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Planbeskrivelse 

Vi viser til PBL § 4-2, med krav om planbeskrivelse for alle forslag til planer etter loven. 
Reguleringsplanen fremmes av VestlandsHus AS på vegne av VestlandsHus Florø AS. Planen 
er en detaljert reguleringsplan. Hovedformålene for reguleringsplanen er byggeområde for 
bolig og næring med tilhørende areal for lekeområde, renovasjon, tekniske anlegg og areal til 
nødvendig trafikkavvikling. 

Eksisterende situasjon 

Det vedlagte forslaget til reguleringsplan omfatter et område på 12,5 da. Området består av 
overflatedyrka jord, innmarksbeite og skog. Arealene er ikke under gårdsdrift i dag. Av 
bebyggelse står det en garasje av nyere dato, som skal beholdes, og en eldre låve som er 
forutsatt revet. Hensikten med reguleringsplanen er å tilrettelegge for boliger og næringsareal. 

Eiendomsstatus 

Eiendommen 18/7 eies av Arild Liseth AS. Det går en kommunal vei gjennom området, som 
er tatt med i reguleringsplanen der den er innenfor området. Vegformålet er tilpasset 
kommunens ønske om oppgradert vegstandard og fortau, hvilket medfører at deler av dette 
formålet går inn på 18/7. 

Planstatus for gjeldende planer 

Planarbeidet har som formål å tilrettelegge for bolig og næring. Teigen øst for vegen skal 
nyttes til boligformål, i tråd med kommuneplanens arealdel. Teigen vest for vegen skal nyttes 
til næring, som ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel, hvor det er merket allmennyttig 
formål. 

Samordning/medvirkning 

Oppstartsmøte med kommunen ble avholdt 10.02.2010 med tiltakshaver, kommunen og 
daværende plankonsulent, Kjell B. Hareide, til stede. VestlandsHus AS har i ettertid tatt over 
som plankonsulent. Varsel om oppstart reguleringsarbeid ble sendt rekommandert til naboer, 
velforening og andre interessenter i henhold til liste fra kommunen, den 25.05.2012. Frist for 
merknader ble satt til 25.06.2012. Det ble også varslet med annonse i Firda, Firdaposten og på 
Flora kommune sine nettsider. Det kom inn sju merknader i forbindelse med varslingen, 
hvorav fem fra offentlige instanser og to fra naboer. Merknadene er oppsummert under. 
 

Sogn og Fjordane fylkeskommune, ved kulturavdelinga 

Merknad gjelder «kulturminnefaglig fråsegn». De skriver at det er funnet mange automatisk 
fredete kulturminne i tilstøtende områder, og de vurderer derfor potensialet for funn av 
automatisk fredete kulturminne innenfor området som stort. De stiller derfor krav om 
arkeologiske registreringer. Videre står det at det er to bygg i SEFRAK-registeret på området. 
 
Arkeologisk registrering ble gjennomført den 20-21.11.2012. Det ble gjort to funn av 
automatisk fredete kulturminner, med krav om at disse skal utgraves før arbeid på stedet kan 
påbegynnes. 
 
Forslagsstillers kommentar: Utgraving av de to funnene er lagt inn i rekkefølgebestemmelsene 
og plassering er vist på plankartet. 
  
Det ene bygget i SEFRAK-registeret ble revet i forbindelse med bygging av garasje på 
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området. Riving ble godkjent av kommunen på vanlig måte. Det andre bygget er en låve som 
fremdeles står. Denne er i så dårlig forfatning at den er planlagt revet. 
 

Statens vegvesen 

Statens vegvesen ber om at det planlegges med bakgrunn i handbok 07; Veg- og 
gateutforming.  
 
Forslagsstillers kommentar: Det blir avsatt areal for oppgradering av den kommunale veien i 
henhold til kommunens ønsker. De interne veiene i feltet blir ikke planlagt i henhold til 
handbok 017 av flere årsaker. Krav til svingradius og veibredde gjør at området ikke kan 
utnyttes tilstrekkelig. Den eksisterende veien ned til naboer mot vest, er for bratt. Det er ikke 
mulig å gjøre denne slakere på grunn av de terrengmessige forholdene. 

SFE Nett AS 

De ber om at det avsettes areal til trafokiosk med størrelse ca. 3x4 m på vestsiden av vegen.  
 
Forslagsstillers kommentar: Denne blir tatt inn i reguleringsplanen, med omtrentlig 
plassering. Nøyaktig plassering må vurderes i forbindelse med prosjekteringen. 

Noregs vassdrags- og energidirektorat 

NVE har ingen innspill til planarbeidet. 

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 

Fylkesmannen viser til at det er viktig at det blir gjort rede for hvilke virkninger planforslaget 
kan få for ulike interesser og hensyn. De viser spesielt til miljøvern, barn og unge, beredskap 
og landbruk. 
 
Forslagsstillers kommentar: Kommentarene fra Fylkesmannen blir ivaretatt i 
reguleringsplanen. 

Nabo eiendom 18/1 

Nabo kommenterer at grensen mellom «skoletomten» og reguleringsområdet er uklar. Han 
motsetter seg at arealet vest for veien kan reguleres til næring «såfremt ikke [hans] tomt kan 
ha samme regulering til bolig/næringsformål». 
 
Forslagsstillers kommentar: Grensen som er vist på reguleringsplanen, er hentet fra 
kommunalt kart, og er ikke plassert med grunnlag i eksisterende gjerde. Reguleringsgrensen 
skal altså være riktig i forhold til grensen. Da nabo sin eiendom ikke er tatt med i denne 
reguleringsplanen, kan ikke forslagsstiller regulere denne eiendommen til næring i denne 
omgang, men stiller seg positiv til en eventuell omregulering av dette området. 

Nabo eiendom 18/32 

Nabo minner om at de har vegrett over 18/7. De har også en brønn på 18/7 som fortsatt er i 
bruk. 
 
Forslagsstillers kommentar: Vegen ned til 18/32 vil bli beholdt. Nytt kommunalt vann- og 
avløpsanlegg skal etableres før feltet bygges ut. Nabo vil da få krav om tilknytting og det vil 
ikke lenger være behov for brønnen. 
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Viktige hensyn i planarbeidet 

Aktuelle rikspolitiske retningslinjer 

Det er i planleggingen av feltet, tatt hensyn til rundskriv T-5/93: Areal og 
transportplanlegging. 
 
Likeledes er det tatt hensyn til rundskriv T-2/2008: Om barn og planlegging, fra 
Miljøverndepartementet. Det er planlagt en felles lekeplass sentralt i feltet. Det er satt av areal 
til oppgradering av den kommunale vegen gjennom feltet, med fortau. Det vil komme barn til 
gode. 
 
Universell utforming er tatt hensyn til ved at lekeplassen kan utformes universelt. På grunn av 
terrengmessige forhold, vil det ikke være universell tilkomst fra alle tomtene. De fleste 
tomtene vil kunne bebygges med hus som tilfredsstiller krav om tilgjengelig boenhet. 

Kommunale vedtekter og retningslinjer 

Flora kommunes parkeringsnorm er oppfylt ved at det er tatt inn i reguleringsbestemmelsene 
at det skal være to biloppstillingsplasser pr. boenhet for enebolig/tomannsbolig, 3 
biloppstillingsplasser for enebolig med sokkelleilighet og 1,5 biloppstillingsplasser pr. 
boenhet ved firemannsboliger. Det løses på egen tomt, det er ikke avsatt areal til felles 
parkering. 

Andre viktige planfaglige tema 

Det har vært utført arkeologiske registreringer på området. Se kommentar under 
Samordning/medvirkning. 

Konsekvensutgreiing med ROS-analyse 

Kommunen har krevd, gjennom oppstartsmøtet, at det utføres en enkel konsekvensutgreiing, 
med ROS-analyse, i samsvar med PBL §4-3. Analysen gjøres ved å fylle ut en sjekkliste 
utarbeidet med utgangspunkt i rettlederen «GIS i samfunnssikkerhet og arealplanlegging – 
Vestlands-prosjektet», utarbeidet av Fylkesmannen i Rogaland, Hordaland og Sogn og 
Fjordane. Analysen avsluttes med en vurdering av risikofaktorer som fremkommer fra 
gjennomgangen av sjekklisten. 
 
Til grunn for ROS-analysen er informasjon fra befaring på sted, samt informasjon fra: 
- Flora kommune, gjeldende kommunedelplan 
- Nettsidene til Miljøstatus i Norge: http://artskart.artsdatabanken.no 
- Nettsidene til Meterologisk institutt: http://met.no 
- Fylkesatlas Sogn og Fjordane: http://www.fylkesatlas.no 
 
Sjekkliste for ROS-analyse 

Emne Forhold eller uønskede hendelser     Vurdering 

  
 

NEI JA Anmerkning 

Naturrisiko 
        

Er området utsatt for snø- eller steinskred? X     

Er det fare for utglidning (er området geoteknisk 
ustabilt)? 

X     
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Er området sårbart for havnivåstiging, 
springflo/flom i sjø/vann? 

X     

Er området sårbart for vind/ekstremnedbør? X     

Vil skog-/lyngbrann i området være en fare for 
boliger? 

X     

Er det registrert høye verdier av radon i grunnen? X     

Virksomhetsrisiko 
        

Virksomheter med fare for brann/eksplosjon, 
kjemikalieutslipp eller annen akutt forurensing, lukt 
eller støy: 

      

Er det nærliggende virksomheter med slik aktivitet? X     

Er det det tenkt tilrettelagt for ny slik virksomhet? X     

Transport av farlig gods:       

Er det transport av farlig gods til/gjennom 
området? 

X     

Vil nybygging medføre transport av farlig gods? X     

Avfallsområder/deponi/forurenset grunn:       

Kan grunn/sjøsediment være forurensa fra 
tidlegere virksomhet og bruk? 

X     

Trafikk:       

Vil utbygging gi økt trafikkfare? X   

Minimal trafikkøkning 
med et begrenset 

næringsareal og 12-15 
nye boliger. 

Vil ny utbygging gi økt trafikkbelastning på 
eksisterende vegnett? 

X     

Vil ny utbygging gi økt trafikkbelastning på 
ulykkesbelastede veistrekninger? 

X     

Kan området være utsett for trafikkstøy? 
(ÅDT>1000) 

X   
Ikke utført trafikktelling, 
men svært liten trafikk 
forbi. 

Elektromagnetiske felt:       

Blir det planlagt bygg nær EL-linje? X     

Vannforsyning:       

Er det fare for at det ikke kan etableres 
vannforsyning til ny utbygging i planområdet? 

X   Skal utbygges. 

Energiforsyning:       

Er det fare for at det ikke kan etableres 
tilfredsstillende energiforsyning i planområdet? 

X   Ny trafokiosk planlagt. 

Spesiell fare for terror eller kriminalitet:       

Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål? X     

Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i 
nærheten? 

X     
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Beredskapstiltak 
av betydning for 
arealplanlegging 

        

Utrykningstid brannvesen/ambulanse:       

Har området dårlige tilkomstruter for 
utrykningskjøretøy? 

X     

Vanntrykkssoner/vannslukkingskapasitet:       

Er det fare for at disse ikke vil være tilfredsstilt ved 
utbygging? 

X     

Sårbare objekter         

  Vil planforslaget gi økt risiko for:       

  
Natur/biologisk mangfold (verneområde/andre 
viktige naturområder, plante- & dyreliv)? 

X     

  Friluftsliv (rekreasjonsområde)? X     

  Kulturminner?   X 

1 (2) bygg fra SEFRAK-
registeret, 
kulturminnefaglig 
registrering er gjort. 

  
Viktige offentlige bygg (administrasjonsbygg, 
viktige tekniske funksjoner, helseinstitusjoner, 
skole mm)? 

X     

  Trafikk-knutepunkt (bussterminal, havn, flyplass)? X     

  El.forsyning (kraftverk, høgspent, trafo, dammer) X   
Trafo for feltet blir 
etablert. 

  Tunneler/broer (alternative veisamband)? X     

  
Drikkevannsforsyning (vannverk, drikkevannskilder, 
inntak, nedbørsfelt, grunnvann)? 

X     

  Avløp (rørnettverk, pumpestasjoner, renseanlegg) X     

  
Informasjons- og kommunikasjonsinstallasjoner 
(fibernettverk, radio/TV-stasjon, radio/TV-sender) 

X     

 
Av gjennomgangen går det frem at det er ett emne som må vies ekstra omhu; «Kulturminner». 
Planområdet inneholder ett bygg som er registrert i SEFRAK. Det har stått ett tidligere, som 
ble revet med tillatelse fra kommunen. Fylkeskommunen har fremmet krav om arkeologiske 
registreringer, som er gjennomført. Utgraving av funnene vil bli gjort før utbygging starter. 

Beskrivelse av planforslaget 

Bebyggelsen 

Byggeområdene er delt inn i to felt, ett for næring og ett for boligbebyggelse. På arealet satt 
av til næring er det satt krav til størrelsen på bygget. På arealet satt av til boligbebyggelse er 
det tenkt eneboligbebyggelse, eventuelt horisontal- eller vertikaldelte tomannsboliger. På to 
av tomtene er det planlagt firemannsbolig. Det er satt krav til tomteutnyttelse og høydekrav. 

Vei og trafikk 

Det er i samråd med kommunen satt av areal til oppgradering av den kommunale vegen 
gjennom feltet. De interne vegene i feltet vil være private. Det er avsatt et sentralt areal for 
renovasjon, med god tilkomst. 
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Vann, avløp og tekniske anlegg 

Kommunalt vann- og avløpsanlegg skal etableres før feltet bygges ut. Det er tatt inn i 
rekkefølgebestemmelsene. Det er satt av et område til trafokiosk innenfor næringsarealet. 
Nøyaktig plassering vil bli fastsatt i samråd med SFE. 


