind) 
Fysiske barrierer (bølgepåvirkning) 
 

2 Steinskred/steinsprang Det er synlige sprekker i 
berget og løse steiner i 
steinbruddet. Bruddkanten 
er ikke sikret. 

Sjekkliste, befaring 

 

 Vurdering av risiko og sårbarhet 
Risikovurdering for de identifiserte uønskete hendelsene fremgår av skjema under. Hver hendelse er 
beskrevet i et eget skjema.  

 
NR. 1 UØNSKET HENDELSE: Steinskred/steinsprang 
Beskrivelse: I det tidligere steinbruddet er bruddkanten ikke sikret mot steinsprang.   
 
OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKL. 

FLOM/SKRED 
FORKLARING 

 
Ikke relevant 

  

ÅRSAKER 
Usikrede løsmasser 
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EKSISTERENDE BARRIERER 
Gjerde på bruddkanten 
 
SÅRBARHETSVURDERING 
Området er sårbart for steinsprang slik det ligger i dag. 
 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
 
 

 X   

Begrunnelse for sannsynlighet: 
Enkelte nedfalte steiner er registrert ved synfaring. 
 
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING 
Liv og helse 
 

 X   Liten ferdsel i området nå 

Stabilitet 
 

   X  

Materielle verdier 
 

   X  

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Liten ferdsel i området nå 
 
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
 
Det er ikke utført systematisk analyse av 
risikoområdet. 
 

 
Systematisk analyse kreves før tiltak 

FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I DETALJREGULERINGSPLANEN 
Tiltak 
 

Oppfølging i plan 
 

Fagmessig sikring av området 
 

Reguleringsbestemmelse/ rekkefølgekrav 
 
 

 

 
NR. 2 UØNSKET HENDELSE: Stormflo 
Beskrivelse: Beregnet middelverdi for stormflo og havnivåstigningstall for planområdet er 240 cm 
for 20 år, 260 cm for 200 år og 270 cm for 1000 år. Bebyggelsen som er plassert på eksisterende 
brygge, ligger på kote + 2,20 meter. Parkeringsplassen vil ligge på ca. kote + 2,00 meter.  

OM NATURPÅKJENNINGER SIKKERHETSKL. 
FLOM/SKRED 

FORKLARING 

Ja 
 

F1, F2 F1 parkering vurdert med årlig sannsynlighet 
lavere enn 1/20 
F2 Hotell og Trafo vurdert med årlig 
sannsynlighet lavere enn 1/200 

ÅRSAKER 
Værforhold som gir stigende vannstand 
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EKSISTERENDE BARRIERER 
Molo 
 
SÅRBARHETSVURDERING 
Kaiområdet kan stå under vann ved stormflo. Parkeringen og deler av veien kan stå under vann 
ved stormflo 
SANNSYNLIGHET HØY MIDDELS LAV FORKLARING 
 
 

 X X F2 – årlige sannsynlighet 1/200 
F1 – årlige sannsynlighet 1/20 

Begrunnelse for sannsynlighet: I henhold til Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 
(DSB) temaveileder ”Havnivåstigning og stormflo”, inkl. anbefalt klimapåslag for norske 
kystkommuner.  
KONSEKVENSVURDERING 
 Konsekvenskategorier  
KONSEKVENSTYPER HØY MIDDELS SMÅ IKKE RELEVANT FORKLARING 
Liv og helse 
 

  X  Stormflo varsles på forhånd 
slik at skade kan unngås. 
Krav til plassering, 
dimensjonering og utforming 
av rom for varig opphold er i 
samsvar med retningslinjer 
for sikkerhetskategori F2 

Stabilitet 
 

  X  Evt hendelser vil ha relativ 
kort varighet og vil ikke 
påvirke samfunnskritiske 
funksjoner 

Materielle verdier 
 

  X  Utsatte deler av bebyggelsen 
er plassert og dimensjonert 
for å tåle flom. 

Samlet begrunnelse av konsekvens: 
Ihht Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps (DSB) temaveileder ”Havnivåstigning og 
stormflo”, inkl. anbefalt klimapåslag for norske kystkommuner.  
USIKKERHET BEGRUNNELSE 
Moderat  Planforslaget er utformet i samsvar med kjent 

kunnskap om risikoområdet 
FORSLAG TIL TILTAK OG MULIG OPPFØLGING I DETALJREGULERINGSPLANEN 
Tiltak Oppfølging i plan 

 
Plassering og utforming av bygg ihht til 
Direktoratet for samfunnssikkerhet og 
beredskaps (DSB) temaveileder 
”Havnivåstigning og stormflo”, inkl. anbefalt 
klimapåslag for norske kystkommuner.  
 
Det må tas høyde for evt oversvømmelse av vei 
i hotellets beredskapsplan. 
 

Hensynssone flomfare markert på plankartet 
med tilhørende reguleringsbestemmelser.  
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 Oppfølging av tiltak 
Tiltak er oppfulgt i planforslagets reguleringsbestemmelser: 

Nr.1: Geoteknisk undersøkelse og gjennomføring av rasvern er sikret i rekkefølgebestemmelse 6.2.1 
Før tillatelse til (parkering) og 6.5.3 Før parkering tas i bruk. 

Nr. 2: Krav til utforming og dimensjonering for flom ved stormflo er sikret i reguleringsbestemmelser 
til hensynssone flomfare, 5.2.  
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Forsidebilde: 
Fra parkeringsplassen og mot nordvest i 
planområdet ses kystlinjen med overganger 
mellom hav, strandberg, kystlynghei og 
gjødslet beitemark. Foto: Mathilde Norby 
Lorentzen 
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Referat: 
Miljøfaglig Utredning AS har utført en forenklet konsekvensutredning på tema naturmangfold i 
Askevågen i Hustadvika kommune. Oppdragsgiver har vært Arctic Landscape Hotels AS. Formå-
let har vært å beskrive naturmangfoldet og naturverdiene innenfor planområdet, utrede kon-
sekvenser som tiltaket vil ha på naturmangfoldet samt foreslå eventuelle avbøtende og kom-
penserende tiltak.  

Arbeidet er basert på håndbok V712 fra Statens vegvesen, tidligere registreringer og én dags 
supplerende feltarbeid. Kartleggingen er gjort etter Miljødirektoratets instruks og naturtyper er 
verdisatt etter DN-håndbok 13 og V712. I undersøkelsesområdet ble det registrert to lokaliteter 
med verdifulle naturtyper, én med kystlynghei og én sammensatt med naturbeitemark, kyst-
lynghei og semi-naturlig strandeng. Førstnevnte har fått stor verdi og sistnevnte middels verdi. 
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Av fremmede arter ble antatt sitkagran og platanlønn registrert ved massetaket.  

Videre i rapporten er det vurdert hvordan Naturmangfoldloven §§ 8-10 er oppfylt. Det aktuelle 
tiltaket gir økt samlet belastning på kystlandskapet og de truede naturtypene semi-naturlig eng 
og kystlynghei. Avbøtende og kompenserende tiltak, slik som forbedring av kystlyngheier, 
prøve å unngå verdifull natur, flytting av gjerde og fjerning av fremmede arter, er foreslått. 
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FORORD 
Miljøfaglig Utredning AS har utført en utredning av naturmangfoldet i Askevågen i Hustadvika 
kommune, på oppdrag Arctic Landscape Hotels AS.  Kontaktperson hos oppdragsgiver har vært Knut 
Kilekval.  

Formålet med denne utredningen har vært å vurdere hvilke konsekvenser tiltaket vil ha på natur-
miljøet. Prosjektansvarlig for Miljøfaglig Utredning har vært Mathilde Norby Lorentzen, med Geir 
Gaarder som medarbeider og kvalitetssikrer. 

 

Tingvoll, 20.08.2020 

 

Miljøfaglig Utredning AS 

 

Mathilde Norby Lorentzen Geir Gaarder 
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1 SAMMENDRAG 
På oppdrag for Arctic Landscape Hotels AS har Miljøfaglig Utredning AS utredet hvilke konsekvenser 
et hotell i Askevågen i Hustadvika kommune, Møre og Romsdal fylke vil ha på tema naturmangfold. 
Rapporten er basert på både eksisterende kunnskap og nytt feltarbeid. Formålet er planer om 
detaljregulering av et område ved Askevågen i Hustadvika kommune. Tanken er å legge til rette for 
etableringen av et lite landskapshotell med rundt 10 rom, et lite lagerbygg, parkeringsplass og et 
utsiktspunkt.  

Metoden følger Statens Vegvesens håndbok V712. Naturtyper i området ble kartlagt og kvalitets-
vurdert etter Miljødirektoratets instruks, i tillegg til verdisetting etter faktaark naturtyper etter DN-
håndbok 13 publisert høsten 2014. Rødlistede og fremmede arter ble registrert.  

Undersøkelsesområdet ligger i Askevågen ved Male, i Hustadvika kommune. Det er et typisk kyst-
landskap med beitemark, kystlynghei, strandberg og strandeng. I tillegg er det sterkt endret mark i 
form av vei, bygg, et massetak og en molo. Deler av planområdet, inkludert området for hotell, er 
avsatt til næringsformål i kommuneplanen. Nasjonale turistveger har tidligere etablert et utsikts-
punkt med tilhørende parkering. 

Det er tidligere registrert to lokaliteter med verdifulle naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, 
begge i kantsonen til området. Den ene er en kystlynghei i søndre del av området og den andre er 
en naturbeitemark med innslag av kystlynghei, semi-naturlig strandeng og englignende oppdyrket 
mark (Kartlagt i 2019). Kystlynghei, semi-naturlig strandeng og semi-naturlig eng er henholdsvis 
sterkt truet (EN), sterkt truet (EN) og sårbar (VU) etter norsk rødliste for naturtyper. Området beites 
årlig av storfe (primært ungdyr), også i 2020, og dette er en av svært få verdifulle kulturlandskap på 
Romsdalskysten der slik hevd er opprettholdt.  

Hele miljøet med enger, kystlynghei og strandenger regnes som et landskapsøkologisk funksjons-
område som er viktig for naturmangfoldet. Området er av stor verdi for fuglelivet, både trekkende 
og hekkende fugl, og det sammensatte miljøet er sannsynligvis viktig for disse, samt beliggenheten 
ut mot havet. Insekter og beitemarkssopp er spesielt knyttet til semi-naturlig eng, men også kyst-
lynghei, strandeng (sistnevnte kun for insekter) og til dels veikanter. Dette gjør at tilnærmet hele 
arealet, unntatt vei, bygg og massetak, også må regnes som viktige økologiske funksjonsområder 
for arter. Det ble sett én platanlønn (SE) og tre antatt sitkagran (SE), alle ved og i massetaket. 

Naturtypene naturbeitemark og kystlynghei fikk hhv. stor og middels verdi. Funksjonsområdet med 
kystlandskapet stor verdi for landskap og middels verdi for arter, mens de bebygde og sterkt påvir-
kede arealene er uten betydning. 

Samlet sett vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt sett i forhold til tiltakets størrelse og kjente og 
potensielle naturverdier i undersøkelsesområdet (§8). Føre-var-prinsippet (§9) anvendes som følge 
av for liten kunnskap om økologisk funksjonsområde for arter og dels metodisk usikkerhet knyttet 
til landskapsøkologiske funksjonsområder. Uten egen kartlegging av insekter, bør føre-var-
prinsippet også slå inn også her inntil mer informasjon foreligger. 

Minst konflikt er det ved realisering av parkeringsplassen da dette allerede kun er sterkt endret 
mark. Hotellet og lagerbygget ligger delvis på sterkt endret mark og fragmenter av kystlynghei. 
Stien med utsiktspunkt gir størst konflikt da det berører deler av en registrert verdifull naturtype og 
kystlandskap med beite. Der stien og utsiktspunktet legges vil disse kvalitetene svekkes og arealene 
fragmenteres. Spesielt vil dette kunne komme i konflikt med beite i området. Selv om arealbeslaget 
er lite er likevel disse arealene, og annen ikke-registrert natur, en del av et kystlandskap med tilhø-
rende artsmangfold som må ses i sammenheng, både som et landskapsøkologisk område og som et 
funksjonsområde for arter. Den samlede belastningen på kystlandskapet og naturtypene hvis beite i 
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restarealene opprettholdes vurderes som middels stor. Dersom tiltaket fører til at beite av restom-
rådet opphører vurderes den samlede belastningen som stor.  

For å begrense påvirkningen av tiltaket anbefales det å bruke mest mulig allerede nedbygd areal og 
gjøre minst mulig inngrep ellers. Ved å flytte stien mer ut fra selve beitemarken og nærmere havet 
vil påvirkningen på beitearealene minke. For å kompensere for tapte beiteområder kan dagens 
gjerde flyttes nærmere veien og inntil de foreslåtte tiltakene parkeringsplass, sti og utsiktspunkt. I 
tillegg foreslås det å forbedre kystlyngheien, fjerning av fremmede arter, unngå gjødsling og andre 
positive tiltak.  
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2 INNLEDNING 
Det er planlagt et hotell med tilhørende utsiktspunkt og parkering i Askevågen i Hustadvika kom-
mune, Møre og Romsdal fylke, noe som krever utredning av hvilke konsekvenser dette vil ha på 
tema naturmangfold. Miljøfaglig Utredning fikk våren 2020 i oppdrag av Arctic Landscape Hotels AS 
å foreta denne utredningen. Rapporten er basert på både eksisterende kunnskap og nytt feltarbeid.  

Naturmangfoldloven (2009), stiller til dels strenge og konkrete krav til hvordan naturmangfoldet 
skal vektlegges ved utøving av offentlig myndighet. § 7 fastslår da at prinsippene i §§ 8-10 skal 
legges til grunn. Disse paragrafene er følgende: 

1. Kunnskapsgrunnlaget (§ 8) 

2. Føre-var prinsippet (§ 9) 

3. Økosystemtilnærming og samlet belastning (§ 10)  

I denne rapporten er status for naturmangfoldet i planområdet lagt fram. I tillegg blir antatte kon-
sekvenser på naturverdiene vurdert, samt hvordan §§ 8-10 i Naturmangfoldloven er ivaretatt i 
utredningsprosessen.  
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3 TILTAKET 
Formålet er å detaljregulere et område ved Askevågen i Hustadvika kommune. Vi fikk et definert 
planområde på rundt 33,2 dekar fra oppdragsgiver, beliggende ytterst i Askevågen (Figur 1). Tanken 
er å legge til rette for etableringen av et lite landskapshotell med rundt 10 rom, et lite lagerbygg, 
parkeringsplass og et utsiktspunkt (epost mottatt fra oppdragsgiver 06.05.2020). Nærmere beskri-
velse av plassering og detaljkart for de ulike tiltakene vises i Figur 1, Figur 2 og Figur 3. Oppdragsgi-
ver nevner at vegen vil stenges ved massetaket for andre enn grunneiere. Dagens parkering ved 
moloen flyttes derfor til massetaket. For å avklare om tiltaket kan påvirke nærliggende verdifull 
natur ble det lagt til en influenssone rundt. Planområdet grenser i hovedsak mot hav, semi-naturlig 
eng og kystlynghei.  

 
Figur 1 Planområdet avgrenset i rødt slik det ble mottatt fra oppdragsgiver (Epost 11.08.2020). Planforslaget inneholder et 
landskapshotell (1), utsiktspunkt (2), parkeringsplass (3) og et lite lagerbygg (4). 
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Figur 2 Detalj av hotellet mottatt fra oppdragsgiver (Epost 11.08.2020) 

 
Figur 3 Detalj av sti og utsiktspunkt mottatt fra oppdragsgiver (Epost 11.08.2020) 
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4 METODE 

4.1 Grunnlag 
Tiltaket faller ikke inn under «Forskrift om konsekvensutredninger» etter plan- og bygningsloven 
som setter omfattende krav til planprosess og omfang. Metoden som følges er avledet fra Statens 
vegvesen sin Håndbok V712 «Konsekvensanalyser» (Statens vegvesen 2018) og forenklet for å 
tilpasses mindre inngrep. Likevel skal den være grundig nok til å svare ut prinsippene i Naturmang-
foldlovens §§ 8-10. 

Naturmangfoldloven (LOV-2009-06-19-100) stiller krav til hvordan naturmangfoldet skal vektlegges 
ved utøving av offentlig myndighet. § 7 fastslår da at prinsippene i §§ 8-12 skal legges til grunn. 
Denne rapporten fokuserer på §§ 8-10 mens §§ 11-12 er overlatt til utbygger å svare ut.  

§8 –( kunnskapsgrunnlaget) Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er 
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 
økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig 
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 
 
§9 – (føre-var prinsippet) Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap 
om hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade 
på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal 
ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstil-
tak. 
 
§10 – (økosystemtilnærming og samlet belastning) En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut 
fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. 
 
§11 – (kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) Tiltakshaveren skal dekke kostna-
dene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er 
urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
 
§12 – (miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) For å unngå eller begrense skader på naturmang-
foldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en 
samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir 
de beste samfunnsmessige resultater. 
 
Naturtyper i området ble kartlagt og kvalitetsvurdert etter Miljødirektoratets instruks (2020), i 
tillegg til verdisetting etter faktaark naturtyper etter DN-håndbok 13 publisert høsten 2014. Det ble 
registrert forekomst av rødlistede arter med grunnlag i rødliste for arter 2015 (Henriksen & Hilmo 
2015) og fremmedarter etter fremmedartslisten (Artsdatabanken 2018a). 

Metode 
Metoden til Statens vegvesen (2018) består av 3 sentrale begreper. Verdi, påvirkning og konse-
kvens: 

• Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område er.  
• Påvirkning: Med påvirkning menes en vurdering av hvordan området påvirkes som følge av et 

definert tiltak. Påvirkning vurderes i forhold til referansesituasjonen.  
• Konsekvens: Konsekvens framkommer ved sammenstilling av verdi og påvirkning i henhold til 

konsekvensvifta. Konsekvensen er en vurdering av om et definert tiltak vil medføre bedring el-
ler forringelse i et område. 
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Kriterier for registreringskategorier, verdisetting og påvirkning er gitt nærmere beskrivelse i meto-
den til Statens vegvesen (2018). I tabellen under er det redegjort for registreringskategoriene som 
danner grunnlaget for verdisetting av arealer. I tillegg er det viktig å registrere forekomster av 
fremmede arter i de høyere risikokategoriene for å vurdere påvirkning og konsekvens. 

Kunnskapsinnhenting 
Kunnskap omkring naturmangfoldet innhentes i offentlige databaser som artskart, naturbase, 
NiNkart og skogbrukets MIS-kartlegging. I tillegg kan det ligge informasjon i publikasjoner og planer 
for undersøkelsesområdet samt hos lokalkjente. Normalt vil vi også gjennomføre befaringer for å 
avgrense verdifull natur.  

4.2 Forhåndskunnskap 
Området virker godt kartlagt fra før. I 2019 ble hele det terrestriske arealet kartlagt etter Miljødi-
rektoratets instruks og arter ble registrert. Det ble da gjennomført kartlegging i juni og en supple-
rende beitemarksoppkartlegging på høsten. Denne kartleggingen regnes som dekkende og av god 
nøyaktighet (Kartlagt av prosjektmedarbeider Geir Gaarder). Det marine miljøet undersøkes ikke i 
denne rapporten, men det skal nevnes at det har blitt registrert flere naturtyper her, dog har det 
ikke blitt gjort feltundersøkelser i forbindelse med dette. Alle naturtyper ligger i naturbase.  

Askevågen har i mange år vært en av de mest populære observasjonsstedene for blant annet trekk-
ende sjøfugl på Romsdalskysten. Det er gjort en rekke interessante observasjoner her, og for de 
siste ca 10 årene er sannsynligvis det aller meste gjort tilgjengelig via Artsobservasjoner (Artsdata-
banken 2020). Undersøkelsene har samtidig ikke bare rettet seg mot trekkende fugl under vår- og 
høsttrekk, men også fanget opp andre arter, samt inkludert en del registreringer også av overvint-
rende og hekkende fugl. Dette gjør at fugledataene i stor grad dekker opp viktige arter og det ble 
vurdert at det ikke var behov for egne undersøkelser av dette.  Vi har også valgt å ikke ta spesiell 
kontakt med aktive fuglekikkere, men antatt at de mest interessante observasjonene fra de senere 
årene alt ligger ute på nettet. Det er likevel grunn til å gjøre oppmerksom på at en mer grundig 
gjennomgang opplagt vil føre til en vesentlig lengre liste av sjeldne og interessante arter som er 
observert i og rundt området.  

Kategori Beskrivelse 

Landskapsøkologiske 
funksjonsområder 

Viktige arealer for naturmangfold, bundet sammen av områder med naturkvaliteter 
som legger til rette for vandring/spredning (økologisk flyt) mellom disse. Landskaps-
økologiske funksjonsområder bidrar til bevaring av levedyktige bestander av arter 
gjennom flyt av gener/individer mellom leveområder.  

Vernet natur 
Verneområder etter naturmangfoldloven 
Prioriterte arter og deres økologiske funksjonsområder 

Viktige naturtyper 

Viktige naturtyper på land, i ferskvann og marint (jf. håndbøker fra Miljødirektoratet 
om kartlegging av naturtyper og marine typer; håndbok 13 og 19) 
Utvalgte naturtyper 
Naturtyper av nasjonal forvaltningsinteresse. 

Økologiske funksjons-
områder for arter 

Områder som oppfyller en økologisk funksjon for en art 
Omfatter områder i ferskvann, brakkvann, kystvann og på land 
Omfatter arealer med viktige økologiske funksjoner som ikke fanges opp av naturty-
penivået 

Geosteder  Et avgrenset område som representerer en del av vår geologiske arv 
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Figur 4 Oversikt over registrerte naturtyper i området, der blålilla arealer viser naturtyper etter Miljødirektoratets instruks 
(Hentet fra Naturbase) 

4.3 Feltarbeid 
Det supplerende feltarbeidet ble gjennomført av Mathilde Norby Lorentzen i løpet av en kort ar-
beidsdag 17. juni 2020. Det var godt vær og egnet for å fange opp interessante arter, utenom bei-
temarksopp. Beitemarksopp ble ettersøkt høsten 2019 av prosjektdeltakerne i forbindelse med 
oppdraget for Miljødirektoratet det året. Dette gjorde at det i dette prosjektet vurderes som ikke 
nødvendig med eget søk etter beitemarksopp. Kartleggingen var heldekkende og hele arealet 
regnes som godt undersøkt. Det er brukt Ipad for registrering og dokumentasjon av naturtyper og 
arter.  
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5 REGISTRERINGER 

5.1 Naturgrunnlag 
Undersøkelsesområdet ligger ytterst i Askevågen, i Hustadvika kommune. Det er et typisk kystland-
skap med beitemark, kystlynghei, strandberg og strandeng. I tillegg er det sterkt endret mark i form 
av vei, bygg, et massetak og en molo (Figur 5). 

Berggrunnen består av gneis med lys glimmer, sillimanitt eller kyanitt, mens løsmassene består i 
hovedsak av bart fjell med tynt dekke. Området ligger i boreonemoral vegetasjonssone og klart 
oseanisk seksjon (Moen 1998).  

 
Figur 5 Flyfoto over området viser et typisk, åpent kystlandskap med beitemark, kystlynghei, strandberg, strandeng og 
bebyggelse. 
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5.2 Naturtyper 
Det er tidligere registrert to lokaliteter med verdifulle naturtyper etter Miljødirektoratets instruks, 
begge i kantsonen til området (Figur 6). Den ene er en kystlynghei i søndre del av området og den 
andre er en naturbeitemark med innslag av kystlynghei, semi-naturlig strandeng og englignende 
oppdyrket mark (Kartlagt i 2019). Det presiseres at for sistnevnte er det valgt å ta utgangspunkt i 
den vanligste naturtypen, naturbeitemark, selv om også de andre er registrert i Naturbase i full-
stendig overlapp. Feltarbeidet i 2020 gav ikke grunnlag for å skille ut flere naturtyper og de eksiste-
rende naturtypene opprettholdes og videreføres slik de er. Kystlynghei, semi-naturlig strandeng og 
semi-naturlig eng er henholdsvis sterkt truet (EN), sterkt truet (EN) og sårbar (VU) etter norsk rødlis-
te for naturtyper. Området beites årlig av storfe (primært ungdyr), også i 2020, og dette er en av 
svært få verdifulle kulturlandskap på Romsdalskysten der slik hevd er opprettholdt.  

 
Figur 6 Oversikt over de ulike naturtypene som er registrert. Det er ett område med kystlynghei og ett sammensatt 
område med naturbeitemark, semi-naturlig strandeng, kystlynghei og englignende oppdyrket mark.  

5.3 Landskapsøkologiske funksjonsområder og  
økologiske funksjonsområder for arter 

Hele miljøet med enger, kystlynghei og strandenger regnes som et landskapsøkologisk funksjons-
område som er viktig for naturmangfoldet. Dette er naturtyper, mange rødlistet, som på mange 
måter er knyttet sammen og bør ses på som en helhet selv om ikke nødvendigvis alle naturtyper 
oppfyller minstekravet for utfigurering. Samtidig er området av stor verdi for fuglelivet, både trekk-
ende og hekkende fugl, og det sammensatte miljøet er sannsynligvis viktig for disse, samt beliggen-
heten ut mot havet. Insekter og beitemarkssopp er spesielt knyttet til semi-naturlig eng, men også 
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kystlynghei, strandeng (sistnevnte kun for insekter) og til dels veikanter. Dette gjør at tilnærmet 
hele arealet, unntatt vei, bygg og massetak, også må regnes som viktige økologiske funksjonsområ-
der for arter.  

 
Figur 7 Kystlynghei, enger og strandenger er viktig for naturmangfoldet og artsmangfoldet både hver for seg og i sammen. 
Mange arter er knyttet til disse miljøene. Foto: Mathilde Norby Lorentzen 

 
Figur 8 Kystlandskapet i planområdet har strandberg, kystlynghei, engarealer og strandeng som bør ses i sammenheng 
selv om areal av de enkelte naturtypene ikke nødvendigvis er så store. Foto: Mathilde Norby Lorentzen 



  17 

5.4 Geosteder  
Det er ingen registrerte geosteder eller vernet natur i undersøkelsesområdet.  

5.5 Arter 

5.5.1 Rødlistede arter 
I undersøkelsesområdet er det i alt registrert 29 rødlistede arter, alle bortsett fra én er innenfor 
artsgruppen fugler (Tabell 1). Siste er Oter (VU). Artene er spredt over 185 funn. Det er særlig 
havelle (NT), ærfugl (NT) og storspove (VU) som har blitt funnet. De rødlistede artene er i stor grad 
knyttet til havet og så og si alle funnene er gjort ved moloen, på noen få grovt stedfestede punkter.  

Tabell 1 Oversikt over rødlistede arter registrert i og rundt undersøkelsesområdet i Askevågen i Hustadvika kommune. 

Norsk navn Status Antall funn 

Havelle* NT 28 

Ærfugl* NT 23 

Storspove VU 21 

Svartand* NT 20 

Tyvjo* NT 10 

Fiskemåke* NT 9 

Bergirisk NT 9 

Krykkje* EN 9 

Sjøorre* VU 7 

Teist* VU 7 

Stær NT 6 

Makrelltærne* EN 6 

Lomvi* CR 4 

Alke* EN 4 

Havhest* EN 3 

Oter VU 2 

Polarsnipe* EN 2 

Ringgås* NT 2 

Hettemåke* VU 2 
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Gulnebblom* NT 2 

Gjøk NT 1 

Gulspurv NT 1 

Taksvale NT 1 

Sandsvale NT 1 

Dobbeltbekkasin NT 1 

Dvergdykker* VU 1 

Sanglerke VU 1 

Bergand* VU 1 

Brushane EN 1 

* - Arter der observasjonene sannsynligvis er knyttet til fugler som hovedsakelig har oppholdt seg ute på 
sjøen, og ikke inne på land.  

Selve utredningsområdet er ut fra vårt kjennskap til området og fuglene sin bruk av landskapet her, 
antagelig av størst verdi for rødlistede kulturlandskapstilknyttede arter som storspove (VU), sang-
lerke (VU), vipe (EN) og stær (NT). Området, med tilknyttede naturtyper, er i hovedsak for lite til at 
slike arter hekker her, men mulig unntak av enkelte par år om annet. Derimot er det utvilsomt viktig 
for fødesøk store deler av året for flere av disse artene, kanskje ikke minst storspove. Det bør også 
framheves at dette er en av de sikreste lokalitetene for tornirisk i distriktet, en sørlig, regionalt 
sjelden kulturlandskapsart. Under feltarbeidet i 2019 ble det ellers gjort observasjoner av sommer-
fuglen purpurgullvinge her, en uvanlig, kulturlandskapstilknyttet art i generell tilbakegang, der dette 
utgjør en utpostlokalitet for regionen. 

5.5.2 Fremmedarter 
Tabell 2 og Figur 9 viser tidligere registrerte fremmede arter og de som ble funnet under feltarbei-
det. Tilsammen er det to arter fordelt på fire funn. Det ble sett én platanlønn (SE) og tre antatt 
sitkagran (SE), alle ved og i massetaket. Det er verdt å nevne at fremmedartene er begrenset i 
utstrekning i undersøkelsesområdet slik at bekjempelse kan være mulig her.  

Tabell 2 Oversikt over fremmede arter i undersøkelsesområdet i Askevågen i Hustadvika kommune. 

Art Status Antall 

Sitkagran* SE 3 

Platanlønn SE 1 

*-Antatt denne art. Alternativet er lutzgran (krysningen mellom sitkagran og hvitgran), som har samme 
status. 
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Figur 9 Fremmede arter i undersøkelsesområdet, fordelt på art (Kun kategoriene HI, PH og SE). 

 
Figur 10 Antatt sitkagran (SE) i forgrunnen og platanlønn (SE) i bakgrunnen. Observert i massetaket. Foto: Mathilde Norby 
Lorentzen 
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Figur 11 Antatt sitkagran i spredning i massetaket. Foto: Mathilde Norby Lorentzen 
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6 VURDERING AV VERDI  
Alle områdene ble verdisatt etter håndbok V712 (Tabell 3 og Figur 12). Naturtypene naturbeitemark 
og kystlynghei fikk hhv. stor og middels verdi. Funksjonsområdet med kystlandskapet får stor verdi 
for landskap og middels verdi for arter, mens de bebygde og sterkt påvirkede arealene er uten 
spesiell betydning. Verdivurdering av de ulike delområdene er vist i tabellen under. Figur 12 viser 
området med naturtyper, verdisatt etter håndbok V712.   

Tabell 3 Alle områder i undersøkelsesområdet i Askevågen ble verdisatt etter håndbok V712. 

Delområde Beskrivelse 
Lokalitetskvalitet etter 
Miljødirektoratets in-
struks 

Verdi etter DN-
håndbok 13 

Verdi etter V712 

Naturtyper 

Valen 
Naturbeitemark/kystlynghei 
og semi-naturlig strandeng 

Høy kvalitet B Stor verdi 

Haugneset Kystlynghei Moderat kvalitet B Middels verdi 

Landskapsøkologiske funksjonsområder 

Kystlandskap Kystlynghei, strandeng, 
naturbeitemark 

  Stor verdi 

Økologiske funksjonsområder for arter 

Kystlandskap Kystlynghei, strandeng, 
naturbeitemark 

  Middels verdi 

 
Figur 12: Verdivurdering av naturtyper i undersøkelsesområdet etter V712. 
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7 ØKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLET 
BELASTNING 

Kystlynghei, strandeng og naturbeitemark er alle naturtyper som er i tilbakegang og inngår i truede 
naturtyper. Tilbakegangen skyldes i stor grad opphør av beite/brenning, nedbygging, gjødsling og 
oppdyrking. Presset og tilbakegangen virker fortsatt å være betydelig.  

Kystlandskapet i undersøkelsesområdet er allerede preget av utbygginger og andre tiltak. Figur 13 
viser at fra 1960 og frem til 2018 har det blitt gjort inngrep her, med veier, molo, massetak og 
bygninger. Minst konflikt er det ved realisering av parkeringsplassen da dette allerede kun er sterkt 
endret mark. Hotellet og lagerbygget ligger delvis på sterkt endret mark og fragmenter av kystlyng-
hei (disse var ikke store nok til å tas ut som egne naturtypelokaliteter). Stien med utsiktspunkt gir 
størst konflikt da det berører deler av en registrert verdifull naturtype og kystlandskap med beite. 
Der stien og utsiktspunktet legges vil disse kvalitetene svekkes og arealene fragmenteres. Spesielt 
vil dette kunne komme i konflikt med beite i området. Selv om arealbeslaget er lite er likevel disse 
arealene, og annen ikke-registrert natur, en del av et kystlandskap med tilhørende artsmangfold 
som må ses i sammenheng, både som et landskapsøkologisk område og som et funksjonsområde 
for arter. Den samlede belastningen på kystlandskapet og naturtypene, hvis beite i restarealene 
opprettholdes, vurderes som middels stor. 

Selv om berørt areal er lite i en større sammenheng, så kan den samlede belastningen bli stor. Dette 
gjelder særlig hvis tiltaket fører til at beite av restområdet opphører. Mens storfebeite tidligere var 
utbredt langs hele kystlinja mot Hustadvika, er det nå omtrent bare her i Askevågen og på den 
nærliggende Maletangen at dette fortsatt opprettholdes på strandenger og rester av naturbeite-
mark (samt på noen mindre partier mellom Vikan og Bud). Gjengroing, oppdyrking/oppgjødsling og 
nedbygging har ført til en sterk tilbakegang i slike miljøer i distriktet de siste ti-årene. Muligens 
gjenstår nå under 5% av velhevdete slike areal her, sammenlignet med for 50-60 år siden. Opphører 
beitet på Askevågen betyr det antagelig grovt sett en reduksjon på mellom 25 og 35% av restarea-
lene. 
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Figur 13 Endringer i landskapet fra 1960 til 2018 viser hvilke inngrep som har blitt foretatt i og rundt utredningsområdet 
de siste 60 årene. Fra et lite småbruk i sør, et par andre hus og et par naust i nord, har det blitt bygd molo, veier, flere 
naust og anlagt et steinbrudd. Likevel framstår dette området nå som et av de mest intakte på kystlinja mot Hustadvika, 
da gjengroing og nedbygging er dominerende de fleste andre steder.  

 
Figur 14 Strandeng som allerede er påvirket og fragmentert av tidligere veiutbygging utover langs Askevågen. Arealet er 
for lite til å tas ut som en naturtype, men er en del av kystlandskapet og må ses i sammenheng med de andre miljøene 
rundt. Foto: Mathilde Norby Lorentzen 
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8 BESLUTNINGSRELEVANT USIKKERHET 
Statens vegvesen sin håndbok V712 (2018) presiserer at det er viktig å klarlegge hvor sikre forutset-
ningene for analysene er, med andre ord redegjøre for eventuell usikkerhet.  

Registreringsusikkerhet: Planområdet er ganske lite og oversiktlig, og det antas at alle verdifulle 
naturtyper i undersøkelsesområdet har blitt fanget opp av tidligere undersøkelser. Artsgrunnlaget 
for relevante arter, unntatt insekter og marklevende sopp, virker ganske godt kartlagt på forhånd. 
Potensialet for flere interessante insekter og sopp er til stede. Det er en usikkerhet knyttet til om 
alle de rødlistede fuglene faktisk er observert inne i undersøkelsesområdet eller utenfor da mye har 
ganske grov nøyaktighet. Mange arter er knyttet til havet og er mest sannsynlig bare observert fra 
land, men det er også en god del arter som primært bruker å sees på land. En relevant usikkerhet 
ligger også i at det ikke er tatt direkte kontakt med personer som er eller har vært aktive fuglekikke-
re i området (ut over våre egne registreringer her). Enkelte av disse sitter opplagt med en del rele-
vant informasjon som ikke er lagt ut på Artsobservasjoner og dermed blitt tilgjengelig på Artskart. 

Usikkerhet i verdi: Det er litt usikkerhet i vurdering av verdi for naturtyper innenfor området. Der-
som noen viktige arter (eksempelvis interessante insektarter) har blitt oversett eller ikke var tilstede 
på registreringstidspunktet kan dette likevel ha medført en lavere verdi av naturtyper enn de skulle 
hatt. Sannsynligheten antas likevel å være ganske lav, og antagelig ikke gi utslag på samlet verdi.  

Det er en noe høyere usikkerhet i verdivurderingen for landskapsøkologiske funksjonsområder og 
økologiske funksjonsområder for arter. Denne usikkerheten gjør at føre-var-prinsippet må benyttes 
i noen grad. Årsaken til høyere usikkerhet ligger begrenset (men litt) i det lokale datagrunnlaget, 
men i større grad i hvordan dette skal verdisettes. Dette som følge av både metodiske svakheter og 
kunnskapsmangel om hvordan artene benytter området og hvor viktig det er for dem. 

Usikkerhet i påvirkning: Det er liten usikkerhet knyttet til påvirkningen tiltakene vil ha på de regist-
rerte naturtypene. Det er usikkerhet knyttet til om tiltaket vil vanskeliggjøre fortsatt beiting og om 
det vil føre til økte forstyrrelser på fuglelivet.  

Grunnet noe kunnskapsmangel knyttet til verdivurderingen for landskapsøkologiske funksjonsom-
råder og økologiske funksjonsområder for arter vil det også være usikkerhet i påvirkning. Dette dels 
fordi vi ikke kjenner godt nok til bruken av området for disse artene, men også fordi vi kjenner for 
dårlig til hvordan utbyggingen vil slå ut.  

Usikkerhet i vurdering av konsekvens: Som følge av litt usikkerhet i verdi og en noe usikkerhet i 
påvirkning vil det også være en noe usikkerhet i konsekvens.  



  25 

9 NATURMANGFOLDLOVEN §§ 8-10 
I dette kapittelet følger en gjennomgang av §§ 8-10, og vurdering av hvorvidt disse er besvart.  

9.1 § 8 – Kunnskapsgrunnlaget 
Området ble i 2019 systematisk undersøkt med hensyn på rødlistede arter, fremmede arter og 
naturtyper etter Miljødirektoratets instruks. I tillegg er det gjort flere fugleregistreringer i området 
og det ble i 2020 gjort en ny kartlegging av naturtyper og arter. Kunnskapen er i første rekke basert 
på tidligere undersøkelser, men også fra egen befaring. Planområdet er lite og avgrenset. Samlet 
sett vurderes kunnskapsgrunnlaget som godt sett i forhold til tiltakets størrelse og kjente og poten-
sielle naturverdier i undersøkelsesområdet.  

Usikkerhet knyttet til naturverdier og inngrep anses som relativt liten, men det er ikke gjort insekt-
undersøkelser. Det er heller ikke gjort egne undersøker knyttet til de marine områdene. Selv om det 
er gjort mange fugleregistreringer her så er det lite kunnskap om området sin betydning som økolo-
gisk funksjonsområde for ulike fuglearter.  

9.2 § 9 – Føre-var-prinsippet 
Føre-var-prinsippet skal benyttes hvis det foreligger fare for alvorlige og irreversible, vesentlige 
skadevirkninger på naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet anvendes som følge av for liten kunnskap 
om økologisk funksjonsområde for arter og dels metodisk usikkerhet knyttet til landskapsøkologiske 
funksjonsområder. Uten egen kartlegging av insekter, bør føre-var-prinsippet også slå inn her inntil 
mer informasjon foreligger. 

9.3 § 10 – Økosystemtilnærming og samlet belastning 
Økosystemtilnærmingen og den samlede belastningen står beskrevet i kapittel 7.  
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10 AVBØTENDE OG KOMPENSERENDE TILTAK  

For å begrense påvirkningen av tiltaket på kystlandskapet anbefales det å bruke mest mulig allerede 
nedbygd areal og gjøre minst mulig inngrep ellers. I tillegg bør en iverksette tiltak som gjør at hus-
dyrbeitet blir opprettholdt, samt at en unngår forstyrrelser av både beitende husdyr og fugler i 
beiteområdet. Et solid gjerde satt opp på en måte som hindrer at både folk og eksempelvis hunder 
vil forsøke å passere det anbefales derfor. Nå er det bare et enkelt strømgjerde, der folk kan gå over 
samt hunder krype under. Et strømgjerde med flere tråder eller et permanent nettinggjerde på de 
mest utsatte partiene for uønsket ferdsel vil der kunne være et egnet forebyggende tiltak for å 
unngå konflikter.  

Ved å flytte stien mer ut fra selve beitemarken og nærmere havet vil påvirkningen på beitearealene 
minke (Se forslag avgrenset i rødt i Figur 15). Dette må selvsagt avveies mot sikkerhet for folk som 
skal gå der (det kan blant annet være attraktivt å oppsøke stedet under kraftig vind, men da er 
samtidig faren at høye bølger kan skape farlige situasjoner i strandsona). Dagens gjerde går stedvis 
et godt stykke vekk fra veien og hindrer beiting av disse områdene, dvs. disse arealene er i gjengro-
ing med busker og trær (Svart merking i Figur 15 og vist i Figur 16). For å kompensere for tapte 
beiteområder kan gjerdet flyttes nærmere veien og inntil de foreslåtte tiltakene parkeringsplass, sti 
og utsiktspunkt (Forslag markert i gult i Figur 15).  

 
Figur 15 Dagens gjerde (delvis markert i svart) foreslås flyttet ned mot vei, parkeringsplass og sti for å øke beitearealet og 
holde tre- og busksjikt nede (Forslag markert i gult). Rød avgrensing viser forslag til alternativ sti som minker konfliktni-
vået med beitemark.  
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Figur 16 Her kan en se gjerdet går et stykke vekk fra veien. For å få mest mulig beiteareal og hindre gjengroing så foreslås 
det å flytte gjerdet nærmere vei, sti og parkeringsplass. Foto: Mathilde Norby Lorentzen 

Den registrerte naturbeitemarken bar litt preg av gjødsling. For å forbedre naturverdiene i beite-
marken bør gjødsling helst unngås i framtiden. Det samme gjelder tilleggsfóring av beitende husdyr. 
Slik kan en på sikt få økt innslaget av naturengplanter og øke mengden beitemarkssopp.  

Gjennom kartleggingen kom det frem at kystlyngheiene i sirkelen i Figur 17 bar preg av noe gjengro-
ing med busker, trær og fremmede arter. Dersom arealene ikke beites så anbefales dette gjeninn-
ført. I tillegg bør busker, trær og alle fremmede arter fjernes. En bør ta forhåndsregler ved behand-
ling av infisert masse med fremmede arter for å hindre spredning, og bekjempelse av disse bør 
følges opp i kommende år. Gjødsling av kystlynghei unngås. Et annet kompenserende tiltak vil være 
å fjerne leplantefelt med sitka-/lutzgran (markert med pil) og andre forekomster der en ser spred-
ning.  
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Figur 17 Kompenserende tiltak kan være fjerning av fremmede arter (punkter), åpne opp kystlyngheien i sirkelen og fjerne 
leplantefelt (pil) og andre fremmede bartrærforekomster. Spesielt der en ser synlig spredning.  

10.1 Andre positive tiltak  
Et kompenserende tiltak kan være å etablere ugjødslet eng med naturlig forekommende arter på 
forstyrret mark som kan avses til dette. I tillegg kan en vurdere eng på takene til byggene som er 
foreslått (så sant den ikke blåser vekk). Andre positive ting kan være å etablere kunstige reirplasser 
for fugl (som kan observeres fra utkikkspunkt, men skjermet fra forstyrrelse) og informasjonsskilt 
om naturmangfoldet/fuglene/kystlandskapet. Eksempler på reirplasser kan være: små opphøyde 
plattformer for fiskemåke, reirskjul på nærliggende øyer for ærfugl, samt hekkehyller for krykkje på 
naust og i massetaket. Generelt sett bør alle fremmede arter fjernes fra området for å hindre 
spredning til verdifull natur.  

10.2 Oppfølgende undersøkelser 
Kartlegging av insekter og beitemarksopp kan være aktuelt å prioritere av oppfølgende undersøkel-
ser. I tillegg mer systematiske registreringer av fuglelivet, både i form av takseringer av fugl på land 
og trekkende og overvintrende vannfugl. 

Dersom det blir aktuelt med en større utfylling eller andre store inngrep i marine miljøer bør dette 
undersøke nærmere med tanke på påvirkning for naturmangfoldet.  
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1 GRUNNLAG
Følgende informasjon danner grunnlag for rapporten:

• Vannledningsnett Askevågen
• e-post slukkevann Finn Kjetil Viken
• Illustrasjonsplan hotell 1_250
• Plantegning 1_250
• Snitt A-A
• Snitt B-B
• Snitt E-E
• Telefon med Maria Hummelsund

1.1 Formelle forhold
De branntekniske forhold reguleres av Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan- og
bygningsloven) av 1. juli 2009 nr. 71 med endringer [1]. Videre fastlegges brannsikkerhetsnivået av Lov om
vern mot brann, eksplosjon og ulykker med farlig stoff og om brannvesenets redningsoppgaver av 14. juni
2002 [2]. Funksjonskrav til sikringsnivå stilles i Byggeteknisk forskrift 2017 (TEK17) [3].

Byggteknisk forskrift 2017 (TEK17) [3] er benyttet i prosjekteringen av søknadspliktige tiltak i prosjektet.

For å dokumentere de branntekniske løsningene kan generelt en av tre modeller benyttes:

• Preaksepterte løsninger angitt i veiledning til teknisk forskrift (VTEK) [4]

• Analytisk brannteknisk prosjektering, der det velges å fravike fra preaksepterte ytelser gjennom å
verifisere brannsikkerheten analytisk.

• Blandingsmodell, basert på preaksepterte løsninger som grunnlag og aktuelle fravik dokumenteres
ved bruk av brannteknisk analyse og/eller beregninger.

Det benyttes preaksepterte løsninger for dette prosjektet da ikke fravikes fra VTEK. Ut fra byggets
kompleksitet, er tiltaket prosjektert i tiltaksklasse 2 for brannsikkerhet, iht. Byggesaksforskriften (SAK10) [5].
Sweco Norge erklærer ansvarsrett i tiltaksklasse 2 i forbindelse med prosjektet.

Kontrollform som er benyttet er egenkontroll (sidemannskontroll). Det kreves i tillegg uavhengig kontroll av
brannkonseptet grunnet tiltaksklasse 2 for prosjektering. Ansvarlig foretak for uavhengig kontroll av
brannkonseptet er på dette tidspunktet ikke kjent.

Dette branntekniske prosjekteringsgrunnlaget (BP) inneholder brannteknisk prosjektering på ytelsesnivå1, og
angir branntekniske løsninger og krav som de øvrige prosjekterende og utførende aktørene må ivareta
videre i detaljprosjektering2 og utførelse. Løsningene som er angitt i denne rapporten bygger på VTEK,
versjon av 12.12.2017.

1 Fastsettelse av overordnete branntekniske prosjekteringsforutsetninger, jfr. Byggforskseriens blad 321.025-026, nivå A
[8][9].
2 Jfr. Byggdetaljblad 321.027 [10]
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1.2 Prosjekteringsforutsetninger
Prosjekteringsforutsetninger Kriterier
Oppdragsgiver Arctic Landscape Hotels AS
Tiltakshaver Arctic Landscape Hotels AS
Ansvarlig prosjekterende Sweco Norge AS
Ansvarlig kontrollerende Ikke kjent
Ansvarlig søker Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
Gårds- og bruksnummer 94 / 134
Adresse Askevågen 200, 6433 Hustad
VTEK lastet ned 01.02.2021
Prosjekteringsmodell Preaksepterte løsninger, da det er valgt å ikke fravike fra VTEK
Dokumentasjonsform Preaksepterte krav
Kontrollform Egenkontroll og sidemannskontroll samt uavhengig kontroll
Tiltaksklasse for brann 2 iht. Byggesaksforskriften (SAK) [5]
Antall tellende etasjer 1
Grunnflate Kontorbygg med hybel og

peisestue
110 m2

Overnattingsrom / hytter, 10 stk 30 m2 pr  stk,  totalt  370  m2

inkludert trapper og balkonger.
Fellesbygg 1 (selskapslokale) 202 m2

Fellesbygg 2 30 m2

Fellesbygg 3, fire bygg totalt 43 m22
Totalt 755 m2

Bruk/virksomhet Selvbetjente «hytter» med tilhørende kontor og fellesrom /
selskapslokale

Risikoklasse Selvbetjent hytte / overnattingsrom
Hybel for personal

4

Fellesbygg 1, 2 og 3 5
Kontor 2

Brannklasse 1
Personbelastning To personer i hvert overnattingsrom, totalt 20 personer.

Personale
Selskapslokale: Maksimalt 144 basert på gulvareal på 202 m2.
(verifiseres)

Plassering til nabobebyggelse Avstand til tomtegrense er 4 meter. Da nærmeste nabobygg
(eksisterende) er bygget på tomtegrensen vil det være mindre enn 8
meter til nærmeste nabobygg.

Aktive og passive
brannsikringstiltak

• Heldekkende brannalarmanlegg kategori 2 med direkte varsling
til 110 sentral

• Ledesystem
• Manuelt slokkeutstyr
• Brannklassifiserte bygningsdeler

Spesifikk brannenergi 50 – 400 MJ/m2 omhyllingsflate Iht. Byggdetaljblad 321.051 [14].
Brannfarlige varer og
eksplosjonssikring

Bruk og oppbevaring av produkter som defineres som farlig stoff må
ivaretas jfr. DSB «Forskrift om håndtering av farlig stoff» med
tilhørende veiledning og ulike temaveiledninger ved bruk og
oppbevaring av farlige stoffer.

Trafoer og branntekniske forhold knyttet til slike er kun delvis
underlagt krav i VTEK, men må utføres iht. «Forskrift om elektriske
forsyningsanlegg» med tilhørende veiledning []. Se §11-5 kap. 2
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Det forutsettes at det ikke oppbevares brannfarlig vare i strid med § 6 i
Forskrift om håndtering av brannfarlig, reaksjonsfarlig og trykksatt stoff
med veiledning av 2010 [12].

Særskilt brannobjekt Ikke kjent p.t
Brannvesenets innsatstid Hustadvika Brann- og redning, Rådhuset med innsatstid ca 25 minutter
Særskilte vedtekter i
kommunen

Ikke kjent p.t.

Forutsetning fra eier / bruker Ikke kjent p.t
Forutsetninger og
begrensninger knyttet til
prosjekterings- og byggefase

Tiltaket oppføres i risikoklasse 4 da overnattingsrommene kan
sidestilles med selvbetjente hytter, campinghytter og campingenheter.
Dette er fordi det er enkle rømningsforhold med kun en vei inn / ut.

Spesielle forhold knyttet til
bruksfasen

Ikke kjent p.t
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2 BRANNTEKNISK KONSEPT
Dette brannkonseptet er utarbeidet av Ida Camilla Gjestland, godkjent for brannteknisk prosjektering i
tiltaksklasse TKL3. Kontroll er gjennomført av Fredrik Fikse, godkjent for prosjektering i Tkl2. Løsninger er
diskutert med Per Brekke, godkjent i tiltaksklasse Tkl 3. Løsningen bygger for øvrig på tidligere verifiserte
løsninger gjennomført av Sweco Norge AS. Kontroll er dokumentert ved sjekkliste og kontrollkopi.

I dette kapitlet er branntekniske løsninger angitt tabellarisk. Som vedlegg til denne rapporten foreligger det
branntegninger som viser brannteknisk inndeling av bygget.

Figur 1. Plassering av tiltaket er markert med rødt

2.1 Overordnet brannstrategi
I det videre beskrives overordnet brannteknisk strategi.

Tiltaket prosjekteres i risikoklasse 2, 4 og 5 da tiltaket er å anse som selvbetjente «hytter» med tilhørende
kontor og fellesrom / selskapslokale. Det er enkle og korte rømningsforhold og personene i byggverket kjenner
rømningsforhold og rømningsveier og kan bringe seg selv i sikkerhet. I «hyttene» er det utgang tilnærmet
direkte til det fri da det kun er en trapp ned til sikkert sted.

På bakgrunn av at tiltaket kan plasseres i risikoklasse 4 og det ikke kreves heis i hyttene er det ikke behov for
sprinkling av hyttene.

Tiltaket er vurdert til å skulle tilfredsstille slokkevannskapasitet som for småhusbebyggelse.
Slokkevannskapasiteten må derfor være minimum 20 l/s, fordelt på minst to uttak, og ha kapasitet for minst 1
times tapping.

Avgrensning av tiltaket,
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Det er på dette stadiet i prosjekteringen kun mottatt en overordnet tegning og et 3d bilde av tiltaket.
Branncelleinndeling av resepsjonsbygg må detaljeres når etasjeplaner og snitt foreligger. På bakgrunn av
dette er det ikke identifisert følgende:

• Heis
• Trapperom
• Installasjonssjakter
• Brannceller i ulike plan
• Nøyaktig plassering av utganger fra fellesbygg

Løsningene som presenteres i denne rapport er basert på følgende hovedstrategi:
• Tiltaket består av selvbetjente «hytter» med tilhørende kontor og fellesrom / selskapslokale
• Bæresystemet skal tilfredsstille R 30 [B 30]
• Branncelleinndelingen skal tilfredsstille EI 30 [B 30]
• Det installeres heldekkende brannalarmanlegg i alle områder
• Fra fellesbyggene og kontorbygget rømmes det direkte til det fri.
• Fra hyttene rømmes det til utvendig trapp eller via balkong.
• Det installeres høytsittende ledesystem
• Det installeres utstyr for manuell slokking
• Bygget er godt tilgjengelig for slokkemannskap

2.2 Kravspesifikasjoner
Videre er det angitt hvilken dokumentasjonsmetode som er benyttet, og hvilket fagområde som har ansvar
for å videreføre disse ytelseskravene i videre prosjektering av bygget.

Følgende forkortelser er benyttet:

Forkortelse Fagområde
ARK Arkitekt
LARK Landskapsarkitekt
RIB Rådgivende ingeniør bygg
RIE Rådgivende ingeniør elektro
RIV Rådgivende ingeniør VVS
RIBR Rådgivende ingeniør brann

Dersom detaljprosjekterende og utførende har spørsmål knyttet til det branntekniske
prosjekteringsgrunnlaget innenfor eget fagområde, eller i grensesnittet mot andre fagområder, forutsettes det
at RIBr (Sweco) kontaktes. Det forutsettes videre at roller og samspillet mellom brannrådgiver og de øvrige
impliserte foretak skjer slik det fremgår av SINTEF Byggforsk Byggdetaljbladene 321.025-028 [8][9][10][11]
og RIF ansvarsmatrise [7].

Tabellene er splittet opp tilsvarende oppbyggingen av TEK, der angivelsene med § er samsvarende med
kravreferansene. Spesielt viktige branntekniske installasjoner har fått egne tabeller.

§ 11-4 Bæreevne og stabilitet
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Brannmotstand på bærende
hovedsystem

R 30 [B 30] RIB Branncellebegrensende
konstruksjoner må
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Brannmotstand på
sekundærbæresystem
(inkludert etasjeskillere og
takkonstruksjoner som ikke
er del av hovedbæresystem
eller stabiliserende)

R 30 [B 30] understøttes av bærende
konstruksjoner med
tilsvarende eller høyere
brannmotstand (R-krav).

Det vises til §11-6 / §11-7 for
særskilte krav til seksjonerings-
/brannvegger.

Takkonstruksjoner R 30 [B 30]
Trappeløp, innvendig Ingen krav
Utvendig trapp Ingen krav
Balkonger, utkragede bygningsdeler o.l. må ha forsvarlig
innfestning for å hindre nedfall. Tyngre bygningsdeler, som
for eksempel balkonger, må forankres i byggverkets
hovedbæresystem.

RIB/
(ARK)

§ 11-5 Sikkerhet ved eksplosjon

Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Det er på dette stadiet av prosjektering ikke fremkommet
opplysninger om forhold som representerer særskilt
eksplosjonsfare, herunder eksempelvis bruk/oppbevaring
av brannfarlig vare (gasser, væsker, stoffer).

ARK
RIV
RIE

All bruk og oppbevaring av farlige
stoffer skal tilfredsstille krav og
retningslinjer angitt i DSB Forskrift
om håndtering av farlig stoff med
tilhørende veiledning og
temaveiledninger.
RIBR må konsulteres dersom
aktuelt.

§ 11-6 Tiltak mot brannspredning mellom byggverk
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Avstand til grense er 4 meter. Avstand til eksisterende
nabobygg er mindre enn 8 meter da nabobygg er ført
opp i eiendomsgrensen. Byggverkene i tiltaket og
eksisterende byggverk er å anse som lave byggverk.

ARK Med lave byggverk menes byggverk
med gesims- eller mønehøyde inntil
9,0 meter.

Sikring mot brannspredning mellom byggverk (tiltaket
og eksisterende byggverk i nabogrense) utføres med
branncellebegrensende bygningsdel på tiltaket som er
mindre enn 8 meter fra eksisterende byggverk:

• EI 30 [B 30]

ARK Se branntegning.

Byggverk i samme bruksenhet kan oppføres uten
branncellebegrensning mellom byggverkene når det
ikke ville vært krav til branncellebegrensning mellom
funksjonene utført som ett byggverk.

ARK Se branntegning hvilke byggverk
dette gjelder.

§ 11-7 Brannseksjoner
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Det er ikke behov for intern seksjonering da samlet
areal av bygget ligger innenfor preaksepterte
arealgrenser.

ARK Preaksepterte arealgrenser uten
behov for seksjonering er bruttoareal
1 800 m2 pr etasje ved installasjon
av brannalarmanlegg.



RAPPORT SIDE 10 AV 25

\\noporfs001\OPPDRAG\32615\10222423_Askevågen_RIBr\000\06 Dokumenter\10222423 Brannkonsept_A.docx

§ 11-8 Brannceller
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Følgende må være egne brannceller:

• Rømningsvei
• Hvert enkelt gjesterom i overnattingsbygg
• Hvert enkelt forsamlingslokale
• Store hulrom
• Hulrom over nedforet himling i rømningsvei

hvor det er kabler som utgjør en brannenergi på
mer enn 50 MJ per løpemeter hulrom eller
korridor.

• Tekniske rom som betjener flere andre
brannceller.

• Rom for hovedtavle
• Tavlerom som ligger i tilknytning til rømningsvei
• Innsatsvei for brannvesenet
• Boder

ARK Eventuelle etasjeskillere skal være
branncellebegrensende.

Branncelleinndeling fremgår av
vedlagt branntegning.

Brannmotstand branncellebegrensende bygningsdeler:
• EI 30 [B 30]

ARK

Dør, luke og vindu i branncellebegrensende bygningsdel
Dør og luke i branncellebegrensende bygningsdel skal
generelt ha samme brannmotstand som konstruksjonen
den står i og ha klasse Sa.

ARK Se branntegninger for eksakt
brannmotstand for dørene.

Dører som ikke tilfredsstiller Sa-
klassifisering skal dører ha anslag
og tettelist på alle fire sider.

Dør i eller til rømningsvei i branncellebegrensende vegg
kan ha brannmotstand

• EI2 30-Sa [B 30].

ARK Se branntegninger for hvilke dører
dette gjelder.

Dør til og i hovedatkomst og hovedrømningsvei skal
kunne åpnes med åpningskraft på maksimum 30 N.

ARK Dette gjelder for utgangsdører.

Dette gjelder også når brannalarm
er utløst og vil vanligvis innebære at
selvlukkende dører (med dørpumpe)
må ha dørautomatikk og ha UPS
frem til dør.

Dører må lett kunne åpnes slik at de er enkle å bruke
for alle personer. Kraften som kreves for å åpne en
rømningsdør, dvs. dør til og i definerte rømningsveier,
skal ikke overstige
• 30 N for dør til og i hovedadkomst og i

hovedrømningsvei.
• 67 N for øvrige dører
Dette vil vanligvis innebære at selvlukkende dører (med
dørpumpe) må ha automatisk døråpner.

ARK/
RIE

Vindu i branncellebegrensende bygningsdel må
generelt ha tilsvarende brannmotstand som veggen den
står i. For vinduer som ikke skjermer rømning gjelder
følgende unntak etter VTEK§11-8 tabell 3:

• Vinduer i motstående parallelle yttervegger der
avstand mellom glassflatene er mindre enn 3
meter kan ha ett vindu EI 30 eller begge EI 15.

• Vinduer i motstående parallelle yttervegger der
avstand mellom glassflatene er mellom 3 og 6

ARK Vindu med brannmotstand må ikke
kunne åpnes i vanlig brukstilstand.

Se branntegninger for forslag til
løsning.
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
meter kan være utført med ett vindu i E 30 eller
begge EI 15

• Vinduer i innvendige hjørner der avstand er
mindre enn 2 meter kan være utført med ett
vindu EI 30 eller begge EI 15.

• Vinduer i innvendige hjørner der avstand er
mellom 2 og 4 meter kan ha ett vindu E 30 [F
30] eller begge EI 15

§ 11-9 Materialer og produkters egenskaper ved brann
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Innvendige overflater og kledninger
Overflater i brannceller:

• D-s2, d0 [In 2]

Kledninger:
• K210 D-s2, d0 [K2]

ARK

Overflater i brannceller som er rømningsvei:
• B-s1, d0 [In 1]

Overflater på gulv:
• Dfl-s1 [G]

Kledninger:
• K210 B-s1,d0 [K1]

ARK

Overflater i eventuelle sjakter og hulrom:
• B-s1, d0 [In 1]

Kledninger:
• K210 B-s1,d0 [K1]

ARK

Nedforet himling i rømningsvei
Eventuell nedforet himling i rømningsvei må ha
brannmotstand:

• A2-s1, d0 [In1 på begrenset brennbart underlag]
og

• Må ha et opphengssystem med brannmotstand
minst 10 minutter.

Eller:

Himlingen må bestå av kledning som tilfredsstiller
klasse:

• K210 A2-s1, d0 [K1-A].

ARK

Overflater og kledninger i eventuelle hulrom over
himlingen må ha minst like gode branntekniske
egenskaper som overflatene og kledningene i
rømningsveien for øvrig.

ARK

Utvendige overflater og ytterkledning
Overflate på ytterkledning:

• D-s3,d0 [Ut 2]
ARK

Overflate i hulrom: ARK
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
• Ingen krav

Taktekking:
• BRoof(t2) [Ta]

ARK

Utvendige rømningstrapper:
• Overflater på gulv:

o Dfl-s1[G]

• Kledninger:
o K210 A2-s1,d0 [K1]

ARK

Isolasjon
Isolasjon som benyttes i tak med uspesifisert
brannmotstand (dvs ikke dokumentert R klasse) må
tilfredsstille klasse:

• A2-s1, d0 [ubrennbart/begrenset brennbart]

ARK

Isolasjon i konstruksjoner må tilfredsstille klasse:
• A2-s1, d0 [ubrennbart/begrenset brennbart]

ARK

§ 11-10 Tekniske installasjoner
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Gjennomføring av kanaler, kabler og andre installasjoner
gjennom branncellebegrensende konstruksjoner, må
branntettes.

RIV/
RIE

Gjennomføringer i branntekniske
skiller skal utføres iht.
Byggforskserien 520.342
Gjennomføringer i brannskiller [15].
Brannisolering skal utføres i
samsvar med produktgodkjenninger.

Ventilasjonsanlegg
Dersom det installeres boligventilasjon på rommene
stilles det ingen krav til strategi for disse
ventilasjonsanleggene ved en brann.

RIV Utførelse av ventilasjonsanlegg er
ikke avklart.

Detaljprosjektering av brannkrav til ventilasjonsanlegg
skal utføres etter en av følgende strategier:
I: Steng inne strategi
II: Trekk ut strategi
III: Blanding av steng inne/trekk ut

RIV Det henvises til Byggforsk detaljblad
520.352 Brannsikring og røyksikring
av balanserte ventilasjonsanlegg
[15].

Trekk-ut:
Ventilasjonsanlegget skal gires opp til fullt prosjekterte
luftmengder ved en brann for å redusere brannspredning
via ventilasjonskanalene Beskyttelse mot
branngasspredning skjer gjennom trykkavlastning av
kanalsystemet. Ved detektert røyk i tilluftskanal etter
aggregat skal anlegget stoppe.

RIV Ventilasjonsaggregater som kun
forsyner en branncelle, trenger ikke
styres.

Kanaler og ventilasjonsutstyr mv. må være festet slik at
de ikke faller ned og bidrar til økt fare for brann- og
røykspredning.

RIV/
RIE

Ventilasjonsanlegg må utføres i materialer som
tilfredsstiller A2-s1,d0 [ubrennbare materialer]. For
kanaler gjelder dette hele tverrsnittet. Unntak kan gjøres
for små komponenter som ikke bidrar til spredning av
brann.

RIV/
RIE

Dersom det skal installeres kjøkken i hybelen (i
kontorbygget) gjelder følgende:

RIV/
RIE

I tilslutning mellom komfyrhette og
avtrekkskanal kan det benyttes
fleksible kanaler.
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Fra kjøkken i småhus kan det benyttes avtrekkskanal av
materiale som tilfredsstiller klasse S2-s1,d0 [ubrennbart
materiale] eller kanal av materialer som tilfredsstiller
klasse E, samt fleksibel kanal av spiralfalset aluminium.
For eventuelt storkjøkken gjelder:

• Avtrekkskanaler fra storkjøkken, frityranlegg og
lignende må utføres med brannmotstand EI 30
A2-s1,d0 helt til utblåsningsristen, eventuelt
føres i egen sjakt med samme brannmotstand.

• Slokkeanlegget skal kunne løse ut både
automatisk og manuelt.

• Strøm og gasstilførsel skal frakobles automatisk
ved aktivisering av anlegget.

• Slokkemediet skal være godkjent for matfett og
hindre re-antenning etter slokking.

• Slokkeanlegget skal i tillegg til å dekke frityr,
koke- og stekeinnretninger også minimum dekke
ventilasjonshette med fettfilter og
ventilasjonskanal i henhold til systemkrav.

I tillegg til automatisk slokkeanlegg er det krav til
manuelt håndslokkeapparat, minimum 6 liter,
brannklasse 75F

RIV /
RIE

Det er ikke avklart om kjøkkenet vil
bli utført som storkjøkken eller med
frityr.

Ref. «Sikkerhetsforskrift for
brannsikring av frityr, koke- og
stekeinnretninger i kommersielle
kjøkken» [30].

Det skal dokumenteres at system
funksjonalitet oppfyller krav i NFPA
17A. [30].

Ytelsen til slokkeanlegget skal være
testet i henhold til UL 300 [Feil! Fant
ikke referansekilden.].

Vann- og avløpsrør, sentralstøvsugeranlegg o.l.
Rørgjennomføringer i brannskillende konstruksjoner må
tettes med tettemasse som er klassifisert for den
aktuelle bruken og har samme brannmotstand som
konstruksjonen for øvrig

Unntak gjelder for støpejernsrør med ytre diameter til og
med 110 mm som føres gjennom murte og støpte
konstruksjoner med brannmotstand inntil klasse EI 60
A2-s1, d0 [A60] når det tettes rundt rørene med
tettemasse, eller støpes rundt og konstruksjonen har
tykkelse minst 180 mm. Tettemasse må være klassifisert
for den aktuelle bruken og ha samme brannmotstand
som konstruksjonen for øvrig. Avstanden fra røret til
brennbart materiale må være minst 250 mm.

RIV Hvis flere brennbare rør med
diameter inntil 32 mm føres gjennom
branncellebegrensede konstruksjon,
må avstand mellom de enkelte
rørene være minst 100 mm.

Rør- og kanalisolasjon
Rør og kanalisolasjon skal generelt utføres med klasse
A2L-s1, d0 [ubrennbare eller begrenset brennbare
materialer] eller ha minst samme klasse som de
tilgrensende overflatene.

RIV

Elektriske installasjoner
Kabler som utgjør liten brannenergi (mindre enn ca. 50
MJ/løpemeter korridor/hulrom), kan føres ubeskyttet
gjennom rømningsvei.

RIE

Kabler som utgjør mer enn ca. 50 MJ/løpemeter korridor
/ hulrom må føres i egen sjakt med sjaktvegger som har
brannmotstand tilsvarende branncellebegrensende
bygningsdel.

RIE

Kabler kan ikke legges bak nedforet himling eller
tilsvarende hulrom i rømningsvei med mindre:
• Kablene har mindre enn 50 MJ/løpemeter hulrom

brannenergi, eller

RIE/
ARK
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
• Kablene er ført i egen sjakt med brannmotstand,

eller
• Himling har brannmotstand

Installasjoner som skal ha en funksjon under brann, må
ha tilfredsstillende og sikker strømtilførsel i den tiden
installasjonen skal fungere. Det skal sikres uavhengig
strømforsyning for minst 30 minutter.

RIE Dette gjelder for:
• Brannalarmanlegget
• Alarmgivere
• Nødlysanlegg
• Dørautomatikk

§ 11-12 Tiltak for å påvirke rømnings- og redningstider

Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Sprinkleranlegg
Det stilles ikke krav til installasjon av sprinkleranlegg da
det ikke er krav om heis i tiltaket.

RIV

Brannalarmanlegg
Det skal installeres brannalarmanlegg i bygget i alle
områder. Brannalarmanlegget skal ha alarmoverføring til
110 sentral.

Dette må være i kategori 2, dvs. optiske røykdetektorer i
alle områder.

RIE Brannalarmanlegget må utføres iht.
gjeldende regelverk for brannalarm-
anlegg (NS-EN 54) [24] og NS
3960:2013 [25].

Brannalarmanlegget skal ha batteribackup som sikrer
drift i minimum 30 minutter.

RIE

Akustiske signalgivere må plasseres slik at alarmstyrken
er minst 60 dB i oppholdsrom og soverom når
mellomliggende dører er lukket.

RIE

Anlegget skal prosjekteres i samsvar med NS
3960:2019  og NS-EN 54 serien [17]. Følgende ytelser
skal ivaretas:

• Alarmorganer må aktiveres ved
i. Alarm utløst som ikke er kvittert ut i løpet av 2

minutter
ii. To detektorer utløst
iii. Utløst manuell melder

Alarmorganisering
Alarmorganisering er det totale samspillet mellom
brannalarmanlegg og de organisatoriske tiltak som
iverksettes. Det må utarbeides en alarmorganisering i
bygget med hensikt at anlegget skal kunne detektere,
varsle, melde og aktivere funksjoner (styringer) og tiltak i
bygget på en pålitelig måte. Følgende prosesser må
detaljeres:

Deteksjon Når, hvor og hvorfor aktiveres detektor.
Tekniske tiltak for å unngå feilalarm.
Alarmnivåer – forvarsel, stille alarm, liten
alarm, stor alarm.

Melding/
varsling

Hvem får melding, hvordan mottas den.

RIE
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Oppkobling Hva er koblet opp mot brannalarm på

forskjellige nivåera)
Forrigling mot brannalarmanlegget
Følgende må forrigles mot brannalarmanlegget:

• Dører i brannskiller som ønskes holdt åpne i
daglig bruk etableres med holdemagnet forriglet
mot brannalarmanlegget.

• Styring av eventuelt ventilasjonsanlegg
• Rømningsdører som av spesielle

sikkerhetsmessige grunner holdes låst i
normaltilstand skal gå i ulåst stilling ved utløst
brannalarm.

RIE

Manuell melder
Manuell melder anbefales installert på strategiske steder
på tiltaket. Minimum en melder i hvert «bygg».

RIE

Ledesystem
Rømnings- og fluktveier i bygg i risikoklasse 5
(selskapslokale og fellesbyggene) må ha ledesystem,
dvs ledelys og markeringslys, det må også være
markeringsskilt plassert over alle utgangene.

I kontorbygget må det må være markeringsskilt plassert
over alle utganger.

I hyttene må det være ledesystem i trappene.

RIE Høytsittende ledesystem legges til
grunn for dette bygget.

Tekniske spesifikasjoner for
ledesystem må være iht. NS 3926
[26].

Rømningsmerking skal være synlig og lesbar fra alle
steder i fluktveien og rømningsveien. Lesbarheten
bestemmes av skiltstørrelse og kontrastforhold.

RIE

Ledesystem må fungere i minst 30 minutter etter utløst
brannalarm eller bortfall av kunstig belysning
(strømbrudd)

RIE

Arbeidsplassforskriften stiller krav om nødbelysning der
arbeidstakere kan bli utsatt for fare ved svikt i den
kunstige belysningen, og krav om at rømningsveier og
nødutganger skal være utstyrt med nødlys tilstrekkelig til
å dekke behovet i tilfelle svikt i den ordinære
belysningen. For prosjektering og utførelse av
nødbelysning vises til NS-EN 1838.

Ved prosjektering av byggverk der
arbeidsplassforskriften gjelder, skal kravene i de to
forskriftene ses i sammenheng.
Ledesystem og nødbelysning bør prosjekteres slik at
disse installasjonene samlet sett gir de beste
forutsetningene for rask og effektiv rømning.

RIE

Merking av utstyr
Branntekniske installasjoner som har betydning for
rømnings- og redningsinnsats skal være tydelig merket.
Dette gjelder f.eks. manuelle brannmeldere og sentraler
for brannalarm og nødlys, håndslokkeapparater,
branntepper, spesielle verktøy som har en funksjon ved
rømning og nøkkelbokser.

I tillegg kommer sikkerhetsutstyr plassert i
rømningsveiene (som brannslanger,

ARK/
RIE/
RIV

Det skal merkes med etterlysende
skilt fortrinnsvis av type plogskilt.
Merking skal tilfredsstille NS-ISO
3864-1, NS-ISO 3864-3 og NS-ISO
3864-4 [27], samt NS-EN ISO 7010
[28].
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
håndslokkeapparater, branntepper, spesielle verktøy
som har en funksjon ved rømning og nøkkelbokser) og
spesielt utstyr som er plassert i byggverket for å gjøre
evakuering av personer med nedsatt funksjonsevne
lettere og raskere.
Evakueringsplaner
Det må utarbeides evakueringsplaner for tiltaket.
Innholdet i disse må minst være iht. VTEK §11-12

ARK /
RIBr

Evakueringsplaner må foreligge før
bygget tas i bruk.

§ 11-11 / § 11-13 / § 11-14 Tilrettelegging for rømning og redning
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Utforming og innredning
Forbindelsen fra ethvert arbeids- eller oppholdssted til
rømningsvei skal være oversiktlig, uten hindringer og ha
færrest mulige retningsforandringer.

ARK

Rom som deles med foldevegg må ha rømningsvei som
angitt for en branncelle.

ARK Rømningsveien kan ikke gå via
foldeveggen.

Utgang fra branncelle
Fra hver branncelle skal det være:

• Minst en utgang til sikkert sted
eller

• utganger til to uavhengige rømningsveier
eller

• en utgang til rømningsvei som har to alternative
rømningsretninger som fører videre til
uavhengige rømningsveier eller sikre steder

ARK Fra fellesbyggene og kontorbygget
rømmes det direkte til det fri.

Da det er mindre enn 150 personer i
hvert av fellesbyggene er det
tilstrekkelig med en utgang direkte til
det fri. Nøyaktig plassering av
utgangene må avklares.

Fra hyttene rømmes det til utvendig
trapp eller via balkong.

Fra hyttene er den ene av to rømningsveier utgang til
balkong. For balkong som har underkant til og med 5,0
meter over planert terreng er det ikke behov for tiltak.
Der det er fra 5- 7,5 meter over planert terreng må det
være atkomst til fastmontert stige med ryggbøyler. Ved
større høyder må det være atkomst fra rømningsvindu til
utvendig trapp.

ARK Stige eller trapp må ha avstand
minimum 2,0 meter fra vindu i
underliggende plan, eller være
skjermet mot flammer og
strålevarme fra brannpåvirkning fra
brannceller i underliggende plan.

Utgang fra brannceller som bare er beregnet for
sporadisk personopphold kan gå gjennom annen
branncelle.

ARK

Avstand i fluktvei
Avstand fra et hvilket som helst sted i en branncelle til
nærmeste utgang må ikke være lengre enn 50 meter.

ARK Dette gjelder for kontor (risikoklasse
2)

Avstand fra et hvilket som helst sted i en branncelle til
nærmeste utgang må ikke være lengre enn 30 meter.

ARK Dette gjelder for fellesbyggene
(risikoklasse 5)

I den tid branncelle eller rømningsvei skal benyttes til
rømning av personer, skal det ikke kunne forekomme
temperaturer, røykgasskonsentrasjoner eller andre
forhold som hindrer rømning.

ARK

Dører til rømningsvei
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Dør skal slå ut i rømningsretningen. ARK

Dør til rømningsvei fra branncelle som er beregnet for et
lite antall personer kan slå mot rømningsretning.

ARK Med et lite antall personer menes
inntil 10.

Utadslående dør i yttervegg som er utgang eller
rømningsvei må ikke kunne blokkeres av snø eller is.
Takoverbygg, snøfangere på tak og lignende vil kunne
forhindre dette.
Dør til rømningsvei skal ha tilstrekkelig bredde og
høyde, og den skal være lett å åpne uten bruk av
nøkkel.

ARK

Dør til rømningsvei må ha fri bredde minimum 0,86 m.  ARK Dette gjelder for kontor og for
hyttene.

Dør til rømningsvei må ha fri bredde minimum 1,16 m.  ARK Dette gjelder i fellesbyggene.

Dør til rømningsvei må ha fri høyde på minimum 2,0 m. ARK

Dør til rømningsvei må lett kunne åpnes slik at den er
enkel å bruke for alle personer.

ARK

Selvlukkende dør, benevnt C [S], kan settes i åpen
stilling ved hjelp av elektromagnetiske holdere som
utløses og lukker døren ved brannalarm. Døren må
kunne åpnes igjen med dørautomatikk eller manuelt
med åpningskraft i samsvar med § 12-15.

ARK

Dør til rømningsvei må ha et låsesystem som gjør det
mulig å vende tilbake, dersom rømningsveien skulle
være blokkert, med mindre andre tiltak gir tilsvarende
sikkerhet.

ARK

Dør til rømningsvei kan være låst når byggverket har
brannalarmanlegg og låsesystemet åpnes automatisk
ved alarm. I tillegg må det være tydelig merket knapp for
manuell åpning av døren.
Det kan aksepteres inntil 10 sekunder tidsforsinkelse på
den manuelle åpningsmekanismen.

ARK

Nattlåser må utføres slik at de ikke kommer i strid med
kravene til sikker rømning.

RIE

Avbruddsfri strømforsyning må fungere i minst 30
minutter.

RIE

Dør i rømningsvei må være utført for sikker rømning ved
at døren må kunne åpnes manuelt med ett grep og uten
bruk av nøkkel.

RIE Dette gjelder for utgangsdørene i
fellesbyggene.

Generelle krav rømningsvei
Avstand fra dør i branncelle til nærmeste trapp eller
utgang til sikkert sted må være;

a) maks 15 meter der det er tilstrekkelig med en
trapp / utgang

b) Maks 15 meter der det er utgang til korridor med
sammenfallende rømningsretnig

c) Maks 30 meter der det finnes flere trapper eller
utganger

ARK

Samlet fri bredde i rømningsvei må være minimum 0,86
meter.

ARK Dette gjelder for kontorbygg og for
hyttene.

Samlet fri bredde i rømningsvei må være minimum 1,16
meter.

ARK Dette gjelder for alle fellesbyggene
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§ § 11-15 Tilrettelegging for redning av husdyr
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Ikke aktuelt. -

§ 11-16 Tilrettelegging for manuell slokking
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Alle fellesarealer inkludert kontor må installeres med
brannslanger som rekker inn i alle rom.

ARK /
RIV

Hyttene må installeres med håndslokkeapparat eller
brannslanger som rekker inn i alle rom.

ARK /
RIV

Håndslokkeapparater kan være
pulverapparater på minimum 6 kg
med ABC-pulver, eller skum- og
vannapparater på minimum 9 liter
eller på minimum 6 liter og med
effektivitetsklasse minst 21A etter
NS-EN 3-7 Brannmateriell -
Håndslukkere Del 7: Egenskaper,
ytelseskrav og prøvingsmetoder[16]

Det kan benyttes formfast
brannslange (husbrannslange) med
innvendig diameter på minimum 10
mm

Brannslokkeutstyret skal være tydelig markert med skilt.
Skiltene må være etterlysende (fotoluminiscerende) eller
belyst med nødlys.
Tilvisningsskilt for slokkeutstyr må stå på tvers av
ferdsretningen.

RIV For materiell som krever
bruksanvisning, skal denne finnes
på eller ved materiellet.

Merking av slokkeutstyr gjelder ikke i
overnattingsrommene.

§ 11-17 Tilrettelegging for rednings- og slokkemannskap
Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Adkomstvei
Det må være tilrettelagt for kjørbar atkomst helt frem til
hovedinngang og brannvesenets angrepsvei i byggverk.

ARK/
LARK

Atkomstveier for innsats fra brannvesen skal
tilfredsstille:

• Kjørebredde
• Stigning maks
• Fri kjørehøyde
• Svingradius (ytterkant vei)
• Akseltrykk
• Boggitrykk

ARK /
LARK

Dette vil bli avklart med
brannvesenet.

Oppstillingsplass
Oppstillingsplasser må markeres/skiltes for å sikre
snørydding og at det ikke henstilles andre biler eller
gjenstander på plassen.

LARK Oppstillingsplass merkes best ved å
sette opp skilt i hver ende av
plassen. Nødvendig bredde, hvilke
laster som dekket er beregnet for
og hvor det kan kjøres og stilles opp
høyderedskap på oppstillingsplass
bør også angis på skiltet
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Følgende dimensjonerende kriterier for oppstillingsplass
kan legges til grunn:

• Biloppstillingsplass for maskinstige (bredde):
• Lengde oppstillingsplass
• Stigningsforhold på oppstillingsplass:
• Maksimal punktbelastning for støttebein:

ARK /
LARK

Dette vil bli avklart med
brannvesenet.

Tilkomst inne i bygning
Inngangsdør og dører til de enkelte rommene må lett
kunne åpnes ved hjelp av universalnøkkel som
plasseres slik at den er lett tilgjengelig for brannvesenet.

ARK

Atkomsten som skal benyttes for rednings- og
slokkeinnsats må lett kunne åpnes av brannvesenet.

ARK /
LARK

Alle deler av en etasje må kunne nåes med maksimalt
50 m slangeutlegg. Avstand regnes fra nærmeste
brannskille.

ARK

Eventuelt oppforet tak må være tilgjengelig for
brannvesenet via utvendig eller innvendig atkomst.

ARK Brannvesenets høyderedskap
ivaretar tilkomst da øverste takflate
er lavere enn 23 m over
oppstillingsplass.

Dersom oppforet tak er større enn
400 m2 må det ha flere atkomster og
ikke mindre enn én atkomst for hver
400 m2.

Hulrom må være tilgjengelige for inspeksjon på
følgende måter:
• Sjakter kan sikres med luker i topp og bunn av

sjakten. Inspeksjonsluker i topp og bunn av sjakten
må ikke svekke sjaktveggens brannmotstand.

• Hulrom over nedforet himling installeres med luke i
himling, eller ved at himling består av nedfellbare
eller løse elementer. Avstand mellom to
inspeksjonsluker i himling bør ikke være større enn
10 m.

ARK

Vannforsyning
Brannkum/hydrant bør være innenfor 25-50 m fra
inngangen til hovedangrepsvei. Det må være
tilstrekkelig antall brannkummer/hydranter slik at alle
deler av bygningsmassen dekkes.

RIVa Nøyaktig plassering avklareres med
brannvesenet.

Slokkevannskapasiteten må være minimum 20 l/s,
fordelt på minst to uttak, og ha kapasitet for minst 1
times tapping.

RIVa Da tiltaket er å sammenlignbar med
småhusbebyggelse med hensyn til
etasjeantall og brennbare
konstruksjoner.

Merking av utstyr og orienteringsplan
Det må være en orienteringsplan ved inngangen til
hovedangrepsveien.

ARK Denne må inneholde nødvendig
informasjon om brannskillende
bygningsdeler, rømnings- og
angrepsveier, slokkeutstyr,
branntekniske installasjoner (blant
annet alarmanlegg) og viktig
personell, samt oversikt over
særskilte farer i sammenheng med
brann og ulykker.

Branntekniske installasjoner som har betydning for
rednings- og slokkeinnsats skal være tydelig merket. ARK
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Kravspesifikasjon Ansvar Kommentar
Herunder må minimum følgende merkes:

• Vannkilde (brannvannuttak)
• Brannalarmsentral
• Styring av ventilasjonsanlegget

3 DETALJPROSJEKTERING, BYGGE- OG BRUKSFASE
3.1 Detaljprosjektering
De enkelte prosjekterende (arkitekt, RIB, RIV, RIE, LARK, evt. med flere) må utarbeide oversiktlig og lett
tilgjengelig dokumentasjon som viser at angitte ytelsesnivå i brannstrategien er oppfylt. Detaljprosjektering
(tegninger og beskrivelser) må gi godt nok underlag for det arbeid som skal utføres på byggeplass, slik at de
branntekniske kravene tilfredsstilles.

Det må legges særlig vekt på funksjoner og bygningsdeler/detaljer hvor svikt kan gi større konsekvenser enn
nødvendig. Eksempler på slike deler og detaljer er:
- lås, beslag og dørautomatikk (skallsikring sett mot rømningsfunksjoner)
- røykventilering
- himling med overliggende kanal- og kabelføringer
- gjennomføringer i brannskillende konstruksjoner

De forhold som er relevante i prosjektet må tas inn i kontrollplaner/sjekklister for detaljprosjekteringen. Videre
er det viktig at grenseområder mellom ulike fag avklares, f.eks.
- gjennomføringer i brannskillende bygningsdeler
- ansvar for tilslutninger mellom bygningsdeler
- brannisolering av bærende konstruksjoner
- brannslangeskap i branncellebegrensende vegger

Forslag til kontrollpunkter/sjekklister og frekvenser finnes bl.a. i NBI blad 321.027 [10].

Dokumentasjon på detaljprosjektering vil typisk omfatte tegninger og beskrivelser, beregninger og/eller
sertifikat og godkjenningsdokument for bygnings- og installasjonsdeler. Dokumentasjon på at ytelsesnivåer er
tilfredsstilt kan gjøres ved å følge:

• Sertifiserte eller godkjente løsninger, eksempelvis:
- Byggforskserien – aksepteres normalt uten ytterligere dokumentasjon
- Sertifiserte løsninger. Godkjenning og dokumentasjon fins bl.a. hos:
  Norges byggforskningsinstitutt: NBI Teknisk Godkjenning og NBI Produktsertifisering
  NEMKO Certification Service AS: Produktsertifisering
  SINTEF, Norges branntekniske laboratorium: Produktdokumentasjon

• Standardiserte eller godkjente prøve- og beregningsmetoder
Norske standarder (NS), europeiske standarder (EN), FG-regelverk, osv.

• Andre prøve- og beregningsmetoder
Metoder som ikke er sertifisert eller godkjent og ikke er basert på standardiserte eller anerkjente prøve- og
beregningsmetoder kan benyttes, men da med et vesentlig større dokumentasjonsbehov (bør være restriktiv).

• Dokumentasjon av kvalitative ytelsesnivåer
For områder hvor ytelsesnivåer er gitt med kvalitative utsagn må fagkyndig vurdering fra prosjekterende legges
til grunn for valg av løsning (eksempel - utforming av rømningsveier).
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3.2 Byggefase
Kontroll av kritiske områder må tas inn i kontrollplaner/sjekklister for utførelsen. Forslag til
kontrollpunkter/sjekklister og frekvenser finnes bl.a. i NBI blad 321.028 [11].

Entreprenører/utførende (UTF) skal utføre kontroll på egne fagområder (KUT). I dette inngår kontroll og
dokumentasjon av branntekniske krav sett opp mot branntegninger og beskrivelser. Alle forhold som berører
branntekniske krav skal for ettertiden fremstå som sporbar dokumentasjon. Type sporbar dokumentasjon kan
være sjekklister, bilder, henvisninger til godkjenninger etc. Eksempel på forhold som må dokumenteres:
- Oppbygging og utførelse av branntekniske konstruksjoner, f.eks. bærekonstruksjoner og

branncellevegger.
- Dører i brannskiller ref. godkjenning / monteringsanvisning.
- Sikring av gjennomføringer eller arbeider på/i forbindelse med brannskiller.
- Funksjonstest av brannalarmanlegg og andre branntekniske installasjoner.

Eksempel branntetting
Merking av gjennomføringer skal utføres med tanke på krav til sporbarhet fra leverandør. Med sporbarhet
inngår mulighet å kontrollere:
- At benyttet produkt samsvarer med de branntekniske forutsetningene (EI 60 / EI 90 osv).
- Når gjennomføringen er tettet
- Hvilket firma og montør som har utført arbeidet.
- At det via tegninger eller arbeidsrapporter skal være mulig å finne den bestemte gjennomføringen.

Tverrfaglig kontroll av brannverntiltak
Dette innebærer kontroll av utførelse mht. overordnede branntekniske funksjoner på tvers av de enkelte
ansvarsområdene, og er en egen funksjon som kommunen kan kreve ivaretatt for byggverket.

En tverrfaglig uavhengig kontroll av utførelse utover den KUT det enkelte fag skal ivareta vil ikke erstatte
entreprenørens egenkontroll.

Kontrollen innbefatter gjennomgang av konstruksjonsmåter, utførelseskontroll og eventuelt etterkontroll med
hensyn på at passive og aktive brannverntiltak blir utført som forutsatt, funksjonskontroll av aktive
brannverntiltak og kontroll av at gjennomføringer gjennom skillekonstruksjoner blir systematisk tettet etter
klassifisert tetningsmetode og dokumentert som bygget.
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3.3 Branntekniske forhold i bruksfasen
Dersom bygget defineres som særskilte brannobjekt medfører det at krav om kontroll og vedlikehold av
forutsatte brannverntiltak skal tilfredsstilles. Dette iht. Internkontrollforskriften [6] og Brann og
eksplosjonsvernloven [2] med tilhørende Forebyggendeforskriften [13]. I det følgende informeres det om krav
til brannteknisk dokumentasjon i driftsfasen.

Krav til branndokumentasjon:
Branndokumentasjonen som skal utarbeides for driftsfasen skal i tillegg ivareta de organisatoriske og
driftskravene som fremkommer forskriftene nevnt ovenfor. Denne rapporten legges inn som dokumentasjon
på kravspesifikasjonene til selve bygningen, og benyttes som ett av flere grunnlag i branndokumentasjonen.

Følgende forhold skal ivaretas i branndokumentasjonen:
• Beskrivelse av tekniske installasjoner og bygningsmessige konstruksjoner.
• Nødvendige instrukser og planer.
• Rutiner for å ivareta forskriftens krav til drift og vedlikehold av branntekniske tiltak.
• Rutiner for service av teknisk brannsikringsutstyr og egenkontroller.
• Rutiner for unormal eller varierende risiko
• Brannøvelser og opplæring

Krav til Evakueringsplan
For byggverk i risikoklasse 5 og 6, øvrige byggverk for publikum og for arbeidsbygninger, skal det foreligge
evakueringsplaner før byggverket tas i bruk. Evakueringsplanen må være tilpasset det enkelte byggverk ut fra
bruk, virksomhet og enkeltpersoner som har behov for assistanse.

En evakueringsplan må blant annet omfatte:
• Prosedyrer for rapportering av brann og andre situasjoner som krever evakuering.
• Beskrivelse av hvilke omstendigheter eller situasjoner som krever evakuering.
• Beskrivelse av kommandolinjer for intern organisasjon.
• Oppgavebeskrivelser for personer som har en rolle under evakueringen, inklusiv de som skal assistere

personer som har behov for hjelp til å komme ut av byggverket. Oppgavebeskrivelsen må være definert
med hensyn til personer med ulike typer funksjonsnedsettelse. Det kan være behov for spesielt utstyr som
vil gjøre evakuering av personer med funksjonsnedsettelser lettere og raskere.

• Plan for øvelser. Øvelsene må være realistiske med hensyn til assistert rømning.
• Rømningsplaner. Dette er tegninger som viser planlagte fluktveier og rømningsveier og utganger, og

plassering av slokkeutstyr og manuelle brannmeldere. Rømningsplaner er beregnet for personer som
oppholder seg i bygget og inneholder ofte også en kort branninstruks, forklaring av symboler og en
markering for "Her står du".

Krav til branntegninger:
• Det skal finnes oppdaterte brannplaner og snittegning som viser” som bygget” brannceller, rømningsveier,

brannslanger, håndslokkere m.m.
• Områdeplan som viser kjøreveier og oppstillingsplasser for brannvesenet, samt angrepsveier til bygningen
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Det er ikke utført detaljerte beregninger av

nedbørsmengder. Anlegget er slik plassert at bebyggelsen

må utføres med høy grad av robusthet mot nedbør,

slagregn og sjødrev. Alt regnvann ledes til grunn fra

takflater. Grunnen består hovedsakelig av et tynt lag

stedlige løsmasser på fjell og infiltrasjonsevnen vurderes

som liten. Tomtens topografi er vist i overvannsplanen.

Overflatevann vil renne fra tomtens høyeste del langs

veien, og ut til sjø.
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From: Børre Skodvin
To: Maria Hummelsund
Subject: FW: NVEs svar på konkret forespørsel for detaljregulering Askevågen - GBnr 94/134 mfl i Hustadvika kommune

og aktsomhetskart for flom
Date: Monday, May 4, 2020 11:05:00
Attachments: image001.png

 
 

From: JSA Office <office@jsa.no> 
Sent: Saturday, May 2, 2020 16:38
To: Børre Skodvin <borre.skodvin@jsa.no>
Subject: Vs: NVEs svar på konkret forespørsel for detaljregulering Askevågen - GBnr 94/134 mfl i
Hustadvika kommune og aktsomhetskart for flom
 
 

-------- Opprinnelig melding --------
Fra: Ole-Jakob Sande <ojs@nve.no>
Dato: ons. 29. apr. 2020, 12:27
Til: JSA Office <office@jsa.no>
Kopi: HUSTADVIKA KOMMUNE <postmottak@hustadvika.kommune.no>
Emne: NVEs svar på konkret forespørsel for detaljregulering Askevågen - GBnr 94/134 mfl i
Hustadvika kommune og aktsomhetskart for flom
Vi viser til e-post 23.04.2020.
 
Aktsomhetskartet for flom viser dessverre feil i noen områder der nærhet til sjøen påvirker
avgrensing av aktsomhetsområda. For deres område kan vi ikke se at det er noen vassdrag eller
bekker som kan medføre flom i vassdrag.
 
Hensyn til havnivåstigning og stormflo er et mer aktuelt tema, og det må tas høyde for økt havnivå
og stormflo (inkl. bølgehøyde). Dette høre ikke under NVEs ansvarsområde, og vi viser til
Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) sin veileder om temaet og Statens kartverk
sin nettside https://www.kartverket.no/sehavniva/ benyttes som grunnlag for vurderinger.
 
 
Med helsing

Ole-Jakob Sande
Senioringeniør
Avdeling: Skred- og vassdragsavdelinga
Seksjon:  Region vest
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22 95 95 45/90 88 78 30 
E-post: ojs@nve.no
Web: www.nve.no 

mailto:borre.skodvin@jsa.no
mailto:maria.hummelsund@jsa.no
mailto:ojs@nve.no
mailto:office@jsa.no
mailto:postmottak@hustadvika.kommune.no
https://www.dsb.no/veiledere-handboker-og-informasjonsmateriell/havnivastigning-og-stormflo/
https://www.kartverket.no/sehavniva/
mailto:ojs@nve.no



 

Fra: Arkivet <Arkivet@nve.no> 
Sendt: torsdag 23. april 2020 15.36
Til: Region Vest <rv@nve.no>
Emne: VS: Detaljregulering i Askevågen
 

Fra: Maria Hummelsund 
Sendt: torsdag 23. april 2020 14:44
Til: NVE 
Kopi: Børre Skodvin 
Emne: Detaljregulering i Askevågen
Hei
Vi er i gang med å utarbeide en detaljregulering i Hustadvika kommune. Hensikten med
detaljreguleringen er å legget il rette for etablering av landskapshotell på eiendommen gnr 94/bnr
134, og utsiktspunkt på en del av eiendom gnr 94/bnr 104.
Planområdet ligger på Haugnesstranda i Askevågen, og har et samlet areal på 33,2 daa. Ut i fra NVE
sitt aktsomhetskart ligger store deler av planområdet innenfor aktsomhetsområde for flom. Vi er
derfor avhengig av å innhente uttalelse fra fagkyndige i arbeidet med planen, og ønsker å komme i
kontakt med noen som kan gjøre rede for bakgrunnen for flomfaren innenfor planområdet, og
hvordan dette bør utredes videre i forbindelse med reguleringsarbeidet. Er det noen hos dere som
kan bistå med dette?
Mvh Maria
Maria Hummelsund
Jensen & Skodvin Arkitektkontor AS
Sinsenveien 4D
0572 Oslo
Norway
T 22994899
T 92013664

mailto:Arkivet@nve.no
mailto:rv@nve.no
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STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 
Postboks 2520 
6404  MOLDE 
 
 

 

 
Deres ref:   Vår ref Saksbehandler Dato 

2017/7857 2020/1457-50 Mona Skram Rustad 27.08.2021 

 

Hustadvika kommune - Detaljregulering for Askevågen 
landskapshotell: Anmodning om trekking av innsigelse 

Viser til merknad «Hustadvika kommune, Fråsegn til offentlig ettersyn, 
Detaljregulering for Askevågen landskapshotell – motsegn», datert 11.08.2021 i 
forbindelse med offentlig ettersyn av ovennevnte detaljregulering. 
 
Med hjemmel i plan- og bygningsloven §§ 4-3 og 28-1 og TEK17 § 7-2 fremmer 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal innsigelse til planen på følgene punkt: 
 

 Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse 
 Mangelfull sikkerhet mot naturfare 

 
 
Mangelfull risiko- og sårbarhetsanalyse 
Da planen avdekker risiko knyttet til stormflo, er planlagte tiltak innenfor 
planområdet plassert i en sikkerhetsklasse. Statsforvalteren er usikre på om 
sikkerhetsklasse F1 er riktig for delene av hotellet som ikke er hotellrom. 
 
Tiltakshaver har nå vurdert tiltaksklassen på hotellet på nytt, og har nå 
plassert hotellet i sin helhet i sikkerhetsklasse F2. ROS-analysen er revidert i 
henhold til dette. I tråd med tiltak for å tilfredsstille sikkerhetskrav i TEK17 § 
7-2 annet ledd skal delen av hotellet som ligger lavere enn + 2,6 meter 
dimensjoneres og utformes for å tåle belastninger ved stormflo, jf. vedlagte 
ROS-analyse, planbeskrivelsen kap. 5.18 og forslag til 
reguleringsbestemmelser pkt. 5.2.1.1. 
 
 
 



 

2 
 

Mangelfull sikkerhet mot naturfare 
Statsforvalteren viste videre i sin innsigelse til at lokale vind- og bølgeforhold 
ikke er inkludert i vurderingen av tilstrekkelig trygg plassering/sikkerhet av 
tiltak mot stormflo.  
 
ROS-analysen er revidert og inneholder nå en vurdering av lokale vind- og 
bølgeforhold. Kilde til vindmåling er meteorologisk institutt. Ved Ona fyr som 
ligger ca. 30 kilometer vest for planområdet ble det i 2019 målt kraftigst og 
hyppigst vind fra sørvest og nordøst. Askevågen har vært utbygd til 
fiskerihavn og havneanlegg, og er skjermet med en molo mot nordvest. 
Planområdet skjermes for bølgepåvirkning fra havet av moloen, Korsholmen 
mot nord og Lamholmen nordøst. Tiltakshaver konkluderer med bakgrunn i 
kunnskap om stedet at planområdet påvirkes påregnelig av vind og bølger. 
Vind- og bølgeforhold vil ikke kreve ytterligere sikkerhetstiltak enn ved 
stormflo. 
 
Med bakgrunn i ovennevnte ber vi Statsforvalteren i Møre og Romsdal trekke 
innsigelsen til detaljregulering for Askevågen lanskapshotell. 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Mona Skram Rustad 
Arealplanlegger 
 
 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ingen håndskrevet signatur 
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Hustadvika kommune  
Detaljregulering for Askevågen landskapshotell  
Trekking av motsegn 
 
Vi viser til dykkar brev den 27.08.2021, der de ber Statsforvaltaren trekkje motsegna til 
detaljregulering for Askevågen landskapshotell.  
 
ROS-analysen er oppdatert. Det er gjort ei ny vurdering av tryggleiksklasse for dei delande av 
hotellet som ikkje er hotellrom. Heile hotellet er no plassert i tryggleiksklasse F2. Vidare er det 
vurdert at det ikkje er vind- og bølgjeforhold i området som må takast omsyn til i planlegginga.  
 
ROS-analysen tilfredsstiller utgreiingskravet i plan- og bygningslova § 4-3. Vidare sikrar planen at 
tiltaka tilfredsstiller tryggleikskrava i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-2 for F1- og F2-tiltak. 
Statsforvaltaren kan trekke motsegna. 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Astrid Buset 
fagsjef-plansamordning 

 

 seniorrådgivar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Fagsaksbehandlar 
Samfunnstryggleik: Renate Frøyen, tlf. 71 25 84 15 
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Hustadvika kommune - detaljregulering - reguleringsplan for 
landskapshotell ved Askevågen - fråsegn ved offentleg ettersyn 
 
Fylkeskommunen utgjer det regionalpolitiske nivået i det norske demokratiet. Fylkestinget 
er øverste mynde. 
 
Fylkeskommunen er på vegner av staten delegert forvaltingsmynde mellom anna innan 
samferdsel, kulturminnevern, vassressursforvalting, naturressursforvalting og friluftsliv, 
men har også viktige roller som pådrivar for regional utvikling og som tenesteleverandør 
innan kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel. 
 
Fylkeskommunens planverk er, saman med lover, forskrifter og retningslinjer styrande for 
korleis dei ulike rollene og oppgåvene blir samordna og løyste, også når vi er høyringspart i 
ulike saker. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for drift og gjennomføring av regionalt planforum. Vi rår til at 
alle kommuneplanar blir lagt fram og drøfta der, før vedtak om offentleg ettersyn. 
 
INNLEIING 
Vi viser til avtale om utsett frist i denne saka, som gjeld eit reguleringsforslag for utvik-
ling av eit såkalla landskapshotell i fleire mindre enkeltbygg i ytre kystsone nær nasjonal 
turistveg. Planarbeidet vart formelt varsla oppstarta i juni 2020, men det har vore dialog 
mellom kommunen, tiltakshavar og fylkeskommunen også i forkant av dette. 
 
Fylkeskommunen har ut frå våre ansvarsområde følgande merknader til framlegget som 
no ligg føre: 
 
MERKNADER TIL PLANFORSLAGET 
Planfaglege merknader 
Planen er i det store og heile godt gjennomarbeidd og grunngitt, og vi er i utgangs-
punktet positive til planframlegget og kanskje særleg til intensjonen som ligg til grunn 
slik han er skilra i planomtalen. Det er likevel slik at intensjonane i planomtalen ikkje 
nødvendigvis er sikra i dei juridisk bindande plandokumenta. Det er dei juridiske ram-
mene i planen som er det primære utgangspunktet for våre høyringsinnspel. Eit naturleg 
følgespørsmål vil då vere om skildringa av planens verknader speglar det reelle hand-
lingsrommet i planen eller om utgreiingane er ufullstendige, jamfør også pbl § 4-2. Vi 
går gjennom nokre punkt nedanfor: 
 
Det samla bygningsvolumet innanfor hotellføremålet er avgrensa av byggegrenser i 
kartet, byggehøgd (4.1.1.2) og utnyttingsgrad (4.1.1.1). Også kravet om saltak og 
minimumshøgd for golv i overnattingsrom påverkar volumet. Formålet BH har eit totalt 
areal på 2.3 daa, og fotavtrykk 1130 m2 BYA vil utgjere omlag 50 % av arealet. Det er 
ingen krav om at dette skal realiserast i fleire bygningsvolum, og planen opnar dermed 
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for andre løysingar som ikkje er skildra verknaden av. Sjå også merknader om kultur-
minne. 
 
Det er vidare presisert at eksisterande kai- og bryggeanlegg ikkje skal vere medrekna i 
BYA. Det betyr i realiteten at tomteutnyttinga kan bli større enn 1130 m2 BYA. Vi har 
ingen merknader til utnyttingsgraden i seg sjølv, men den faktiske utnyttingsgraden er 
ikkje nokon stad omtalt nærare, utan at det må tolkast ut frå teikningar og skisser.  
 
Det er ikkje krav om at eksisterande bygningar skal ivaretakast. Dersom eksisterande 
bygningar blir rivne, vil det oppstå tvil om korleis § 4.1.1.1 i føresegnene skal tolkast. 
"Eksisterande" kan vise til både vedtakstidspunktet og til "ei kvar tid eksisterande". Vi vil 
for ordens skuld påpeike at også nødvendig parkeringsareal på terreng er å sjå som inn-
rekna i BYA, jamfør rettleiar H-2300 B om grad av utnytting. 
 
Ein detalj: 5.2.1 i planomtalen peikar på byggegrensene i planen. Ut frå kartet er det 
byggegrensa i nordaust (ikkje sørvest som i teksten) som er samanfallande med 
formålsgrensa. 
 
Ut frå desse punkta vil vi ikkje tilrå at planen blir eigengodkjent slik ha ligg føre no. Vi  
 
Samferdsel 
Planområdet av gbnr. 94/134 og 94/31 er knytt til fylkesvegnettet via kommunal veg, 
Askevågen, og rører ikkje våre ansvarsområde som forvaltar av fylkesveg 6060 i 
nemneverdig grad. Hustadvika kommune har ansvar for at krysset mellom Askevågen 
og fv. 6060 er dimensjonert, drifta og vedlikehalde slik at det vil tole den auka trafikken 
reguleringsplanen vil medføre. Kryss må vere utforma i samsvar med krav gitt i Statens 
vegvesen si handbok N100, mellom anna kravet til stoppsikt i kryss. 
 
Automatisk freda kulturminne 
Vi er positive til at tiltakshavar vil tilbakeføre naturleg vegetasjon i brotsona til masse-
taket. Vi føreset at tiltaket blir utført på ein skånsam måte og at ein held god avstand til 
den automatisk freda gravrøysa ID 39692 som ligg ca 20 meter unna på Haugneset.  
 
Vi ser at fyrlykta ikkje har vore nemnt tidlegare. Vi er usikre på når denne blei sett opp i 
området og ho ligg utanfor plangrensene. Vi kunne ønske oss at denne blir innarbeidd i 
planen med ei omsynssone C (H570) med tihøyrande retningslinje. 
 
Det står i reguleringsføresegna § 4.3.1.4 at det er tillate å etablere sti til gravminne, 
maksimalt 1,5 meter brei og utforma skånsamt i terrenget, og med utvidingar på eigna 
stader med utsikt.  
 
Her må det kome fram i føresegna at stien også må halde god avstand til det automatisk 
freda kulturminnet, og at opparbeiding må skje i samråd med arkeolog ved kulturav-
delinga i Møre og Romsdal fylkeskommune.  
 
Kulturminne frå nyare tid 
Gjennom planarbeidet har området som blir berørt av hotellprosjektet, blitt vesentleg 
redusert sidan den første uformelle dialogen mellom tiltakshavar og oss. Hotellutbygg-
inga blir konsentrert til området mot vågen, som allereie er bebygd. Dette er i samsvar 
med våre tilrådingar.  
 
Etter vårt syn er det også positivt at det tilrettelagde utsiktspunktet ytst mot vest som 
var nemnt i oppstartvarselet, likevel ikkje er aktuelt. Dei nakne berga vil i seg sjølve 
truleg vere vel så attraktive, som ein stad for å oppleve havet og utsikta mot horisonten 
i nordvest. Likeeins vil det svært enkle, lågmælte utsiktspunktet ytst på moloen utført i 
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regi av Nasjonale turistvegar, bevare sin verdi som det ytste, tilrettelagte reiselivs-
tiltaket.  
 
I innspelet vårt til planarbeidet rådde vi til å innlemme brygga på gbnr 93/6 i plan-
området. Vi forstår at tiltakshavar for sin del ikkje ser ansvar for det. Men regulerings-
planen er uttrykk for kommunen sin politikk, og etter vårt syn bør kommunen ha 
interesse i at den einaste attverande, eldre brygga i dette miljøet blir sikra i ei omsyns-
sone. Vi vil også peike på at brygga ser ut til å få ein vesentleg funksjon i det visuelle 
samspelet med den nye hotellbebyggelsen, jamfør modellillustrasjonane til planen. 
 
Det er ein styrke for prosjektet at det eksisterande steinbrotet blir stelt til og utnytta til 
ei ordna parkering. 
 
I følge planomtalen skal det leggast til rette for 10-12 hotellrom ordna parvis som 
enkelthytter. Men reguleringsføresegnene i § 4.1.1 er etter vårt syn ikkje tilstrekkelege 
for å ivareta denne intensjonen. Det er plankartet og reguleringsføresegnene som til 
saman gir den juridisk bindande ramma for ny utbygging. Planomtalen gjer greie for 
bakgrunn, prosess, omsyn og intensjonar i planen men kan ikkje nyttast direkte som 
styrande for utbygginga. 
 
Planføresegnene set rammer for maksimale høgder og ei øvre, samla arealgrense for 
BYA. Tre og naturstein skal vere hovudmaterialar, og for bygningar med saltak skal 
mønet følge bygget si lengderetning. Men planføresegnene seier ikkje noko om opp-
deling av bygningsmassen for hotellrom og fellesfunksjonar, eller maksimal storleik på 
kvar bygningseining, og manglar også andre føringar for formgivinga. Årsaka er truleg 
ønsket om ein viss fridom når prosjektet skal utviklast vidare og utforminga blir konkret-
isert. Vi har forståing for eit slikt ønske/behov, men vi har også erfaring med at føre-
setnadene for prosjekt som dette kan endrast mykje før gjennomføring, dels også at nye 
aktørar blir involvert over tid, og då må planen vere presis nok til at intensjonane blir 
ivaretatt. 
 
 
KONKLUSJON 
Vi er positive til planforslagets ide og intensjon, slik det kjem fram i planomtalen. Det er 
likevel behov for å sikre desse intensjonane noko betre i føresegnene. Dette gjeld sær-
leg oppdelinga i fleire, små bygningsvolum. Ut frå dette kan vi ikkje tilrå at planen vert 
eigengodkjent slik han ligg føre no. 
 
Dette er grunngitt både ut frå planfaglege argument, jamfør pbl § 4-2 og kulturfaglege 
argument, jamfør nasjonale kulturlandskap og kulturminnelova § 1. 
 
Vi viser til meir detaljerte merknader ovanfor. 
 
 
Med helsing  
  

Ingunn Bekken Sjåholm  Johnny Loen 
Fylkesplansjef  Plansamordnar 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 
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Hustadvika kommune  
Fråsegn til offentleg ettersyn  
Detaljregulering for Askevågen landskapshotell - motsegn 
 
 
Statsforvaltaren er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter 
plan- og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Statsforvaltaren i kommunale planprosessar er å sjå til at 
nasjonale og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk, 
helse, oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Statsforvaltaren sikre at kommunale 
vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
Vi viser til oversending av detaljregulering for Askevågen landskapshotell på høyring.  
 
Statsforvaltaren har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Natur- og miljøvern  
Planlagt parkeringsareal (o_SKF) grensar til to naturtypelokalitetar av regional til nasjonal 
forvaltningsinteresse. Området i nordvest er samansett at naturbeitemark, som er ein sårbar (VU) 
naturtype, strandeng og kystlynghei, begge sterkt trua (EN) naturtypar. Området i sør er kartlagt som 
kystlynghei (EN). Desse naturtypane har stor landskapsøkologisk verdi som funksjonsområde for ei 
rekkje artar. Sjølv om bruken av areala er sikra gjennom føresegner til landbruksføremålet (LL), vil vi 
rå til at ein synleggjer naturverdiane i planen ved bruk av omsynssone for naturmangfald med 
retningslinjer for skjøtsel av areala.  
 
Planføresegnene opnar for å bygge ein 1,5 meter brei sti til gravminnet. Stien er ikkje vist i 
plankartet, og vil kome i konflikt med kystlynghei som er sterkt trua (EN) naturtype. Vi gjer merksam 
på at kystlynghei kartlagt etter NiN-metodikken kan verte ein utvald naturtype etter 
naturmangfaldlova (NML), og dermed bli omfatta av sakshandsamingsreglane i NML §§ 53-56. Per 
dato er det berre A- og B-lokalitetar av kystlynghei kartlagt etter DN-håndbok 13 som juridisk er 
omfatta av forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. Av omsyn til naturmiljøet, 
både biologisk mangfald og landskap, rår vi frå ein tursti med slik standard som føresegnene opnar 
for, utan at det er tatt konkret stilling til traséen.  
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-05-13-512
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Samfunnstryggleik og klimatilpassing 
Planen avdekker risiko knytt til stormflod, og planlagde tiltak er plassert i ein tryggleiksklasse. I 
planomtalen ser vi at parkering og delar av hotellet er plassert i tryggleiksklasse F1, medan 
hotellromma og trafo er plassert i tryggleiksklasse F2. Vi gjer merksam at det er sjølve bygget som 
plasserast i ein tryggleiksklasse. Ein kan til dømes ikkje plassere same byggverk i to ulike 
tryggleiksklassar. Ut frå situasjonsplanen kan det sjå ut som hotellet består av ulike bygg, og det er 
soleis opning for at dei separate hotellbygga har ulike tryggleiksklassar.  
 
Vi er usikre på om tryggleiksklasse F1 er korrekt for dei delane av hotellet som ikkje er hotellrom (vist 
som fellesrom i situasjonsplan). F1-tiltak omfattar bygg med lite personopphald og små økonomiske 
eller andre samfunnsmessige konsekvensar. Retningsgjevande døme er garasje og lagerbygg med 
lite personopphald. F2-tiltak er dei fleste tiltak som legg til rette for personopphald. 
Retningsgjevande døme på F2-tiltak er mellom anna kontor-/industribygg. Det er dermed ikkje 
automatikk i at tiltak som ikkje legg til rette for overnatting er F1-tiltak. 
 
Om ein meiner felleshus for kjøkken, spisesal, havstove osb. gjev lite personopphald, på nivå med 
opphald i garasje/lager, må dette grunngjevast i analysen. Utan betre grunngjeving av val av 
tryggleiksklasse, er vår vurdering at fellesbygga ligg nærare TEK17 sine retningsgjevande døme på 
F2-tiltak enn F1-tiltak. Vi ber de vurdere tryggleiksklasse for hotellet som ikkje består av hotellrom på 
nytt, og grunngje/dokumentere val av tryggleiksklasse i ROS-analysen.  
 
Vidare kan vi ikkje sjå om lokale vind- og bølgjeforhold er inkludert i vurderinga av tilstrekkeleg trygg 
plassering/trygging av tiltak mot stormflod. Vi ber de derfor synleggjere vurderingane knytt til lokale 
forhold, som vind og bølgjer, og om dette er forhold som må takast omsyn til i planlegginga.  
 
Statsforvaltaren meiner ROS-analysen er mangelfull. Val av tryggleiksklasse må 
grunngjevast/dokumenterast, og det må avklarast om det er vind- og bølgjeforhold i området som 
gjer det naudsynt å stille strengare krav til plassering/trygging av tiltak. Inntil dette er gjort, og 
eventuell avdekka/ny risiko- og sårbarheitstilhøve vert sikra gjennom planleggingsverkemidlane, har 
Statsforvaltaren motsegn til planen, jf. plan- og bygningslova §§ 4-3 og 28-1 og TEK17 § 7-2. 
 
Konklusjon 
Statsforvaltaren har motsegn til planen knytt til mangelfull risiko- og sårbarheitsanalyse og tryggleik 
mot naturfare. Val av tryggleiksklasse må grunngjevast/ dokumenterast, og det må avklarast om det 
er vind- og bølgjeforhold i området som gjer det naudsynt å stille strengare krav til plassering eller 
trygging av tiltak. 
 
 
 
Med helsing  
  

Ulf Lucasen (e.f.)  Astrid Buset 
ass. miljøverndirektør 

 

 seniorrådgivar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
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Uttale til offentlig ettersyn av detaljregulering for Askevågen landskapshotell 

- Hustadvika kommune 

Vi viser til brev datert 04.06.2021. 

 

Saken gjelder  

Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for fritids- og 

turistformål (hotell), samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur. 

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen  

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi har også 

ansvaret for Nasjonal turistveg. Statens vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og 

tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, sikkert, og miljøvennlig transportsystem».  

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 

gående og syklende.  

 

Statens vegvesens innspill til planforslaget 

Vegen til og gjennom planområdet er kommunal veg (kv. 1219) og er i reguleringsplanen 

regulert som offentlig kjøreveg (o_SKV). Av vegloven § 1 følger det at offentlig veg er veg 

eller gate som er åpen for allmenn ferdsel og som blir holdt vedlike av stat, fylkeskommune 

eller kommune etter reglene i kapittel IV. 
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Av bestemmelse § 4.2.1.2 går det frem at den kommunale vegen skal begrenses til gitte 

eiendommer. Dette synes å være en privatisering av vegen, og vi tviler på at dette er en 

gyldig bestemmelse for en offentlig veg. Vi vil i den sammenheng bemerke at Statens 

vegvesen Nasjonal turistveg har behov for tilkomst til utkikkspunktet på moloen nord for 

planområdet for inspeksjon, drift og vedlikehold mv.  

 

Vi stiller uansett spørsmål til om det vil være formålstjenlig å stege vegen, da vi antar de 

som er gjester ved hotellet trolig uansett vil ønske å kjøre de ca. 200 meterne helt frem for å 

sette fra seg bagasje mv. for så å kjøre tilbake til parkeringsplassen. Man vil slik i liten grad 

redusere antall kjørende til området. 

   

Konklusjon  

Statens vegvesen viser til våre merknader over og ber om at dette blir vurdert og innarbeidet 

i planen. Vi imøteser en dialog med kommunen for å avklare våre merknader nærmere. 

 

Transportforvaltning midt 

Med hilsen 

 

 

 

Linda Heimen 

seksjonssjef Vidar Neraas 

 senioringeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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NVE si generelle tilbakemelding til offentleg ettersyn av 

detaljregulering for Askevågen landskapshotell i Hustadvika kommune 

Vi viser til oversending av høyringsdokument i brev datert 04.06.2021. 

 

Om NVE 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonalt sektormynde med motsegnkompetanse 

innanfor saksområda flaum-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser i vassdrag og grunnvatn, og 

anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å hjelpe 

kommunane med å forebygge skader frå overvatn gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og rettleiing om korleis nasjonale og vesentlege regionale interesser 

innanfor desse saksområda skal takast omsyn til ved utarbeiding av arealplanar etter plan- og 

bygningslova (pbl).  

På grunn av stor saksmengd i høve til tilgjengelege ressursar har ikkje NVE kapasitet til å gå konkret inn 

i alle reguleringsplanar som kjem på høyring. NVE vil prioritere å gi konkrete innspel og uttalar til 

reguleringsplanar det det vert bede om fagleg hjelp til konkrete problemstillingar. Etter ei fagleg 

prioritering gi vi hjelp til dei kommunane som har størst behov. 

 

NVE si generelle tilbakemelding 

Som planmynde har de ansvar for å sjå til at NVE sine saksområde blir vurdert og ivaretatt i 

planframlegget. Vi har laga ein Kartbasert rettleiar for reguleringsplan som leier dykk gjennom alle våre 

fagområde, og gir dykk verktøy og innspel til korleis våre tema skal takast omsyn til i reguleringsplanen. 

Dersom de ikkje alt har gått gjennom rettleiaren rår vi dykk til å gjere det, og vurdere om våre 

saksområde er teke omsyn til i planen. De må vurdere om planen tek omsyn til nasjonale og vesentlege 

regionale interesser, jf. NVE rettleiar 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs 

saksområder i arealplanlegging. 

De kan også bruke våre nettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og rettleiinga lagt opp etter 

plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/. På NVE sine nettsider finn de koplingar til rettleiarar 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
https://www.nve.no/arealplanlegging/
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og verktøy. Det ligg også mykje arealinformasjon på NVE sine kartløysingar. 

 

Kommunen sitt ansvar 

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.  

De kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret hjelp i saka. 

 

 

 

Med helsing 

 

Ann-Kristin Larsen 

fung. seksjonssjef 

Ole-Jakob Sande 

senioringeniør 

 

Dokumentet vert sendt utan underskrift. Det er godkjent etter interne rutinar. 
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Høringsuttalelse - Detaljregulering for Askevågen landskapshotell - 
Hustadvika kommune - Møre og Romsdal fylke 
 
Viser til kommunens oversending 04.06.2021 
 
Etter vedtak 27.05.2021 sak 19 i Hovedutvalg teknisk, miljø og næring er 
detaljreguleringsplanen lagt ut til offentlig ettersyn og samtidig høring. Planen omfatter 
landareal og et mindre sjøareal i Askevågen havn. 
 
Kommunedelplan for Fræna (PlanID 201320) er gjeldende plan, med hhv arealformål Havn 
(HA600), Næringsbebyggelse (N602) og LNF på land. Sjøformålet «Bruk og vern av sjø...» 
(Havneområde sjø vår ikke godkjent formålsbruk i tidligere K-planer). 
 

  
Kommuneplan for Fræna (nå delplan i nye Hustadvika kommune) er gjeldende plan. 
 
Uttalelse 
Statens tidligere utbygde havneanlegg i Askevågen er avhendet. Havna er ikke lenger 
klassifisert som statlig fiskerihavn, og kan derav for vår del utnyttes til andre formål som er 
hensiktsmessig for området. Havna har gode dybdeforhold. 
 
Kystverket har følgende merknader: 
 

 Ved forarbeidet til planen er det kommunisert at fyrlykta på høydedraget 
bak/vest for planområdet har lyssektorer over deler av planområdet, som må tas 
hensyn til for høyder på planlagt ny bebyggelse innenfor planområdet. 
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Dette er fulgt opp av planleggende firma og framgår både i plankart og 
bestemmelser/planbeskrivelse mm. Deler av skissert hotellbebyggelse skal max ha 
8,5m høyde over landnull (NN2000). 

 
Kystverket bemerker imidlertid at retningen på avgrensningslinjen (både plankartet og 
kartet i planbeskrivelsen) ikke er korrekt. Det er her direkte benyttet oppgitte 
sektorlysvinkler for fyrlykta. Vi gjør oppmerksom på vinkelmålinger for lyssektorer er i 
forhold til lengde- og breddegrader (sjøkart). Disse er dreid i forhold til rutenett i stedlige 
landkart. Direkte overføring av vinkler til kommunale kart med sin nordvisning er ikke 
samsvarende. 
 
Avgrensningslinjen mellom byggeformål med begrenset høyde og uten slik 
høydebegrensning, må rettes opp før planen godkjennes. 
 
I planbeskrivelsen bør kart med påførte vinkler tas ut eller erstattes slik man unngår at 
noen mistolker vinkelbruken/vinkelverdiene (se vårt vedlagte kart med 
lengde/breddegrader som sektorvinklene/vinkelmålingene refereres til). 
 
Siste del av side 13 i Planbeskrivelsen sier: 

Fyrlykt: Kystverket har en fyrlykt i Askevågen som er lokalisert sørvest for eiendom 94/134. 
Fyrlykta har en sektorvidde på 124,6 grader, fra 51,4 grader (sør-vest) til 176 grader (nord) 
som går tvers over planområdet. 

 
Avsnittet bør tas ut, alternativt endres som følger: 

Fyrlykt: Kystverket har en fyrlykt i Askevågen som er lokalisert sørvest for eiendom 94/134. 
Fyrlykta har en sektorvidde på 124,6 grader (360-sirkel) og strekker seg inn over 
planområdet.  
 
Evt. ta med dette: 
Lyssektorer måles fra båt til fyrlykt i forhold til lengde- og breddegrader og er fra 51,4 grader 
(sør-vest) til 176 grader (nord) som går tvers over planområdet. Vinkelverdier kan ikke 
benyttes direkte i forhold til nordretning og rutenett i stedlige landkart. 

 
For enkel bruk i plankartet legger vi ved et kart med påført avstand 12,7m fra et kjent 
oppmålt grensepunkt (nordvesthjørne av eiendomsgrensen på 94/134 pr dato). Sektorlinjen 
kan da enkelt rettes opp over planområdet ved å trekke opp en linje direkte fra fyrlykta (vist 
i plankartet) og via det nye punktet 12,7 m nordøstover nåværende eiendomsgrense på 
94/134. 
 
 

 Formålsbruken i sjø er vist som Friluftsområde sjø med bestemmelser om 
diverse tiltak kan iverksettes innenfor sjøformålet.  

 
Etter vår vurdering vil det være mer korrekt å benytte Havneområde sjø utenfor 
eksisterende betongkai på nå regulert havneområde land. Begrensning minimum 5m SØ 
for kaia. (Da med egne bestemmelser om at tiltak ikke kan tillates slik at det er til hinder 
eller fare for manøvrering til/fra kaien). 
 
Alternativt må det settes en begrensningslinje i friluftsformålet sjø fra land og ut til 
formålsgrensen, som begrenser tiltak nærmere enn 5m SØ for eksisterende kai under 
havneformålet. 
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 VA-plan som er vedlagt oppfatter vi til i hovedsak å gjelde utenfor planområdet, 
men viser samtidig mye ledningstilknytninger beliggende i havnebassenget.  
 

Reguleringsplanen er av et begrenset/mindre sjøområde og derav lite retningsgivende for 
framtidig detaljert bruk i og rundt det øvrige bassenget. Uheldig plasserte sjøledninger kan 
ha negativ betydning for eventuell ny bebyggelse, brygger, kaier mm. ved eventuell videre 
utvikling. Hotelldrift tiltrekker seg gjerne også mer båtturister som planen ikke ivaretar med 
bryggeplass, og i så fall må ty til bruk av ankring i bassenget. 
 
Vi anbefaler at vannledninger og eventuelle andre ledningsanlegg i større grad plasseres i 
traseer på land og legges i utkanter rundt havnebassenget. Dette for både å unngå skade 
på sjøledning ved bruk av anker i bassenget og for å unngå at fartøy må etterlate anker 
pga fastsetting i ledninger.  
 
Sjøført utslippsledning fra hotellområdet er forøvrig ikke synliggjort i sjøområdet (lengde, 
dimensjon og utslippspunkt).  
 
Vi gjør oppmerksom på at sjøledninger som andre tiltak i/over sjø også skal godkjennes 
etter havne og farvannsloven, her av kommunal havnemyndighet med godkjenning av 
Kystverket for skiltutforming og plassering av disse på land. Dette, før ledninger kan 
etableres i sjø. 
 
Krav om målte posisjoner for utlagte sjøledning med knekkpunkt og innmålte posisjoner 
mm for plasserte farvannsskilt vil følge av respektive tillatelser etter loven. Dette for 
ajourhold av sjøkart (Kartverket sjødivisjonen) og nasjonalt skiltregister (Kystverket). 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
 
 
Tor Vidar Olsen 

 
 
 
 
Oddbjørn Sæther 

fung avdelingsleder senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og uten påførte signaturer 
 
 
Eksterne kopimottakere: 
MOLDE OG ROMSDAL HAVN IKS Hamnegata 8 6413 MOLDE 
STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL Postboks 2520 6404 MOLDE 
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Offentlig ettersyn Detalj. reg for Askevågen landskapshotell Hustadvika 
kommune 

Viser til Deres brev/e - post datert 4.6.2021, vedrørende ovennevnte sak. 
 
Molde og Romsdal Havn IKS har ingen merknader til detaljereguleringen, men gjør oppmerksom på at 
alle tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i sjøområdet er søknadspliktig i 
henhold til «Lov om havner og farvann» 
 
 
Med hilsen 
 
Bjørnar Akselvoll 
Prosjektleder/havneinspektør 
   

Arve Solholm 
Havnekaptein 
 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur 
 
 
 
 
Kopi til: 
Molde og Romsdal Havn IKS, 360 Administrator 
 

mailto:office@molde-romsdalhavn.no
http://www.molde-romsdalhavn.no/


 

 

Intern 

Svar til Høring - Askevågen landskapshotell Ref 2020/1457-39 
 
Male Bygdahus fungerer som velforening i bygda Male der landskapshotellet 
planlegges. Male Bygdahus har følgene innspill til planene. 
 
-Veibom. Vi ser det som meget uheldig å begrense tilgangen til området etter 
steinbruddet med bom. Det er mange fastboende og turister som ferdes i området av 
ulike grunner og dette er noe vi mener fortsatt må være mulig uavhengig av om det 
etableres hotell eller ikke. Et alternativ er at området kan være stengt av med bom 
f.eks mellom 23.00 og 07.00 hvis intensjonen er å skjerme hotellgjester for trafikk om 
natta. 
 
-Parkeringsplassen. Vi mener at det legges opp til dårlig utnyttelse av arealet i det 
tidligere steinbruddet og at antall parkeringsplasser blir for få til allmenheten.  
 
-Tursti. I forbindelse med dette prosjektet har vi et ønske om at det etableres en tursti 
langs sjøkanten igjennom hele bygda (Askevågen-Feten), dette tror vi både 
hotellgjester, fastboende, turister og befolkningen ellers i kommunen vil kunne få stor 
glede av. 
 
-Tilrettelegging for bobiler. Vi opplever at det er en del villcamping av bobiler spesielt i 
Askevågen, dette skjer både på privat og kommunal grunn. Vi ønsker at det i 
forbindelse med dette prosjektet blir lagt til rette for bobilparkering. 
 
-Regulering. Tiden der Askevågen var ei fiskehavn er forbi og det begynner å bli noen 
år siden eiendommene her ble brukt til næringsvirksomhet. Det er flere grunneiere 
som har søkt om å få gjort om sin næringseiendom til fritidsbolig og enda flere som 
har planer om å søke om dette. Vi mener at dette prosjektet åpner for at man bør se 
hele havnen under ett, dette vil kunne føre til at bygningene som er falleferdige i dag 
kan få nytt liv noe vi mener må være positivt for alle parter. 
 
-Utseene på det foreslåtte hotellet. Vi mener dette skiller seg ut ifra det man forventer 
å se i en tidligere fiskehavn og at man burde prøve å tilnærme seg det utseende man 
allerede har i bygningsmassen som er i Askevågen i dag. 
 
For Male Bygdahus 
Nestleder Bjørn Ove Male 



Grunneiere av Gnr 93 Bnr 6
Per Albin Male
Askevågen 106

Markus Levi Male
Askevågen 28

6433 Hustad

Hustadvika Kommune
Plan og byggesak
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen

Merknader til reguleringsarbeidet med bygging av landskapshotell i
Askevågen.

'i
I

Askevågen 23.07.2021

Vi vil med dette klage på stenging av vei med bom ved massetaket/steinbruddet i Askevågen.
For oss som grunneiere er dette en dårlig løsning, da stenging av veien medfører
vanskeligheter og tungvint bruk for oss. Vi har båter og utstyr som kjøres opp og ned derfra,
spesielt vår, sommer, og høst. Det er også flere fra bygda som bruker å sette ut båt der nede
for en dagstur på sjøen. Askevågen er den eneste plassen det er egnet og tilgjengelig for å
sette ut båt. Dette blir også helt umulig for dem hvis det kommer bom.

Parkeringsplassen som også er planlagt til massetaket/steinbruddet synes vi er lite
gjennomtenkt. Planforslaget er plass for ca. 18 biler og 2 busser, og 12 av plassene skal være
reservert til hotellet. Etter hva vi forstår vil det da være igjen 6 plasser til besøkende.
Ofte er det flere bobiler som overnatter der, dessuten er det mye bil og bobilturister som
kommer nedover for å se.
Hvor skal bobiler og turister parkere når det er bare 6 plasser til rådighet? Bobiler trenger
større plass enn personbiler!

Som nevnt ovenfor er det mye trafikk ned til Askevågen, og mer vil det vel bli.
Askevågen 106 har gårdsplass helt ut mot veien som går forbi. Biler som kjører forbi har stor
fart, ofte mer enn 50 km, og har ikke mulighet å stoppe om det kommer et barn eller dyr ute i
veien. Som en av de undertegnede av dette brevet, og som bor i Askevågen 106 er det absolutt
viktig at det blir fartsdumper og nedsetting av fartsgrense til 30km.

Det er også ønskelig at grunneiere som har eiendom/brygger nede i Askevågen får disse
omregulert til fritidseiendommer.

Med Hilsen
Per Albin Male Markus Levi Male



Fra: Kristian Vågen Male[kristian_male@hotmail.com]
Sendt: 13.08.2021 00:00:51
Til: Postmottak[postmottak@hustadvika.kommune.no]
Tittel: 2020/1457-39 Detaljregulering for Askevågen

Hei

Har følgende kommentarer på denne saken:

Veibom:
Veibommen som er tiltenkt etter parkeringen er vi sterkt imot.
Ønsker absolutt ikke at veien til vår eiendom skal stenges med fysisk hinder.
Om det er en nødvendighet bør denne settes opp etter de private eiendommene, altså etter 93/6.
Dette mener vi kan løses med god skilting.

Asfalt:
Ser at utbygger ønsker å fjerne asfalten.
Dette er vi imot. Om asfalten absolutt må fjernes kan dette gjøres etter eiendom 93/6

Veirett:
Ser eiendom 94/135 ikke står oppført med veirett.
Regner med dette blir endret.

Parkering:
Mener det er i liten grad tatt hensyn til turisme med tanke på parkeringen i bruddet.
Det burde blitt prosjektert inn flere parkeringsplasser til offentligheten, da det er veldig stort trykk med
turister på sommerstid. 

Med Vennlig Hilsen
Asbjørn Male
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