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1. Bakgrunn og formålet med planarbeidet 
På vegne av Norsk Motorklubb avdeling Molde (NMK Molde) fremmes det forslag om 
detaljregulering av et område i Malmedalen. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for 
bilsportanlegg.  
 
NMK Molde har for tiden 280 medlemmer, hvorav omtrent 40 av disse er knyttet opp mot 
bilcrossgrenen. Klubben har siden 1985 hatt egen gren for bilcross og det ble bygget bane for 
det i Årødalen i Molde kommune. Motocrossaktiviteten ble etter hvert tatt opp på ny i klubben 
og også de fikk etablere sin bane ved Årødalen Motorsenter. Dette i form av noen nye traseer 
samt noen felles med bilcrossbanen. Med tiden kom det nye og strengere regler og 
retningslinjer for bilcross og rallycross, dette førte til at motocross og bilcross/rallycross ikke 
lengre lot seg kombinere. Motocrossaktiviteten fikk derfor overta hele området i Årødalen.   
 
Per i dag ligger nærmeste bilcrossbaner i Olsvika (Ålesund) eller på Bjorli. Dette medfører at 
klubbens utøvere ikke får samme treningsmuligheter som andre ellers i landet, og videre at 
rekrutteringen blir vanskelig. Klubben ser at etterspørselen etter et baneanlegg i nærmiljøet er 
stor, dette både fra ungdom og voksne. 
 
Med ønske om å etablere et baneanlegg for rallycross og bilcross har NMK Molde inngått en 
intensjonsavtale med grunneier angående leie av et området i Malmedalen. Grunnen til at de 
ønsker å etablere banen på dette området er, at de allerede er etablert med flere grener på 
eksisterende gokartbane. Videre ser de at området egner seg godt da det ikke vil være i konflikt 
med f.eks. boligområder. Klubben ønsker å etablere et bilcross-/rallycrossanlegg for hele 
regionen for både barn, ungdom og voksne som søker fart og spenning.  
 

2. Beskrivelse av planområdet, dagens situasjon 
Arealbruk 
Det aktuelle området avgrenses av Malmedalselva i nord, fylkesvegen (FV64) i sør og 
eksisterende gokartbane i vest. I øst vil det bli en naturlig avgrensingen der hvor Malmdalselva 
nærmer seg fylkesvegen. Vest for området ligger det en øvelsesbane (NAF) for kjøreopplæring 
og en privat skytebane i tillegg til nevnte gokartbane. 
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Området har ikke vært dyrket, men kan ha vært brukt til beiteområde for husdyr.  
 
Topografi og landskap 
Området ligger der hvor dalen begynner å smalne seg inn, inntil foten av stigningen opp mot 
Skaret i øst. Både i nord og sør er det relativt høye fjell med skogkledde sider. Terrenget på 
selve planområdet er småkupert og kledd med lauvskog, grunnen er preget av elvegrus og 
grunnvannet i området står høyt.  
 

 
Bildet er tatt fra eksisterende avkjørsel til området og viser området vest for planområdet, 
eksisterende gokartbane til høyre på bildet. 
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Bildet er tatt fra eksisterende avkjørsel og viser området østover langs fylkesvegen (mot 
Skaret). 
 

 
Bildet viser eksisterende avkjørsel som går innover langs vestkanten av planområdet i retning 
nord. 
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Utsnitt av planområdet, bildet er tatt fra fylkesvegen og nordover. 
 
Eiendomsforhold 
Området er en del av gnr/bnr 65/1, teig 2. Hele teigarealet er på 938 dekar. Teigen strekker seg 
østover langs fylkesvegen i omtrent 1100 meter målt fra vestkanten av planområdet. Herfra går 
den nordover mot og forbi Malmedalselva før den fortsetter østover langs Malmedalselva i 
omtrent 500 meter. Eiendommen/teigen er ikke oppmålt, grenselinjene vist på kartet er derfor 
ikke helt nøyaktig. Det ble avtalt i oppstartsmøtet at eiendomsgrensen mellom gnr/bnr 65/1 og 
gnr/bnr 65/8 i vest oppmåles. Dette kun i nødvendig utstrekning for planområdet, det vil si fra 
fylkesvegen og nordover til Malmedalselva. 
 
Veisystem og trafikk 
FV 64 er en del av hoved ferdselsvegen mellom Molde og Fræna/Eide. For ferdsel direkte 
mellom Molde og Fræna/Eide går mesteparten av trafikken via Tussentunellen, dette siden 
tidlig på 1990-tallet. Den delen av fylkesvegen som går forbi planområdet; Malmedalen – 
Skaret – Årødalen har etter dette blitt en «alternativ» veg samt at den er tilkomst til boligene, 
hyttene og aktivitetene/tilbudene som ligger langs strekningen. Se kartutsnitt på neste side. 
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Både kartene og bildene ovenfor viser at forbi planområdet har fylkesvegen en rett strekning, 
den bratte stigningen opp mot Skaret starter ikke før man er godt forbi planområdet. Begge 
disse forholdene gjør at det er god sikt i området. Fartsgrensen forbi planområdet er satt til 80 
km/t. 
 

3. Rammer og premisser 
Kommuneplan 
I kommuneplanen er området avsatt til Landbruks- natur og friluftsområde. Malmedalselva er 
som del av kommuneplanen vist på temakart for strandlinjer og viktige elver, temakartene er 
juridisk bindende og det skal være 50 meter buffer fra elven.  
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Utsnitt av kommuneplanen;   

 
 

 
 Utsnitt temakart strandlinjer og viktige elver; 
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Reguleringsplaner  
Det aktuelle planområdet er ikke regulert. Like vest for planområder er det reguleringsplanen 
for gokartbanen som gjelder. Malmedalen – gokartbane har planid 98210 og ble vedtatt 
20.08.1998. Denne ligger like inntil planområdet. Videre vestover er det reguleringsplanen for 
offroadbane og skytebane som gjelder, planid 00030 vedtatt 26.03.2001. 
Utsnitt kart med gjeldende reguleringsplaner; 

 
  
  

4. Viktige problemstillinger for miljø og samfunn  
– forhold som skal vurderes i forbindelse med planarbeidet.  
 
Malmedalselva og buffersonen 
Planforslaget med beskrivelse må vise hvordan det tas hensyn til elven og buffersonen mot 
denne. Stikkord for dette vil være hensyn til biologisk mangfold og mulighet for allmenn 
ferdsel langs elven.  
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Avgrensning av influensområde, sjekk av artsregistreringer, sjekk av 
vurderinger gjort i kommuneplanen, sjekk av sårbarhet for inngrep, omfangsvurdering, 
konsekvensutredning og omtale av konsekvensene for både biologisk mangfold og allmenn 
ferdsel, beskrivelse av mulige avbøtende tiltak. 
 
For å få nok plass til anlegget ønsker tiltakshaver å redusere buffersonen mot elven der hvor det 
er nødvendig. Dette vil medføre at den på enkelt steder blir bare 20 meter fra elven. Det er 
sendt forespørsel til Fylkesmannen angående dette. De svarer at de kan akseptere minimum 20 
meter kantsone langs elven, men at det må avklares med Fræna kommune siden det er 
kommuneplanen som skal sikre buffersonen. Videre svarer de at eksisterende landbruksveg i 
området ikke bør ligge i kantsonen på 20 meter, men at kantsonen bør bevares urørt og med 
naturlig vegetasjon.  
 

 
 

98210  
Malmedalen- 
Gokartbane 

00030  
Malmedalen- 

offroad og 
skytebane  
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Landskap – nær og fjernvirkning 
Problemstillinger knyttet til tiltakets virkning på terreng og landskap, hvordan kan tiltaket evt. 
videreutvikle eller begrense landskapstrekk i området. Det skal beskrives virkninger for 
topografiske særtrekk, synlighet, sårbare områder, grønnstruktur og vegetasjon. 
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Avgrensning av influensområde, omtale av landskapet, vurdering av landskapet 
og sårbarhet for inngrep, omfangsvurdering, eventuelt visualisering, konsekvensutredning og 
omtale av konsekvensene for landskapsbildet, beskrivelse av mulige avbøtende tiltak. 
 
Støy og forurensning 
Planforslaget med beskrivelse må vise hvordan det tas hensyn til miljøverndepartementets 
retningslinjer for behandling av støy i arealplanleggingen, T-1442/12. Retningslinjene gir 
føringer for støygrenser ved etablering av nye støykilder. Planlagt aktivitet på området er 
støyende, og det må tas hensyn til et mye benyttet rekreasjonsområdet på Skaret i øst. Likeledes 
må det tas hensyn til nærmeste bolig som ligger i vest omtrent to kilometer fra planområdet. 
Videre må det også vurderes hvilken virkning støy fra trafikken langs fylkesvegen har på 
området og aktiviteten som skal foregå på området. 
Planforslag med beskrivelse må også vise hvordan eventuelt oljesøl/utslipp fra kjøretøyene skal 
reduseres eller behandles for at forurensning skal unngås. 
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Avgrensning av influensområde, innhente støyvurderinger fra fagkyndige, 
konsekvensutredning og omtale av konsekvensene, beskrivelse av mulige avbøtende tiltak. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Kulturminneloven må tas hensyn til i planleggingen, planforslag med beskrivelse må vise 
hvordan dette skal gjøres. Inneholder området muligheter for arkeologiske funn eller andre 
kulturminner? Viktige spørsmål for å vurdere muligheten for slike funn er; hva har området 
vært brukt til tidligere; beiting, jakt, tysk aktivitet? 
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Sjekk av «askeladden» som er riksantikvarens kulturminnesøk på nett, avgrense 
influensområde, innhente fylkeskonservatorens uttale, fylkeskonservatoren vurderer om det er 
nødvendig med arkeologiske registreringer. I dialog med fylkeskonservator vurdere 
konsekvenser av eventuelle arkeologisk funn, eventuell beskrivelse av mulige avbøtende tiltak. 
 
Vilt og jakt 
Det er mye vilt i området og det utøves jakt i området, det er avtalt med grunneiere/jaktlag at 
området ikke skal avsperres, men at vilt fremdeles skal kunne oppholde seg i området og at det 
skal kunne jaktes i området. Det må utredes om en slik kombinasjon fremdeles vil la seg gjøre 
dersom planforslaget gjennomføres. 
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Innhente uttale fra fylkesmannen og Fræna viltnemd, innhente uttale fra 
grunneiere og jaktlag i området, vurdere jaktlagets erfaringer fra tilstøtende områder som 
gokartbanen og øvelsesbanen (NAF). Omfangsvurdering, eventuelle beskrivelser av mulig 
avbøtende tiltak.  
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Trafikk, parkering og transportbehov 
Økt bruk av eksisterende avkjørsel som er en landbruksavkjørsel, tilrettelegging av 
parkeringsplasser for deltakere og publikum. Utredningen skal beskrive forhold til vegloven og 
vegnormer (Statens vegvesen), frisikt ved avkjørsel, antall avkjørsel samlet for en strekning. 
Normer og regler for parkeringsplasser og parkeringsanlegg. Statens Vegvesen har i uttale til 
oppstartsvarselet frarådet at det startes reguleringsarbeid på dette området. Dette begrunnes i at 
de ikke ønsker flere avkjørsler på strekningen. De ber om at planarbeidet utreder alternative 
adkomstløsninger til området og at det legges opp til intern forbindelse mellom eksisterende 
gokartbane og nytt anlegg. Vi har vært i kontakt med Statens Vegvesen, foreslått ny 
adkomstløsning (oversendt prinsippskisse), og bedd om en ny uttale. Den nye uttalen bekrefter 
at skissen er i samsvar med diskutert løsning samt at den inneholder noen innspill til skissen og 
det videre planarbeidet. 
Møre og Romsdal Fylkeskommune ber oss vurdere transportbehovet herunder avstand til 
tettsteder, befolkningskonsentrasjoner og kollektivtilbud til og fra disse. Eventuelt vurdering av 
behov for tilrettelegging av anlegg knyttet til kollektivtrafikken. 
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Innhente uttale fra Statens Vegvesen, innhente nødvendige tall for 
trafikkbelastning, tegning og prosjektering etter gjeldende normer, forskrifter og veiledere. 
Konsekvensutredning med omtale av konsekvensene.  
 
VA-anlegg 
Vurderingen må belyse hvilke alternativer for VA anlegg som er aktuelle i området. Det må 
videre i planforslaget vises at valgt alternativ lar seg gjøre. 
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Innhente opplysninger om eksisterende VA- anlegg i området, dette fra private 
eller Fræna kommune. Vurdere mulighet for påkobling av eventuelle eksisterende anlegg, 
vurdere mulighet for jordrenseanlegg, sistnevnte innebærer prøvetaking, konsekvensutredning 
og omtale av konsekvensene for de forskjellige alternativene.  
 
Universell utforming  
Planlagt bruk av området legger opp til at dette skal bli en arena. Det må derfor legges mest 
mulig til rette for at alle får mulighet til bruke arenaen, dette gjelder både som publikum, 
deltaker og funksjonærer. Prinsippene for universell utforming må derfor følges. Det må 
beskrives i planforslaget hvordan dette løses. 
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Teknisk forskrift gir klare føringer for universell utforming som i første rekke 
legges til grunn i planarbeidet. Ut over dette innhentes uttale fra rådet for menneske med 
nedsatt funksjonsevne, eventuelt dialog med vurdering av spesielle tiltak, tegning og 
prosjektering for å sannsynliggjøre at regler og normer for universell utforming kan følges. 
 
Barn og unges interesser 
Hvilke følger vil planforslaget ha for barn og unge?  
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Innhente uttale fra barn og unges representant, eventuelt dialog med vurdering 
av tiltak. Konsekvensutredning med omtale av konsekvensene.  
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Risiko og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) 
Analysen innebærer kartlegging av sannsynligheten for uønskede hendelser som kan inntreffe, 
og er en vurdering av potensielle farer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og viktige 
samfunnsfunksjoner. Vurderingen av risiko og sårbarhet skal tilpasses plannivået. 
Framgangsmåter og metoder for å framskaffe nødvendig og beslutningsrelevant kunnskap vil 
være følgende: Benytte avkrysningsskjema utarbeidet av beredskapssekskjonen hos 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal. Eventuelt skaffe tilveie tilstrekkelige fagkyndige 
vurderinger for videre behandling i konsekvensutredning.  
 

5. Alternative løsninger/planforslag 
For tiltakshaveren er det ingen alternative lokaliseringer i umiddelbar nærhet av området for 
planforslaget. Dette tilsier at for området som utredes i dette planprogrammet, i senere 
konsekvensutredning og i planforslaget for øvrig er det to alternativer; 0-Alternativet og 
hovedalternativet. 
0-Alternativet 
0-Alternativet er den mest sannsynlige utviklingen av området dersom planforslaget ikke 
gjennomføres. Området vil da forbli landbruksområde/skog. 
Hovedalternativet 
Hovedalternativet vil være den mest sannsynlige utviklingen av området dersom planforslaget 
gjennomføres.  
 
Møre og Romsdal Fylkeskommune har i sin uttale til oppstartsvarselet sagt at det for Fræna 
kommune som planmyndighet, og for brukere/publikum vil være interessant å få opplyst et 
tredje alternativ hvor alternativ mulig lokalisering i regionen blir gjort rede for i form av 
fordeler og ulemper. De ber om at dette blir omtalt som del av planomtale/konsekvensanalyse.  
 
Vi har vært i kontakt med arealplanlegger/saksbehandler i Fræna kommune for å høre hvor 
interessant det er for de å få utredet en mulig alternativ lokalisering.  
 
En alternativ lokalisering i regionen bør avklares på fylkesnivå. Det er vanlig at regionale 
satsningsområder for motorsportanlegg avklares i for eksempel en regional plan for aktivitet, 
idrett og friluftsliv, da dette dreier seg om anleggstype med høy brukerfrekvens, både av 
utøvere, publikum, media osv.  
 
En alternativ mulig lokalisering innenfor kommunens grenser vil være av større interesse på 
lokalt nivå. Dette spørsmålet kan vise til litt historikk, kort fortalt er det vedtatt en 
reguleringsplan den 18.05.2005 i sak 0022/05, denne inneholder et området på omtrent 95 daa 
for motocrossbane og et område på omtrent 26 daa for kombinert formål 
motocrossbane/vindkraft. I utredningen for overnevnte plan og en alternativ lokalisering av 
denne var støyproblematikken en stor del, dette på grunn av tilliggende boliger. Allerede i 2004 
la miljøvernlederen i kommunen fram et ønske om å samle støyende fritidsaktiviteter i 
Malmedalen. 
 
Som nevnt innledningsvis har NMK avdeling Molde inngått intensjonsavtale med grunneier 
fordi de ønsker å opparbeide baneanlegg for rallycross og bilcross i Malmedalen. Dette også på 
grunn av at de allerede er etablert i området med flere grener på allerede eksisterende 
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gokartbane. Med bakgrunn i dette og i historikken med at en ønsker å samle støyende 
fritidsaktiviteter på en plass, ser vi det som uaktuelt å utrede et tredje alternativ med en annen 
lokalisering av banen. En alternativ lokalisering burde heller vært diskutert/gjort rede for på et 
høyere plannivå. 
 
Videre kan vi nevne at for tiltakshavers del startet planarbeidet allerede i 2012/2013. Første 
oppstartsmøte med Fræna kommune ble avholdt 26.02.2013. Siden 2013 og fram til nå har det 
aldri vært omtalt noen annen lokalisering hverken fra Fræna kommune sin side eller fra 
tiltakshavers side. 
 

6. Høringsuttalelser 
Forslag til planprogram ble lagt ut til offentlig ettersyn den 07.07.2015, sammen med melding 
om oppstart av planarbeid. 
Følgende merknader har kommet inn: 

 Norges vassdrags- og energidirektorat i brev datert 15.07.2015. 
o Kantsonen langs vassdrag er verdifull for friluftsliv og miljø 
o Krav om naturlig vegetasjonsbelte langs alle vassdrag 
o Anbefaler arealbrukskategorien «Bruk og vern av sjø og vassdrag» for og 

«natur og friluftsliv» for elv og kantsone. 
Innspillet vil bli tatt hensyn til i planarbeidet – se eget punkt under kapittel 4 om 
Malmedalselva og buffersone som viser at temaet er diskutert og at noen avklaringer 
allerede er gjort. 

 
 Kommunalt råd for menneske med nedsatt funksjonsevne i brev datert 31.08.2015. 

o Ber om at det blir lagt til rette for både brukere og publikum  
o Eget parkeringsareal for funksjonshemmede 
o Publikumsparkering bør være slik at det er mulig å følge med på aktiviteten 

uten å gå ut av bilen 
Det vil bli lagt opp til universell utforming, se eget punkt under kapittel 4. Det framgår 
at det vil bli beskrevet i planforslaget hvordan det løses. 

 
 Statens Vegvesen i brev datert 27.08.2015. 

o Påpeker at det er vanskelig å få til helhetlig planlegging når planen ikke er i tråd 
med overordnet plan (kommuneplan) 

o Negativt innstilt på å tillate et fjerde kryss på strekningen, dette av 
trafikksikkerhetsmessige årsaker. Fraråder på bakgrunn av dette at det startes 
reguleringsplanarbeid på området. Det må i tilfelle vurderes alternative 
adkomstløsninger til området og det må legges opp til intern forbindelse til 
tilgrensende gokartbane. 

o Byggegrense mot fylkesvegen må settes til 30 meter fra senterlinjen. 
Vi har hatt dialog med Statens Vegvesen via e-post og telefon, skisser har blitt 
oversendt og de har i e-post av 01.07.2016 kommet med en ny uttale som blant annet 
inneholder følgende:  

 Prinsipp for støyvoll 
 Frisikt 
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 Nok areal til sikkerhetssone, grøft og støyvoll – følge tverrprofil i 
rekkverksnormalen (håndbok N101) 

 Rekkefølgebestemmelser om at eksisterende landbruksavkjørsel må 
stenges 

 Ny avkjørsel må stenges med bom når anlegget ikke er i bruk, men 
vegretter må ha tilgang. 

Overnevnte vil bli hensyntatt og innarbeidet i planforslaget, se også omtale angående 
dette under punkt for Trafikk, parkering og transportbehov i kapittel 4. 

 
 Møre og Romsdal Fylkeskommune i brev datert 07.09.2015. 

o Etterlyser tema om transportbehov herunder avstand til 
tettsteder/befolkningskonsentrasjoner og kollektivtilbud til/fra disse.  

o Behov for tilrettelegging av anlegg for kollektivtrafikken bør tas med under 
temaet. 

o Mener det er interessant å utrede en alternativ mulig lokalisering i regionen 
Begge de to førstnevnte vil bli vurdert i planforslaget, temaet vil framkomme under 
Trafikk, parkering og transportbehov. Når det gjelder det siste punktet henviser vi til 
vurderingen som er gjort under kapittel 5 alternative løsninger/planforslag. 
Oppsummert framkommer det at alternativ lokalisering innenfor kommunen har vært 
utredet tidligere. 

 
 Fylkesmannen i Møre og Romsdal i brev datert 04.09.2015. 

o Minner om at dyrkbart areal er en grunnleggende ressurs for å sikre 
matforsyning på lang sikt. 

o Planområdet ser også ut til å påvirke beiteområde for Fræna sankelag, det 
tilrådes at konsekvensene for landbruk blir beskrevet og vurdert i planomtalen. 

o Minner om at det må gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse. 
Innspillene vil bli vurdert i planforslaget og omtalt i planbeskrivelsen. 

 

7. Planprosessen, frister og medvirkning. 
Det vil bli lagt opp til og lagt til rette for informasjon og medvirkning i h.h.t. plan- og 
bygningsloven kapittel 5 om medvirkning i planlegging, samt §§ 12-8, 12-9, 12-10, 12-11 og 
12-12. Regelverket i plan- og bygningsloven sikrer bred medvirkning i hele planprosessen. 
Gjennom høring av planprogrammet blir det anledning til å påvirke hva som skal utredes som 
en del av planarbeidet. Videre i prosessen, der planforslaget med tilhørende beskrivelse og 
konsekvensutredning skal behandles vil det også være en åpen prosess i henhold til kravene i 
plan- og bygningsloven. 
  
Oppstartsmøte for planarbeid 
Det er avholdt oppstartsmøte torsdag den 28.05.15. En rekke momenter ble gjennomgått på 
møtet. Referat fra møtet er vedlagt melding om oppstart av planarbeid. 
 
Konsekvensutredning og planprogram 
Planområdet er på mer enn 15 daa følgelig er det etter forskrift om konsekvensutredninger krav 
om at det blir utarbeidet konsekvensutredning for planen. Videre er det også krav om 
planprogram ifølge §2 bokstav d) og §3 bokstav c) i nevnte forskrift. Planforslaget vil innebære 
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permanente konkurranse- og testbaner for bil og motorsykkel som nevnt i vedlegg II til 
forskriften, følgelig kommer ikke §5 første ledd til anvendelse. 
Utarbeidelse av forslag til planprogram 07.07.2015. 
Melding om oppstart av planarbeid og offentlig ettersyn av planprogram 08.07.15 med 6 ukers 
uttalefrist og 2 ukers tillegg for ferie skal alle uttaler være kommet inn til 03.09.15. Direkte 
berørte parter (grunneiere og interessenter) blir tilskrevet, i tillegg til at kunngjøring skjer i 
lokalavisen, samt på kommunens nettsider. Fastsettelse av planprogrammet skal skje innen 
10 uker etter frist for uttalelser, dvs. senest 11.11.15 
 
Uttaler/medvirkning 
Alle uttaler vil bli forsøkt tatt hensyn til, vurdert og kommentert i planbeskrivelsen/planen før 
planforslaget behandles av kommunens planmyndighet. 

 

8. Konsekvensutredning 
Som nevnt ovenfor er det krav til konsekvensutredning for dette planarbeidet. De kritiske 
utredningspunktene nevnt i kapittel 4 ovenfor vil bli tatt inn og vurdert i planbeskrivelsen. 
Vurderingene vil bli gjort i forhold til 0-alternativet og hovedalternativet. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


