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REGULERINGSPLAN/DETALJREGULERING FOR GNR. 23 BNR. 
14 MED FLERE – SOLHEIM – FLORA KOMMUNE 
 
 
 
 
 

PLANBESKRIVELSE 
 
 
 
Planen er utarbeidet av Leite og Howden AS etter oppdrag fra utbygger Vestlandshus Florø AS. 
 

 
Utsnitt flyfoto fra Flora kommunes nettportal – viser planområde sett ifht ortofoto. 
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1. BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET. 
Området ligger ca. 3km øst for Flora sentrum, og er sentralt beliggende på Solheim, sør for FV 
548 Brandsøyvegen. Området er sørvendt og har meget gode utsikts- og solforhold. 
Hensikten med detaljreguleringen er å legge til rette for utbygging, der en kan tilby varierte 
boligtyper, fra eneboliger til leilighet i 4-mannsbolig. I tillegg har en intensjon om å gjøre 
strandsona i området mer tilgjengelig for allmennheten, ved blant annet å lette adkomsten og 
dermed stimulere til merbruk av strandsona. 
  
Leite og Howden AS ble kontaktet av utbygger i forhold til utarbeidelse av forslag til 
reguleringsplanen for området.   
Området er ved oppstart, sammen med Flora kommune, vurdert til ikke å være KU-pliktig, jmf. 
forskrift om konsekvensutredning § 4. 
 
 
2. EIENDOMSSTATUS. 
Eiendommer innenfor planområdet: 
 
23/69  AGUIRRE BRIGT HEGRANES BRANDSØYVEGEN 25, 6900 FLORØ 
23/75  SOLHEIM KJELL   BRANDSØYVEGEN 23, 6900 FLORØ 
23/14  VESTLANDSHUS FLORØ AS POSTBOKS 242, 6901 FLORØ 
 
Eiendommer som grenser til planområdet og gjenboere: 
 
23/10, 157 SOLHEIM HARRY OLE   BRANDSØYVEGEN 12, 6900 FLORØ 

23/12  SOLHEIM STÅLE ARVID  SLETTEBAKKEN 2, 6900 FLORØ 

23/34, 95 RUNDEREIM KATRINE   SLÅTTEBAKKANE 40, 6800 FØRDE 
  RYSJEDAL JARDAR   BRANDSØYVEGEN 17, 6900 FLORØ 
23/42  ELIASSEN THOR   BRANDSØYVEGEN 19, 6900 FLORØ 
23/49, 74 REKSTEN BERIT   SOLHEIMLIA 10, 6900 FLORØ 
23/107  HATLEM RUTH   SLETTEBAKKEN 1, 6900 FLORØ 
  SOLHEIM JORUNN   SLETTEBAKKEN 4, 6900 FLORØ 
  SOLHEIM SVEIN   FIRDAVEGEN 2 A, 6900 FLORØ 
23/127  SVOEN KAREN MARIE ELVIK  SOLHEIMLIA 2, 6900 FLORØ 
  SVOEN NORMUND ROLLEIV  SOLHEIMLIA 2, 6900 FLORØ 
23/129  HEIMSETH PER M HJERTENES  SOLHEIMLIA 4, 6900 FLORØ 
  HEIMSETH TOVE   SOLHEIMLIA 4, 6900 FLORØ 
23/131  STAVØSTRAND ARNE KJELL  SOLHEIMLIA 6, 6900 FLORØ 
  STAVØSTRAND SISSEL  SOLHEIMLIA 6, 6900 FLORØ 
23/133  BORTHEIM PER GUNNAR  POSTBOKS 205, 6901 FLORØ 
23/139  VESTLANDSHUS FLORØ AS  POSTBOKS 242, 6901 FLORØ 

23/157  SUNDE ERLING FESTER  BRANDSØYVEGEN 27, 6900 FLORØ 
  V/AUD H SUNDE    
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3. SAMORDNING/MEDVIRKNING. 
 
Oppstartsmøte ble avholdt på rådhuset 02.03.2011. I møte la grunneierne og forslagstiller frem 
sine tanker om utvikling av området, og kommunen kom med god informasjon vedr. 
eksisterende forhold i området som burde hensyntas, samt ifht. videre fremdrift. 
 
Vi ble enige om at reguleringsspørsmålet burde legges frem for Utbyggingsutvalet i Flora 
kommune. I brev av 06.05.2011 rettet vi henvendelse til kommunen der vi ba om å få starte 
detaljreguleringsprosessen. For å illustrere hvordan vi tenkte oss området utbygd allerede på 
dette stadiet valgte vi å utarbeide en illustrasjonsplan som fulgte henvendelsen.  
I møte av 25.08.2011 med arkivsaksnr. 040/11 har Utbyggingsutvalet gått inn for at det kan 
startes opp planarbeid som omsøkt, og med planavgrensning som angitt. 
 
I nevnte vedtak har kommunen satt noen kriterier for å akseptere justering av grense mellom 
utbyggingsareal og grøntareal avsatt i kommunedelplanen. Videre har kommunen sagt at dersom 
disse kriteriene er fulgt opp vurderes en mindre justering som omsøkt som akseptabelt i forhold 
til å ivareta premissene satt i kommunedelplanen – og at en detaljreguleringen som omsøkt ikke 
medfører krav til planprogram og konsekvensutredninger. 
 
Naboer og andre berørte parter/offentlige instanser ble varslet i brev datert 31.10.2011. Frist for 
uttale ble satt til 05.12.2011. 
 
Følgende ble varslet, jmf. uttak av naboliste fra kommuneadministrasjonen: 
 
Eiendommer innenfor planområdet: 
 
23/69  AGUIRRE BRIGT HEGRANES BRANDSØYVEGEN 25, 6900 FLORØ 
23/75  SOLHEIM KJELL   BRANDSØYVEGEN 23, 6900 FLORØ 
23/14  VESTLANDSHUS FLORØ AS POSTBOKS 242, 6901 FLORØ 
 
Eiendommer som grenser til planområdet og gjenboere: 
 
23/10, 157 SOLHEIM HARRY OLE   BRANDSØYVEGEN 12, 6900 FLORØ 

23/12  SOLHEIM STÅLE ARVID  SLETTEBAKKEN 2, 6900 FLORØ 

23/34, 95 RUNDEREIM KATRINE   SLÅTTEBAKKANE 40, 6800 FØRDE 
  RYSJEDAL JARDAR   BRANDSØYVEGEN 17, 6900 FLORØ 
23/42  ELIASSEN THOR   BRANDSØYVEGEN 19, 6900 FLORØ 
23/49, 74 REKSTEN BERIT   SOLHEIMLIA 10, 6900 FLORØ 
23/107  HATLEM RUTH   SLETTEBAKKEN 1, 6900 FLORØ 
  SOLHEIM JORUNN   SLETTEBAKKEN 4, 6900 FLORØ 
  SOLHEIM SVEIN   FIRDAVEGEN 2 A, 6900 FLORØ 
23/127  SVOEN KAREN MARIE ELVIK  SOLHEIMLIA 2, 6900 FLORØ 
  SVOEN NORMUND ROLLEIV  SOLHEIMLIA 2, 6900 FLORØ 
23/129  HEIMSETH PER M HJERTENES  SOLHEIMLIA 4, 6900 FLORØ 
  HEIMSETH TOVE   SOLHEIMLIA 4, 6900 FLORØ 
23/131  STAVØSTRAND ARNE KJELL  SOLHEIMLIA 6, 6900 FLORØ 
  STAVØSTRAND SISSEL  SOLHEIMLIA 6, 6900 FLORØ 
23/133  BORTHEIM PER GUNNAR  POSTBOKS 205, 6901 FLORØ 
23/139  VESTLANDSHUS FLORØ AS  POSTBOKS 242, 6901 FLORØ 
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23/157  SUNDE ERLING FESTER  BRANDSØYVEGEN 27, 6900 FLORØ 
  V/AUD H SUNDE    
 
 
ANDRE 
 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Miljøvernavd., Njøsavegen 2, 6863 Leikanger 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane, Landbruksavd., Postboks 14, 6801 Førde 
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Regionalavd., Askedalen 2, 6863 Leikanger 
Sogn og Fjordane fylkeskommune, Kulturavd., Postboks 173, 6801 Førde 
Statens vegvesen Sogn og Fjordane, Askedalen 4, 6863 Leikanger  
Kystverket Vest, Postboks 466, 5501 Haugesund 
Telenor, Servicesenter for nettutbygging, postboks 7150, 5020 Bergen 
Firda Billag, Pb. 204, 6802 Førde 

 
Oppstarten ble annonsert i Firdaposten 03.11.2011 og alt materiell ble gjort tilgjengelig på 
kommunens hjemmeside samme dato. 
 
Vi har i perioden fra varsel om oppstart og frem til i dag hatt god dialog med saksbehandler i 
Flora kommune.  
Vi har vært innom forskjellige løsninger i planutredningsfasen, og ut fra en helhetsvurdering 
mener vi nå at vedlagte planforslag ivaretar de forskjellige interessenter på best mulig måte. 
 
Her er kommet inn 3 stk merknader/innspill/svar i oppstartsfasen: 
 
Arne og Sissel Stavøstrand: Mener at det er de som blir mest berørt av utbygging, ifht. utsikt 
mot sjøen. Sier at de ønsker at utsikta deres skal ivaretas. Påpeker videre at området er regulert 
til eneboliger, og at de ikke ønsker endring til fortetting.  
 
Kommentar: Hvilken av naboene/gjenboerne som blir mest berørt av utbyggingen er vanskelig å 

ta stilling til. Det som imidlertid er viktig er at en utbygging som foreslått, i nordre del av 

planområdet, ikke er i strid med kommunedelplanen for området. Dvs. at en nabo/gjenboer til ett 

område som er avsatt til boligbebyggelse i en kommunedelplan må forvente utbygging der. 

 

Området er i kommunedelplanen avsatt til boliger, uten at det er nevnt noe om eneboliger eller 

boliger som karakteriseres innenfor fortetta boliger.  

 

Vedlagte illustrasjonsplan viser at den delen av B1 som hindrer mest utsikt for innspillspart er 

tenkt avsatt til carport/garasjer – noe som bør anses som positivt da disse bygningene er lavere 

enn bygninger med boligformål. 

 

Utbygging som omsøkt anses å være i tråd med gjeldende kommunedelplan for området, som 

tilsier boligbygging foran Solheimlia 6, og en ser derfor ikke behov for å kommentere dette 

ytterligere. 

 
 
Normund Svoen: Innspillet er omtrent lik den fra Stavøstrand. Sier at de ikke vil akseptere 
utbygging av høghus/blokker som tar deres utsikt. 
 
Kommentar: Viser til kommentar ovenfor. Området er avsatt til boligbygging med de 

konsekvenser dette vil få for nærliggende eiendommer. En ser ikke for seg høghus/blokker i 
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området, men en vil legge til rette for noe mer konsentrert utbygging i nordre del av 

planområdet, eksempelvis en firemannsbolig med tilhørende carport/garasje. Denne type 

bebyggelse vil ikke medføre økte høyder sett ifht. eksempelvis eneboligbebyggelse. 

 
Fylkesmannen i Sogn og Fjordane: 

1. Miljøvernavdelinga tilrår ikke utbygging ut over arealbruken fastsatt i gjeldende 
kommunedelplan. Viser til at utbygging skal skje etter grundige vurderinger i forbindelse 
med revisjon av arealdelen til kommuneplanen.  
Området er ansett som viktig for grøntstruktur og friluftsliv, og ligger i område vist som 
større sammenhengende område med ubebygd strandsone med gode 
rekreasjonskvaliteter. Evt. avvik ifht. kommunedelplanavgrensninga bør begrenses til 
bare små justeringer. Har ikke avgjørende merknader til at det blir satt i gang planarbeid 
innenfor areal avsatt til byggeformål, og heller ikke til at det legges til rette for adkomst 
og bruk av strandområdet.  
Minner videre om viktigheten av en god og grundig planbeskrivelse, som skal gjøre rede 
for virkningene planen har for ulike interesser og hensyn. Minner også om vurdering ifht. 
naturmangfaldlova og prinsipper rundt barn og unge.  
Byggegrense mot sjø må fastsettes i reguleringsplanen.  
Planbeskrivelsen bør videre gjøre rede for massebalansen i planområdet, og hvordan 
overskuddsmasse er tenkt håndtert. Samtidig påpekes det at en i planprosessen må en 
gjøre rede for hvordan vann, avløp og renovasjon skal løses. 
 

2. Beredskapsavdelinga viser til at det skal utarbeides ei ROS-analyse i planarbeidet. En bør 
gå i ”dybden” på denne. Det må videre gå klart frem hvem som har utarbeida ROS-
analysa og hvilke kilder som er benyttet.  

 
3. Landsbruksavdelinga har ingen merknader. 

 
Kommentar: Vi mener at vi ved gitte planforslag har ivaretatt intensjonene i kommunedelplanen 
hva angår grøntstruktur, selv om planforslaget viser en større utbygging enn gitte grenser i 
kommunedelplanen. Tilgangen til grøntområde er vesentlig forbedret som følge av valgte 
løsninger. o_V er forsøkt lagt lavt i terrenget for å lettegjøre inngangen til friarealet. Vi anser 
dette som en fordel også for etableringen av det offentlige pumpeanlegget som er tenkt etablert i 
AA. 
Noe av bakgrunnen for utvidelse som omsøkt begrunnes videre i stedlige terrengformasjoner. 
Veg f_V2 er vist i terrenget på en slik måte at en kan plassere bygninger både nord og sør for 
vegen i omtrent samme høyde. Slik vil den markante terrengkanten i området være ett naturlig 
skille mellom bebyggelse og grøntareal.  
Det er for øvrig lagt inn forslag om en vegetasjonsskjerm som buffer mellom boligformål og 
friarealet, jmf. anbefalinger fra kommunen. På denne måten forhindrer en følelsen av 
privatisering av strandsona, noe en ofte ser er tilfelle.  
Planforslaget legger opp til et friareal som stimulerer til ballspill/lek, samtidig som de stedlige 
kvaliteter med svaberg og strandlinja ellers skal ivaretas.  
Det er videre viktig å påpeke at en, via detaljreguleringen, legger til rette for at o_V er en 
offentlig veg, med mulighet for parkering i arealet avsatt til pumpestasjon, vist som AA i 
plankartet.  
Vedr. renovasjon er det lagt til rette for felles avfallshåndtering i områdene RA. Disse er 
tilknyttet offentlig veg.  
Ifht. VA-anlegg skal dette fortrinnsvis legges i, og opparbeides samtidig med, vegene. Pr. i dag 
eksisterer det 2 stk ledningstrasèer i området. Den ene kommer vestfra og går gjennom området 
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med selvfall, den andre kommer nordfra og ender i samme punkt for den renses og går ut på dyp 
sjø, se oversikt nedenfor.  
 

 
Grønn linje i kartutsnittet viser eks. ledningstrase avløp 
 
Nytt planforslag legger opp til pumpestasjon i AA, der en knytter på de eksisterende ledningene 
og pumper dette til offentlig anlegg. På denne måten bidrar planforslaget positivt ifht. etableringa 
av pumpestasjon som sørger for optimal avløpshåndtering.  
 
Vanntilknytning er uproblemtisk da kommunal vannledning går langs og i FV 548 nord for 
planområdet. 
 
Vedlagte vegprofil for o_V viser at en, for å få til en veg med mest mulig fornuftig stigning, vil 
få noe overskuddsmasse i området. Denne massen er i hovedsak tenkt brukt i området for 
planering av byggeområdene og evt. tiltak i tilknytning til friarealet – eksempelvis ved etablering 
av balløkke eller tilsvarende. 
 
ROS-analyse følger vedlagt.  
 
 
4. PLANSTATUS FOR GJELDENDE PLANER I OG INNTIL PLANOMRÅDET. 
I gjeldende kommunedelplan, Florelandet Brandsøy 2006-2018 med ikrafttredelsesdato 
20.02.2007, er nordre del av planområdet avsatt til boligformål. Søndre del er avsatt til LNF-
område, og med bakgrunn i blant annet terrengformasjoner søkes boligområdet noe utvidet ifht. 
kommunedelplanen.  
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Utsnitt gjeldende kommuneplan, område B17 - fra Flora kommunes kartportal. 
 

Kommunen har i sitt oppstartsvedtak sagt at de kan akseptere en utvidelse av boligområdet. 
Dette basert på at avgrensningslinja mellom boligformålet og LNF-området ble lagt slik som 
følge av plassering av det kommunale ledningsanlegget som ligger i området. Planforslaget er i 
hovedsak i tråd med vedtatt kommunedelplan. 
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Utsnitt tilstøtende detaljreguleringer - fra Flora kommunes kartportal. 

 
Rett nord for planområdet, nord for Brandsøyvegen, ligger boligområde som er innbefattet i 
reguleringsplan for Solheim, del av gbnr. 23/14. Området er utbygd iht. gjeldende 
reguleringsplan. 
Rett vest for planområdet ligger boligområdet som er innbefattet i reguleringsplan for Solheim, 
del av gbnr. 23/13. Området er bygd ut iht. gjeldende reguleringsplan.  
 
5. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET – DIVERSE FORHOLD. 
 
 
5.1 BYGGESKIKK/ESTETIKK/BESKRIVELSE 
 
Området er angitt som B17 i kommundelplanen og ligger fin til rett sør for Brandsøyvegen, FV 
548. Her er gode solforhold og utsiktsforhold.  
Planen legger opp til noe fortetta bebyggelse i nordre del av området, og noe lettere bebyggelse i 
nedre del, mot strandlinjen.  
Innenfor området ligger det pr. i dag 3 stk eneboliger. 2 av disse, gnr. 23 bnr. 69 og 65, skal 
inngå som eksisterende bebyggelse i planen. For disse eiendommene vil planen legge til rette for 
en bedret tomtesituasjon, etter avtale med utbygger.  
Videre vil eksisterende enebolig på gnr. 23 bnr. 14 etter all sannsynlighet saneres, da en i stedet 
ønsker å utnytte området avsatt til B1 til etableringa av 3 stk 4-mannsboliger, men nødvendig 
parkeringsanlegg. I bestemmelsene har vi åpnet for at nevnte området likevel kan utnyttes lettere, 
dersom markedet ikke imøtekommer 4-mannsboliger i området.  
I B2 er det lagt til rette for anlegging av en stk 4-mannsbolig, men også her er det gitt åpninger 
for en lettere utnytting avhengig av markedet.  
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Vedlagte illustrasjonsplan viser hvordan områdene B1 og B2 prinsipielt kan bebygges med 4-
mannsboliger. Det er viktig å bemerke at illustrasjonsplanen er av orienterende kvalitet, og 
dermed ikke bindende.  
I områdene BF1 og BF2 ønsker en primært eneboliger, men det er gitt åpninger for 2-
mannsboliger. Tomtene i disse områdene er ca. 500-600kvm. 
o_V er offentlig veg og f_V1 er private veger. Med bakgrunn i 2 stk private veger har vi valgt å 
regulere 2 stk arealer til renovasjon, RA, inntil den offentlig vegen o_V.  
I enden av o_V er det avsatt areal til nytt avløpsanlegg. Arealet er stort nok til at en kan etablere 
noen offentlige parkeringsplasser i området, til bruk for personer som ønsker å benytte friarealet.  
I vegetasjonsbeltet åpner planen for at en kan gjøre adkomsten til o_F lettere ved etablering av 
sti eller trapp i området. 
 
Videre er det avsatt ett felles leikeareal f_L, og dette skal driftes og vedlikeholdes av de nye 
boligtomtene i planområdet. Tilgangen til f_L skjer via f_T fra nedre del av feltet og ellers via en 
privatrettslig avtale som sier at ferdsel til f_L går i nordre del av B1 – utenfor byggegrensa mot 
FV548. 
 
 
5.2. GRØNTSTRUKTUR. 
I gjeldende kommunedelplan er det avsatt ett noe større grøntareal enn det planforslaget legger 
opp til. Som nevnt under vår kommentar til innspillet fra fylkesmannen i Sogn og Fjordane, har 
vi valgt å vise ett noe mindre areal som følge av stedlige terrengformasjoner. Vi mener likevel å 
ivareta kriteriene som temakart for grøntstruktur (utarbediet som del av 
kommunedelplansprosessen) setter vedr. sikring av større, sammenhengende grøntarealer.Videre 
mener vi at vi ved planforsalget gjør adgangen til sjøen og friarealet lettere ved etablering av 
tekniske anlegg som vist i plankartet. Vegen til o_F er tenkt offentlig og planforslaget åpner for 
at en i området o_F`s øvre del kan etablere ballbinge/ballplass. 
Ellers har vi angitt felles leikeplass tilknyttet boligområdet, f_L, i områdets nordvestre hjørne. 
 
 
5.3. BIOLOGISK MANGFOLD 
Vi har gått nøye gjennom alle temaer i kartbasen MILJØATLAS (miljoatlas.no) og 
NATURBASEN (naturbasen.no)og ikke funnet noen krittiske hendelser i angitt området hva 
angår dyr og planteliv, landskap med mer. 
 
5.4 NATUR, FRILUFTSLIV OG LANDSKAP  
Nyetableringen av tiltaka vil ligge i tilknytning til eksisterende anlegg, da området allerede er 
utbygd med 3stk eneboliger. I tillegg er det etablert offentlig avløpsnett gjennom området som 
følge av utbygging lenger vest for planområdet, noe som tidligere har medført inngrep i området.  
Utbyggingen konsentreres innenfor planområdet, jmf. overordna boligpolitikk, der en legger opp 
til fortetting i eksisterende boligområdet (om mulig), og samtidig ivareta gode stedlige kvaliteter. 
Vi mener at tilgangen til friluftsområdene gjøres lettere enn den er pr. i dag, og at en etablering 
som angitt vil medføre økt samfunnsnytte ifht. bruk av disse. 
Formålsgrensen mellom boligområdet og grøntarealet er lagt naturlig ifht. topografien i området 
– formålslinjen er lagt i den naturlige skråninga mellom boligplatået og det mer lavtliggende 
grøntarealaet. 
 
 
Ifølge Naturmangfoldlova skal en etter § 7 legge prinsippa i §§ 8-12 til grunn ved utøving av 
offentlig myndighet.  
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Sett ifht Naturmangfaldslova mener vi at kommuneplanprosessen skal ha utredet dette temaet 
tilstrekkelig ved utlegging av areala til angitte formål. Ovennevnte vurdering ifht biologisk 
mangfold, natur, friluftsliv og landskap ses også i sammenheng med Naturmangfoldslova. 
  
5.5. BARN- OG UNGES INTERESSER. 
Vi har innenfor området vist felles leikeplass, f_L. Denne er plassert hensiktsmessig ifht. tenkt 
bebyggelse og har adkomst via B1 og felles turveg. Via f_L kommer en seg også enkelt til 
offentlig friareal sør i planområdet, dog uten at en, pga. de store høydeforskjellene i området, har 
klart å legge til rette for universell utforming av de felles turvegene, f_T.  
Området f_L er flatt og lett tilgjengelig for øvre del av området, altså områdene B1 og B2 og 
dermed stetter en kravene ifht. universell utforming for nordre del av området.  
 
5.6. STØY.  
Evt. støykilde er vegtrafikk. Det antas at en kan oppleve noe vegtrafikkstøy i området, og dette 
skal utredes ved byggesøknad. Evt. tiltak tas i fasader langs fylkesvegen. 
 
 
5.7. UNIVERSELL UTFORMING. 
Området er lett tilgjengelig med adkomst fra fylkesvegen. En ser ikke behovet for gang- og 
sykkelveg langs fylkesvegen da trafikken er begrenset, og at en har gang- og sykkelveg på 
nordsiden av området. Området nordre del er forholdsvis flatt, men terrenget faller etter hvert en 
del sørover i planområdet. Dette gjør tilgangen til det offentlige friarealet vanskelig, sett ifht. 
universell utforming. Samtidig er dette gitte kvaliteter, og begrensninger som sådan, for området 
og arronderingen i kommuneplanen gir klare arealmessige begrensninger – noe som gjør 
universell utforming vanskelig å oppfylle helt ut.   
Videre vil bebyggelsen tilpasses terreng, og lekearealet er lett tilgjengelig fra brorparten av nye 
og eksisterende boenheter i området. 
 
 
5.8. VANN-, SPILLVANN OG OVERVANN. 
Før utbygging i området skal tekniske løsninger på plass. Teknisk plan vil redegjøre for hvordan 
infrastruktur og tekniske anlegg skal utformes. 
Ifht. VA-anlegg skal dette fortrinnsvis legges i, og opparbeides samtidig med, vegene. Pr. i dag 
eksisterer det 2 stk ledningstrasèer i området. Den ene kommer vestfra og går gjennom området 
med selvfall, den andre kommer nordfra og ender i samme punkt for den renses og går ut på dyp 
sjø, se oversikt nedenfor.  
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Grønn linje i kartutsnittet viser eks. ledningstrase avløp 
 
Nytt planforslag legger opp til pumpestasjon i området AA, der en knytter på de eksisterende 
ledningene og pumper dette til offentlig anlegg. På denne måten bidrar planforslaget positivt ifht. 
etableringa av pumpestasjon som sørger for optimal avløpshåndtering.  
 
Vanntilknytning er uproblemtisk da kommunal vannledning går langs og i FV 548 nord for 
planområdet. 
 
 
5.9. RENOVASJON. 
Området er vist med offentlig veg – da ihht. kommunal standard som igjen tilsier at vi 
overholder krav i forhold til renovasjon. Ser for oss søppeldunker til hvert enkelt hus i området, 
som settes frem til kommunal vei ved tømming. 
Tas videre i forbindelse med avtale om utbyggingsavtale. Det kan inngås særskilt avtale mellom 
renovasjonsselskap og grunneiere som er tilknyttet private veger, om hvordan 
søppelhåndteringen løses. I planforslaget har vi likevel valgt å angi 2 områder som er avsatt til 
felles avfallshåndtering, RA, etter dialog med kommunen. Disse ligger tett inntil offentlig veg. 
 
 
5.10. VEI. 
Hovedkrysset mellom FV 548 og den nye offentlige vegen internt i feltet, o_V, er beliggende på 
samme plass som eksisterende kryss/adkomst for de 3 eksisterende eneboligene i dag. Krysset vil 
måtte oppgraderes i tråd med utbyggingsavtale med kommune.  
o_V er vist med totalt 7m bredde, og vi har angitt byggegrense på 6,5m fra senterlinje veg, eller 
3m fra regulert vegkant.  
Mot området B1 har vi angitt 12 meters byggegrense fra senterlinje fylkesveg.  
 
f_V1 og f_V2 er felles veger som skal være private og driftes og vedlikeholdes av de som er 
tilknyttet vegene. f_V1 og f_V2 er vist med 5m bredde. 
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5.11. SAMFUNNSIKKERHET – BEREDSKAP. 
I hovedsak antas dette avklart i kommuneplanarbeidet. Gode adkomstmuligheter for 
utrykningskjøretøy. Tilfredsstillende brannhydranter i området osv.  
Viser ellers til vedlagt sjekkliste for ROS-analyse, vedlegg F, og betraktninger ifht denne. Viser i 
den forbindelse også til vurderinger gitt i pkt. 5 i denne planbeskrivelsen.  
ROS-sjekklisten er utarbeidet av Møre og Romsdal fylke og vi mener denne er dekkende for 
denne detaljreguleringen. 
 
 
5.12. FORHOLD TIL KULTUR, HISTORIE OG MILJØ. 
Naturbasen.no viser ikke funn av noe innenfor området hva angår disse tema, og vi anser dette 
som tilstrekkelig utredet da kommunedelplanen heller ikke sier noe om temaene. 
 
 
5.13. STRANDSONE 
Utbyggingen skjer innenfor 100meters belte, og det er tenkt anlagt boligområdet utover det som 
er tillatt i kommunedelplanen. Viser for øvrig til våre vurderinger ellers i planbeskrivelsen vedr 
temaet, der vi fokuserer på topologi.   
Det er angitt byggegrense mot sjø i BF3. 
Videre skal en ha fokus på ikke å privatisere strandsona, og vi har lagt til rette for ett 
vegetasjonsbelte mellom boligområdet og friarealet o_F for å hindre nettopp dette.  
Innenfor området o_F er områdets naturlige preg tenkt bevart, samtidig som en ser for seg en 
tilrettelegging av ballplass i nordre del. 
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6. AREALFORDELING 
 
 
Småhusbebyggelse:        10,9daa 
Avløpsanlegg/renovasjonsarealer:        0,2daa 
Lekeplass, grøntanlegg ellers:        7,1daa 
Kjøreveger, annen veggrunn:           2,4daa 
 
Totalt regulert areal                                                      20,6daa 
 
 

 
Forslag til plankart 

 
Vedlegg i tillegg til plankart og reguleringsbestemmelser 
 
Vedlegg A: Referat oppstartsmøte. 
Vedlegg B: Forespørsel om oppstart 
Vedlegg C: Vedtak vedr. planoppstart 
Vedlegg D: Varselsdokumentasjon – brev og annonse. 
Vedlegg E: Innkomne merknader ifbm. oppstartsvarsling. 
Vedlegg F: ROS-analyse. 
Vedlegg G: Ikke bindende illustrasjon vedr utnyttelse av B1 og B2. 
 
 
Ålesund, 07.05.2012 
Leite og Howden AS 
 

 
 
Sindre Øen 


