PLANBESKRIVELSE
DETALJREGULERINGSPLAN FOR
H60 - OVERØYE - NØRDALEN
FJORD KOMMUNE

Flyfoto viser planområdet slik det var varslet ved oppstart med rød stiplet linje

Planbeskrivelse - detaljregulering
H60 – Overøye - Nørdalen
Fjord kommune
Dato: 04.04.2018, rev. 20.04.18, rev. 29.05.2020, rev. 09.09.20

___________________________________________________________________________

INNHOLD
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

SAMMENDRAG AV PLANFORSLAG…………….….3
NØKKELOPPLYSNINGER……………………………….. 3
BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET………………….. 4
PLANPROSESS……………………………….…………….. 4
PLANSTATUS OG AREALBRUK
……………….. 5
PLANSTATUS OG RETNINGSLINJER…….………….7
KONSEKVENSUTREDNING……………….…………….21
PLANFORSLAG……………………………………………… 21
VIRKNINGER AV PLANFORSLAG….…………… 35
MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN…………………39
OPPSUMMERING/AVSLUTNING....………….…….42

2

Planbeskrivelse - detaljregulering
H60 – Overøye - Nørdalen
Fjord kommune
Dato: 04.04.2018, rev. 20.04.18, rev. 29.05.2020, rev. 09.09.20

___________________________________________________________________________

1. SAMMENDRAG
Formålet med planarbeidet er å legge til rette for ny frittliggende fritidsbebyggelse i et
område som er tilrettelagt for fritidsbebyggelse i overordnet plan. Ved ønsket tilrettelegging
blir det samtidig tilrettelagt for økt næringsgrunnlag for alpinanlegget, og økt aktivitet i
området i forhold til preparerte skiløyper, turstier og aktivitet ellers.

2. NØKKELOPPLYSNINGER
Bygd:

Overøye

Gnr / bnr:
Gjeldende planstatus:

H60
Uregulert areal – hovedsakelig. Deler av
vegareal er regulert.

Forslagstiller:
Grunneier:
Plankonsulent:

Langsætrane Sameige
Privat
proESS AS, Ålesund

Planområdet sitt areal (daa):
Nytt reguleringsformål:

356 daa
LNF formål, friluftsformål, kjøreveg,
skiløype og fritidsboliger
20% BYA/200m2 (enkelthytter) og 25 %
BYA/275 m2 (2-mannshytter)
53-59 stk
Vurdere virkning for verna vassdrag,
friluftsliv, natur, landskap. Ivareta
våtmarker. Tilrettelegge for bedre
trafikksikkerhet i skiløyper.

Grad av utnytting:
Tall på nye boenheter:
Aktuelle problemstillinger:

Oppstartsmøte, dato:

Oppstartsmøte 17.02.2016.

Kunngjøring:

Bygdebladet 29.06.2016 +
www.stordal.kommune.no www.proess.no
15.08.2016
Underveismøter med kommunen 13.09.17
og 18.12.18
Nei

Varslingsdato berørte parter:
Medvirkning utover varsling:
Krav om konsekvensutredning
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
3.1 - Bakgrunn
Forslagsstiller disponerer areal avsatt i overordnet plan til fritidsbolig i nærheten av
skisenteret Arena Overøye, og ønsker å legge til rette for at arealet kan utbygges. I
planprosessen er plassering av byggeområdene vurdert nærmere med hensikt å unngå
bebyggelse i våtmarkene så langt mulig, og forslaget innebærer derfor en justert plassering
av byggeområdene i forhold til gjeldende overordnet plan. Kommunen har i tillegg bedt om
at det tilrettelegges for planfri kryssing mellom skiløype og bilveg vest for Kvitlebrua.
Planen har vært til 1. gangs offentlig høring, og tilbakemeldingene etter dette har gitt behov
for flere utredninger. I den forbindelse ble Multiconsult engasjert for å utrede og beskrive de
forskjellige forholdene. Rapporten er vedlagt, og er også omtalt i planbeskrivelsen og i
vedlegget «Kommentarer til innspill etter offentlig høring-endringer i revidert planforslag».
3.2 - Formål med planforslaget
Formål med planforslaget er å tilrettelegge for frittliggende fritidsbebyggelse. Plasseringen
er innenfor skianleggets nærområde, og man ser for seg at det er gunstig for lokalmiljøet,
særlig for skianlegget og for idrettslaget, med økt antall besøkende i fritidsboliger, som vil
benytte seg av skitrekk og av preparerte løyper vinterstid, og turstier sommerstid. Jo større
næringsgrunnlag denne type friluftsområde har, jo bedre tilbud er det mulig å gi til de som
benytter seg av området, siden det blir flere å fordele kostnader og evt. oppgaver på.

4. PLANPROSESS
Det ble avholdt oppstartsmøte med kommunen 17.02.2016. Berørte grunneiere og naboer
er varsla direkte i eget brev. Oppstartsmeldingen ble kunngjort i Bygdebladet 29.06.2016, og
varslingsdokumentene ble gjort tilgjengelige på nett på Stordal kommunes nettsider
www.stordal.kommune.no og på plankonsulentens nettsider www.proess.no.
Underveismøte med kommunen ble avholdt 13.09.2017 og 18.12.2018.
4.1 Forskrift om konsekvensutredning
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er vurdert til ikke
å være KU-pliktig. Grunnlag for vurderingen er at planlagt regulering i hovedsak er i tråd med
overordnet plan, da med en forskyvning av byggearealer. Forskyvningen er i samsvar med
forslag til ny kommunedelplan for Nørdalen.
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5. PLANSTATUS OG AREALBRUK

Kartutsnittet over viser planområdet med stiplet linje i gjeldende kommunedelplan for Nørdalen
vedtatt 04.06.2020. Stiplet blå linje markerer planområdet.
5.1 – Planstatus - Kommuneplan
Området er regulert og avsatt til LNF område, fritidsboliger, kjøreveg og turtrasé i gjeldende
kommuneplan.
5.2 – Reguleringsplan
Planområdet grenser til "Reguleringsplan for veg Overøye - Langsætrane", som delvis er
videreført innenfor plangrensen. I nordøst finnes «Reguleringsplan for hyttefelt H4
Langsætrane». Lenger vest, (ikke tilgrensende) finnes Reguleringsplan for hyttefelt H51 som
er plassert vest for planområdet og vest for Langsætervegen.

5

Planbeskrivelse - detaljregulering
H60 – Overøye - Nørdalen
Fjord kommune
Dato: 04.04.2018, rev. 20.04.18, rev. 29.05.2020, rev. 09.09.20

___________________________________________________________________________

Kartutsnittene over viser gjeldende plan i nord og vest samt nordøst, samt hvordan gjeldende
plan er inkludert innenfor plangrensen for H60. Skiløypetrase i vestlig del er foreslått tatt inn
i planen for å korrigere traseen i plankartet slik at den samsvarer med traseen som er
opparbeidet i marka.
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6. PLANSTATUS OG RETNINGSLINJER
6.1 – Lokalisering
Planområdet er lokalisert på Overøye, ca. 600 meter i luftlinje nordøst for skisenteret.
Adkomsten til området er tenkt via Langsætervegen og videre fra Kvitlevegen, dvs. fra nord i
planområdet, slik at kjøreavstand til skisenteret vil være ca. 1,4 km frem til nordlig
plangrense, pluss kjørelengde internt i feltet.

Oversiktskart over viser planområdets plassering i øst sett i forhold til skisenteret i sørvest.
6.2 - Avgrensning
Planområdet er i sørvest og nordøst avgrenset ved eiendomsgrense. I sørvest er denne
sammenfallende med østlig grense for Storelva. Plangrensen strekker seg videre over
Langsætervegen og bro over Storelva og inkluderer også et areal nord for krysset, sistnevnte
etter ønske fra kommunen. I sør og sørøst er plangrensen trukket tilstrekkelig til å inkludere
utbyggingsområdene. I sørvest er plangrensen plassert i formålsgrense for skiløype. Arealet
vest for Storelva er tatt inn i planen for å oppdatere plankartet i samsvar med slik lysløypa er
opparbeidet, siden det underveis i planarbeidet ble fanget opp at her var et avvik i traseen i
forhold til gjeldende plan.
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6.3 - Bruk av naboareal til planområdet/ arealstatus til disse arealene
Vest for planområdet finner vi byggeområdene
avsatt i kommuneplanen H6, H5 og H51. Området
H51 har en gjeldende reguleringsplan. Utenfor
nordvestlig grense er H52 avsatt til fritidsboliger.
Lengst nordøst finner vi avsatte fritidsboligarealer
H4 og H59, samt stølsområder Kvitlen og ny støl.
Deler av H4 er regulert pr i dag. Gjeldende plan
Reguleringsplan for veg Overøye – Langsætrane
regulerer vegtraseer og skiløypetraseer. For
skiløypetraseen har vi i planarbeidet avdekket
avvik mellom regulert trase og opparbeidet trase,
og har som nevnt foreslått å ta inn hele skiløypa i
planområdets lengde for å korrigere den regulerte
traseen.
6.4 - Eksisterende bebyggelse
Planområdet er ubebygd. Innenfor planområdet
finnes en bygning og et område om pr i dag er
opparbeidet som standplass for skytebane som for
øvrig ikke er i bruk pr i dag.

Kartet viser sammenstilling mellom
gjeldende plan i vest og plangrense for
planområdet.

Gjeldende kommunedelplan for Nørdalen. Stiplet blå linje
markerer planområdet.
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Foto viser topografi i nærområdet. Planområdet er markert med rød stiplet linje.
6.5 - Topografi/landskapstrekk
Terrenget innenfor planområdet heller fra kote 371 i sørvestlig del av planområdet til kote
380 i nordvestlig del, dvs. ganske flatt frå nordvest til sørvest. Planområdet stiger mot øst til
kote 415 lengst mot øst, dvs. 44 meter høydeforskjell frå sørvest mot østlig grense.
Terrenget i planområdet fremstår omtrent som øvrig terreng i nærområdet, og skiller seg
ikke ut fra omgivelsene.
6.6 – Solforhold
Planområdet har ingen hindringer for sol i sør, og vil være solrikt stort sett hele året, men
med begrenset kveldssol på grunn av fjellskygge.
6.7 - Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold
Databasen skog og landskap har følgende registrering på området:
Planområdet er registrert med åpen fastmark, skog med middels og høy bonitet, samt myr
og noe barskog vest for elva. Arealene er oppdelt i mindre deler og er ikke
sammenhengende.
Rødlistearter: Tidligere registreringer av terrestriske rødlistearter i og ved planområdet er
myggblom (NT). Ved besiktigelse i regi av Multiconsult i 2019 er denne planten ikke
gjenfunnet.
Planområdet er plassert like ved Storelva, som er et vernet vassdrag, og forholdet til
Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag er beskrevet i eget punkt.
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Kartutsnitt over viser registrert vegetasjon på planområdet. Ca. halvparten av arealet er
registrert med skog, middels og høy bonitet. I nordvest er det barskog og mellom
skogarealene er det områder med myr. I nord er området registrert med åpen flatmark.
Nord for Kvitlevegen er arealet registrert som innmarksbeite (sistnevnte areal er inkludert
i planområdet etter kommunens ønsker og er ikke utbyggingsområde).
6.7.1 Forholdet til Naturmangfoldloven:
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.
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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.»
Med bakgrunn i ovenstående, har man i
planprosessen foretatt søk i databaser som holder
rede på de ovenstående forhold for å undersøke om
det er registrert forhold som må hensyntas ved
gjennomføring av planen. Databasen Miljøstatus i
Norge er en slik database, og man har i
planprosessen undersøkt om det er registrert noen
form for mangfold innenfor planområdet.
Vi registrerer at Nær truet art Myggblom er registrert
innenfor planområdet jf kartutsnitt. Man har forholdt
seg til dette i planarbeidet, og har tilstrebet å unngå
Nær truet art Myggblom er registrert
myrområdene i størst mulig grad når forslag til
i myrområde innenfor planområdet.
byggeområder ble plassert. Multiconsult har i sin
rapport beskrevet at planten ikke ble gjenfunnet på
befaring, og at det ikke ble påvist andre rødlistearter i
området under befaring.
Vi registrerer også at et areal i nord er registrert med
naturtypen beitemark. Området er plassert i en del
av planområdet som ikke er planlagt utbygget.
Imidlertid er området litt berørt ved at del av regulert
parkeringsplass i gjeldende plan er plassert i området
samt av at tilkoblingspunkt for internveg for
planområdet er plassert her jf gjeldende
kommunedelplan. Med bakgrunn i at planlagt
utbygging ikke vil berøre området, har man valgt å
ikke kartlegge området nærmere.
Planområdet er lett tilgjengelig og sentralt plassert på
destinasjonen. Man vurderer derfor at det foreligger
tilstrekkelig kunnskap om naturmiljøet innenfor
Naturtypen beitemark er avmerket i
planområdet i databasen som er vurdert.
kartet.
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«§ 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 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.»
Man vurderer at utbygging ikke vil medføre særlig annen belastning på økosystemet enn
kommuneplanen allerede har tilrettelagt for. Planlagt bruk av planområdet vil endre lite på
påvirkning for influensområdet i forhold til gjeldende kommuneplan.
«§ 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 allerede er tilrettelagt
for bebyggelse i kommuneplanen, og
at det dermed ikke blir kostnader i
forbindelse med avbøting eller
avgrensing av skade på
naturmangfoldet.
6.8 - Grønne interesser - landbruk
Deler av området er i bruk som
turveg/skiløype pr i dag. I tillegg finnes
eksisterende skytebane innenfor
planområdet, denne er planlagt
Kartutsnittet viser Miljøbases registrering av
flyttet. Turveg/skiløype er planlagt
dyrkbar jord. Man vurderer likevel at myrområdene
videreført i reguleringsplanen.
som er registrert som dyrkbar jord er lite egnet som
landbruksareal.

12

Planbeskrivelse - detaljregulering
H60 – Overøye - Nørdalen
Fjord kommune
Dato: 04.04.2018, rev. 20.04.18, rev. 29.05.2020, rev. 09.09.20

___________________________________________________________________________
Når det gjelder landbruk, så er arealet nord for Kvitlevegen registrert som landbruksareal,
dette er et stølsområde. Dette arealet er ikke planlagt tilrettelagt for utbygging, men er
inkludert i planområdet etter kommunes ønske for å ha mulighet til innregulering av
nødvendig infrastruktur. Miljøbase har registrert at arealer innenfor planområdet har
dyrkbar jord, men vår vurdering er at myrområdene sannsynligvis ikke vil egne seg som
landbruksareal.
6.8 – Kulturminne-verdier
Det er ingen registrert kulturminneverdier innenfor
planområdet. Nordøst for planområdet finnes mange
registrerte stølsbygninger, og sørvest for
planområdet er det også registreringer, mest av
ruiner av gamle bygg. Men altså ingen registreringer
innenfor plangrensen. Arkeologisk registrering ble
gjennomført høsten 2017 – uten funn.
6.9 - Veg og trafikkforhold
Planområdet har tilkomst via fylkesveg 101, som går
over til å være kommunal veg Langsætervegen.
Videre har planområdet sin adkomst frå privat veg
Kvitlevegen. Fartsgrense registrert for Kvitlevegen er
50 km/t ved planlagt avkjørsel, som er plassert ca.
250 meter etter krysset mellom Langsætervegen og
Kvitlevegen.
Ingen registrerte SEFRAK bygninger
Etablert vegbredde for FV101 varierer mellom 6 og 7 innenfor planområdet.
meter, unntatt der fartsgrensen er 30 km/t, her er
vegbredde ca. 3,5-4 meter. Langsætervegen har en kjørebanebredde på ca. 3 meter og
Kvitevegen har en kjørebanebredde på mellom 2,5 og 3 meter.
6.10 – Støy
Man vurderer at planområdet ikke er utsatt for vegtrafikkstøy.
6.11 - Vann og avløp
En har fått oversendt pdf av eks. anlegg i området, som viser at en ved inngangen til
området (ved parkeringsplassen) har etablert pumpekum for avløpshåndtering, se eks. VAplan under.
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En har som del av
planarbeidet valgt å utarbeide
VA-plan for området, utført av
Rektangel AS. VA-anlegget er
tenkt etablert med en
pumpekum for å fange opp de
delene av området som ikke
klarer selvfall. VA-planen ble
innsendt før 1. gangs
behandling av planforslaget.
Jf. VA plan fra Rektangel er
hele området er forutsatt
forsynt med vann fra
kommunalt vannverk, ny
Ø160 m m vannledning av PE
er lagt i atkomstvegen i hele
dens lengde. Utgangstrykket
er 8 bar i anvist
tilknytningspunkt på ca kt
380. Bebyggelsen i øvre del av
feltet vil ha tappepunkter på
kt 410, kravet til
brannvannstrykk er 2 bar ved
maks forbruk, Ø 160 mm PE er
nødvendig og nok. Evt.
benyttes Ø180 mm PE av
hensyn til bruk av standard
ledningsdimensjoner.
VA-PLAN er vedlagt planforslaget. Vegføring,
Tidligere planlagt VA-anlegg i overvannsplan og VA plan for østlig del er ikke lenger
østlig del av planområdet skal relevant for planen.
man nå se bort fra siden all
bebyggelse som tidligere var planlagt der, er fjernet fra planene.
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6.12 - Energi- og teleløsninger
En er kjent med at området innehar god mobildekning. Videre vil Langsætrane Sameige
etablere kontakt med nettselskap for å finne de beste løsninger ift. etablering av evt. trafo
og energiløsninger i området.
6.13 - Risiko og sårbarhet
-Grunnforhold: Løsmassekart fra NGU viser at området består av morenemateriale,
elveavsetninger, torv og myr (NGU).

Løsmassekart fra NGU viser at området består av
morenemateriale, elveavsetninger, torv og myr
(NGU).
Flomfare: Aktsomhetskart for flom viser at det er
flomfare innenfor planområdet. Det er derfor
innhentet flomvurdering fra Multiconsult, og det
er lagt inn beregnet flomsone for Storelva i
plankartet. Flomvurderingen er vedlagt
planforslaget og konkluderer med at
beregningene viser at planlagte byggeområder
ikke vil bli rammet av 200-års flom. Selv om
byggeområdene har fått litt justering i
plasseringene underveis i planarbeidet, er det
avklart at planlagte byggeområder ikke er plassert
innenfor 200- års flomsone. Multiconsult har vært
i dialog med NVE vedr. sikkerhetsmargin i forhold
til flomfaresonen i plankartet, og vi er opplyst om
at de har vurdert at de valgene som er gjort i
flomfarevurderingen, i forhold til å ta høyde for
usikkerhet med bakgrunn i manglende oppmåling
av tverrprofiler, er ok.

Illustrasjonen over viser
aktsomhetsfaresone for flom fra
Storelva.
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Skredfare – jord og flomskred:
NVE´s skredfarekart viser at den sørøstlige delen av planområdet er plassert i
aktsomhetssone for jord og flomskred jf NGI. Det er derfor innhentet skredfarevurdering
fra Multiconsult.

Kartutsnittet over viser at planområdet er
påvirket av aktsomhetskart for jord og
flomskred.

Kartutsnittet over viser at planområdet
er påvirket av aktsomhetskart for snø og
steinskred.

Skredvurderingen fra Multiconsult AS konkluderer med at sannsynligheten for jord og
flomskred er mindre enn 1/5000. Videre vurderes det at det foreligger skredfare for
snøskred, mest dominerende i nordøst, og fare for steinsprang, mest dominerende i sørøst.
Rapporten viser faresoner i kartet og sier at faresoner med rød og orange farge definerer
faresone for sikkerhetsklasse S2 som er dimensjonerende for den type bebyggelse som er
planlagt i planområdet, dvs. bygg med mindre enn 10 boenheter/25 personer. Faresone for
S1, S2 og S3 er også lagt inn i plankartet etter offentlig høring.
Rapporten vurderer videre at dersom man etablerer en ca. 280 m fangvoll i plangrensen,
illustrert med blå linje i kartet, kan hele planområdet benyttes. Rapporten beskriver
oppbyggingen av anbefalt skredvoll og har også en skisse som viser prinsippet.
Man har i ettertid vurdert at det ikke skal tilrettelegges for etablering av skredvoll, med
bakgrunn i at en slik voll ville kunne gi konsekvenser for bekker og myrområder i
lavereliggende områder. Planforslaget tilrettelegger derfor ikke for bebyggelse i områder
som krever tiltak for skredfare. Kun ett planlagt bygg er i kontakt med skredfaresonen i
vedlagte illustrasjonsplan. Dette bygget er plassert innenfor skredfaresone S3, hvor det er
forbud mot større bygg med mer enn 10 boenheter eller mer enn 25 personer. Mindre bygg
som fritidsboliger tillates etablert innenfor denne sonen (S3) uten tiltak mot skredfare.
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Inversjonsområde/kuldedrag, vind, elveos: Planlagt byggeområde er plassert ca. 50 m fra
elva i vest på det nærmeste, og kan ved spesielle værforhold være utsatt for kuldedrag fra
elva.
- Forurensning i grunnen eller luften: Ingen kjente kilder.
-Radon: NGUs aktsomhetskart for radon viser at nærområdet har moderat til lav forekomst.
-Kraftledninger i grunn eller luft: Ingen kjente.
-Nærhet til lagring av farlige stoff/spesialavfall: Ingen kjente forhold.
-Nærhet til særlige utsatte områder: Det finnes en eksisterende skytebane innenfor
planområdet. Bruken er avviklet pr. i dag, og hensyntas derfor ikke i planforslaget.
Slokkevannsforsyning: VA-planen fra Rektangel AS som er utarbeidet konkluderer med at
området vil ha tilknytningspunkt med vanntrykk som tilfredsstiller kravet til slokkevann. Det
vil også være mulig å nå fritidsboliger med brannvesenets tankbil.
Ulykkesberedskap: Det er planlagt vinterbrøyta veger, slik at tilkomst for sykebil blir mulig
året rundt. Nærmeste sykehus i Ålesund.
6.14 – Almenne interesser i nærområdet:
Vassdraget er
godt egnet til
dagsturer
sommer og
vinter. Videre
er vassdraget
et viktig
turområde
både for lokalbefolkningen
og for hele
Ålesundregionen.
Langsætra
trekkes frem
som et mye
brukt
utgangspunkt
for turer om
sommeren.
Utdrag fra Multiconsults rapport - turkart
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Alpinanlegget på Overøye er et populært sted vinterstid og området er vurdert å ha regional
verdi. Kvitlestølen, Puskestølen og et kvernhus på Overøye ligger også inne i planen som
utvalgte lokaliteter under kulturminner.

Utdrag fra Multiconsults rapport – mulige fritidsmål

På vestsiden av Storelva like ved alpinanlegget Areana overøye, ligger
«Overøye/Langesæterområdet (FS00001808)», som er kategorisert som svært viktig
friluftsområde. Dette er en større parkeringsplass (Forvaltningsplan for statlig sikret
friluftsområder Stordal kommunen 2013-2018. Naturbase beskriver området blant annet
som et av de mest besøkte utfartstedene på Sunnmøre, samt at det i området er et godt
utbygd og opparbeidet løypenett for tur/langrenn, og området er godt egnet for
familieutflukter.
Multiconsult har innhentet forskjellige kart som viser mulige turløyper, både sommer og
vinter. Full beskrivelse i rapporten som er vedlagt planforslaget.
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Utdrag fra Multiconsults rapport - skiløyper

Utdrag fra Multiconsults rapport - toppturer
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6.14.1 - Stordal idrettslag:
Stordal idrettslag har varslet at de ønsker at H60 blir realisert så snart som mulig, og har
arbeidet aktivt for å fremme dette standpunktet. De har sammen med Fjellservice, som er en
selvstendig undergruppe i Stordal idrettslag, hatt møte med kommunen for å gi innspill til
mulige løsninger, særlig i forhold til trafikksikkerhet i skiløypene.
Fjellservice har ansvar for løypekjøring, råsrydding, brubygging (bru over Storvassosen i 2003
og bru over Jolbotnelva i 2004, transportoppdrag med snøscooter.
I forbindelse med møtet som idrettslaget og undergruppen avholdt med kommunen, har de
gitt et notat med kommentarer som omhandler deres forslag til trafikksikker løsning for
skiløypene, dette er vedlagt planforslaget. De foreslåtte løsningene er nærmere beskrevet i
kapittel 7.
6.15 - Forholdet til Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag:
Stordalsvassdraget ble varig vernet mot kraftutbygging i verneplan III ved stortingsvedtak av
19. juni 1986. Det ble vedtatt rikspolitiske retningslinjer (RPR) for verna vassdrag 10.
november 1994. Multiconsult AS har vært konsulenter for vurdering av forholdet mellom det
planlagte utbyggingsområdet og hvordan utbygging vil påvirke nærområdets status som
verna vassdrag, og konkluderer med at utbyggingsplanene ikke vil berøre vassdraget i
vesentlig grad hverken i forhold til hovedelva, i forhold til naturmangfold, kulturminner,
friluftsliv og brukerinteresser. Under et utdrag fra rapporten:
Multiconsult:

Multiconsults konklusjon i forhold til vurdering av planlagt utbygging i forhold til
Stordalsvassdragets vernestatus for vernede vassdrag. Rapporten er vedlagt i sin helhet.
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7. KONSEKVENSUTREDNING
Planen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er vurdert til ikke å være
KU-pliktig. Planen viderefører overordnet plan, selv om forslaget betinger justerte
plasseringer av byggeområdene i forhold til arealplanen samt økt størrelse av
byggeområdene.
Ovennevnte planlagte justeringer ble varslet i forespørsel om oppstart, og kommunen
støttet endringene ved politisk behandling. Etter varsling om oppstart støttet Fylkesmannen
kommunens tilråding og grunngir dette med at det er planlagt å ta hensyn til våtområder,
men forutsetter at det blir innarbeidet en åpen korridor med grønnstruktur i retning øst/vest
for tjernområdet.
Med bakgrunn i at man vurderer at planforslaget inneholder de ovennevnte forutsetninger,
vurderer man at planforslaget ikke er KU-pliktig.

8. PLANFORSLAG
8.1 – Innledning
Planforslaget legger til rette for etablering av inntil 59 stk fritidsboliger der man ser for seg at
47 boenheter etableres i enkelthytter, og ca. 12 boenheter etableres i 2-mannsboliger.
8.2 – Reguleringsformål

Illustrasjonen viser hvilke reguleringsformål som er benyttet i planforslaget.
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8.3 – PLANKARTET

Kartutsnittet over viser plankartet slik det foreligger i revidert planforslag
8.3.1 – Vegsystem:
Man har i planforslaget tilrettelagt for videreføring av vegkryss, videreføring av friområder
og LNF-områder med skiløype. Krysningspunkt mellom skiløype og bilveg er korrigert i
plankartet i samsvar med slik skiløypa/lysløypa er opparbeidet. I tillegg har man i
planarbeidet utredet mulighetene for et fremtidig planfritt krysningspunkt mellom bilveg og
skiløype vest for brua over Storelva - Kvitlebrua nordvest i planområdet. Regulert
eksisterende offentlig veg mot øst og offentlig parkeringsplass i planområdets
nordlige/nordvestlige del videreføres som i gjeldende plan.
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Videre har man tilrettelagt for etablering av felles veg i nord/sørretning gjennom
planområdet, med tilknytningspunkt øst for offentlig regulerte parkeringsplass. Vegtraseen
avviker noe fra vegtrasé i kommuneplanen.
Traséen er imidlertid valgt etter nøye utredning og innmåling i marka, og strekker seg
gjennom de tørreste områdene for å bevare våtmarker og dyreliv urørt i størst mulig grad.
8.3.2 – Byggeareal:
Fritidsboligområdene er plassert etter
nøye vurderinger og oppmåling i marka.
Man har tilrettelagt for etablering av 8
byggeområder, alle områder for
frittliggende bebyggelse, hovedsakelig
plassert langs vegen, og på de tørreste
arealene. Man har tilrettelagt for at 7 av
områdene kan bebygges med
fritidsboliger med en boenhet, og for at
ett av områdene kan bebygges med inntil
2 boenheter pr tomt.
Føresegnene sikrer at fritidsboligene blir
oppført i samsvar med føresegnene i den
nylig godkjente kommunedelplanen.
Dette betyr at områdene kan bebygges
med fritidsboliger i en etasje + oppstugu i
tråd med gjeldende kommunedelplan.

Kartutsnittet viser kommunedelplanens arealdel.
Planområdet er markert med blå stiplet linje

Man har tilrettelagt for en utnyttelsesgrad
på 20 % BYA eller 200 m2 BYA for alle områdene som er tilrettelagt for en boenhet. For
området som er tilrettelagt for inntil 2 boenheter har vil tilrettelagt for en utnyttelsesgrad på
25 % BYA eller maksimalt 275 m2 BYA pr tomt. Her har man også videreført bestemmelsene i
gjeldende kommunedelplan. Det var tidligere planlagt et byggeområde i sørøstlige del av
planområdet. På grunn av skredfare og fordi skredvern ville kunne gi negative konsekvenser
for myrområdene i lavere terreng, har man valgt å ta sistnevnte byggeområde ut av planen.
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Illustrasjonsplanen viser hvordan an ser for seg planområdet bebygget.
Illustrasjonen er ikke bindende ved gjennomføring av planen.
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3D visualiseringen gir et bilde av hvordan planområdet kan se ut etter gjennomføring sett fra
området nordvest for Kvitlebrua.

3D visualiseringen gir et bilde av hvordan planområdet kan se ut etter gjennomføring sett fra
området ved parkeringsplassen til skianlegget.
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8.3.3 - Omlegging av bekkeløp
For å unngå stor spredning av bebyggelsen, og
for å unngå bebyggelse i de våteste områdene,
har man foretatt en vurdering av
byggeområdet i forhold til om det er mulig å
legge om bekkeløp som er plassert innenfor
byggeområdet uten at dette får konsekvenser
for øvrige bekker, våtmarker og naturområder i
nærheten. Multiconsult ble engasjert til å
vurdere virkningene av ønsket omlegging, og
har i sin rapport støttet forslaget, se utdrag av
rapporten under.
Bekkene vil etter omlegging bli lagt tilbake til
samme bekkeløp som tidligere, etter noen få
meter med ny trasé. Planlagt omlegging av
bekker er utført for bekk merket V4 og V8 i
plankartet.

Kartutsnittet over viser eksisterende
bekkeløp med 20 meter faresone, og
påvirkning for planlagte byggeområder
dersom man etablerer 20 meter faresone.

Kartutsnittet viser planlagte omlagte bekkeløp med rød sirkel. Blå piler viser eksisterende
bekkeløp
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Multiconsults vurdering vedr. omlegging av bekker:

Utdrag fra Multiconsults rapport som omhandler omlegging av bekker. Rapporten er vedlagt.
Eksisterende bekkeløp med 20 meter
hensynssone er regulert med
bestemmelsesområde og tilhørende
rekkefølgekrav som sikrer at området ikke kan
bebygges uten at bekkene først er omlagt til
planlagt trasé.
8.3.4 Planfri kryssing mellom skiløype og bilveg
ved Kvitlebrua:
Kommunen har vurdert at den planlagte økningen
i fritidsboliger medfører at løsning for planfri
kryssing mellom bilveg og skiløype i
kryssingspunket ved Kvitlebrua må vurderes i
Sorte linjer i illustrasjonen over
planarbeidet i forhold til prinsipp for praktisk
gjennomføring og finansiering. Dette er stadfestet markerer regulert trase for skiløype i
gjeldende plan.
i kommunens vedtak om offentlig høring.
Det er derfor
utarbeidet et forslag til
løsning for planfri
kryssing som er vedlagt
planforslaget. Ved
dette arbeidet ble det
avdekket at regulert
skiløypetrase ikke
samsvarer med
opparbeidet
lysløypetrase, og
plankartet er derfor nå
korrigert i samsvar
med faktiske forhold, i
tillegg til at det er
tilrettelagt i plankartet
for planfri kryssing av
bilvegen med regulerte
linjer for bru.
Løsningsforslag: Man
Kartillustrasjonen viser tilrettelegging for krysningspunkt for
ser for seg å senke
skiløype og bilveg i planforslaget.
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kjørevegen til samme nivå som Kvitlebrua. Dette betyr at vegen må senkes i terrenget med
ca 1 meter i dette området. Skibrua vil få en del høydeforskjell fra eksisterende terreng, se
terrengsnitt neste side, slik at ved ferdsel mot nord, kan skibrua bli tung å forsere med ski på
bena. I forbindelse med opparbeiding kan man med bakgrunn i dette vurdere å tilrettelegge
for en alternativ løype rundt skibrua i tillegg, slik at ferdsel til ski mot nord kan skje ved siden
av skibrua og med slakkere stigning. Uansett vil skibrua sørge for trygg ferdsel i retning fra
nord mot sør, siden løypa her har en del helling og skiløperne vil kunne få stor fart mot
kryssingspunktet med bilvegen og videre mot sør.

Terrengsnittet viser en mulig løsning for skibrua sett fra vest. Illustrasjonen er ikke bindende
for gjennomføring av planen.

Terrengsnittet til høyre
viser situasjonen i
senterlinje av regulert
veg, dvs eksisterende
terreng pr i dag samt
hvordan man ser for seg
terrengfyllingen sett fra
sør.
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Terrengsnittene over viser terreng, ny og planlagt i traseene som er markert i tilhørende
kartillustrasjon med blå linjer.
Illustrasjonene medfølger planforslaget i eget vedlegg.
8.3.5 Finansiering av planskilt kryssingspunkt:
Etablering av planskilt kryssingspunkt vurderes som kostbart, og det har vært avholdt møter
mellom Langsæterlaget sameige, Stordal idrettslag/Fjellservice, plankonsulent proESS og
kommunen for å drøfte ulike tekniske løsninger for kryssing av bilveg/skiløype på en
trafikksikker måte, samt drøfte finansieringsmuligheter, herunder midler fra
utbyggingsavtaler og regler for disponering av disse. Man vurderer at planskilt
krysningspunkt bør finansieres ved midler som er knyttet til utbyggingsavtaler for
hytteområdet, og gjennomføres i regi av kommunen når utbyggingen av H60 er kommet i
gang og det er opparbeidet tilstrekkelig med midler. Midlene bør øremerkes til utvikling av
planskilt kryssingspunkt.
8.3.6 Framtidig løypenett for området – alternativ til kryssing over elva ved kvitlebrua:
Kommunen har bedt om at planforslaget inkluderer en helhetlig løsning for løypenettet, som
er trafikksikkert for skiløperne. Det er pr i dag regulert inn skibru parallelt med Kvitlebrua og
kommunen har vurdert at den ideelle løsningen er at denne brua blir etablert som regulert.
Utbygger vurderer imidlertid at ovennevnte tiltak er urealistisk å etablere på grunn av
forventet svært høye kostnader.
Med grunnlag i ovennevnte, dvs at etablering av ny bru for løypemaskinen sør for
eksisterende Kvitlebru, vil utgjøre en uforholdsmessig stor kostnad, har Stordal Idrettslag
v/Fjellservice hatt møte og samtaler med kommunen med formål å finne en løsning for
trafikksikker trasé for skiløypa som innebærer at det ikke blir nødvendig å krysse Storelva
ved Kvitlebrua.
Fjellservice er en selvstendig undergruppe i Stordal idrettslag som har ansvar for
løypekjøring, råsrydding, brubygging (bru over Storvassosen i 2003 og bru over Jolbotnelva i
2004, transportoppdrag med snøscooter etc.
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Deres konklusjon er
oppsummert i notat datert
03.05.2019, der de har gitt
sin plan for en mer
trafikksikker løype uten at
det blir bygget ny bru for
trakkemaskina sør for
Kvitlebrua:
Alternativ 1:
Videreføre Seljebotnløypa
frem til H60 uten å krysse
elva, snu og krysse elva
over HauPe-brua, videre
nordover i lysløypa vest for
Storelva og krysse elva
over Puskebrua.
Alternativ 2:
Videreføre Seljebotnløypa
frem til og forbi H60 ved å
krysse kjørevegen og
deretter krysse bekker og
elv på brua ved Øyna.
Kjørevegen har i dette
området en stigningsgrad
på 1:50, hvilket er en slakk
helling, og man vurderer at
forholdene ligger til rette
for å etablere gode
siktforhold med liten
innsats/planering ved
kryssingspunktet.
Oversiktskart skiløyper
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HauPe brua – kryssingspunkt - alternativ 1

Alternativ 2 betinger at brua ved
Øyna, som kun har en bredde på
ca 2 meter, blir erstattet med en
bru som har tilstrekkelig bredde
for at trakkemaskina kan benytte
den. Eksisterende bru ble i sin tid
heist på plass av Sunnmøre
friluftsråd, men det skal være sagt
at her kan det kranes på plass en
egnet bru så snart økonomien
tillater det. Det er forventet at en
utviding/forsterkning av denne
brua ikke vil utgjøre særlig stor
Øyna – Alternativ 2- løypetrase og kryssingspunkt.
kostnad.
Med foreslått løsning vurderer
Stordal Idrettslag/Fjellservice at forholdet til trafikksikkerhet i skiløypa blir tilfredsstillende i
påvente av ny bru for
løypemaskina parallell
med Kvitlene bru.
Utdrag fra notat
(vedlagt):
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8.3.7 - Justering av regulerte skiløypetraseer:
Vi har i planforslaget foreslått å korrigere plankartet i samsvar med etablert skiløype på vestsiden av
Storelva, Skiløypetraseen er nå inntegnet fra flyfoto. Endret trase fremgår av flyfoto under der gul
linje viser skiløypetrase i gjeldende plankart og lys blå linje viser justert trase. Også øst for Kvitlebrua
har vi foreslått en justering ved å forlenge løypa over vegen og videre mot nord basert på forslaget
nevnt over i alternativ 2 i påvente av en fremtidig finansiering av skibru ved Kvitlebrua.

Flyfoto viser eksisterende regulerte løypetraseer med gul linje og justert løypetrase med lys
blå linje
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Kartillustrasjonene over og oppe til høyre viser
regulerte løypetraseer i gjeldende plan med rød
linje, og foreslått løypetraseer med mørk grønn
farge. Endring av løypetrase gjelder hovedsakelig
løypa som er plassert på vestsiden av Storelva, men
det er også tilrettelagt for et nytt kryssingspunkt for
bilvegen på østsida av Storelva. Her er terrenget i
skiløypa slakkere og man vurderer at kryssing av
løypa vil kunne gjennomføres uten fart for skiløperne
og med mulighet til god sikt for kjørende. Skilting av
krysningspunkt bør uansett gjennomføres for best
mulig trafikksikkerhet.

Kartillustrasjonen over til høyre viser at terrenget ved krysningspunktet øst for Storelva har
en slakk stigning mot nord, ca 1:70, samt at terrenget ikke har hverken helling eller stigning
sør for kjørevegen. Vi vurderer med grunnlag i dette at kryssing av bilvegen med ski på bena
vil kunne foretas på en kontrollert måte. I tillegg kan det settes opp trafikkskilt som varsler
om kryssende skiløype. Vi vurderer at det er mulig å etablere krysningspunktet som
tilfredsstillende trafikksikkert.
33

Planbeskrivelse - detaljregulering
H60 – Overøye - Nørdalen
Fjord kommune
Dato: 04.04.2018, rev. 20.04.18, rev. 29.05.2020, rev. 09.09.20

___________________________________________________________________________
8.3.8 - Terreng
Innenfor planområdet heller terrenget mot vest, med lokale terrengvariasjoner med mer
kupert terreng. I østlig del av planområdet stiger terrenget bratt mot øst, og her er det også
avklart at det foreligger skredfare. Rassone er lagt inn i plankartet, og det er hovedsakelig
ikke planlagt bebyggelse i faresonen.
8.4 - Leik og uteareal
Det er ikke avsatt arealer for leik innenfor planområdet.
8.5 - Parkering/garasje(r)
Planens krav til parkeringsdekning er i henhold til kommunedelplanen. Dette utgjør 2 pplasser for hver boenhet.
8.6 – Trafikkareal
Man har videreført gjeldende regulering for offentlig veg og offentlig parkering i planens
nordlige/nordvestlige del. Vegen er videre mot øst regulert i eksisterende trasé som felles
veg, og her er også ny adkomst til byggeområdet i planen tilkoblet, i tråd med overordnet
plan.
Internvegen f_SKV2 følger stort sett terrenget, og man ser for seg at det er mulig å etablere
vegen med en stigningsgrad på 1:10, men dette må avklares endelig i forbindelse med
søknad om tiltak. Vil for ordens skyld minne om at planlagte vegløsninger er beskrevet i
rapport som ble utført tidlig i planleggingsfasen og at veg som var ment å betjene planlagt
byggeområde i øst nå er fjernet fra planene. Beskrivelse av vegens siste del må derfor ses
bort fra når rapporten gjennomgås.
Rektangel AS har foretatt en vurdering av veganlegget og sier følgende i sin rapport:
«Området mates av en ca 950 m lang kjøreveg. Er forutsatt opparbeidet i 4 m bredde, 3m
kjørebane og 2*0.5 m skuldre. Overbygning med 10 cm grusdekke, 15 cm bærelag av pukk
og 30 cm forsterkningslag av sprengstein/kult. Breddeutvidelser i kurver er ikke innpasset.
Normalt 3 % tverrfall. Det ansees ikke nødvendig med vegrekkverk. Vegen er forutsatt bygd
med dype åpne spissgrøfter med noe breddeutvidelse enkelte steder grunnet inntak av vann
fra tomter/sideterreng. Alle veger vil forbli et privat veganlegg driftet av utbygger og/eller en
forpliktende velforening for feltet.»
8.7 - Avfallshåndtering/miljøstasjon
Man vurderer at planområdet ikke utløser behov for egen miljøstasjon. Man ser for seg at
nye beboere vil kunne benytte nærmeste eksisterende miljøstasjon som er plassert på
uregulert areal ved krysset der o_SKV1 - Kvitlevegen møter Langsætervegen.
8.8 - Risiko og sårbarhet
Flomfare: Planområdet er utredet i forhold til flomfare fra Storelva, og flomfaresone er vist i
plankartet. Det er ikke planlagt bebyggelse i flomfaresonen fra Storelva. Flomvurderingen er
vedlagt planforslaget.
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NVE har i 1. gangs offentlige høringsrunde vurdert at det er knyttet noe uvisse til
flomfaresonene for Storelva på grunn av usikkert datagrunnlag. I dialog mellom Multiconsult
og NVE skal det jf. vedlagte rapport fra Multiconsult være avklart at sikkerhetsmarginen som
det er tatt høyde for i flomfarevurderingen er tilstrekkelig.
Når det gjelder mindre bekker innenfor planområdet, er det nå regulert inn hensynssoner
med 20 meter bredde på hver side av bekkene, der det ikke er tillatt å oppføre bebyggelse.
Deler av hensynssonen er plassert i friareal, og deler av hensynssonen er regulert som del av
tomteareal som ikke kan bebygges. I tillegg til flomvurderingen er det gjort vurderinger ift.
generell overvannsavrenning fra fjellet. Dette kommer frem i vedlagte VA-plan og
beskrivelse til denne. Det er som nevnt planlagt omlagt 2 bekker innenfor området.
Omleggingen vil utgjøre at bekkene får endret trase kun for et kort strekk, og bekkene blir
ledet tilbake til samme bekkeløp etter noen få meter. Situasjonen lenger nede i terrenget
vurderes til å ville bli uforandret som følge av den planlagte endringen. Omleggingen er av
Multiconsult vurdert til å gi liten eller ingen virkning for myrområdene jf. vedlagte rapport.
Bekker innenfor planområdet inkludert fremtidig trasé for omlagte bekkeløp, er regulert
med buffersone på 5 meter til hver side og hensynssone for flomfare med 20 meter avstand
til hver side. Eksisterende trasé for bekkeløp som skal legges om er regulert med
bestemmelsesområde som har krav om særskilt rekkefølge for gjennomføring av tiltak, samt
tilknyttet rekkefølgekrav i føresegnene. Sistnevnte sikrer at det ikke kan etableres bygg
nærmere enn 20 meter fra eksisterende bekker som skal legges om før omlegging av
respektive bekker er gjennomført.
Man har i revidert planforslag, som nevnt tidligere, gått bort fra planene om etablering av
skredvoll med avskjærende grøft for å fange opp overvannet og lede det bort fra
utbyggingsområdene, og vurderer at situasjonen for myrlandskap og bekker som har sin
avrenning fra ovennevnte område dermed vil forbli uberørt av utbyggingen.
Skredfare: Planområdet er utredet i forhold til skredfare, og skredfaresone er vist i
plankartet inndelt i S1-S2 og S3. Føresegnene inneholder bestemmelse som ikke tillater
bebyggelse i skredfaresonen, og planformålet i faresonen er hovedsakelig friluftsformål, som
pr definisjon ikke kan bebygges. Kun utkanten av skedfaresonen har byggeformål, her er det
tillatt med fritidsboliger i sikkerhetsklasse S2. Eneste tomt som er berørt av skredfaresonen
er tomt 53.

9. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
9.1 - Overordnede planer og vedtak
Plankartet avviker fra overordnet plan med hensyn til plassering av internveg og
byggeområder, men er hovedsakelig i samsvar med forslag til ny kommunedelplan for
Nørdalen. Man vurderer at planforslaget i all hovedsak er i tråd med overordnet plan.
Bakgrunnen for at internveg og byggeområdene i planforslaget ble endret i forhold til
35

Planbeskrivelse - detaljregulering
H60 – Overøye - Nørdalen
Fjord kommune
Dato: 04.04.2018, rev. 20.04.18, rev. 29.05.2020, rev. 09.09.20

___________________________________________________________________________
gjeldende kommunedelplan, er at området har gjennomgått en betydelig mer nøye
vurdering i forhold til egnet og beste mulig plassering, enn hva som var tilfelle ved regulering
i gjeldende overordnet plan. I utredningen ble det tilstrebet å ikke berøre våtmarker og
tjern, og har samtidig ivaretatt grønne bufferområder mellom byggeområdene. Siden ny
kommunedelplan i forbindelse med rullering har fått endret byggeområdene hovedsakelig i
samsvar med plankartet for H60, vurderer vi at kommunen er enig i våre vurderinger.
Man vurderer med bakgrunn i ovennevnte at gjennomføring av planen slik den nå foreligger
fører til positiv konsekvens sett i forhold til arealdelen av kommunedelplanen.
9.2 - Estetikk
Planforslaget legger hovedsakelig til rette for etablering av terrengtilpassede fritidsboliger
med utforming i tråd med overordnet plan. Planføresegnene tilrettelegger for at bygningene
skal få en god terrengtilpasning, og de fleste tomtene har en rikelig størrelse.
9.3 – Virkning for naboer og gjenboere
Naboer og gjenboere vil merke konsekvenser ved gjennomføring av planen hovedsakelig ved
at vegen vil bli mer trafikkert, i tillegg til at bebyggelsen vil bli synlig fra omkringliggende
områder. Multiconsult har i sin rapport vurdert at byggeområdet vil bli synlig i terrenget,
men påpeker at bebyggelsen i Fokhauglia vil være betydelig mer eksponert visuelt.
Selv om planforslaget tilrettelegger for noe økt byggeareal i forhold til overordnet plan,
vurderer man at naboer og gjenboere ved kommunedelplanen har vært informert om at
området vil få fremtidig veiadkomst og fremtidige byggeområder for fritidsboliger. Man
vurderer derfor at virkning ved gjennomføring av planen hovedsakelig er som forventet for
naboer. En har bevisst valgt å holde god avstand fra stølsområdet nord for planområdet, for
å unngå å påvirke dette området rent estetisk.
9.4 - Trafikk- og parkeringsforhold
Planforslaget viderefører regulerte forhold når det gjelder offentlig parkeringsplass og
offentlig veg frem til tilkoblingspunkt for internvegen. Vegtilkoblingen i planforslaget er
plassert i tråd med kommunedelplanen, selv om vegtraseen internt i planområdet har fått
justert trasé. Siktforholdene er gode ved tilkoblingspunktet. Man vurderer derfor at trafikk
og parkeringsforhold er som forventet for dette planområdet og gjennomføring av planen gir
derfor ikke særlige konsekvenser.
Når det gjelder parkeringsforhold, tilrettelegger planforslaget for parkeringsdekning i tråd
med kommunens gjeldende normer. Man vurderer dermed at gjennomføring av planen ikke
gir virkning ut over det forventede i et byggeområde.
Når det gjelder myke trafikanter, så er det tilrettelagt for skiløyper etc. i gjeldende plan og i
overordnet plan. Dette planforslaget viderefører prinsippet for alle regulerte skiløypetraseer,
men med tilpasninger som er i samsvar med etablerte forhold og planlagt bruk. Illustrert
krysningspunkt vest for Kvitlebrua vil sikre trafikksikker kryssing over kjørevegen for myke
trafikanter. Videre har Stordal idrettslag og Fjellservice laget en plan for løpetrasé der man
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unngår bruk av Kvitlebrua som skiløype ved å bruke andre bruer ved kryssing av elva, som
Hau-pe brua, Puskebrua og bru på Øyna. Tilpasningene vurderes til å bedre
trafikksikkerheten i stor grad i forhold til dagens situasjon, slik at gjennomføring av planen
vurderes til å gi positiv virkning i forhold til myke trafikanter.
Når det gjelder tilrettelegging for funksjonshemmede, så vil man anta at det vil være mulig å
etablere fritidsboliger som kan utføres som tilgjengelige for funksjonshemmede dersom
dette er ønskelig, siden terrenget for deler av byggeområdet er forholdsvis flatt og
tilgjengelig i utgangspunktet.
9.5 - Kulturminner
Gjennomføring av planen får ingen konsekvens for kulturminner siden det ikke er gjort funn
ved arkeologisk registrering og siden det ikke finnes Sefrak registrerte bygninger innenfor
planområdet.
9.6 – Virkning for friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet
Multiconsult har foretatt vurderinger i forhold til om utbygging av H60 vil få virkning for
friluftsaktivitet etc. I den forbindelse har de vurdert at det er mange fotturer avmerket i
turkart, og flere har utgangspunkt i parkeringsplasser på Kvitlane og Pusken, men ingen som
starter eller berører direkte det planlagte utbyggingsområdet.
Multiconsult vurderer videre at det går en skiløype gjennom området, som er en del av en
lengre rundløype. Skiløypetraseen er plassert vest for utbyggingsområdene og vil ikke bli
påvirket av utbyggingen. Traseen til denne rundløypa har vært under vurdering med
bakgrunn i trafikksikkerhet og kryssing av elva på kjøreveg, og idrettslaget v/Fjellservice har
foreslått en justert trase i forbindelse med dette planforslaget i påvente av bygging av bru
for trygg kryssing over elva parallelt med Kvitlebrua.
Flere toppturer er avmerket i kart, men ingen starter i byggeområdet. Virkning for denne
gruppen av brukere blir at byggeområdene vil bli sett fra alle toppene.
Området ved H60 skal være lite benyttet til jakt og fiske. Storelva er en populær fiskeelv,
men områdene ved Øyna og elvemøtet mellom Storelva og Innfjordelva er områdene man
helst fisker fra. Vestsiden av elva er generelt bedre tilgjengelig ved at her er opparbeidet en
veg som gir lettere adkomst til elva.
Multiconsult konkluderer som følger:
«Store deler av friluftsaktivitetene i dalen skjer på vestsiden av Storelva og nord for tiltaksområdet.
Dette fremgår av informasjon funnet på nett, turkart og muntlig informasjon. Østsiden av Storelva
er lite brukt i dag med unntak av nevnte skiløype. Det går ingen merkede turruter her og bruken
virker å være ganske sporadisk. Området domineres av myr, noe som kanskje kan forklare litt av
den lave bruksfrekvensen, spesielt om sommeren.»
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Med grunnlag i ovennevnte, vurderer vi at virkning i forhold til allmenne interesser,
friluftsliv, barn og unges interesser ikke blir påvirket i særlig grad ved gjennomføring av
planen.
9.7 – Virkning for naturområder:
Det er gitt råd om at naturbeitemark like utenfor planområdet bør kartlegges i forbindelse
med denne detaljreguleringen, men det er ikke gitt motsegn vedr. dette forholdet.
Naturbeitemarken er plassert utenfor planlagt byggeområde, og med grunnlag i at
utbyggingen ikke vil påvirke dette området i det hele tatt, har man vurdert at nærmere
kartlegging ikke skal gjennomføres i denne omgang, og vil anta at forholdet blir utredet
dersom det blir foretatt detaljregulering av stølsområdet i fremtiden. Gjennomføring av
utbygging av H60 vil ikke gi virkning i forhold til naturbeitemark utenfor byggeområdet.
Når det gjelder spørsmål om at en planlagt avskjæringsgrøft vil endre på forholdene for
myrområdet, og at dette må utredes, har man etter offentlig høring gått bort fra planene om
byggeområde i skredfaresonen, og planen om en skredvoll og avskjæringsgrøft er dermed
tatt ut av planene og vil ikke gi virkning.
Det er planlagt og tilrettelagt for omlegging av 2 bekker. Omleggingen er av Multiconsult
vurdert til å gi liten eller ingen virkning for myrområdene, siden de aktuelle bekkene blir ført
tilbake til opprinnelig trasé kun få meter lavere i terrenget. Virkningen blir da at omleggingen
tilrettelegger for et mer konsentrert byggeområde, hvilket vurderes som positivt for
naturområdet i og med at det blir mulig å samle bebyggelsen mer konsentrert og beholde
øvrig areal som naturområder.
9.8 - Virkninger for landskapet
Multiconsult har tatt en vurdering av den planlagte utbyggingen i forhold til hvordan
landskapet vil bli påvirket. I vurderingen er fjell, nærområde og utbyggingsområder i
nærheten beskrevet. Oppsummert vurderes det at hyttefeltet vil bli godt synlig fra
omkringliggende områder, spesielt fra skisenteret, samt fra hyttefeltene ved Overøye.
Utbyggingen vurderes til ikke å påvirke Storelva vesentlig, siden det er planlagt en
buffersone på minst 50 meter mellom elv og utbyggingsområde. Det vurderes videre at
byggeområdet ikke vil påvirke landskapet i området i særlig grad, men at preg av
menneskelig påvirkning i landskapet vil bli forsterket. Det anmerkes også at eksisterende
hyttefelt i nord, Fokhauglia, ligger mer eksponert oppe i dalsiden og tar noe av fokuset bort
fra H60. Vurderingen er vedlagt i sin helhet, inkludert i rapport fra Multiconsult datert
01.10.19.
Man vurderer at gjennomføring av planforslaget ikke vil få særlig virkning for planområdet ut
over det forventede jf. overordnet plan.
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9.9 - Privat og offentlig servicetilbud
Man vurderer at gjennomføring av planforslaget vil kunne utgjøre positiv virkning for
skisenteret og tilhørende servicetilbud som konsekvens av økt antall boenheter i
fritidsboligene som vil ha behov for tilbudene.
9.10 - Risiko og sårbarhet
Planområdet er utredet av eksterne konsulenter i forhold til flomfare og skredfare.
Hensynsoner er vist i plankartet, og føresegner sikrer at utbygging i faresone for flom ikke
kan gjennomføres uten at det er dokumentert nødvendige tiltak for ønsket bebyggelse.
Utbygging i skredsone er regulert ved teknisk forskrift og fastsatte sikkerhetssoner. Man
vurderer derfor at gjennomføring av planen ikke medfører særlige konsekvenser i forhold til
risiko og sårbarhet.
9.11 – Infrastruktur (veg/vann/avløp, el-anlegg etc )
Virkning i forhold til veg og v/a blir som forventet for dette byggeområdet vurdert med
bakgrunn i at byggeområdet har vært planlagt i overordnet plan. Tilkomst blir via
eksisterende veg, og VA tilkobling til eksisterende ledningsnett.
9.12 - Konsekvenser for næringsinteresser
Man vurderer at gjennomføring av planforslaget vil kunne gi positive virkninger for
næringsinteresser og servicefunksjoner knyttet til skisenteret ved bidrag til økning av
omsetningen.
9.13 - Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen
Eventuell utbyggingsavtale med hensikt å skaffe midler til finansiering av tiltak som skibru
etc. er under drøfting.

10.

MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN

10.1 - Oversikt over uttalelser og merknader etter varsel om oppstart
Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Informerer om at naturtypen naturbeitemark er registrert nord i planområdet og kategorisert
som middels viktig. Bør vurdere om naturtypen bør kartlegges på nytt for å sikre godt nok
kunnskapsgrunnlag.
Minner ellers om §7 i naturmangfoldloven og viser til ny rettleder oppdatert i 2016.
Informerer om at Stordalselva er et vernet vassdrag og viser til Rikspolitiske retningslinjer for
verna vassdrag som skal legges til grunn. Minner om vassressurslovens § 11 vedr. krav om
vegetasjonsbelte langs elva. Ber også om at det blir tatt hensyn til små dammer og bekker
innenfor planområdet.

39

Planbeskrivelse - detaljregulering
H60 – Overøye - Nørdalen
Fjord kommune
Dato: 04.04.2018, rev. 20.04.18, rev. 29.05.2020, rev. 09.09.20

___________________________________________________________________________
Når det gjelder støy så er det plassert en skytebane innenfor området. Minner om
utfordringer i forbindelse med støyfølsomme bygninger nær skytebane og viser til
retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging. Forutsetter at skytebanens bruk blir
avklart i planprosessen og varsler motsegn hvis fritidsboliger blir lagt i område med
grenseverdier høyere enn gitt i tabell 31 kap 7.7.4 i rettlederen.
Ber om at det blir gjennomført ROS-analyse.
Tilleggs-innspill etter oversending av mer dokumentasjon og kartutsnitt som viser ønsket
utvidelsesområde:
Fylkesmannen støtter kommunens tilråding om endret byggeområde under forutsetning av
at det blir innarbeidet en åpen korridor med grønnstruktur i retning øst/vest for tjernområdet
og at ulike delområde og vassdrag blir avgrenset med vegetasjonssoner. Ber om at
bekkedrag i det utvidede byggeområdet blir tatt hensyn til, også med tanke på potensiell
flomfare.
Kommentar: Man har registrert at naturtypen naturbeitemark er registrert i nordlig del av
planområdet. Imidlertid er det ikke planlagt utbygging i denne delen av planområdet, men
gjeldende plan og arealplan har pr i dag regulert offentlig parkeringsplass her samt
tilkoblingspunkt for dette byggeområdets internveg i utkanten av naturtypeområdet. Med
bakgrunn i at naturområdet kun blir påvirket i utkanten av området, og hoveddelen av
naturbeitemarken vil være urørt etter gjennomføring av planen, vurderer man at det i
forbindelse med dette planarbeidet ikke er behov for ny kartlegging av naturtypen. Når det
gjelder Stordalselva så er det ikke planlagt tiltak i en buffersone på minst 50 meter.
Multiconsult har utredet forholdet mellom planlagt utbygging og vernet vassdrag, og har
konkludert med at planområdet ikke vil påvirke vassdraget i særlig grad. Rapporten er
vedlagt. Når det gjelder støyproblematikk så er dette ikke tema i det hele tatt siden
skytebanen ikke lenger er i bruk.
Man har tatt hensyn til forutsetning om grøntkorridor i øst/vest retning, og det er lagt inn
buffersone ved bekker. I tillegg er det regulert inn faresone for flomfare, som sikrer at det
innenfor byggeområde ikke kan etableres bygninger i en avstand på 20 meter til bekker med
mindre en flomfarevurdering kan dokumentere at arealet i flomfaresonen ikke har flomfare.
Møre og Romsdal fylkeskommune:
Stiller krav om arkeologisk registrering. Vurderer at Kvitlen er en støl som har regional
verneverdi. Man må ikke legge til rette for nye hytter tett inn på Kvitlane og viser til
«Retningslinjer for vern, skjøtsel og bruk av verneverdige sæterstølar i kommunane Norddal
og Stordal». Har vedlagt kart med oversikt over SEFRAK-registrerte bygninger. Har vedlagt
budsjett over arkeologisk registrering.
Kommentar: Arkeologisk registrering er gjennomført uten funn. Byggeområder er i
planforslaget plassert med mellom 150 og 200 meter avstand fra stølsbygningene, og man
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vurderer at dette er tilstrekkelig avstand til at stølsområdene beholder sin kulturelle verdi.
Ingen Sefrak registrerte bygninger er plassert innenfor planområdet.
NVE:
Deler av planområdet ligger innenfor potensielt fareområde for skred. Skredfare må vurderes
i forbindelse med planarbeidet og eventuelle fareområder må innarbeides i planen, både
plankart og føresegner.
Stordalselva er vernet og rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag skal legges til grunn
for planarbeidet. I planbeskrivelsen skal det gå frem hvordan rikspolitiske retningslinjer er
fulgt opp i planen. Byggegrense mot vassdrag må fastsettes. Viser til Vassressurslova som
stiller krav til vegetasjonsbelte langs alle vassdrag. Fare for flom og erosjon må vurderes i
planarbeidet mht 200-års flom. Informerer om fremtidig økning i flomfare med 20-40 5 på
grunn av endring i klimaforhold. Tilrår minsteavstand 20 meter mellom bekk og bygninger.
Kommentar: Det er innhentet skredvurdering og flomvurderinger fra eksterne konsulenter.
Multiconsult har i tillegg foretatt vurdering i forhold til forholdet rundt rikspolitiske
retningslinjer for verna vassdrag, landskapsvirkninger, vurdering av brukerinteresser,
vurdering av bekker. Det er innregulert grønn formålssone langs Stordalselva i en avstand på
mellom 55 og 170 meter, samt faresone på 20 meter fra elva og bekker. Det er planlagt og
tilrettelagt for omlegging av 2 bekker, dette er vurdert av Multiconsults hydrolog som
gjennomførbart uten at det vil påvirke bekkene i særlig grad lenger nede i terrenget. Planen
tilrettelegger ikke lenger for bebyggelse innenfor skredfaresonen, for å unngå etablering av
skredvoll som vil kunne påvirke myrområdet negativt. Skredfaresoner er lagt inn i plankartet
med gjeldende sikkerhetsklasser, og eneste byggeområdet som er plassert innenfor
skredfaresonen er en tomt i randsonen i sikkerhetsklasse S3. Føresegnene sikrer at det
innenfor ovennevnte område kun kan etableres bygninger i sikkerhetsklasse S2.
Man vurderer at området vil bli tilstrekkelig ivaretatt i forhold til landskapsbildet, naturvern,
friluftsliv, vilt, fisk, kulturminner og kulturmiljø i forbindelse med gjennomføring av planen.
Statens vegvesen: Ingen merknad til oppstartvarsel.
Marna og Olaus Overøye:
Vurderer at flere moment er uheldige for utbygging av hyttefelt her. Feltet merka H60 lengst
vest blir liggende lavt i terrenget som er flatt og myrlendt og lite egnet til hyttebygging.
Terrenget ved Storelva har et rikt fugleliv og han frykter at fuglearter blir skremt når miljøet
blir endret. Vurderer at det blir trangt om plassen til både vegsystem og hytter, turveg og
skiløype. Positivt at planen inkluderer løsning for farlig og upraktisk kryssing av bilveg og
skiløype ovenfor Kvitlebrua.
Kommentar: Det er regulert inn buffersone langs Storelva for å ivareta natur og dyreliv, og
byggeområdene har fått justert plassering for å unngå myrområdene så langt som mulig.
Sørlig byggeområde i kommuneplanen har dermed fått justert plasseringen lenger mot øst
og til høyere og tørrere terreng. Regulert skiløype er plassert omtrent som i overordnet plan,
og tilkobling for adkomstveg er plassert i tråd med overordnet plan. Man vurderer at
planforslaget ivaretar dyreliv og natur på en god måte og i tråd med gitte forutsetninger.
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10.2 - Uttalelser og merknader etter offentlig høring
Etter 1. gangs offentlig høring er det gitt innspill og motsegn fra flere parter. En
oppsummering av disse er gitt i eget vedlegg til planforslaget. I samme dokument er det også
gitt kommentarer og beskrivelse av endringene som er utført i det reviderte planforslaget for
å imøtekomme innspill og motsegner.

11.

OPPSUMMERING / AVSLUTNING

Vi vurderer at planforslaget, i tråd med overordnede planer og gitte forutsetninger,
tilrettelegger for etablering av tradisjonelle frittliggende fritidsboliger, i tillegg til noen få
tomanns-fritidsboliger i et avgrenset område.
Planforslaget viderefører prinsipp for gjeldende reguleringsplan og gjeldende
kommunedelplan i forhold til kjøreveger og parkeringsplass. Videre er det foretatt
justeringer av skiløyper i samsvar med etablert lysløypetrase og i samsvar med planlagt
fremtidig bruk. Det er i tillegg utarbeidet et løsningsforslag for planskilt kryssing mellom
skiløype og bilveg.
Det nye byggeområdet har fått justert adkomstveg og justerte byggeområder i forhold til
overordnet plan som et resultat av nøye vurderinger direkte i marka og med innmåling av
terreng. Nødvendige utredninger i forhold til brukerinteresser, kulturminner, skredfare,
hydrologi - flomfare og overvann, samt i forhold til rikspolitiske retningslinjer for vernede
vassdrag er utført, i tillegg til vurdering av omlegging av bekker, inkludert kartlegging av
biologisk mangfold langs disse bekkene. Planlagt utbygging er visualisert, og planens
virkninger for landskapet er beskrevet.
Vi vurderer at planforslaget, med grunnlag i ovennevnte, vil gi et godt beslutningsgrunnlag
og tilrettelegge for en god og forsvarlig utbygging av planområdet.
Ålesund, 04.04.2018
Rev. 20.04.2018
Rev. 29.05.2020
Rev. 09.09.2020
for proESS AS

______________________
Sindre Øen

_____________________
Maria H. Skylstad
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