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Fjord kommune 
Planavdelingen 
 

Ålesund: 10.06.21 
 

SØKNAD OM MINDRE REGULERINGSENDRING FOR DEL AV «Veg til Valldal 
Skule», PLANID 199101, FJORD KOMMUNE. 
 
Jf. Plan og bygningslovens § 12-14 oversendes herved søknad om mindre reguleringsendring for del 
av «Veg til Valldal Skule». Det gjøres her rede for hvilke endringer som er foreslått. 
 

Beliggenhet 
 
Planområdet ligger ved skolen i Valldal. Nærområdet er etablert med frittliggende og konsentrert 
småhusbebyggelse samt skole. 
 

 
Figur 1 Ortofoto, oversikt over nærområdet 

Bakgrunn for søknaden 
 
Utgangspunktet for forslaget om mindre reguleringsendring er i hovedsak et ønske om å legge til 
rette for konsentrert boligbebyggelse. Gjeldende formål er bustadområde. Planlagt endring vil 
medføre at det kan etableres konsentrert boligbebyggelse i deler av planområdet samt at 
eksisterende bolig innenfor BFS får ny regulert adkomstveg. Møre om Romsdal Fylkeskommune og 
Fjord kommune har i brev kommet med innspill til tidligere omsøkt reguleringsendring. Vi vurderer at 
denne justerte søknaden om mindre reguleringsendring innfrir disse 
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Figur 2 Utsnitt gjeldende reguleringsplan, planområdet vist delvis innringet. 

Benevnelser 
 
Som en del av endringen har man gitt formålene 
i planen oppdaterte feltbenevnelser i tråd med  
dagens standard.  
 

Gjennomgang av formål og endringer 
 

- Frittliggande småhus, BFS 
 

Formålet regulerer eksisterende bebyggelse 
innenfor gbnr. 27/120. Formålet er gitt plan- og 
bygningslovens bestemmelser med hensyn til 
byggehøyder og en BYA=30%. Det er regulert ny veg til tomta/formålet, p_SKV. Se omtale under. 
 

- Konsentrert småhusbebyggelse, BKS 
 

Man foreslår å legge til rette for konsentrert småhusbebyggelse. Eksisterende bygg innenfor BKS er i 
dag en tremannsbolig og formålet passer dermed også for dette bygget. Intensjonen med 
planforslaget er å legge til rette for to stk firemannsboliger, totalt åtte nye boenheter. 
 
Det settes krav til 2 parkeringsplasser pr boenhet. BYA skal beregnes for hele feltet og foreslås til 
38%. Også her er det gitt høydebestemmelser likt som plan- og bygningsloven (8 meter gesims, 9 
meter til møne). 
 
Som det fremgår av illustrasjonsplan og vedlagt snitt ønsker man å bearbeide terrenget på tomta. 
Man ser for seg å etablere gårdsplassen på omtrent kote +31,3. For å få til dette ser man for seg å 
tilpasse ny skråning mot nord og nordvest. Man ser for seg at denne avrundes mot omtrent kote +34 
som er eksisterende høyde mot nord. Skråning mot nord-vest vil også avrundes omtrent ved kote 
+34. Man tar her ned noe av høyden, men bevarer fortsatt nok høyde til å ha en buffer mot 
sandtaket i nordvest. Som en del av terrengbearbeidingen blir det nødvendig å etablere en støttemur 
mot BFS. Denne muren er og regulert og vist i plankartet. 

Figur 3 Formål i planen 
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Figur 4 Eksempel på firemannsbolig 

 
Figur 5 Utsnitt illustrasjonsplan ved forslag til mindre reguleringsendring. Illustrasjonsplanen er ikke juridisk bindene. 

 
Figur 6 Snitt av planlagt bebyggelse 
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Det er satt krav i bestemmelsene om at felles uteoppholdsareal skal være minst 50 kvm pr boenhet 
og at en bindende utomhusplan skal følge byggesaken. Privat uteoppholdsareal inngår ikke i 
beregningen. Under viser utsnittet at planområdet innehar svært mye og godt egnet 
uteoppholdsareal. En grov beregning viser at det er minst 630 tilgjengelige kvadratmeter for 
uteopphold. Fordelt på åtte boenheter utgjør dette nesten 79 kvm pr boenhet. Areal mellom 
byggene er ikke regnet med, men også dette kan fint benyttes til felles uteopphold. Alt 
uteoppholdsareal kan nås uten å krysse kjøreveg. 

 
Figur 7Uteoppholdsareal, MUA for tiltenkt utbygging 

 
Ved vurdering av solforhold på planlagt uteoppholdsareal kan man se av modellering under at det 
aller meste av mulig uteoppholdsareal er uten skygge ved vårjevndøgn klokken 1500.  
 

 
Figur 8 Modell viser sol/skygge ved vårjevndøgn klokka 1500 
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- Naturområde, grønnstruktur, G 
 
Formålet regulerer naturområde. Skråning fra BKS skal tilpasses høyde innenfor dette formålet. 
 

- Veg felles, f_SKV 
 
Det legges til rette for felles avkjørsel til BKS. Denne er foreslått med formålsegrense 4 meter vest fra 
eksisterende bygg innenfor BKS. Vegen er regulert som en avkjørsel og skal sikre adkomst til de nye 
boligene innenfor BKS. Eksisterende bygg innenfor BKS beholder eksisterende innkjøring, vist med 
adkomstpil i plankart.  
 

- Veg privat, p_SKV 
 
Som en del av forslaget får bolig innenfor BFS på gbnr. 27/120 ny regulert adkomst, p_SKV. 
Eksisterende adkomst fjernes. Adkomsten lar seg etablere med akseptabel stigning, illustrert med 
lengdeprofil under. Arealene med Annen veggrunn kan benyttes til enten skråning eller 
forstøtningsmur for vegen. Det er knyttet rekkefølgekrav til opparbeiding av denne vegen, før 
igangsettingstillatelse kan gis til nye tiltak innenfor planområdet. 

 
Figur 9 Lengdeprofil p_SKV 
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Figur 10 Utsnitt plankart, forslag til mindre reguleringsendring 

 

Konklusjon 

Vi vurderer at innspill fra Fjord kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune med denne 
søknaden er innfridd som krevd. 
 
Med vennlig hilsen 

 
proESS AS 
 
Vedlegg: 

 
- Nytt forslag plankart 
- Nytt forslag bestemmelser 
- Illustrasjonsplan 
- Snitt 
- Illustrasjon, mulig uteoppholdsareal 
- Innspill frå Fjord kommune og Møre og Romsdal Fylkeskommune 
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