planinitiativ
detaljregulering hyttefelt Seljehaugen gbnr. 143/1 i Fjord kommune

Flyfoto fra kommunens webkart
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Formålet med planarbeidet er å utvikle området med hyttefelt i tråd med intensjonene i arealdelplan
for Nørddalen, datert 04.06.2020. Området er i dag stort sett uregulert på detaljplannivå og
gjeldende arealplan stiller krav om detaljregulering før tomteutskilling kan godkjennes. Detaljplanen
skal gi en samlet plan for hele tiltakshavers eiendom og gi en forutsigbar utvikling i området med
tanke på bebyggelse, kommunikasjonsveier og tilhørende teknisk anlegg.
Som eier av gnr. 143, bnr. 1 er Arne Birkevold tiltakshaver. Kibsgaard-Petersen AS er plankonsulent.

Bildet under viser deler av planområdet fra vegen i nord med utsikt mot sør. Til høyre i bildet ser vi
deler av tiltakshavers tun på oppsiden av vegen. Øst for området går elven Storelva og mot vest
stiger området mot Almåsnakken.

Streetview fra Google.com

Tiltakshavers utgangspunkt er at detaljreguleringsplanen skal følge de føringer som ligger i
overordnet plan. Hyttefelt som ligger inntil planområdet vil kunne få flere hyttenaboer, men utover
dette er det etter vår vurdering en forventet videreutvikling i området. Dette med bakgrunn i
godkjent arealplan viser en framtidig hyttebebyggelse.
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Planområdet er tiltakshavers eiendom 143/1. Innenfor foreslått plangrense ligger eksisterende H8,
framtidig hyttefelt H48, deler av H7, H46, H47, H71, H75, P23 og deler av B2 i arealplan for
Nørddalen.

Kartutsnitt fra kommunes webkart - arealplan med forslag til plangrense (blå, stiplet linje)

Tiltakshaver ønsker å utvikle området til fritidsbebyggelse med tilhørende anlegg i form av veger,
felles teknisk anlegg og øvrige funksjoner som støtter opp om dette. Fra midt i av planområdet ligger
Arena Overøye ca. 1 km lengre nord.
På nåværende tidspunkt er det ikke utarbeidet skisser eller annet underlag, men hovedintensjonen
med planforslaget vil være fritidsboliger i form av frittstående hytter. Det vil vurderes noen mer
konsentrerte områder med innslag av tettere bebyggelse.
Områdene P23 og B2 vil bli diskutert nærmere med kommunens administrasjon i oppstartsmøtet.

Ny bebyggelse vil i hovedsak få samme karakter og utbyggingsform som i tilstøtende områder, men
flere muligheter vil bli vurdert gjennom planprosessen.
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Planområdet ligger i et område med mye fritidsbebyggelse fra Almås i sør til Fokhaugen nord. En
detaljregulering av dette området vil i en større sammenheng være en fortetting av hytteområdet på
Overøye. Fortettingen skjer i en naturlig lomme mellom hytteområdene i sør og nord og er som vist i
arealplan for Nørddalen en ønsket utvikling av fritidsbebyggelse i området.
Planområdene vil bli utviklet i form og utrykk tilsvarende tilstøtende hytteområder. Dette ved bruk
av naturmaterialer som skifer, tre og torv. De nye delområdene vil trafikkmessig knytte seg til
eksisterende hovedveg for biladkomst.

Planområdet er i dag utmark med innslag av hytter i tilstøtende hyttefelt. Langs elva går en gruset
tursti og en traktorveg som knytter denne med kjørevegen gjennom Nørddalen. Områdene mot
nordvest har mye skog som vil bli bevart i de områdene som ikke skal bebygges. Nye tiltak vil bli
vurdert opp mot hensynet til de naturgitte omgivelsene.

Utsnitt fra kommunes webkart – tiltakshavers eiendom 143/1 markert
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I arealplanen er området i hovedsak avsatt til fritidsbebyggelse, parkeringsplass, boligområde og LNF.
Gjeldende reguleringsplaner og disposisjonsplaner i området er:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Hyttefelt H8-Seljehaug – 1988
Hyttefelt H7, Seljehaugen – 2001
Reguleringsplan for alpinanlegg Overøye – 2000
Disposisjonsplan for Storløslette – 1976
Disposisjonsplan for 3 hytter (gnr. 144 bnr. 7) – 2016
Hytteområde H26 Almås-Seljehaug – 1998
Disposisjonsplan for hyttefelt gnr. 143, bnr. 2 og 5 – 1987
Disposisjonsplan for 3 hytter på gnr. 144 bnr. 11 i Stordal – 1979
Disposisjonsplan for 2 hytter på gnr. 144 bnr. 1 – 1992
Disposisjonsplan for 3 hytter på Overøye. Gnr. 144 bnr. 8-9 – 1978
Disposisjonsplan for hytteområde på gnr. 143 bnr. 4 i Stordal – 2016

Kartutsnitt fra kommunes webkart – gjeldende reguleringsplaner i området

Kjøreadkomst og øvrige teknisk anlegg vil være interesser som må utredes i forbindelse med
planarbeidet. Gjennom området går det også en høgspenttrasé som må hensyntas. Øvrige momenter
vil bli avklart i oppstartsmøtet.
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I forbindelse med planarbeidet vil det bli utarbeidet ROS-analyse basert på mal fra Statsforvalteren i
Møre og Romsdal. Om det gjennom varsel om oppstart dukker opp andre tema, vil disse også bli
avklart gjennom videre arbeid med planen.
Området mot nordvest er markert med «Må sikrast mot skred» i arealplanen. Dette vil bli videre
utredet i planprosessen.

Oppstart av planarbeidet vil bli kunngjort i Storfjordnytt, på kommunens hjemmeside og ved direkte
brev/epost til naboer og offentlige instanser. For aktuelle offentlige instanser, vil vi følge kommunens
varslingsliste etter nærmere avtale med saksbehandler i Fjord kommune.

Slik planarbeidet vurderes på nåværende tidspunkt, vil prosess for samarbeid og medvirkning følge
ordinære rutiner for varsel om oppstart og offentlig ettersyn av planforslaget. Om det viser seg
nødvendig, vil vi ta direkte kontakt med aktuelle instanser og naboer for avklaringer og tilpasninger
av planforslaget.

Kapittel 2, §6-8 angir planer og tiltak som omfattes av forskrift om konsekvensutredning. Området er
i dag avsatt til fritidsbebyggelse, boligområde og parkeringsplass i gjeldende arealplan. Det er
tiltakshavers intensjon å videreføre dette i detaljreguleringsplanen og etter vår vurdering utløses det
ikke krav om KU. Dette vil bli endelig avklart i oppstartsmøte med Fjord kommune.

Ålesund, 21.03.2022
Kibsgaard-Petersen AS
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