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11	Berørte	datasett

Arter	av	nasjonal
forvaltningsinteresse

Løsmasser	N50/N250
Marin	grense
Radon
Snøskred	-	aktsomhetsområder
Steinsprang	-	aktsomhetsområder
Snø-	og	steinskred	-

aktsomhetsområder
Grunnvannsborehull
Kommunedelplan
Reguleringsplan
Matrikkelkart

31	Sjekkede,	ikke	berørte	datasett

Akvakulturlokaliteter
Oppvekst	og	beiteområder
Gyteområder
Låssettingsplasser
Fiskeplasser	-	aktive	redskap
Fiskeplasser	-	passive	redskap
Hoved-	og	biled
Forurenset	grunn
Statlig	sikra	friluftslivsområder
Utvalgte	naturtyper
Naturvernområder
Viktige	Naturtyper
Jord-	og	flomskred,

aktsomhetsområder
Verneplan	for	vassdrag
Kulturminner	-	Verneverdig	tette

trehusmiljøer
Kulturminner	-	Brannsmitteområder
Kulturminner	-	Kulturmiljøer
Kulturminner	-	Sikringssoner
Kulturminner	-	Lokaliteter
Kulturminner	-	Enkeltminner

Tiltaksanalyse	Flora	kommune

Saksbehandler Heidi	Dyrøy
Utskriftsdato 11.01.2019 Antall	datasett 42

VIKTIG:	Fravær	av	treff	på	et	datasett	betyr	ikke	nødvendigvis	at	området	er
fritatt	for	risiko,	men	at	det	ikke	er	gjort	observasjoner	av	det	aktuelle	temaet	i
området,	eller	at	området	ikke	er	kartlagt.	Treff	på	et	datasett	indikerer	normalt	at
ytterligere	undersøkelser	er	nødvendige.
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1401	98/2
1401	98/4
1401	98/66
1401	98/69

1401	98/77
1401	98/80
1401	98/136
1401	98/138

1401	98/202
1401	99/1
1401	99/3
1401	99/4

1401	99/5
1401	99/6
1401	99/9
1401	99/19

1401	100/1

Kulturminner	–	Fredete	bygninger
Kulturminner	-	SEFRAK
Tilgjengelighet	-	friluft
Støysoner
Tur-	og	friluftsruter
Vannforekomster
Ankringsområder
Kommuneplan
Reguleringsplanar	under	arbeid
Bebyggelsesplan
Reguleringsplan	på	høyring

	

17	Berørte	eiendommer
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Om datasettet

Datasettet viser kartlagte forekomst av arter som har nasjonal
forvaltningsinteresse. Artene er valgt ut etter spesifikke kvalitetskrav
(funksjon til art og geografisk presisjon på data) og åtte
utvalgskriterier og vises under tre forskjellige forvaltningsnivåer.
Datasettet inneholder både punkter og områder. Miljødirektoratets
artsdata i Naturbase hentes fra Artsdatabankens tjeneste Artskart.

Tegnforklaring

Arter av nasjonal forvaltningsinteresse

Kilde Miljødirektoratet Versjon 24.12.2018

Fremmede arter

Gruppe Funnsted Navn Faktaark

karplanter Flora kommune, Sogn og Fjordane, Flora, Sf hagelupin Faktaark (pdf)

http://artnasjonal-faktaark.miljodirektoratet.no/?id=Observations/NBF/so2-vascul/17709642
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Om datasettet

Datagrunnlaget for tema jordarter er basert på innholdet i
kvartærgeologiske kart (løsmassekart), som foreligger analogt i flere
målestokker (hovedsaklig M 1:50.000). Kartene er konvertert til
digital form ved hjelp av skanning og vektorisering. I første omgang
er kun flatene og formelementer (linjer) etablert som digitale
datasett. Senere vil også punktinformasjonen bli tilgjengelig.
Temakoder og egenskaper følger i hovedsak SOSI-standarden,
versjon 4.0. I egenskapstabellen til kartet er det gitt opplysninger
om jordartstype, og med utgangspunkt i jordartenes egenskaper er
det utviklet avledede tema. Dette kan være infitrasjonsegenkaper og
grunnvannspotensiale. Forholdene ligger også til rette for senere å
utvikle tema av interesse for avfallsdeponering, grunnforhold og
telefare. De avleda temaene må ikke oppfattes som absolutte, men
er kun retningsgivende. Lokale forhold og variasjoner vil kunne
medvirke til at avledningen burde være annerledes enn oppgitt.
Lokale undersøkelser anbefales derfor før tiltak basert på
avledningen settes i verk.

Tegnforklaring

Løsmasser N50/N250

Kilde Norges geologiske
undersøkelse

Versjon 12.03.2016
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Objekter

Løsmassetype Infiltrasjonsegenskap Grunnvann

Bart fjell Uegnet Ikke grunnvannspotensial i
løsmassene

Forvitringsmateriale, ikke inndelt etter
mektighet

Lite egnet Ikke grunnvannspotensial i
løsmassene
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Om datasettet

Marin grense angir det høyeste nivået som havet nådde etter siste
istid. Marin grense angir dermed det høyest mulige nivået for
marine sedimenter (hav- og fjordavsetninger) som er hevet til tørt
land. Dataene består av punktregistreringer, linjer samt polygoner.
Linjer og polygoner er modellert fra punktene og en 10 m
høydemodell.

Tegnforklaring

Marin grense

Kilde Norges geologiske
undersøkelse

Versjon 12.03.2016
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Om datasettet

Datasettet viser hvilke områder i Norge som trolig er mer radonutsatt
enn andre. Datasettet er basert på geologi og inneluftsmålinger av
radon. Inneluftsmålinger er fra NRPA sin nasjonale database, og
geologi er fra NGU sine berggrunns- og løsmassedatabaser.
Berggrunnsdata er av målestokk 1:250.000 og løsmassedata er av
varierende målestokk, fra 1:50.000 til 1:1000.000 Inneluftsmålinger
er brukt til å identifisere områder med forhøyd aktsomhet for radon.
De er også brukt til å kjennetegne geologi i forhold til aktsomhet for
radon, og denne kunnskapen er overført til områder hvor det finnes
ingen eller få inneluftsmålinger. Der hvor et område er klassifisert
som «høy aktsomhet» er det beregnet at minst 20% av boligene har
radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3, med 70% statistisk
sikkerhet. Der hvor et område er klassifisert som «middels til lav
aktsomhet» er det beregnet at opp til 20% av boligene har
radonkonsentrasjoner over 200 Bq/m3, med 70% statistisk
sikkerhet. Der hvor det ikke er nok data, eller hvor det ikke er nok
statistisk sikkerhet for å beregne aktsomhet for radon, er områder
klassifisert som «usikker aktsomhet». Alunskifer er tilknyttet
forhøyde radonkonsentrasjoner. Områder hvor det finnes alunskifer
er klassifisert som «særlig høy aktsomhet». Med å overføre
kunnskap fra områder med inneluftsmålinger til områder uten
inneluftsmålinger, er det antatt at radonegenskaper av en
geologitype er det samme i hele landet. I praksis kan det forventes

Tegnforklaring

Radon

Kilde Norges geologiske
undersøkelse

Versjon 12.03.2016
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noe variasjon i radonegenskaper i polygoner av den samme
geologitypen. I tillegg kan det forventes variasjon i
radonegenskaper innenfor et polygon.

Objekter

Aktsomhetsgrad

Moderat til lav
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Om datasettet

Aktsomhetsområder for snøskred er en nasjonal kartserie som viser
potensielt snøskredutsatte områder (aktsomhetsområder) på
oversiktsnivå. Kartene viser potensielle utløsningsområder og
utløpsområder for snøskred. Det gjøres oppmerksom på at
arealene som dekkes av utløsningsområder i praksis også er
utløpsområder, ettersom skred som løsner helt øverst i et
utløsningsområde beveger seg gjennom nedenforliggende
utløsningsområder før det når utløpsområdene nedenfor. Ved bruk
av datasettet til analyseformål bør derfor som en hovedregel både
utløsningsområder og utløpsområder benyttes
sammen.Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en
datamodell som ut fra helning på terrenget gjenkjenner terreng der
utløsning av snøskred er mulig. Fra hvert utløsningsområde er
utløpsområdet automatisk beregnet. Det er ikke gjort feltarbeid ved
avgrensning av områdene, og effekten av lokale faktorer (f. eks.
skog, terrengdetaljer, utførte sikringstiltak o.l.) er derfor ikke vurdert.
Aktsomhetsområdene gjelder ikke skredfare knyttet til sørpeskred.

Tegnforklaring

Snøskred - aktsomhetsområder

Kilde Norges vassdrags- og
energidirektorat

Versjon 22.09.2014
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Om datasettet

Aktsomhetsområder for steinsprang er en nasjonal kartserie som
viser potensielt steinsprangutsatte områder på oversiktsnivå.
Kartene viser potensielle løsneområder og utløpsområder for
steinsprang.Det gjøres oppmerksom på at arealene som dekkes av
utløsningsområder i praksis også er utløpsområder, ettersom skred
som løsner helt øverst i et utløsningsområde beveger seg gjennom
nedenforliggende utløsningsområder før det når utløpsområdene
nedenfor. Ved bruk av datasettet til analyseformål bør derfor som
en hovedregel både utløsningsområder og utløpsområder benyttes
sammen.Aktsomhetsområdene er identifisert ved bruk av en
datamodell som gjenkjenner mulige løsneområder for steinsprang
ut fra helning på terreng og geologisk informasjon. Fra hvert
kildeområde er utløpsområdet for steinsprang beregnet automatisk.
Det er ikke gjort feltarbeid ved identifisering eller avgrensning av
områdene.

Tegnforklaring

Steinsprang - aktsomhetsområder

Kilde Norges vassdrags- og
energidirektorat

Versjon 08.03.2014
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Om datasettet

Aktsomhetsområdene for snø- og steinskred viser
aktsomhetsområder samlet for de to skredtypene. Det er som regel
snøskredfaren som er dimensjonerende for utstrekningen av
aktsomhetsområdene, fordi det er snøskred som normalt har størst
rekkevidde. Aktsomhetsområdene i disse kartene er identifisert ved
å bruke helningskart for å finne terreng der skred kan utløses.
Utløpsområdene er beregnet ved bruk av en empirisk basert modell
utviklet av NGI. Dette arbeidet er gjort manuelt. Deretter er de
aktuelle områdene befart og vurdert av skredsakkyndige, før grensa
for aktsomhetsområdene er tegnet inn. Kartserien dekker deler av
landet. Bare områder som kan nås fra vei er befart, derfor er det på
hvert kartblad store områder som ikke er vurdert.Utstrekningen av
aktsomhetsområdene på disse kartene er vanligvis mindre enn
aktsomhetsområdene på de nasjonalt dekkende, automatisk
genererte aktsomhetskartene for snøskred, fordi skredkyndighet
ved befaringer og har gitt mulighet til å ta hensyn til lokale faktorer
som begrenser skredutløp, slik som skog, terrengdetaljer og
lignende. Aktsomhetsområdene omfatter ikke områder som kan
være utsatt for sørpeskred.

Tegnforklaring

Snø- og steinskred - aktsomhetsområder

Kilde Norges vassdrags- og
energidirektorat

Versjon 03.03.2016
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Om datasettet

Den nasjonale grunnvannsdatabasen (GRANADA) gir informasjon
om brønner og kilder i løsmasser og fjell med tilhørende
bruksformål (vannforsyning, energi, undersøkelse) samt
grunnvannskvalitet. Mer enn 60.000 brønner er delt inn etter
brukstema. Den tidligere Brønndatabasen er nå integrert i
GRANADA.

Tegnforklaring

Grunnvannsborehull

Kilde Norges geologiske
undersøkelse

Versjon 20.05.2018

Grunnvannbrønn

Brønnr Bruk Grunnforhold

82218 Enkelthusholdning Fjell
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Om datasettet

Kommuneplanens arealdel er hjemlet i Plan og bygningslovens §
11. Alle kommuner er pålagt å ha en arealplan som viser områder
for vern og områder for bruk. Komuneplanens arealdel er den
fysiske delen av kommuneplanen og verktøyet for å nå målene i
kommuneplanens samfunnsdel. Plankartet er juridisk bindende og
er en del av hjemmelsdokumentet for å styre den fysiske utviklingen
gjennom detaljplanlegging og byggesaksbehandling. Plankartene
må leses sammen med de juridiske bestemmelsene for planen om
planbeskrivelsen som beskriver intensjonene i planen. Selv om
arealplanen viser en varighet på 12 år, vil planen revideres flere
ganger i perioden og områders bruk, vern og utnyttelse kan endre
seg i revisjonen. Planens omfattende varighet er for å dra opp
hovedrammene for en lengre planperiode.

Tegnforklaring

Kommunedelplan

Kilde Kommunene Versjon 11.01.2019

Kommuneplanområde

PlanID Plannavn Link

2005 Kommunedelplan for Stavang 2004-2016 Planregister

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1401/?knr=1401&planid=2005
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Arealbruksområde

Arealbruksstatus Arealbruktype Navn Antall

1 110 - 1

1 210 - 2

1 140 - 1

2 221 - 2

2 110 B1 1

1 140 H2 1

2 120 S2 1
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 Tegnforklaring

Reguleringsplan

Kilde Kommunene Versjon 11.01.2019

Planområde

PlanID Plannavn Link

19940103 Stavang, Gbnr.98/2, Bustadfelt. Planregister

http://webhotel2.gisline.no/gislinewebplan_1401/?knr=1401&planid=19940103
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Formålsområde - Pbl 1985

Feltbetegnelse Reguleringsformål Antall

- (400) Offentlig friområde 3

B4 (110) Boliger 2

- (613) Friluftsområde 3

- (310) Kjørevei 3

- (320) Gang-/sykkelvei 3

B5 (110) Boliger 1

B1 (110) Boliger 1

Restriksjonsområde - Pbl 1985

Feltbetegnelse Reguleringsformål Antall

- (640) Frisiktsone 2
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Om datasettet

Datasettet viser eiendomsgrenser for Flora kommune.
Teiknforklaringa syner dei ulike innmålte kvalitetane på
eiendomsgrensene. Ved målestokk over ca 1:7500 vises berre
grensene for dei største eigedommane.

Tegnforklaring

Matrikkelkart

Kilde Flora Kommune Versjon 10.01.2019


