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Figur 1 Flyfoto viser planområdet med rød stiplet linje 
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1 Sammendrag 
 
Planforslaget tilrettelegger for detaljregulering for ny brannstasjon i Stordal. Politisk vedtak har 
bestemt lokasjonen til et areal vest for skolen. Plandokumentene vurderer påvirkning for blant annet 
trafikksituasjonen, landbruksinteresser, vassdragsinteresser samt naturfarer, ved gjennomføring av 
planen, og konkluderer med at planforslaget ikke tilrettelegger for noe som ikke er forenlig i forhold 
til ovenfornevnte faktorer. Tvert imot ser man for seg at brannstasjonen ikke vil påvirke 
trafikksituasjonen i stor grad, hverken i avkjørselen eller i forhold til barn og unge, matjorda blir 
ivaretatt for fremtiden, vassdragsinteresser blir ikke påvirket, og naturfarer vil ikke påvirke planlagt 
bygg. Man vurderer at ny brannstasjon vil utgjøre et svært samfunnsnyttig nybygg for beboerne i 
Stordal og omegn. Utnyttingsgrad er etter offentlig høring økt til 25 % BYA for å åpne for framtidige 
muligheter på tomta. Når en først omdisponerer landbruksareal er det viktig å sørge for at arealet 
blir godt utnyttet. 
 

2 Bakgrunn 
 
2.1 Hensikten med planen: Hensikten med planen er å tilrettelegge for ny brannstasjon i Stordal. 
 
2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold: Forslagsstiller er Fjord kommune, plankonsulent er 
proESS AS, grunneiere er private. 
 
2.3 Tidligere vedtak i saken: I forkant av oppstart detaljregulering har kommunen utredet de 
forskjellige mulige lokalitetene for ny brannstasjon. Ønsket lokalisering ble avgjort ved politisk 
vedtak 11.12.19: 
 

 
 
Fylkesmannen har i sitt innspill til oppstartmelding blant annet bedt om at det i planarbeidet blir 
utført en vurdering av landbruksinteresser og vassdragsverdier for alle lokalitetene som var aktuelle 
som ny tomt for brannstasjonen, og at disse verdiene blir sammenlignet med de andre lokalitetene.  
 
Med grunnlag i ovennevnte er det foretatt en oppdatering av matrisen som var brukt som grunnlag 
for valg av lokalitet. Her var kommunens kriterier for valg av lokalitet listet opp i venstre del av 
matrisen, og de forskjellige lokaliteter ble gitt verdier og poengscore. 
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Med grunnlag i 
landbruks-sjefens 
vurderinger i 
forhold til 
påvirkning for 
landbruks-
interesser, samt 
kommunens 
vurdering av 
påvirkning for 
vassdrags-
interesser, er 
matrisen nå 
oppdatert til også 
å vurdere disse 2 
forholdene, der de 
forskjellige 
lokalitetene er vurdert med tekst og poeng på tilsvarende måte som øvrige forhold er vurdert. I 
denne sammenheng er påvirkning på Stordalsvassdraget vektet høyere enn påvirkning på 
Midtbustelva/Litleelva. Dette med bakgrunn i at sistnevnte elv er betydelig mindre, og dermed 
vurderes det at bebyggelse her totalt sett vil gi mindre påvirkning i forhold til vassdragsverdier som 
kantsone, natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser enn for Stordalselva.  
 
Kommunen har foretatt oppdatering av matrisen, som er vedlagt planforslaget i eget vedlegg. 
 

 

  

Figur 3 – Viser oppdatert matrise – utdrag av siste del av matrisen. I bunnen av matrisen er det tilkommet verdier for 
«Påvirkning landbruk» og «Påvirkning vassdrag».  Kommunen har foretatt oppdatering av matrisen, som er vedlagt 
planforslaget i eget vedlegg. 
 

Figur 2 Viser kart med avmerkede lokaliteter. 



PLANBESKRIVELSE 
Detaljregulering for Stordal brannstasjon 
Gbnr 129/1 og 129/3, Fjord kommune, planID 201808 
Dato: 12.01.2021, rev. 26.05.2021, vedtaksdato: 24.06.2021 

 

5 
 

2.4 Utbyggingsavtaler - Kommunen er utbygger av tiltaket.  
 
2.5 Krav om konsekvensutredning? 
 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på 
hvilke vilkår, planer kan gjennomføres.  
 
I forbindelse med vurdering av forskrift om konsekvensutredninger er tiltaket vurdert i forhold 
til forskriftens Vedlegg II – j) som omhandler blant annet bygg for offentlig eller privat 
tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. Dette med bakgrunn i at planområdet 
tilrettelegger for utbygging innenfor et areal som har matjord, samt med bakgrunn i at 
planområdet har landbruksformål i kommuneplanens arealplankart. Vår vurdering er at 
planforslaget ikke medfører utredningsplikt og krav om konsekvensutredning etter forskriften. 
Bakgrunn for vurderingen er nærmere beskrevet under kap. 7. 

 
3 Planprosessen 
 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart. 
 
Kommunen varslet om oppstart detaljregulering for Stordal brannstasjon i brev av 25.02.2020 i 
samsvar med vedtak FS-061/19. Før varsel om oppstart var det utført en grundig lokalitetsvurdering 
med konklusjon på lokalitet. Det ble 16.06.20 avholdt møte med grunneierne innenfor området, som 
er positive til salg av grunn til formålet. Møtereferat er vedlagt planforslaget. 
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4 Planstatus og rammebetingelser (Med vekt på avvik 
fra overordnet plan) 
 
4.1 Overordnede planer 

 
Figur 4 I kommuneplanen er planområdet avsatt til landbruksformål og offentlig formål 

 
4.2 Gjeldende reguleringsplaner 
 
Ca halve planområdet er pr i dag uregulert. Arealet lengst øst er avsatt til offentlig formål i gjeldende 
reguleringsplan. Del av arealet er regulert til landbruksformål. Resterende del av arealet er 
uregulert. 

 
 
 



PLANBESKRIVELSE 
Detaljregulering for Stordal brannstasjon 
Gbnr 129/1 og 129/3, Fjord kommune, planID 201808 
Dato: 12.01.2021, rev. 26.05.2021, vedtaksdato: 24.06.2021 

 

7 
 

 
Figur 5 – Planområdet slik det var avgrenset ved varsel om oppstart. Planområdet er del av Reguleringsplan for skule- og 
idrettsområde. 

 
4.3 Tilgrensende reguleringsplaner 
 
I nærheten av 
planområdet finnes 
Reguleringsplan for 
Grigåsrøbbane, 
Reguleringsplan for 
Busengdal/Vinje, 
Reguleringsplan for 
Melsetbøen II, 
Reguleringsplan for 
Stordal sentrum, 
Reguleringsplan for 
Vinjehjellane. I nord og 
øst er planformålet 
offentlig areal, i vest er 
arealet regulert til 
boligformål. 

 
 
  

Figur 6 Kartutsnittet viser planformål for gjeldende planer i nærheten. 
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4.4 Planretningslinjer/rammer/føringer 
 
- Universell utforming, prinsippet nedfelt i plan- og bygningslovens formålsparagraf 
- Veileder for naturmangfoldloven kap II 
- Jordmasser fra problem til ressurs 
- Samfunnstryggleik i kommunen si arealplanlegging 
- Statlege planretningsliner for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing 
- Klimaprofil Møre og Romsdal 
- Rammeplan for avkjørsler og differensierte byggegrenser langs fylkesveg 
 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 
 
5.1 Beliggenhet 
 
• Beliggenhet – Planområdet er plassert ved Busengdal, like vest for Stordal skule, ca 1.2 km fra 
Stordal sentrum. 
 
 

 
Figur 7 - Oversiktskart viser planområdets plassering i kommunen.  

• Avgrensning og størrelse på planområdet.  
 
Planområdet har en størrelse på 7.5 dekar inkludert vegareal. Arealet er avgrenset ved 
eiendomsgrense i øst, ved vegareal i vest og nord. I sør er området avgrenset ved foreslått ny grense 
mot jordbruksareal. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Gården som skal avgi landbruksareal til brannstasjon er ifølge grunneier ikke drivverdig som 
sjølvstendig enhet i dag og det er ikke planlagt videre drift på gården, men jorda er leid ut til anna 
bruker. 
 
Bolighus og låve lengst øst (ved skolen) har lenge vært regulert til offentlig formål og er nå fraflyttet. 
Siden bygningene nå står foran kostnader for vedlikehold er det på tide å avgjøre framtida til 
bygningene. 
 
5.3 Stedets karakter 
 
• Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er bolighus og låve som nå er fraflyttet.  
 

 
  

Figur 8 Flyfoto viser eksisterende utnytting av området. 
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Figur 9 Foto viser eksisterende bebyggelse innenfor planområdet (rødt hus og gul låve) samt skolebygget. Til høyre i bildet 
eksisterende låve som er plassert sør for planområdet. Avkjørsel til eksisterende gårdsbruk i sør kan ses rett bak nærmeste 
vegskilt.  

 

5.4 Landskap 

• Topografi og landskap – Terrenget er flatt og har en kotehøyde plassert mellom 21.5 og 22.5 meter 
• Lokalklima –Man vurderer at det ikke er særlige forhold som må hensyntas når det gjelder 
lokalklima.  
 
5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
  
For å avdekke 
eventuelle 
kulturminner og 
kulturmiljø 
innenfor 
planområdet, har 
man etablert søk i 
databaser som 
inneholder 
informasjon om 
eventuelle 
registrerte 
verdier. Etter søk 
med databasen 
Miljøstatus i 
Norge, finner vi 
ingen registrerte 
verdier for kulturminner og kulturmiljø.  
 

Ut over dette er det gjennomført underlagt arkeologisk registrering på området.  

Figur 10 SEFRAK registrerte bygg i nærområdet er flertallige, men ingen innenfor 
planområdet 
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Det ble gjort funn av automatisk freda kulturminne over tilnærma heile planområdet. Jf. 
Fylkeskommunens innspill til offentlig høring består lokaliteten av flerfasa dyrkingsspor (Busengdal 
dyrkingslagområde ID 272735) datert til seinneolitikum- yngre bronsealder. Det vart funne opptil tre 
mørkebrune siltlag som er tolka som dyrkingslag, 25-60 cm djupt. Det ble ikke funnet noen sikre 
strukturer. Lokaliteten er avgrensa mot nord av negativt område i sjaktene, og mot aust, vest og sør 
av plangrensa. To av dyrkingslaga vart daterte til seinneolitikum 2133-1921 f.Kr (4082-3870 cal BP) 
og yngre bronsealder 805- 553 f.Kr (2754-2502 cal BP). 
 
Fylkeskommunen har ikke stilt krav om at desse vert verna, og kulturminnet med sikringssone – eller 
deler av dette – ble derfor avmerka som RpBo-område (merka #1) i planen. 
 

 
Figur 11 Arkeologisk registering er nylig gjennomført for området, og det er registrert dyrkingsspor innenfor nesten hele 
planområdet. Fylkeskommunen har gitt følgende uttale før første gangs offentlig høring: 

 
 
Området er i forbindelse med 1. gangs offentlige høring vurdert av Universitetet i Bergen som har 
gitt tilråding for vedtak etter kulturminnelovens §8.4 ledd. Fylkeskommunen har videre stilt krav om 
arkeologisk gransking av kulturminnet før gjennomføring av planen i brev av 09.03.21. Dette kravet 
er sikret gjennomføring ved rekkefølgekrav i føresegnenes §8.1. 
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5.6 Naturverdier 
 
Planområdet vurderes 
til å ha naturverdier 
som et eksisterende 
landbruksområde med 
flatt terreng. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder, dyreliv 
 
Planområdet har 
ikke vært 
benyttet til 
rekreasjon. 
 
 
5.8 Landbruk 
Grunneier av 
landbruksarealet 
har opplevd at 
kommunen har 
kjøpt ut garden 
litt etter litt, og 
vurderer at 
gården ikke 
lenger er 
drivverdig som 
selvstendig enhet 
pr i dag, og jorda 
blir utleid.  
 
  

Figur 12 Foto viser landbruksarealet som blir tilrettelagt for etablering av brannstasjon. 

Figur 13 Kartillustrasjonen viser at planområdet har dyrka jord. 
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5.9 Trafikkforhold 
 
 
Planområdet har 
en eksisterende 
adkomst fra 
FV650 innenfor 
planområdet. 
Dette er 
eksisterende 
adkomstveg til 
gårdstunet som er 
plassert rett sør 
for planområdet. 
FV650 har 
fartsgrense på 50 
km/t i dette 
området. 
Adkomstvegen 
har lavere 
standard enn 
kravet vil bli til ny adkomstveg for brannstasjonen, så opprusting av deler av adkomstvegen vil være 
nødvendig dersom man tilrettelegger for sambruk av vegen. Pr i dag vurderer vi at adkomstvegen 
som er planlagt benyttet for brannstasjonen betjener en boenhet/2 beboere. Virkning av utvidet 
bruk av denne avkjørselen beskrives nærmere under kap. 8. 
  

 
Figur 16 Eksisterende avkjørsel til planområdet til høyre i bildet. Rød stiplet linje illustrerer plangrense.  

  

Figur 14 Figur 15 -kartutsnitt viser at eksisterende adkomstveg er plassert innenfor planområdets 
vestlige del. 
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5.10 Ulykkessituasjon:  
 
Det er registrert 3 trafikkulykker i 
nærheten av planområdet som 
følger: 
 

1) Bilulykke med lettere 
skadde 1979. Enslig kjøretøy 
kjørte utfor på venstre side i 
venstrekurve. Tørr bar veg, 
dagslys, 60 km/t. 

2) Bilulykke med lettere 
skadde 1979. Enslig kjøretøy 
kjørte utfor på venstre side 
på rett vegstrekning. Vår bar 
veg, Tussmørke, skumring, 
60 km/t. 

3) Bilulykke med meget alvorlig 
skadde 1987. Venstresving 
foran kjørende i motsatt 
retning.  
T-kryss, 2 enheter, en 
alvorlig skadet. Snø/isbelagt veg. God sikt, opphold, Mørkt uten vegbelysning. 50 km/t. 

 
5.11 Teknisk infrastruktur 
 
• Eksisterende situasjon: En eksisterende ledning strekker seg gjennom planlagt utbyggingsareal i 
øst-vest retning, og må legges om i forbindelse med utbygging. En annen eksisterende ledning finnes 
i nord-sør retning og er plassert i østlig del av planområdet. Håndtering av disse og videre plan for 
området er beskrevet under punkt 6.15. 
 
5.12 Støyforhold 
 
Støyforhold/trafikkstøy er ikke relevant å utrede siden tiltaket ikke berører boligformål. 
 
5.13 Risiko‐ og sårbarhet (eksisterende situasjon) 
 
Rettlederen til TEK17 sier at lokale beredskapsinstitusjoner er eksempel på S3-tiltak. En brannstasjon vurderes 
som lokal beredskapsinstitusjon, og er dermed et S3-tiltak. 

 
Figur 18 Risikomatrise viser at planområdet som et S3 tiltak i utgangspunktet har aktsomhetssone og derved potensial for å 
være berørt av fare for skred i bratt terreng og skredfare fra ustabil grunn og er i utgangspunktet plassert i gul rute, dvs 
behov for nærmere utredning. Det er i planprosessen utført vurderinger av fagkyndige konsulenter (Multiconsult) som har 
konkludert med at området ikke har skredfare av noe slag.  

Figur 17Kartillustrasjonen viser hvor trafikkulykker er registrert. 
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• Luftforurensing – Ingen kjente. 
• Forurensing i grunnen – Ingen kjente. 
• Beredskap og ulykkesrisiko – Brannberedskap/ulykkesrisiko. Nærmeste legevakt i Stordal sentrum, 
ca 1 km fra planområdet. 
 
5.13.1 Skredfare:  
 
Planområdet er registrert med 
aktsomhetssone for skredfare. 
 
Multiconsult har vært på området 
og gjennomført befaring. Vi viser 
til vedlagte rapport med 
dokumentnummer 10226021-
RIGberg-NOT-001, vurdering 
skredfare fra bratt terreng, der 
resultatet er at området er 
tilstrekkelig trygt i 
sikkerhetsklasse S3.  
 
Planområdet er plassert langt fra 
løsneområder for skred, og 
forholdene ligger ikke til rette for 
store skred som kan nå 
planområdet selv med et 
perspektiv på 5000 år. 
 
5.13.2 Flomfare:  
 
I samsvar med oppdatert aktsomhetskart for flomfare fra NVE-atlas, vurderes det at planområdet 
ikke er utsatt for flomfare.  
 
5.13.3 Løsmasser/grunnforhold:  
 
Planområdet er registrert med løsmassetype «elve- og bekkeavsetning», som er oppgitt å bestå av 
hovedsakelig sand og grus. Planområdet ligger elles under marin grense. Under disse avsetningane 
kan det være marine avsetninger som har potensiale for kvikkleire. Multiconsult har vært på 
området og gjennomført befaring, feltarbeid, prøvegraving og analyser. Vi viser til vedlagte 
rapporter med dokumentnummer 10226021-RIG-NOT-001, vurdering områdeskred-kvikkleire og 
10226021-RIG-RAP-001 geoteknisk datarapport. Tomta består av et lag matjord og under dette 
finnes et tykt lag morene ned til grunnfjell. Massene under matjord vurderes som stabile og 
frostsikre, godt egnet for bygging av brannstasjon 

Figur 19 Man vurderer at planområdet har registrert aktsomhetssone for 
skredfare i kartet fra databasen NVE-atlas.  
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5.13.4 Trafikksikkerhet for barn og unge: 
 
Offentlige myndigheter har vært svært skeptisk til plassering for brannstasjon nær skolen, fordi de 
frykter økt trafikkfare for myke trafikanter. Skolens trafikkområde, slik det er opparbeidet i dag, 
fremgår av flyfoto under. Her ser vi busslommer på hver side av vegen, og et opphøyd overgangsfelt 
i vestlig del av skolens trafikkområde. Gangveg er etablert og er plassert på nordsiden av 
fylkesvegen. Østlig del av planområdet er plassert til venstre i bildet, og er markert med sort stiplet 
linje. 
 

Figur 20 Planområdet er registrert med hovedsakelig sand og grus i grunnen, men ligger under marin grense. Under desse 
avsetningane kan det vere marine avsetningar som har potensiale for kvikkleire. Det er derfor foretatt vurdering av 
grunnforholdene. Rapporten konkluderer med trygg byggegrunn og er vedlagt revidert planforslag. 

Figur 21 – Flyfoto viser hvordan trafikk er organisert i skoleområdet. Busslomme i hver retning er adskilt fra vegen med 
fysisk skille, og det er etablert opphøyd fotgjengerovergangsfelt vest for busslommene. Planområdets nordøstlige del 
fremgår med stiplet sort linje i illustrasjonen. 



PLANBESKRIVELSE 
Detaljregulering for Stordal brannstasjon 
Gbnr 129/1 og 129/3, Fjord kommune, planID 201808 
Dato: 12.01.2021, rev. 26.05.2021, vedtaksdato: 24.06.2021 

 

17 
 

 
Figur 22 Foto viser siktsituasjonen ved skolen for bilister som kjører mot øst på fylkesvegen. 

Man forutsetter i planarbeidet at skolens trafikksituasjon for barn og unge er utredet og sikret i 
forbindelse med planlegging og etablering av skolen. 
 
5.14 Klimatilpasning – klimaendringer 
 
Klimaet vårt er i endring og generelt kan dette medføre endringer i forhold til dagens situasjon. 
Planområdet er vurdert i forhold til følgende aktuelle forhold: 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap: Brannstasjonen i seg selv er en del av kommunens beredskap i en 
krisesituasjon, og det er særdeles viktig at planområdet kan være tilgjengelig under alle forhold.  
 
Flomfare: Offentlige databaser har registrert aktsomhetssone for flom utenfor planområdet, og man 
anser det som sannsynlig at aktsomhetssonen har tatt fremtidige klimaendringer til vurdering når 
den ble bestemt.  
 
Skredfare: Multiconsult har vært på stedet og gjennomført befaring, feltarbeid. Vi viser til deres 
rapporter med dokumentnummer 10226021-RIGberg-NOT-001, 10226021-RIG-RAP-001, og 10226021-
RIG-NOT-001. Konklusjonen er at området er tilstrekkelig trygt i sikkerhetsklasse S3, både med tanke på 
områdestabilitet og skredfare fra bratt terreng. 
 
Vannforvaltning og overvann: VA-planen definerer hvordan overvann skal håndteres. Området vil 
etter gjennomføring av planen generere mye overvann på grunn av store flater. Kommunen har 
laget en plan for vann, avløp og overvann som er vedlagt planforslaget. Overvann er planlagt 
håndtert ved oppsamling i fordrøyningstank før vannet blir ledet til infiltrasjon i grunn. Man vurderer 
med grunnlag i dette, at klimatilpasninger i forhold til estimerte økte nedbørsmengder, blir ivaretatt 
på en forsvarlig måte. 
 
Naturmiljø og friluftsliv: Planområdet er plassert inneklemt mellom trafikkert veg, etablert skole og 
boligareal, og vurderes derfor til å ikke representere en vesentlig begrensning for eventuelle arter 
som er i forflytning innenfor et sammenhengende naturområde på grunn av klimaendringene. 
 
Landbruk: Siden landbruksarealet er planlagt fjernet, er spørsmålet om forhold til klimaendringer for 
landbruksareal relevant for matjorda som er planlagt flyttet til ny lokasjon. Vi vurderer generelt at 
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grunnforholdene i nærområdet sannsynligvis har god infiltrasjonsevne på grunn av massetype og 
dermed kan stå imot klimaendringer, som eksempelvis store nedbørsmengder over kort tid, på en 
god måte. 
 
Bygg og anlegg: Man tilrettelegger i denne planen for etablering av bygninger i sikkerhetsklasse S3. 
Man vurderer at planområdet ikke har flomfare, og det er avklart at planområdet har trygg 
byggegrunn og ikke er utsatt for skredfare fra bratt terreng. Man vurderer at bygninger vil tåle godt 
fremtidige klimaendringer. 
 
Infrastruktur og samferdsel: Infrastruktur som veg og teknisk anlegg vurderes å tåle den estimerte 
vannmengden som kan komme i en ekstremsituasjon. Det er avklart at området ikke har naturfarer. 
 
5.15 Næring 
 
Planområdet er pr i dag del av jordbruksnæring i form av bortleige av jordbruksareal. 
 

5.16 Analyser/ utredninger 

Multiconsult har gjennomført utredninger og rapporter med dokumentnummer 10226021-RIGberg-NOT-
001, 10226021-RIG-RAP-001, og 10226021-RIG-NOT-001. Vurderingene avklarer at området ikke har 
skredfare eller ustabile grunnforhold. 
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6 Beskrivelse av 

planforslaget 

 
6.1 Planlagt arealbruk: 
 
Planområdet er inndelt i følgende formål: 
Offentlig eller privat tjenesteyting, offentlig 
kjøreveg, felles kjøreveg, annen veggrunn – 
grøntareal, landbruksformål, frisiktsone, 
bestemmelsesområde. 
  
6.2 – Reguleringsformål-gjennomgang: 

 
Figur 24 – plankartet slik det foreligger i planforslaget 

1) Offentlig eller privat tjenesteyting BOP = Formålet tilrettelegger for etablering av 
brannstasjon-bygg med tilhørende planert kjøreareal og evt. andre bygg og fasiliteter.  

2) Bestemmelsesområde RpBo = Areal med registrert kulturminne og rekkefølgekrav som 
bestemmer tidspunkt for utbygging innenfor området. 

Figur 23 Formål som er benyttet i plankartet 
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3) Offentlig kjøreveg o_SKV= Eksisterende fylkesveg FV650 er o_SKV1. Videre offentlig veg 
o_SKV2 mot tomta. 

4) Felles kjøreveg f_SKV = Dette er eksisterende privat veg som videreføres som adkomstveg 
for eksisterende boenheter. 

5) Annen veggrunn = grøntareal = Sideareal til veg. 
6) Landbruksformål = Areal under frisiktsone ved avkjørselen (på vestsiden). 
7) Frisiktsone H140 = sikrer fri sikt ved utkjøring fra området i samsvar med håndbok N100 fra 

Statens vegvesen. 
 

 
Figur 25 Planlagt bebyggelse og opparbeiding. 

 
6.3 Planlagt bebyggelse: Man ser for seg etablering av et brannstasjons-bygg med plass til inntil 4 
brannbiler, kontorer, møterom, garderober etc. I tillegg ser man for seg etablering av bygg for 
nødstrømsaggregat i tilknytning til brannstasjonen, samt et garasjebygg som kan benyttes til 
oppbevaring av øvingsobjekter. I revidert planforslag etter 1. gangs høring er det åpnet for en noe 
sterkere utnytting av tomta enn først planlagt, fra inntil 500 m2 bygningsmasse til inntil 25 % BYA 
inkludert parkering. Det foreligger ingen planer for andre bygg enn brannstasjonen pr i dag. 
Bakgrunnen for den foreslåtte økningen er at man vurderer at omdisponert landbruksjord bør gis en 
god arealøkonomisk utnytting. 
 
6.4 Plassering: Man vurderer at bygninger skal plasseres i østlig del av planområdet. Dermed blir det 
frigjort plass til manøvrering og parkering vest for bygget. Det vurderes i tillegg at det er mulighet for 
ny bebyggelse både på østlig og vestlig del av området på det vilkår at brannstasjonens 
tilgjengelighet ikke blir berørt. 
 
6.5 Byggegrense: Man har underveis i planprosessen vært i dialog med Fylkeskommunens 
samferdselsavdeling og fått tilbakemelding om at vegen i utgangspunktet er plassert i «streng» 
holdningsklasse i nylig vedtatt rammeplan for avkjørsler og differensierte byggegrenser langs 
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fylkesveg. Dette betyr at vegen prinsipielt skal ha byggegrense på 50 meter fra senterlinje fylkesveg. 
Man har i dette planforslaget foreslått en byggegrense på 30 meter og søker med dette om fravik fra 
overordnet rammeplan. Dette er gjort med begrunnelse både i at omkringliggende planer har 
byggegrense på 30 meter, men viktigste grunnlag for foreslått byggegrense er at man vurderer at 
siktsituasjonen forblir nesten uendret i forhold til i dag langs planområdet ved foreslått byggegrense 
med en siktlinje på 237 meter fri sikt fremover mot skolens overgangsfelt for kjørende langs 
planområdet. Man sikrer samtidig i planføresegnene at det ikke kan etableres oppstillingsplasser 
eller annet som hindrer fri sikt utenfor regulert byggegrense.  
 
Man har tilrettelagt for at det kan etableres vaskeplass for brannbilene utenfor byggegrensen. Dette 
vil være et areal som blir opparbeidet med fast dekke og eget avløp. Arealet vil kun være i bruk når 
brannbiler skal rengjøres. Man vurderer at vaskeplassen ikke vil være til hinder for siktforholdene 
langs vegen jf. flyfoto under. Rød stiplet linje viser at sikt vil være uendret i forhold til i dag ved 
etablering som foreslått. Planføresegnene stiller krav til at vaskeplassen skal etableres med en 
avstand til senterlinje for fylkesveg på 20 meter. 
 

 
Figur 26 – siktlinje viser at situasjonen for fri sikt ikke vil bli endret selv om vaskeplass for brannbiler plasseres som foreslått, 
dvs utenfor regulert byggegrense.  

6.6 Høyde: Man ser for seg etablering av en hovedbygning i 2 etasjer, med en total høyde på mellom 
7 og 8 meter. Man har tilrettelagt i føresegnene for en tillatt høyde inntil 9 meter. 
 
6.7 Utnytting: Man ser for seg at etablering av nye bygning(er) innenfor planområdet vil utgjøre 
mellom 400 og 450 m2 BYA i tillegg til utendørs parkering og vaskeplass for brannbilene. Med 
bakgrunn i at man vurderer at arealer med omdisponert matjord bør tilrettelegges for en bedre 
arealøkonomisk utnytting enn først planlagt, har man i revidert planforslag foreslått å endre krav til 
utnytting fra inntil 500 m2 bygningsmasse til inntil 25% BYA. Denne endringen vil medføre at det i 
fremtiden vil bli mulig å etablere mer bygningsmasse på området enn den planlagte brannstasjonen. 
Det foreligger pr i dag ingen andre planer for bebyggelse på området enn brannstasjonsbygg, og det 
fremgår derfor ikke annen bygningsmasse enn det som er planlagt i forbindelse med planarbeidet av 
illustrasjonene som følger planforslaget. Dersom det blir aktuelt å etablere flere bygg innenfor 
området i fremtiden, ser man for seg at for eksempel arealet i østlig del av planområdet vil kunne 
være aktuelt byggeareal dersom eksisterende bygg rives. Det kan også være aktuelt med noe 
bygningsmasse på vestlig del av området. Vilkår for eventuelle nye bygg vil bli at disse ikke kommer i 
konflikt med bruken av brannstasjonen og nødvendige parkeringsplasser tilhørende denne.  
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6. 8 Antall arbeidsplasser: Pr i dag har brannstasjonen 16 ansatte. I tillegg vil andre tjenester kunne 
benytte seg av bygget, inkludert feierkontoret.  
 
6.9 Parkering: Man har i vedlagte illustrasjoner tilrettelagt for 20 p-plasser inkludert en handicap-p-
plass.  
 
6.10 Tilkomstveg: Man har foreslått å benytte eksisterende private avkjørsel som tilkomstveg til 
planområdet. Man er kjent med ny rammeplan for "avkjørsler og differensierte byggegrenser langs 
fylkesveg" som tredde i kraft fra 01.09.2020 og at fv. 650 her har fått holdningsklasse 2 "streng". 
Utklipp fra saksdokument til behandling i fylkestinget i saknr T-51/20 som ble vedtatt 16.06.20. 
 

 
Figur 27 – Utklipp fra rammeplan til behandling i saksnr T-51/20 i Fylkestinget 

Ved å foreslå å benytte eksisterende avkjørsel, vurderer man at man langt på veg imøtekommer 

rammeplanen. Dette med grunnlag i at eksisterende veg kun har få brukere pr i dag, slik at 

avkjørselen vurderes til å tåle den økte bruken som ny brannstasjon vil generere.  

6.11 Utforming av tilkomstveg: 
 
Terrenget er flatt i området, og tilkomstvegen får derfor svært liten stigningsgrad.  I samsvar med 
statens vegvesens håndbok N100 er avkjørselen til området regulert med en vegbredde på 5 meter 
og en indre svingradius på 9.0 meter. Vegføring videre mot byggearealet er tilpasset slik at lastebiler 
kan benytte vegen på en god måte. Man har tilrettelagt for at tilkomstvegen til brannstasjonen skal 
være offentlig. 
 
6.12 Felles adkomstveg –Felles regulert veg skal benyttes og vedlikeholdes av eksisterende 
boenheter i sør. 
 
6.13 Universell utforming: Terrenget er flatt i området, og hele området vil kunne opparbeides med 
universell utforming. 
 
6.14 Landbruksfaglig vurdering:  
 
Med bakgrunn i at planområdet er landbruksareal pr i dag, har kommunens landbrukssjef gitt en 
uttale vedr. utnytting av landbruksareal til brannstasjonstomt.  
 
Han viser til vedtaket i formannskapsmøte 11.12.2019 sak 061/19 om at plassering for ny 
brannstasjon er låst til lokalitet D. Han vurderer at det ikke har vært gjort landbruksfaglige 
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vurderinger i forbindelse med valg av lokalitet for brannstasjonen, og han er ikke kjent med 
prosessen rundt lokalitetsvurderingen.  
 
Vurdering: 
«Når vegar og anlegg for viktige samfunnsfunksjonar skal etablerast, må landbruket ofte vike plass.  
Årsaken til dette er mange, men viktige moment er tryggleik, og det offentlege sitt ansvar for å ta  
godt vare på sine innbyggarar. Ein brannstasjon må ligge sentralt i bygda og ikkje bli utsett for flaum, 
ras og andre farer som kan svekke evnen til å vere operativ.» 
 
Vedr. matjorda: Landbrukssjefen vurderer videre at matjorda i dette området er verdifull. Denne 
matjorda kan nyttast til å etablere nye dyrkingsareal der det fra før har vært skog eller grunn 
beitemark. Den matjorda som går tapt ved utbygginga av ny brannstasjon, kan bidra til nye dyrka 
areal andre områder i kommunen. Han vurderer at kommunen kan vurdere en flytting av matjord i 
forbindelse med utbygging av planområdet, og foreslår at skogarealet ved idrettsbanen kan vurderes 
som lokalitet for matjorda, men tar forbehold om grunnforholdene i området er brukbare til 
formålet. 
 

6.14.1 Kommunens forslag til løsning for matjorda innenfor planområdet: 

Kommunen vurderer at det er mulig å få benyttet jordmassene til oppdyrking av nytt areal i 
nærområdet. Nærmere bestemt er det planlagte arealet plassert sør for eksisterende tun på gården, 
og er pr. i dag avmerket som skogsareal i Gårdskart. Arbeidet er ikke kommet så langt at det er laget 
en plan for jordflytting, men planføresegnene sikrer at en plan for jordflytting direkte til dette 
området vil være på plass før gjennomføring av planen. Kommunen har engasjert Storfjord 
Landbrukstenester SA til å lage ein plan for jordflytting som vert ferdigstilt i løpet av juni. 
Planbestemmelsene sikrer også at Statsforvalteren blir varslet i forbindelse med flytting av matjorda.  

 

 
 

Figur 28 Arealet som vurderes som egnet for oppdyrking med 
matjorda som skal fjernes fra planområdet, er avmerket med gul 
farge i illustrasjonen over. 

Figur 29Gårdskart viser arealtypen som er 
registrert på det planlagte nye jordbruksarealet. 
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6.15 Plan for vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
 
Kommunen har utarbeidet en overordnet VA-plan. Denne beskriver at brannstasjonen er tenkt 
knyttet til det kommunale nettet for både vann og avløp, med tilknytningspunkt i østlig del av 
planområdet. Plassering av kummer og avrenning er nærmere beskrevet i planen. Ved utendørs 
vaskeplass er det planlagt punkt for avrenning med oljeutskiller. Alt overflatevann er ellers planlagt 
oppsamlet i en fordrøyningstank før det blir ledet videre til infiltrasjon i grunn. VA-planen er vedlagt 
planforslaget i eget vedlegg. 
 

 
Figur 30 Utklipp fra VA-plan for Stordal brannstasjon 

6.16 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
 
Vedr. skredfare: Multiconsult har vært på området og gjennomført befaring. Vi viser til vedlagte 
rapport med dokumentnummer 10226021-RIGberg-NOT-001, vurdering skredfare fra bratt terreng, 
der konklusjonen er at området er tilstrekkelig trygt i sikkerhetsklasse S3.  
 
Planområdet er plassert langt fra løsneområder for skred, og forholdene ligger ikke til rette for store 
skred som kan nå planområdet selv med et perspektiv på 5000 år. 
 
Vedr. flomfare: Man vurderer at planområdet ikke har flomfare i justert aktsomhetskart fra NVE 
Atlas. 
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7 Konsekvensutredning: 
 
Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø og 
samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, og på 
hvilke vilkår, planer kan gjennomføres.  
 
I forbindelse med vurdering av forskrift om konsekvensutredninger er tiltaket vurdert i forhold til 
forskriftens Vedlegg II – j) som omhandler blant annet bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og 
bygg til allmennyttige formål. Dette med bakgrunn i at planområdet tilrettelegger for utbygging 
innenfor et areal som har matjord, samt med bakgrunn i at planområdet har landbruksformål i 
kommuneplanens arealplankart.  
 
Vår vurdering er at tiltaket ikke får vesentlige negative virkninger for miljø eller samfunn med 
grunnlag i flere forhold: Vi vurderer at tiltaket vil få stor samfunnsmessig verdi, der særlig nærhet til 
skole og sykehjem er vektlagt. I tillegg er det planlagt nødstrømsaggregat, som vil kunne forsyne 
skole og sykehjem med strøm i en ekstremsituasjon. Når det gjelder landbrukskvalitetene, så 
tilrettelegger planbestemmelsene for at matjord fra området blir fraktet til nytt dyrkingsfelt, slik at 
landbruksareal av samme størrelse som det som blir borte, kan etableres et annet sted i nærheten. 
Dette fører til at landbruksareal ikke går tapt, men i praksis blir flyttet. Når det gjelder 
trafikksikkerhet så tilrettelegger planen for at eksisterende avkjørsel benyttes, dvs det blir ikke flere 
avkjørsler enn pr i dag. Vegen er forholdsvis oversiktlig ved tilkoblingspunktet, og man har 
tilrettelagt plankartet med en byggegrense på 30 meter. Sistnevnte fører til at det blir svært god og 
uendret sikt fremover i den slakke kurven mot øst, dvs. mot skolen. I det daglige vil det kun bli en 
beskjeden trafikkøkning i forbindelse med opphold og arbeid på brannstasjonen. Kun ved utrykning 
og ved øvingssituasjoner og møter vil trafikken øke i større grad. 
 
Summen av ovennevnte vurderes til å medføre at tiltaket ikke får vesentlige negative virkninger for 
miljø eller samfunn. Med grunnlag i dette vurderer vi at planen ikke medfører  
utredningsplikt og krav om konsekvensutredning etter forskriften. 
 

8 Virkninger av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 
 
Virkning i forhold til overordnet plankart blir at andel areal som er regulert til offentlig formål 
utvides fra å gjelde for ca 2 dekar i gjeldende kommuneplan til å utgjøre ca 6.7 dekar i planforslaget. 
Dette betyr i praksis at ca 4.7 dekar i praksis får endret planformål fra LNF område til offentlig 
formål. 
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8.2 Landskap 

Pr i dag er den ubebygde delen av planområdet i bruk som dyrka mark. Ved gjennomføring av planen 
vil mesteparten av alt areal som er plassert ca 20 meter fra vegen endres til kjøreareal. Bygningen 
blir plassert 30 meter fra vegen og parkering er planlagt i den sørlige og vestlige delen av 
planområdet. Gjennomføring av planen vil endre landskapet fra landbruksareal til planert og 
bebygget areal. 
 

 
Figur 32 Enkel 3D visualisering viser omtrentlig volum for nybygg i landskapet. 

 
8.3 Kulturminner og kulturmiljø, evt. Verneverdi 
 
I forbindelse med arkeologisk registering ble det som nevnt under pkt 5.5, gjort funn av dyrkingsspor 
over nesten hele planområdet. Det er ikke stilt krav om at disse skal vernes, og i plankartet er det 
vernede området merket med bestemmelsesområde. Som nevnt er området i forbindelse med 1. 
gangs offentlige høring vurdert av Universitetet i Bergen som har gitt tilråding for vedtak etter 
kulturminnelovens §8.4 ledd. Fylkeskommunen har videre stilt krav om arkeologisk gransking av 
kulturminnet før gjennomføring av planen i brev av 09.03.21. Dette kravet er sikret gjennomføring 
ved rekkefølgekrav i føresegnenes §8.1. 
 
8.4 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
 
I saker der det fattes vedtak etter plan og bygningsloven som berører naturmangfold må man 
forholde seg til Naturmangfoldloven. Loven omhandler biologisk mangfold, landskapsmessig 

Figur 31 Gjeldende kommuneplankart til venstre viser at planområdet har både LNF formål og offentlig formål. Plankartet 
til høyre viser at hele området får offentlig formål i dette planforslaget. 
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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 kunnskaps-grunnlaget 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.» 
 
Man har 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 i form av 
naturyper, 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.  
  
Planområdet er forholdsvis lett tilgjengelig og plassert nær allerede utbygget areal. Man vurderer 
derfor at det etter all sannsynlighet foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmiljøet innenfor 
planområdet i databasen som er vurdert. 
 
«§ 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.  
 
«§ 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 ca 5 dekar av området er avsatt til landbruksareal i gjeldende plan. Utbygging av 
området er derfor ikke vurdert i overordnet plan. Når man nå ønsker å tilrettelegge for etablering av 
brannstasjon på området, vurderer vi likevel at planlagt bruk av planområdet vil endre lite på 
påvirkning for influensområdet i forhold til dagens situasjon. Planlagt bygg og uteområde vil bli 
håndtert av kommunen på en god og kontrollert måte ved at overvann fra overflater med fast dekke 
blir ledet til mottak/resipient med tilstrekkelig kapasitet, samt at overvann/gråvann fra det utendørs 
vaskeområdet blir ledet til egnet mottak. Vi vurderer derfor at det planlagte tiltaket ikke vil påvirke 
nærområdet eller landbruksarealene i forhold til overvanns- og forurensnings-problematikk. 
Planføresegnene vil sikre gjennomføring av ovennevnte. 
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«§ 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.» 
 
Ved opparbeiding av planområdet vil matjord bli fjernet og transportert til nytt dyrkingssted for 
nydyrking i nærheten. Matjorden vil dermed komme til nytte igjen. Planføresegnene vil sikre 
gjennomføring av ovennevnte. 
 
 «§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 
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.» 
 
Kommunen har fattet politisk vedtak om at brannstasjonen skal plasseres innenfor planområdet, og 
har dokumentert prosess og kriterier som ble lagt til grunn for vedtaket.  Man vurderer derfor ikke 
alternativ lokalisering, driftsmetode eller teknologi i dette planarbeidet. 
 
8.5 Påvirkning på Stordalsvassdraget og andre vassdrag 
 
Tiltaket som omsøkes berører ikke Stordalselva siden avstand til elva er minst 370 meter. 

Vassdragsverdier som kantsone, natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og allmenne interesser 

som friluftsliv/brukerinteresser. vurderes til ikke å bli berørt av planen. Videre er avstand til 

Midtbustelva/Litleelva ca 100 meter, slik at heller ikke denne elva vurderes å bli berørt av planen.  

8.6 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk  
 
Man er ikke kjent med at planarbeidet er benyttet til rekreasjonsinteresser. Gjennomføring av 
planen vil derfor ikke gi virkning i forhold til dette. 
 
8.7 Uteområder  
 
Uteområdene har vært nyttet til landbruksdrift. Virkning ved gjennomføring av planen blir at ca 4,5 
dekar ikke lenger kan nyttes som landbruksareal.  
 
8.8 Trafikkforhold 
 
Gjennomføring av planen vil føre til at eksisterende avkjørsel blir oppgradert i samsvar med 
plankartet med 5 meter bredde på avkjørselen og 9.0 meter indre svingradius. Man vurderer at 
fremtidig bruk av planlagt brannstasjon vil bli som følger: 
 

- 10 øvinger pr år på kveldstid. 16 deltakere + 2 instruktører.  
- Opprydding etter øvingene. 
- 1 utrykning pr mnd. 16 brannmannskap = 12 x 16 pr år. 
- Renhold 1 person 1 gang pr uke. 
- Møtelokale i bruk av lag og organisasjoner. Ca 1 møte pr mnd. 
- Feierkontor – 1 person som bruker garderobe og kontor ved anledning 
- Brøyting av kjøreareal vinterstid 
- Fremtidig vedlikehold av kjøreareal 
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Som det fremgår av ovennevnte, vil etablering av ny brannstasjon her ikke medføre særlig stor 
trafikkøkning, og vil gi en svært moderat virkning i forhold til økt trafikkmengde. Man vurderer også 
at det er positivt at det ikke er nødvendig å krysse gangvegen med avkjørselen. 
 
8.9 Universell tilgjengelighet - Virkning vurderes som god, siden arealet er flatt og tilgjengelig. 
 
8.10 ROS 
 
• Rasfare – Gjennomføring av planen gir ingen virkning med hensvisning til kap. 5. 
• Flomfare- Gjennomføring av planen vil ikke gi virkning. 
• Vind- Gjennomføring av planen gir ingen virkning. 
• Støy-Gjennomføring av planen gir ingen virkning siden det ikke skal etableres støyfølsom 
bebyggelse på området. 
• Luftforurensning- Gjennomføring av planen gir ingen virkning. 
• Forurensning i grunnen- Gjennomføring av planen gir ingen virkning. 
• Beredskap og ulykkesrisiko – Gjennomføring av planen gir en svært positiv virkning. 
 
8.11 Trafikksikkerhet for barn og unge: 
 
Eksisterende gangveg langs fylkesvegen er plassert på motsatt side av vegen, slik at barn og unge 
ikke forventes å oppholde seg i nærheten av avkjørselen. Arealet nærmest vegen i ca 30 meter 
bredde utenfor byggegrense, blir i praksis uendret i forhold til dagens situasjon hva angår siktforhold 
langs Fylkesvegen. Kun en vaskeplass for brannbiler er planlagt plassert utenfor byggegrensen, og 
som det fremgår av illustrasjonen under vil hverken bebyggelse eller vaskeplass bidra til endrede 
siktforhold for kjørende i retning østover mot skolen.  Som det fremgår av punkt 8.8 vil det bli en 
svært moderat trafikkøkning i planlagt avkjørsel. Vi vurderer derfor at gjennomføring av planen ikke 
vil bidra til økt trafikkfare i særlig grad. Vurderingen er basert på at trafikkøkning vil bli svært 
moderat jf. Pkt 8.8, i tillegg til at siktforhold i praksis vil være uendret etter gjennomføring av planen, 
samt at gangvegen er plassert på motsatt side av fylkesvegen.  
 

 
Figur 33 Illustrasjonen viser med rød stiplet linje arealet som blir tilgjengelig for fri sikt langs fylkesvegen ved foreslått 
planforslag. 
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8.12 Jordressurser/landbruk 
 
Gjennomføring av planen vil føre til at matjorda innenfor området blir flyttet direkte til nytt 
dyrkingssted, der den kan gjenbrukes. Dette vurderes som en positiv virkning som oppveier i stor 
grad for at man bruker landbruksareal til annet enn landbruk. Føresegner sikrer at matjorda ivaretas 
ved utbygging. 
 
8.13 Teknisk infrastruktur 
 
Eksisterende vegtilkomst vil få en oppgradering i forhold til dagens situasjon ved gjennomføring av 
planen. Kommunen vil ellers sørge for at vann og avløp samt overvann blir håndtert på en god måte. 
Plan for VA og overvann medfølger planforslaget. 
 
8.14 Interessemotsetninger 
 
Man vurderer at det er gitt innspill vedr. spørsmål om trafikksikkerhet blir ivaretatt på en 
tilstrekkelig god måte ved valgt lokalisering, og om landbruksinteresser er godt nok ivaretatt.  
 
8.15 Avveining av virkninger 
 
Man vurderer at ved foreslått plankart og planføresegner vil planlagt tilrettelegging for ny 
brannstasjon bli gjennomført på en skånsom måte ved at man planlegger å ta vare på matjorda slik 
at nytt landbruksareal kan opparbeides i nærheten, samt ved at man planlegger plassering av 
bygninger og anlegg på en slik måte at siktforhold på fylkesvegen langs planområdet forblir så godt 
som uendret. Man vurderer videre at estimert økt trafikkmengde knyttet til bruk av brannstasjonen 
vil være svært moderat. Vår avveining av virkninger av gjennomføring av planforslaget er at de ikke 
vil påvirke nærområdet i stor grad. 
 

9 Innkomne innspill 
 
9.1 Merknader/innspill etter oppstartsmelding. 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal: 
1) Ber om at landbruksinteresser og vassdragsverdier blir vurdert i planprosessen, og sammenlignet 
med de andre alternativene.  
2) Kommunen v/landbruksansvarlig må godkjenne det nye området og plan for gjennomføring, med 
kopi til Fylkesmannen.  
3) Tiltakshaver, kommune og entreprenør skal gjøre seg kjent med og legge til grunn rettlederen 
«Jordmassar – frå problem til ressurs»  
4) Minner om ROS-analyse og rettleder fra DSB «Samfunnstryggleik i kommunen si 
arealplanlegging». Minner også om «Statlege planretningsliner for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpassing» og at ROS-analysen skal inkludere en vurdering av hvilke effekter klimaendringer vil 
ha for planområdet og planlagt tiltak og viser til «Klimaprofil Møre og Romsdal» som gir 
kunnskapsgrunnlag for klimatilpassing i fylket, samt Miljødirektorates rettleder.  
5) Minner om tilrettelegging for trafikksikkerhet for barn og unge, og spesielt at avkjørsel må ha 
gode siktforhold. 
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Kommentar: 1) Landbruksinteresser og vassdragsverdier er vurdert i planprosessen, og matrisen som 
ble benyttet i forbindelse med valg av lokalitet er nå oppdatert og utvidet til også å inneholde disse 2 
verdiene. 
 2) Landbrukssjefen har gitt en landbruksfaglig vurdering i forbindelse med planarbeidet der han ikke 
setter seg imot å benytte planområdet til brannstasjon. Planføresegner sikrer at kommunens 
landbruksmyndighet og Statsforvalteren skal vurdere plan for gjennomføring av jordflytting og 
opparbeiding av nytt jordbruksareal i forbindelse med byggesaken.  
3) Planføresegner sikrer at tiltakshaver, kommune og entreprenør skal gjøre seg kjent med og legge 
til grunn rettlederen «Jordmassar – frå problem til ressurs».  
4) ROS-analyse er utført ved at sjekkliste er vedlagt planforslaget. Videre er forhold som krever 
nærmere beskrivelse omtalt i planbeskrivelsen i kapittel 5 (eksisterende forhold-ROS), kapittel 6 
(løsning i forhold til ROS) og kap 8 (virkninger i forhold til ROS). 
5) Man vurderer at trafikksikkerhet er ivaretatt på en god måte ved at eksisterende avkjørsel blir 
benyttet og utbedret, og ved å sikre at arealet nærmest vegen forblir ubebygd og derved sikrer god 
sikt fremover fylkesvegen langs planområdet. 
 
Møre og Romsdal Fylkeskommune: 
1) De viser til tidligere uttale fra Vegvesenet fra 2017 der de var negative til plassering av barnehage 
og brannstasjon vest for skolen på grunn av trafikkforholdene på fylkesvegstrekningen. Informerer 
om at vegen har streng holdning i gjeldende rammeplan og at tall på avkjørsler bør være svært 
avgrenset.  Viser til at tidligere undersøkelser viser at økt antall avkjørsler øker tall 
personskadeulykker. Avkjøringsulykker er gjenkjennelige ved at alvorsgraden er høy og at myke 
trafikanter er overrepresentert. Er enig i tidligere vurdering om at brannstasjon vest for skolen vil 
føre til økt risiko for trafikkulykker. 2) Ber kommunen vurdere å varsle oppstart også for den andre 
alternative lokasjonen ved grusbana. 3) Stiller krav om rekkefølgeføresegn som sikrer planskilt 
kryssing av fylkesvegen dersom alternativet vest for skulen kan aksepteres. Om mulig bør avkjørsler 
samordnes. 4) Planarbeidet må utgreie om valgt lokalisering er rett og hva som skal til for å sikre 
sikkerheten for barn og unge. 5) Minner om ROS-analyse og at barn og unge må bli gitt eget tema i 
denne analysen. 6) Universell utforming bør legges til grunn for planarbeidet og prosjekt. 7) Stiller 
krav om arkeologisk registrering og gir budsjett for dette. 
 
Kommentar: 1) Jf. Pkt 8.8 har man vurdert at etablering av ny brannstasjon innenfor planområdet 
ikke vil medføre særlig stor trafikkøkning, Man vurderer videre at planforslaget viser at 
trafikksituasjonen for nærområdet ikke vil bli endret i særlig grad dersom planforslaget blir 
gjennomført, og på den måten ikke vil gi økt trafikkfare. 2) Plandokumentene tar ikke stilling til valg 
av lokalitet eller ny varsling. 3) Planforslaget viser at trafikksituasjonen for nærområdet blir lite 
påvirket ved planlagt tiltak. Med grunnlag i dette er det foreslått å ikke gi rekkefølgekrav om 
planskilt kryssing av fylkesvegen. 4) Plandokumentene beskriver dagens trafikkforhold for barn og 
unge under pkt 5.13.4, samt beskriver virkning av gjennomføring av planen i forhold til 
trafikksikkerhet for barn og unge under pkt 8.9. 5) ROS analyse er del av planbeskrivelsen og tar for 
seg virkning av gjennomføring av planen i forhold til trafikksikkerhet for barn og unge. 6) 
Planføresegnene sikrer at universell utforming blir gjennomført. 7) Arkeologisk registrering er 
gjennomført. 
 
Statens vegvesen: 
Informerer om at fylkesvegen har streng holdning i gjeldende rammeplan for avkjørsler. Vurderer at 
man bør legge til rette for vegløsning der man benyttet gjeldende vegnett. Vegløsning i vest er 
aktuell, men da må planområdet utvides til å gjelde siktsone og avkjørsel.  Det er viktig at god sikt 
bevares pga. at området har mange myke trafikanter i forbindelse med skole og idrettsanlegg i 
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nærheten. Man må unngå å legge til rette for bygninger og parkeringsplasser tett inntil fylkesvegen 
på en slik måte at sikten langs vegen blir svekket. Vegareal skal reguleres i tråd med håndbok N100. 
 
Kommentar: Vår vurdering er at Statens vegvesens råd er imøtekommet i dette planforslaget ved at 
planområdet benytter eksisterende avkjørsel, og ved å tilrettelegge for 30 meter byggegrense, som 
igjen fører til at man viderefører den eksisterende siktsituasjonen langs fylkesvegen i stor grad. 
 
Barnerepresentanten: 
Vurderer at regulering av planområdet vil ha konsekvenser for barn og unge på både kort og lang sikt 
fordi området er plassert nær skolen, og fordi deler av området har matjord. Viktig at barn og unge 
får anledning til å uttale seg direkte i saken gjennom ungdomsråd og elevråd. 
 
Kommentar: Kommunen har anledning til å sørge for at ungdomsråd og elevråd blir høringspart i 
forbindelse med offentlig høring av planforslaget. Trafikksituasjonen i nærområdet vurderes til å bli 
påvirket i svært begrenset grad ved etablering av brannstasjon. Matjorda vil bli ivaretatt for 
nydyrking på nytt areal. 
 
Kristen Leganger: 
Vurderer at planforslaget medfører flere negative moment: 1) Kostbar innløysing av stort bolighus og 
dyrka mark, 2) arkeologisk sjekk som kommunen må betale, 3) bygging på produktivt landbruksareal, 
4) avkøyrsle frå fylkesvegen nær skule og fotgjengarovergang og avkøyrsle Vinjehjellane, og derfor 
kan det her verte krav om ein kostbar undergang. 5) Beskriver fleire positive moment for alternativ 
plassering.   
 
Kommentar: Planforslaget beskriver estimert virkning for landbruksarealet og matjorda, samt 
virkning for trafikkforholdene ved gjennomføring av planen, og vurderer at estimerte virkninger er 
akseptable. Ut over dette har ikke planarbeidet mandat til å vurdere planområdets lokasjon. 

 

10 Avsluttende kommentar 

Planforslaget tilrettelegger for en brannstasjon som vil gi tilholdssted for en svært viktig 
samfunnsfunksjon. Kommunen har lagt vekt på at plasseringen er svært sentral, og aksepterer at 
landbruksareal må vike plass for brannstasjonen. Samtidig tilrettelegges det for at matjorda blir tatt 
vare på til nydyrking i nærheten. Plandokumentene sikrer at siktforholdene langs fylkesvegen blir så 
godt som uendret i forhold til dagens situasjon. Tilkomst til brannstasjonen blir tilrettelagt ved 
sambruk av eksisterende vegadkomst, og siktforholdene er svært gode ved avkjørselen. Oversikt 
over estimert bruk av brannstasjonen viser at trafikkøkning i avkjørselen vil bli moderat, og samlet 
vurdering tilsier at tiltaket ikke vil føre til økt trafikkfare for myke trafikanter.  
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