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Figur 1 Kartutsnittet viser planområdet med blå stiplet linje i flyfoto. 

  



DETALJREGULERINGSPLAN FOR  
BK1 INNAFOR BJØRKAVÅG AUST  
SULA KOMMUNE 
DATO: 18.06.2018 
REV: 15.11.2018 REV: 28.03.2019 REV: 24.10.2019 
__________________________________________________________________________________ 

2 
 

1 Sammendrag 
 
Med bakgrunn i vedtak P-125/18 i planutvalget den 27.11.2018 gjøres det i dette planforslaget 
endringer i tråd med vedtaket. Vedtaket krever at planforslaget ivaretar en utnyttelsesgrad på 30% 
BYA samt setter av to parkeringsplasser pr boenhet. Dette planforslaget ivaretar planutvalgets vedtak 
ved å legge all parkering i parkeringskjeller under bakkenivå. Det etableres en nedkjøring ved 
planområdets innkjøring. Dette innebærer at antall boenheter økes til 26 fordelt på seks 
firemannsboliger og en tomannsbolig. Man ivaretar også lekeplasskravet med to nærleikeplasser og 
etablerer kjørbare gangveger internt i planområdet. Disse 
reguleres som felles gårdsplass. 
 
Planforslaget er en detaljregulering av felt BK1 i 
reguleringsplan Bjørkavåg aust. Planforslaget legger til 
rette for konsentrert utbygging samt gårdsplass, lekeareal 
og et areal for renovasjon. Innenfor plangrensen er der 
ingen forhold som krever tiltak i forbindelse med ROS, 
kulturminner eller naturverdier. 
  

2 Bakgrunn 

 
2.1 Hensikten med planen 
 
Hensikten med planen er å legge til rette for konsentrert 
bebyggelse, lekeareal og veg. 
 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 
 
Forslagstiller Bjørkavågen Eiendom AS som er grunneier. 
Plankonsulent er proESS AS.  
 
2.3 Tidligere vedtak i saken. 
 
Planforslaget har vært behandlet to ganger tidligere med 
siste vedtak fattet i «det faste utvalet for plansaker» den 
27.11.2018 125/11: P-125/18. Her ble det blant annet 
vedtatt at «planforslaget skal tilpassast ei utnytting på 
30%BYA og 2 parkeringsplassar per bueining».  
 
2.4 Utbyggingsavtaler 
 
Det er ikke planlagt utbyggingsavtale med kommunen 
i forbindelse med gjennomføring av planen. 
 
2.5 Krav om konsekvensutredning? 
 
Med bakgrunn i at planen er planlagt i samsvar med overordnet formål vurderer man i samråd med 
kommunen at planen ikke utløser krav til konsekvensutredning. 

Figur 2 Annonse og kunngjøring av oppstartsvarsel 
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3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram 
 

Naboer, gjenboere og offentlige instanser ble varslet pr brev eller e-post 10.11.17. Oppstarten ble 
kunngjort i Sulaposten 16.11.17.  
 

4 Planstatus og rammebetingelser  
4.1 Overordnet plan - kommuneplan 
 

Planområdet er avsatt til boligbebyggelse, nåværende i gjeldende kommuneplan. 

 
Figur 3 Kartutsnittet viser planområdet med stiplet linje i gjeldende kommuneplan 
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Planområdet er avsatt til boligareal i gjeldende reguleringsplan. Et mindre areal er regulert til 
«offentlig bygg – undervisning» 
 

 
Figur 4 Kartutsnittet viser planområdet med stiplet linje i gjeldende reguleringsplan. 

4.3 Tilgrensende planer 
 
Ved planområdet er det hovedsakelig regulert boligareal, leikeplass, veg og gangveg.  
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4.4 Andre planer/rammer /føringer 

 
1) Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 
2) Miljøverndepartementets veileder til forskrift om kart, stadfesta informasjon, arealformål og 
digitalt planregister 
3) SOSI standarden 
4) Teknisk forskrift TEK17 
5) Statens vegvesens håndbøker 
6) Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 
 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
5.1 Beliggenhet 
 
• Beliggenhet - Planområdet er plassert ca. 10 km fra Langevåg sentrum. 
 

 
Figur 5 Oversiktskart for planområdet 

• Avgrensning og størrelse på planområdet - Planområdet er avgrenset ved formålsgrense for veg i 
øst og sør, ellers hovedsakelig ved eiendomsgrenser. Mot nord er planområdet avgrenset i 
formålslinje mot lekeplass. Planområdet er ca. 6,3 daa.  
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Det planlagte nye byggeområdet innenfor planområdet er ubebygd. Mot vest er der eksisterende 
bebyggelse. I nord en regulert lekeplass. Mot øst en samleveg og eksisterende bebyggelse og sør en 
regulert, men ikke bygget samleveg mot Indre Sula kirke.  
 
5.3 Stedets karakter 
 
• Struktur og estetikk/byform – Nærområdet er bebygget med tradisjonell småhusbebyggelse. 
Hovedsakelig frittliggende småhus, men også flermannsboliger. 
 
5.4 Landskap 
 
• Topografi og landskap: Planområdet varierer fra kote 28 til kote 26 og fremstår som tilnærmet flatt. 
Det heller svakt mot vest i nord og sør. Det laveste punktet er vest i planområdet på kote 26. 
 
• Solforhold er gode, planområdet ligger sørvest-vendt.  
 
• Lokalklima er som for Solevåg generelt. Ingen spesielle anmerkninger.  
 
• Estetisk og kulturell verdi – Ingen kjente forhold. 
 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
 
Vi har foretatt søk i databaser som viser eventuelle kulturminner og SEFRAK-registrerte bygninger i 
nærområdet. Det er ikke gjort funn av verken kulturminner eller SEFRAK-registreringer verken 
innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet. 
 
5.6 Naturverdier 
 
I alle saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven som berører naturmangfold må man 
forholde seg til Naturmangfoldloven. Loven omhandler biologisk mangfold, landskapsmessig 
mangfold og geologisk mangfold som ikke i det alt vesentlige er et resultat av menneskers påvirkning, 
mangfold av arter (dyr og planter), naturtyper og økosystem. Med landskap menes større 
sammenhenger i naturen og omfatter rene naturlandskap og kulturpåvirkende landskap. Med 
geologisk mangfold menes variasjoner i geologiske forekomster, for eksempel spesielle mineraler, 
bergarter, kvartærgeologiske formelementer, forkastninger og andre områder med fossiler. 
 
Naturmangfoldloven: 
«§ 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. 
 
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom 
bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og 
vern av naturmangfoldet.» 
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I planprosessen er det foretatt søk i databaser som holder rede på de ovenstående forhold for å 
undersøke om det er registrert forhold som må tas hensyn til ved gjennomføring av planen i form av 
naturtyper, økosystem eller landskap. Databasen Miljøstatus i Norge er en slik database, og man har i 
planprosessen undersøkt om det er registrert noen form for mangfold innenfor planområdet, dvs. 
om naturmangfold blir påvirket av utbygging. Databasen viser at området består av dyrkbar jord og 
at området rundt siden 2011 har endret karakter fra jordbruksareal til bolig. Planområdet er for øvrig 
avsatt til bolig i kommuneplan, så denne nedbyggingen av jordbruksareal har kommunen tatt stilling 
til ved utarbeiding av kommuneplanen. 
 

 
Figur 6 Temakart som viser at arealet har dyrkbar jord 
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Figur 7 Temakart som viser at omkringliggende areal har nedbygd jordbruksareal 

«§ 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 forvaltningstiltak.» 
 
Vår vurdering er at valgt metode er tilstrekkelig for innhenting av kunnskap om naturmangfold for 
dette planområdet. Vi vurderer også at det ikke kan påvises effekter som ikke er forventet av tiltaket 
på truet, nær truet eller verdifull natur. 
 
«§ 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.» 
 
Vi vurderer at den sentrale plasseringen av planområdet med eksisterende bebyggelse tett på, samt 
at området er avsatt som byggeområde i overordnet plan, viser at utbygging ikke vil medføre særlig 
annen belastning på økosystemet enn eksisterende bebyggelse allerede har medført. Planlagt bruk 
av planområdet vil endre lite på påvirkning for influensområdet i forhold til dagens situasjon. 
 
«§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.» 
 
Vi vurderer at naturmangfoldet for planområdet ikke blir påført en type skade som medfører 
miljøforringelse som følge av utbygging, siden planområdet er plassert mellom eksisterende 
byggeområder, samt at området er avsatt som byggeområde i overordnet plan og at det dermed ikke 
blir kostnader i forbindelse med avbøting eller avgrensing av skade på naturmangfoldet. 
 
 «§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
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For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet 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.» 
 
Kommuneplan og gjeldende reguleringsplan legger til rette for ny bebyggelse i planområdet, og vår 
vurdering er at planlagt utnytting er i tråd med overordnet plan. Man har derfor ikke hatt behov for å 
vurdere alternativ lokalisering, driftsmetode eller teknologi. 
 
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder  
 
Man er ikke kjent med at planområdet har vært i bruk som rekreasjonsområde jf. kommunens 
temakart. Området nord for planområdet er registrert som lekeområde for barn i «Barnetråkk» 
 
5.8 Landbruk 
 
Området har ikke vært i bruk som landbruksområde. Det er klassifisert som skog med lav bonitet.  
 
5.9 Trafikkforhold 

• Kjøreatkomst – I dag er det kjøreadkomst til planområdet fra Smievegen. Denne betjener allerede 
et utbygd boligfelt. Smievegen går nord-sør langs planområdets østside. Langs planområdets sørlige 
grense er der planlagt en fremtidig adkomst- og gangveg mot kirka. 
 
• Ulykkessituasjon – Ved å vurdere Statens vegvesens vegkart finner vi at det ikke er registrert 
trafikkulykker i nærheten av planområdet. 
 
• Trafikksikkerhet for myke trafikanter – Smievegen er en samleveg med vegbredde på om lag 5 
meter. Det er ikke etablert gangveg i nærområdet. Trafikken er i hovedsak i forbindelse med kjøring 
til og fra boligområdet. 
 
• Kollektivtilbud – Nærmeste busstopp er plassert nede ved samlevegen Solevågseidet, ca. 200 meter 
gangavstand fra planområdet. 
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5.10 Barns interesser  
 
Det er ikke etablert lekeareal innenfor planområdet pr i dag. Det er heller ikke registrert barnetråkk 
innenfor planområdet jf. kommunes kart, men like nordvest for planområdet er der en grøntstruktur 
som brukes av barn til leik. Rett nord og rett sør for planområdet er det satt av to større arealer til 
lek: FrL1 med areal på 1,69 daa og FrL2 på 1,34 daa. 
 
5.11 Sosial infrastruktur 
 
• Skolekapasitet – Solevåg skule ligger ca. 400 meter fra planområdet. Sula ungdomsskule ligger ca. 9 
km fra planområdet. Barneskolen ble bygget i 2013 og har ca. 400 elever. Sula ungdomsskole er av 
eldre dato men er totalrenovert og har fått nye tilbygg nylig. Kommunen har en ungdomsskole og 
totalt fire barneskoler: Fiskarstrand skule, Langevåg skule, Måseide skule og Solevåg skule. 
 
• Barnehagedekning – Kommunen har ni barnehager. Fire er kommunale og fem er private. I tillegg 
driver Langevåg Røde Kors en "åpen barnehage". Nærmeste barnehage er plassert ca 400 m avstand 
fra planområdet. Man vurderer at kommunen pr. i dag har god barnehagedekning. 
 
  

Figur 8 Planområdet med tilgrensende lekearealer 
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5.12 Teknisk infrastruktur 

• Vann og avløp – Kommunalt anlegg er plassert i Smievegen med tilkoblingsmuligheter her, se Figur 
10. Kommunen har i forbindelse med utarbeiding av planforslaget uttalt at vann og avløp er lagt i 
Smievegen med utstikk til dette byggeområdet. Det er tatt høyde for ny utbygging og vi vurderer 
dermed kapasiteten som tilstrekkelig. Der ligger en privat spillvannsledning innenfor planområdet. 
 
• Trafo – Eksisterende trafoer er plassert og vist som «Bjørkavågen øst» i Figur 9. 
 

 

 

5.13 Grunnforhold 

• Stabilitetsforhold – Planområdet har løsmasser av tynn hav-/strandavsetning og lite egnet for 
infiltrasjon.  
 
• Ledninger – Ingen kartlagte ledninger innenfor planområdet. 
 

 
Figur 11 Kart viser at området er lite egnet for infiltrasjon 

Figur 10 Kart viser ledninger og teknisk situasjon i planområdet Figur 9 Oversikt ledningskart og trafo 
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5.14 Støyforhold 
 
Ved vurdering av Statens vegvesens støykart ser vi at planområdet 
ikke har støyproblematikk. 
 
5.15 Luftforurensing 
 
Ingen kjente forhold ved søk i databaser. 
 
5.16 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon) 

• Risikomatrise viser at planområdet vurderes til ikke å være 
utsatt for naturfarer eller andre farer. 
 
• Rasfare – Ingen registreringer av aktsomhetssoner ved 
vurdering av databasen Miljøstatus i Norge. I nord, utenfor 
planområdet, er der et aktsomhetsområde for snø- og 
steinskred.   

Figur 13 Støykart fra SVV viser at planområdet 
ligger utenfor gul og rød støysone 

Figur 12 Løsmassekart viser at området har tynn hav-/strandsavsetning 
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Figur 15 Risikomatrise 

Arealplanen har bestemmelser som omfatter områder med marine avsetninger. Et eget temakart for 
marine avsetninger viser at planområdet ligger i et område uten slike avsetninger. Det er dermed 
vurdert dithen at det ikke er fare for kvikkleire i området. Løsmassekart fra NGU viser at planområdet 
har tynn hav-/strandavsetning. Med bakgrunn i dette og planområdets begrensede størrelse at det 
kan være tilstrekkelig å vurdere området i tråd med NVEs kvikkleireveileder punkt 2-6: 
 
2. Undersøk om hele eller deler av området ligger under marin grense. 

Figur 14 Kommunens temakart for marine avsetninger 
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Figur 16 Marin grense i blå skravur, planområdet i svart 

Arealet ligger under marin grense og må vurderes i forhold til fare for kvikkleireskred 
 
3. Avgrens områder med marine avsetninger. 
Planområdet er registrert med tynn hav-/strandavsetning. Denne løsmassetypen indikerer at 
skredfare muligens kan utelukkes siden det er sannsynlig med fjell like under overflaten. Se Figur 12. 
 
4. Undersøk om det finnes kartlagte faresoner for kvikkleireskred i området. 
Det er ikke utført kartlegging tidligere. 
 
5. Avgrens aktsomhetsområder til terreng som tilsier mulig fare for områdeskred. 
Ved vurdering av terrenget i planområdet finner vi at det har en helningsgrad slakkere enn 1:20. 
Høydeforskjellen i platåterrenget er mindre enn 5 meter. 
 
6. Gjennomføring av befaring og grunnundersøkelser/vurdering av grunnlag 
Resultat av befaring: Fjellblotninger i nærområdet. 
 
Med bakgrunn i at planområdet har en løsmassetype av tynn hav-/strandavsetning, samt at terrenget 
har helningsgrad slakkere enn 1:20, vurderer vi at jordskredfare kan utelukkes. Vurderingen 
underbygges av at nærområdet har synlige fjellblotninger. 
 
 
• Flomfare – Ikke aktuelt 
• Vind – Som for Solevåg ellers. Ikke spesielt utsatt. 
• Støy – Planområdet er plassert utenfor gul og rød støysone. 
• Luftforurensing og forurensing i grunnen – Ingen kjente forhold. 
• Beredskap og ulykkesrisiko – Brannstasjon ligger nærmere Langevåg sentrum, ca 9,5 km 
kjøreavstand. 
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5.17 Næring 
 
Ingen næring innenfor planområdet. 
 
5.18 Analyser/ utredninger  
 
Ingen særskilte utredninger er utført for planområdet. 
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6 Beskrivelse av planforslaget 
 
6.1 Planlagt arealbruk  
 
Reguleringsplanen tilrettelegger for konsentrert 
boligbebyggelse, felles renovasjonsanlegg, felles 
lekeareal, felles gårdsplass, felles annet 
uteoppholdsareal og felles kjøreveg. 
 
6.1.1 Reguleringsformål 
 
Plankart viser at det reguleres til konsentrert 
boligbebyggelse.  
 

- Det legges til rette for konsentrert 
bebyggelse i det nye byggeområdet, BKS, 
med parkering i garasjekjeller under 
terreng. 

 
I tillegg til boligarealet tilrettelegger man for 
følgende arealer: 

 
- Det reguleres to felles lekeareal, f_BLK1 

og f_BLK2 på henholdsvis 307 og 296 
kvm. 

- Renovering får eget areal, f_BRE. 
- f_SKV1 er avkjørsel til området regulert 

med 6 meter vegbredde, hvorav 4 meter 
kjørebane og 1 meter skulder på hver 
side. Denne er også innkjøring til 
parkeringskjelleren. 

- f_BGP er felles gårdsplass for hele feltet. Denne er planlagt brukt som gangadkomst til 
lekeareal og bygg og som kjøreareal for ambulanse og flyttebil og lignende.  

- f_BAU er felles uteoppholdsareal. Arealet vil brukes til uteopphold og er fremtidig sikret en 
avkjøringsmulighet for eiendommene 65/233 og 65/53 med avkjørselspil etter kommunens 
ønske. 

 
6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål.  
 
Formålet BKS tilrettelegger for konsentrert bebyggelse. Reguleringsplanen åpner for konsentrerte 
småhus med mellom to og fire boenheter. Det reguleres et felles areal for renovasjon, f_BRE. f_BGP 
reguleres som felles gårdsplass for hele planområdet. Et felles lekeareal etableres nord i 
planområdet, f_BLK1. Dette er 307 kvm og tilfredsstiller kommuneplanens krav til størrelse og 
utforming. I tillegg reguleres det et lekeareal sør i området, f_BLK2 på 296 kvm. f_BAU er øvrig 
uteoppholdsareal. Over dette er det i planen sikret en mulig avkjøring for eiendommene 65/233 og 
65/53 til «Veg 1» i reguleringsplan for Bjørkavåg aust.  
 

Figur 17 Formål i planen  
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Figur 18 Utsnitt av plankart  

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 
 
Nye byggeområder i denne planen er BKS. Innenfor BKS 1-1, BKS1-2 og BKS1-3 ser man for seg å 
etablere seks stk firemannsboliger over to etasjer og en tomannsbolig over to etasjer. Parkering 
sikres i parkeringskjeller med innkjøring fra f_SKV. I nord, sør og øst er byggegrensen satt til 4 meter. 
Mot lekeplassene er byggegrensen 3 meter. Mot felles gårdsplass gjelder formålslinje som 
byggegrense. Adkomst til området vil være i østre del av planområdet. Terrenget er ikke spesielt 
kupert og varierer fra kote 26 til kote 28, noe planering og tilpasning må utføres. Mot vest og sør vil 
det etableres en skråning med fall på 1:1,25 meter.  
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Figur 19 Kartutsnittet viser en mulig etablering av byggeområdet. Illustrasjonen er ikke bindende for gjennomføring av 
planen. 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
 
I bestemmelsene tillates det oppføring av bebyggelse med maksimal byggehøyde på 7,5 meter. 
 
6.3.2 Grad av utnytting  
 
I gjeldende reguleringsplan for Bjørkavåg Aust er det tilrettelagt for en BYA på 30%. Denne hadde et 
lavere parkeringskrav enn ny kommuneplan. Ved gjeldende plan er parkeringskravet 1 per boenhet 
(18 kvm), i ny kommuneplan er kravet økt til 2 per boenhet (36 kvm). Planutvalgets vedtak P-125/18 
stadfester at %BYA for området skal være 30 % og det skal settes av 2 parkeringsplasser pr boenhet. 
Planforslaget legger til rette for all parkering under bakkenivå i parkeringskjeller. På denne måten er 
parkeringskravet ivaretatt og man frigir areal på bakkenivå til nye boliger, gårdsplass og lekeareal. 
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Dette tillater seks firemannsboliger og en tomannsbolig, totalt 26 boenheter. Som grunnlag for 
beregning er BKS1-1, BKS1-2, BKS1-3, f_BGP, f_BRE, f_BAU og f_BLK1 og f_BLK2 lagt til grunn jf. plan 
og bygningslovens § 12-5 (1).  Beregnet %BYA for illustrasjonsplanen (ikke juridisk bindende) er 28,05 
%. Planforslaget tillater en %BYA på 30% og illustrasjonsplanen viser dermed en grad av utnytting 
som er lavere enn hva vedtak P-125/18 stadfester at tillatt utnytting skal være. 
 
6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 

På områdene BKS1-1, BKS1-2 og BKS1-3 ser man for seg at det kan etableres seks firemannsboliger 
og en tomannsbolig. Totalt gir dette 26 boenheter.  
 
6.4 Boligmiljø/ bokvalitet 
 
Byggeområdet er plassert i et rolig etablert boligområde på en tilnærmet flat tomt.  
 
Firemannsboligene på områdene BKS1-1, BKS1-2 og BKS1-3 vil kunne bli etablert som fire leiligheter i 
to etasjer med markterrasse eller balkong. Tomannsboligene kan etableres som horisontaldelte 
enheter med henholdsvis markterrasse og balkong. 
 
Boligene vil få gode utsikts- og solforhold med sør-vestvendt orientering. Ved å orientere boligene 
denne retningen oppnår man best utsikt- og solforhold. Innenfor planområdet tilrettelegges det for 
to nærlekeplasser på hhv 307 kvm og 296 kvm.  
 
6.5 Parkering 
 
Planbestemmelsene sikrer at det etableres to parkeringsplasser pr. boenhet noe som er i tråd med 
kommuneplanen. All parkering samles i parkeringskjeller under bakkenivå. 
 
6.6 Kjøreadkomst 
 
Det er ingen store høydeforskjeller i planområdet som byr på utfordringer for prosjektering av veg. 
Nedkjøring til parkeringskjeller etableres med fall 1:6. I nedkjøring skal det legges varmekabler.  
 
Felles gårdsplass innenfor planområdet blir privat. Adkomst reguleres omtrent midt i feltets østre 
grense. Felles gårdsplass skal være gangareal til boenhetene og fram til lekeplassene. Arealet skal 
ikke brukes til adkomstveg for biler eller parkering. Det er lagt til rette for snuplasser slik at små 
lastebiler kan snu på gårdsplassen og i nærheten av byggene. Dette vil være til hjelp ved for 
eksempel flytting og adkomst for ambulansebil. Toppdekket skal være kjørbart. 
 
6.7 Tilknytning til overordnet vegnett 
 
Planområdet får adkomst fra Smievegen. Denne er en etablert veg for eksisterende og tilgrensende 
boligområde og knyttes til det kommunale vegnettet ved Solevågseidet lenger sør. 
 
6.7.1 Utforming av veger 
 
• Bredde og stigningsforhold:  
Innenfor planområdet reguleres det adkomstveg, f_SKV, med total bredde på 6 meter som 
nedkjøring til parkeringskjeller. I nedkjøring skal det asfalteres helt ut til forstøtningsmurer.  
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Gangadkomst til byggene reguleres innenfor f_BGP, felles gårdsplass. Denne sikrer også adkomst til 
lekeplassene. Man ser for seg at det etableres gangareal slik illustrasjonsplanen viser. Valgt løsning 
sikrer fleksibilitet innad i planområdet for plassering av bygg.  
 
6.7.2 Krav til samtidig opparbeidelse 
 
Planbestemmelsene stiller rekkefølgekrav til at lekeplass samt adkomst og parkering til boenhetene 
skal opparbeides før det kan gis brukstillatelse. Det stilles rekkefølgekrav til opparbeiding av fortau 
langs Smievegen i plan-id 10.17. 
 
6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende 
 
For myke trafikanter vil planområdet få de samme kvalitetene som nærområdet ellers. Kjørevegene i 
nærområdet har liten trafikk siden disse kun betjener boligene i området. Når man legger til rette for 
at all parkering skal foregå i parkeringskjeller blir planområdet spesielt godt tilrettelagt for myke 
trafikanter.  
 
6.8 Universell utforming 
 
Utbygging skal skje i tråd med krav i gjeldende byggeforskrift TEK17. Dette medfører at lekearealet 
skal utformes med adkomst og et areal med maksimal stigningsgrad på 1:15.  
 
6.9 Uteoppholdsareal  
• Privat og felles uteoppholdsareal, størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal  
 
I illustrasjonsplanen er det lagt til rette for at alle boenhetene skal få best mulig kvalitet på 
uteoppholdsarealet. For firemannsboligene vil et privat uteoppholdsareal på 11 kvm pr. boenhet 
være tilgjengelig for alle leilighetene i form av balkong eller markterrasse. Det reguleres to felles 
lekeplasser. Rundt boligene vil der være plass til å utnytte fellesarealer til for eksempel trampoline 
eller andre aktiviteter. Minste uteoppholdsareal kan variere fra 51,1 kvm til 189,9 kvm. Minste 
bredde på fellesareal er satt til 6 meter. Vi vurderer at dette vil være tilstrekkelig. Det at det er 
variasjon i arealene vurderer vi som positivt siden det vil være ulike ønsker blant potensielle eiere. 
Noen ønsker store uteoppholdsarealer, andre vil ha mindre og mer lettstelte arealer. Byggene vil ha 
en stor andel av lekeareal i denne planen (23,2 kvm pr boenhet) noe som også vurderes som positivt. 
Ved seksjonering vil søker kunne velge dersom for eksempel leiligheter i andre etasje skal tillegges en 
andel av uteoppholdsareal på terreng som her er vist som felles uteoppholdsareal. 
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Hus Enhet Privat kvm Balkong kvm Andel felles kvm Andel leik kvm SUM kvm

1 1 0 11 26,75 23,2 60,9

1 2 0 11 26,75 23,2 60,9

1 3 140 0 26,75 23,2 189,9

1 4 64 0 26,75 23,2 113,9

2 5 0 11 17,35 23,2 51,5

2 6 0 11 17,35 23,2 51,5

2 7 49 0 17,35 23,2 89,5

2 8 58 0 17,35 23,2 98,5

3 9 0 11 47,25 23,2 81,4

3 10 0 11 47,25 23,2 81,4

3 11 43 0 47,25 23,2 113,4

3 12 43 0 47,25 23,2 113,4

4 13 0 11 69,75 23,2 103,9

4 14 0 11 69,75 23,2 103,9

4 15 39 0 69,75 23,2 131,9

4 16 41 0 69,75 23,2 133,9

5 17 0 11 65,5 23,2 99,7

5 18 0 11 65,5 23,2 99,7

5 19 39 0 65,5 23,2 127,7

5 20 47 0 65,5 23,2 135,7

6 21 45 0 68 23,2 136,2

6 22 0 11 68 23,2 102,2

7 23 0 11 49,5 23,2 83,7

7 24 0 11 49,5 23,2 83,7

7 25 42 0 49,5 23,2 114,7

7 26 52 0 49,5 23,2 124,7
Figur 20 Oversikt over mulig uteoppholdsareal, SUM angir minste uteoppholdsareal.  
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Figur 21 Mulig fordeling av uteoppholdsareal. Lys grønt er privat, grønt og hvitt er felles. 

• Lekeplasser 
 
Lekeplassene reguleres som eget formål nord og sør i planområdet, lett tilgjengelig via interne 
gangveger for alle boenhetene. Siden terrenget i planområdet ikke er spesielt kupert vil lekeplassen 
ligge på tilnærmet lik høyde som inngangspartiet for boenhetene. Denne tenkes utstyrt med for 
eksempel huskestativ, sandkasse og sitteanordninger slik at flere aldersgrupper kan ha glede av den. 
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Plasseringene sikrer god 
tilgjengelighet og fine solforhold 
på ettermiddag/kveld når dette i 
hovedsak vil være i bruk. 
 
Samlet lekeareal er 603 kvm 
fordelt på henholdsvis 296 og 
307 kvm. Krav i kommuneplanen 
er nærleikeplass på minimum 
200 kvm for 20 boenheter. 
Planforslaget legger til rette for 
26 boenheter og man må derfor 
regulere to nærleikeplasser. Like 
nord for planområdet ligger FrL2 
og like sør ligger FrL1, begge to 
regulerte lekeplasser, se Figur 
24. Disse utgjør totalt 3,03 daa 
og ligger i umiddelbar nærhet til 
planområdet. Disse dekker 
dermed kommuneplanens krav 
til kvartalsleikeplass og gir 
ytterligere kvaliteter i form av 
uteoppholds- og lekeareal til planområdet. 
 

 
Figur 23 Perspektiv av planområdet ved vårjevndøgn 20. mars kl 17. 

Plasseringene av lekeplassene sikrer at det ikke vil være intern trafikk forbi disse. De ligger plassert 
for seg selv i nord og sør, mellom byggene. Lekeplassene ligger ikke i tilknytning til forurensning og 
elektromagnetiske felt. Området er tilnærmet flatt og den vil kunne tilfredsstille krav om at minst 40 

Figur 22 Oversiktsbilde av planområdet ved vårjevndøgn 20. mars kl 17. Vi 
vurderer at det er sol på alle tiltenkte uteoppholdsarealer samt lekeplassen. 
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% av arealet er flatt. Føresegnene sikrer etablering av port mellom f_BLK1 og FrL2 for trygg ferdsel 
mellom områdene. 
 
• Rekkefølgebestemmelse: Planbestemmelsene punkt 7.2 stiller krav til at f_BLK1 skal være 
opparbeidet i tråd med bestemmelsene før det kan gis brukstillatelse for nye tiltak innenfor BKS1-1 
og BKS1-2. For BKS1-3 skal hele f_BLK2 opparbeides for bruksløyve gis.  
 

 
Figur 24 FrL1 og FrL2 viser lekeareal i nærheten av reguleringsplanen (BK1) 

6.10 Sosial infrastruktur 
 
Den planlagte utbyggingen er i tråd med overordnet plan og det blir ingen endring av dette. Vi 
vurderer dermed at planforslaget ikke vil utgjøre noen endring fra forventet utbygging og at det 
dermed ikke vil få konsekvenser for den sosiale infrastrukturen i form av barnehager eller skoler i 
området. 
 
6.11 Plan for vann‐ og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
 
Man ser for seg at det nye byggeområdet kobles til kommunale ledninger som ligger i Smievegen 
langs planområdet. Dette VA-anlegget ble dimensjonert og lagt til rette med utstikk ved utbygging og 
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etter dialog med kommunen under utarbeidelse av planforslaget er dette vurdert som tilstrekkelig og 
tilrettelagt. 
 
6.12 Plan for avfallshenting 
 
Det settes av et areal ved innkjøringen til planområdet, f_BRE. Dette blir et felles område for 
renovasjon. Ved å plassere dette ved innkjøringen behøver ikke renovasjonsbil å kjøre inn mellom 
byggene. Man vurderer at dette er den mest trafikksikre løsningen. Konkret løsning for oppbevaring 
av husholdningsavfall vil bli avgjort ved byggesak. Kommunen har pr. i dag hentetjeneste ukentlig for 
husholdningsavfall. 
 
6.13 Rekkefølgebestemmelser 
 
Rekkefølgebestemmelser for denne planen inkluderer krav vedr. etablering av adkomst, parkering og 
lekeplasser samt opparbeiding av regulert fortau langs Smievegen (plan-id 10.17). 
 

7 Konsekvensutredning 

Med bakgrunn i at planen er utformet i samsvar med overordnet plan, vurderer man at planen ikke 
utløser krav til konsekvensutredning. 
 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 
Her beskrives og vurderes 
virkninger av gjennomføring av 
planen. 
 
8.1 Overordnede planer 
 
Planområdet er i sin helhet 
avsatt til boligareal i gjeldende 
kommuneplan. Virkningen av 
planen blir dermed som 
forventet. Konsentrert 
bebyggelse er også i tråd med 
hva gjeldende reguleringsplan 
anfører. 
 
8.2 Landskap 
 
Planområdet vil ved 
gjennomføring av plan endres fra ubebygd til boligbygging og adkomstveg. Terrenget er ikke spesielt 
kupert i dag, men vil planeres noe ved utbygging. Dette vurderes å være som forventet for 
utbyggingsområder. Parkeringskjeller medfører en ny avkjørsel med nedkjøring og nødvendig uttak 
av masser.  
 
 

Figur 25 Utsnitt av gjeldende kommuneplan 
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8.3 Stedets karakter 
 
Ved gjennomføring av planen vil stedets karakter videreføres i henhold til tiltenkt utvikling. Planen vil 
med andre ord ikke i særskilt grad påvirke stedets karakter.  
 
8.4 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 
 
Det er ikke avdekket at planområdet og planlagt utbygging vil komme i konflikt med kulturminner 
eller kulturmiljø. Det vurderes derfor at en gjennomføring av planen ikke vil få virkning for nettopp 
disse forholdene. 
  
8.5 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
 
I forhold til naturverdier, biologisk mangfold, verdifull vegetasjon, viltinteresser, økologiske 
funksjoner osv. vurderer man at planen ikke har særlig virkning med bakgrunn i at det ikke er 
registrert verdier av denne art for området eller nærområdet. 
 
8.6 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 

Det vurderes at det ved gjennomføring av planen ikke vil gi særlige konsekvenser for rekreasjonsareal 
eller uteareal. Bakgrunnen for dette er at det ikke er registrert at planområdet har vært i bruk til 
disse formålene. 
 
8.7 Trafikkforhold 
 
• Vegforhold – Ved gjennomføring vil man få en virkning som forventet for dette området.  
 
8.8 Barns interesser 
 
• Planen har satt av to områder på totalt 603 kvm som nærleikeplass. Disse er fordelt på 296 og 307 
kvm. Kommuneplanen har satt krav til nærleikeplass (200 kvm) for inntil 20 boenheter. Her legges 
det til rette for 26 boenheter. Derfor må det reguleres to nærleikeplasser. I tillegg ligger det to større 
regulerte lekearealer nord og sør for planområdet. Det vurderes derfor at overordnede krav til 
lekeplass er ivaretatt. Man har vurdert at f_BLK1 har sol på ca 75-80% av arealet ved vår og 
høstjevndøgn klokken 17. f_BLK2 har ingen skygge ved vår- og høstjevndøgn. Dette vurderes som en 
god kvalitet, og en positiv virkning ved gjennomføring av planen. 
 
8.9 Sosial infrastruktur 
 
Byggeområdet legger til rette for inntil seks firemannsboliger og en tomannsbolig. Gjennomføring av 
reguleringsplanen er i tråd med overordnede formål og vi vurderer at den ikke vil ha konsekvenser 
for sosial infrastruktur. 
 
8.10 Universell tilgjengelighet 
 
Lekeplassene er plassert sentralt blant bygningene nord og sør-vest i planområdet og på tilsvarende 
høyde som leilighetenes første etasje. Lekeplassene vil dermed har god tilgjengelighet og er godt 
tilpasset med hensyn til universell utforming noe som gir en positiv virkning.  
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8.11 Energibehov ‐ energiforbruk 
 
Det nye byggeområdet tilrettelegger for inntil 26 nye boenheter, og det vurderes derfor at 
gjennomføring av planen ikke får særlig virkning i forhold til energibehov. Dersom det blir nødvendig 
med ny trafostasjon i forbindelse med utbyggingen er dette ivaretatt i føresegnene og tillates oppført 
innenfor det nye byggeområdet. 
 
8.12 ROS 
 
I forhold til rasfare, flomfare, vind, støy og luftforurensning, forurensning i grunnen samt beredskap 
og ulykkesrisiko vurderer vi at planen ikke vil få uønsket virkning. Dette begrunnes med at det ikke er 
avdekket forhold som representerer fare i forbindelse med gjennomføring av planen. 
 
8.13 Teknisk infrastruktur 
 
• Vann og avløp – Vann og avløp kan kobles til eksisterende opplegg i Smievegen. En privat ledning 
kan få behov for flytting i forbindelse med utbygging.  
 
• Trafo – man har ikke kjennskap til at det er behov for ytterligere kapasitet i forhold til 
strømforsyning for den planlagte utbyggingen. Man vurderer derfor at gjennomføring av planen ikke 
vil gi virkning i forhold til strømforsyning. 
 
8.14 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Gjennomføring av planen vil ikke medføre spesielle økonomiske konsekvenser for kommunen siden 
det ikke er planlagt utbyggingsavtale med kommunen. 
 
8.15 Interessemotsetninger 
 
Det er ikke registrert spesielle interessemotsetninger i forbindelse med vurdering av mottatte innspill 
til oppstartsvarsling. Naboer har kommet med innspill til at de ønsker at planforslaget skal ha en 
maks gesimshøyde på 7,5 meter ved flatt tak, eller maks mønehøyde på 7,5 meter ved annet tak. 
Planen legger nå til rette for maksimal byggehøyde på 7,5 meter. 
 
8.16 Avveining av virkninger 
 
Gjennomføring av planen vurderes til ikke å utgjøre virkninger som medfører fare, eller virkninger 
som avviker fra overordnet plan. Gjennomføring av planen vurderes til positive i forhold til bokvalitet 
i konsentrert bebyggelse og i forhold til barn og unges interesser. Man vurderer at gjennomføring av 
planen ikke vil gi særskilte negative virkninger, slik at virkninger vurderes som positive og er som man 
kan forvente i et byggeområde som dette. 
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9 Innkomne innspill 

 
9.1 Mottatte merknader til oppstartvarsling: 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune: 

Stiller krav til at planarbeidet sikrer tilstrekkelig og egnet privat og felles uteoppholdsareal + 

leikeareal i forhold til størrelse, utforming og plassering i forhold til bygg, tilkomst og parkering. Gir 

beskrivelse av «tilstrekkelig areal». Ønsker at det blir satt konkrete krav i planbestemmelsene til m2 

uteoppholdsareal pr boenhet og minimum bredde. Minner om kvaliteter som trafikktrygghet og 

solforhold. Gir sin vurdering av samling og konsentrasjon av veg, biloppstilling og garasjeanlegg. Gir 

råd om å tilrettelegge for boliger uten horisontaldeling med bakgrunn i mulig problem med å 

tilfredsstille krav til uteoppholdsareal ved denne hustypen. Minner om sol og skyggeanalyse og gir råd 

om tidspunkt for analyse. Minner om Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 

planlegging/rundskriv T- 2/08 

Kommentar: Det er lagt til rette for privat og felles uteareal i planforslaget. Det er satt konkrete krav 

til m2 uteoppholdsareal og minimum bredde. Gjennom illustrasjonsplan (ikke juridisk bindende) er 

det skissert hvordan planområdet kan løses. Ved å etablere parkeringskjeller unngår man kjøring 

innad i planområdet. Det sikres likevel gårdsplass og manøvreringsareal til små lastebiler for å gjøre 

for eksempel flytting enklere. Sol- og skyggeanalyse har vist at man oppnår tilfredsstillende 

solforhold for de fleste uteoppholdsarealer og lekeplass ved vår- og høstjevndøgn.   

Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 

Forutsetter at barn og unges interesser blir ivaretatt og minner om pbl § 1-1 + retningslinjer for barn 

og unge i planleggingen. Egne areal til leik må sikres i plankart og føresegner og gitt funksjons og 

rekkefølgekrav. Minner om ROS analyse jf pbl § 4-3.  

Kommentar: Det er satt av areal til to nærleikeplasser i planområdet med funksjons- og 

rekkefølgekrav. Rett ved planområdet er der større fri- og lekearealer som sikrer ytterligere gode 

lekeområder for barn. 

Statens vegvesen: Gir vurdering av kryss til/fra fv 61 og legger til grunn at detaljregulering ikke 

medfører økt utbygging ut over det som ligger inne i gjeldende reguleringsplan. Rår til at man legger 

til rette for god trafikksikkerhet internt i planområdet og om mulig konsentrerer biloppstilling, 

garasje, kjøreveg og avkjørsel og skiller slike arealer fra boliger og uteoppholdsareal. Minner om 

støyforskriften T-1442 og at denne må legges til grunn i planarbeidet.  

Kommentar: Planforslaget forholder seg til gjeldende reguleringsplan med hensyn til utnyttelsesgrad. 

Adkomst til planområdet er regulert med en nedkjøring til parkeringskjeller. Slik unngår man kjøring 

rundt husene og man oppnår en meget god løsning for god trafikksikkerhet internt i planområdet. 

Planområdet ligger utenfor gul og rød støysone.  

NVE: Viser til egne veiledere og verktøy på web som kan benyttes i planarbeidet ved avklaring av 

naturfarer. Vurderer at stabilitet i grunnforholdene i planområdet må være tema i ROS-analysen. 

Viser til veileder nr 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred». 
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Kommentar: Det er vurdert dithen i ROS-analysen at der ikke er fare for kvikkleireskred i 

planområdet. Vurderingen er gjort i tråd med Veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

ÅRIM: Informerer om ny kildesorteringsløsning i kommunen for 2018 og legger ved informasjonsskriv 

vedr. kildesortering for flerhusholdnigner. Råder til etablering av fellesløsninger for oppsamling av 

avfall og ber om å bli kontaktet for ytterligere råd. 

Kommentar: Det er opprettet et eget område for oppstilling av avfallsbeholdere og det er tilrettelagt 

for muligheten for å snu i innkjørsel til planområdet. 

Mørenett: Ingen merknader. 

Erik Haugen (gbnr 61/184) og Johanns Bø (gbnr 61/183): 

1) Vurderer at kommunen bør kreve at teknisk anlegg og vei blir ferdigstilt før det blir gitt løyve til 

bygging. 2) Skogen/friområdet nord for planområdet må ikke berøres av utbyggingen ved f.eks 

anleggstrafikk/massedeponi eller felling av skog fordi området er mye brukt av barn og barnehager. 

3) Ber om at man forholder seg til gjeldende reguleringsbestemmelser når det gjelder byggehøyder, 

dvs maks 7.5 meter total byggehøyde. 

Kommentar: Bestemmelsene sikrer at tilkomst til lekeareal er ferdig opparbeidet før det kan gis 

brukstillatelse for boenhetene. Det er lagt inn rekkefølgebestemmelse om at fortau langs Smievegen 

skal ferdigstilles før brukstillatelse kan gis. Maksimal byggehøyde er satt til 7,5 meter. Friområdet er 

ikke en del av planområdet.  

Thomas Rønning (gbnr 65/207), Therese Dybvik (gbnr 65/208), Ole Alexander Fiskerstrand (gbnr 

65/211): 

Samme kommentarer som nr 1), nr 2) og nr 3) i merknaden over. + 4) Vurderer at blokkbebyggelse vil 

føre til redusert sol og lysforhold i forhold til hva som kunne forventes når man kjøpte boligene jf. 

gjeldende reguleringsplan. 

Kommentar: Det legges nå til rette for flermannsboliger (to- og firemanns) i stedet for 

blokkbebyggelse.  
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10 Avsluttende kommentar 

Planforslaget legger til rette for etablering av konsentrerte boenheter, i tråd med overordna plan. 
Ved å samle all parkering i en parkeringskjeller oppnår man god trafikksikkerhet innad i planområdet. 
Området rundt er allerede et etablert boligområde. Det er tilrettelagt for at alle boenhetene skal få 
gode solforhold og det etableres felles utearealer/lekeareal. Planområdet har kort veg til alle 
funksjoner som kollektivpunkt, barnehager og skoler. Det er vår vurdering at gjennomføring av 
planen vil sikre nærområdet etablering av nye boenheter med gode bokvaliteter. 
 
 
Ålesund, 07.11.2018. Rev: 28.03.2018. Rev: 24.10.2019 
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