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1. SAMMENDRAG
Planforslaget er en endring av gjeldende plan, der en legge til rette for noen flere
fritidsboliger enn opprinnelig plan.

2. NØKKELOPPLYSNINGER
Bygd:

Overøye

Gnr / bnr:
Gjeldende planstatus:

Gnr. 144/42 og 44

Forslagstiller:
Grunneier:
Plankonsulent:

Karl Erik Tørlen

Planområdet sitt areal (daa):
Nytt reguleringsformål:
Grad av utnytting:
Tall på nye boenheter:

Ca. 19 daa.

Regulert areal

Privat
proESS AS, Ålesund

Fritidsboliger
20% BYA eller 200 kvm
7 nye tomter på gbnr. 144/42 og 144/44. 1 eks. tomt
på 144/40.

Aktuelle problemstillinger:
Oppstartsmøte, dato:

Oppstartsmøte 28.08.2017

Kunngjøring:

Sunnmørsposten 23.12.2017 Storfjordnytt
04.01.2018. www.stordal.kommune.no www.proess.no
19.12.2017

Varslingsdato berørte parter:
Medvirkning utover varsling:
Krav om konsekvensutredning

Dialog med nabo Sund, møter kommunen
Nei
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3. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
3.1 - Bakgrunn
I forbindelse med et ønske om å legge til
rette for flere hyttetomter innenfor H5 er
det anbefalt av kommunen å starte en
reguleringsprosess av hele feltet.
3.2 - Formål med planforslaget
Forslagsstiller ønsker å legge til rette for
bygging av frittliggende fritidsboliger
samt sikre nødvendig infrastruktur.

4. PLANPROSESS
Det ble avholdt oppstartsmøte med
kommunen 28. august 2017. Berørte
grunneiere og naboer ble varslet direkte
i eget brev. Kunngjøringen ble
annonsert i Sunnmørsposten 23.
desember 2017 og Storfjordnytt
04.01.2018. Varslingsdokumentene ble
gjort tilgjengelig på nett hos Stordal
kommune og proESS AS.

4.1 Forskrift om
konsekvensutredning
Planendringen er vurdert iht. forskrift om
konsekvensutredninger (KU), og er
vurdert til ikke å være KU-pliktig.
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5. PLANSTATUS OG AREALBRUK
5.1 – Planstatus, reguleringsplan
Området er regulert (del av reguleringsplan for H5 og H6) og avsatt til
fritidsbebyggelse, friområde og parkering i gjeldende reguleringsplan.

Utsnitt av gjeldende reguleringsplan for område. Her ser en at omsøkt område er en del av gjeldende reguleringsplan for H5.

Til venstre ses området H5
(omsøkt område) i
sammenheng med andre
gjeldende reguleringsplaner.
Rett nord for omsøkt område
finner en reguleringsplan for
fritidsbolig-området H51. H51
er delvis utbygd med
fritidsboliger.
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5.2 - Kommuneplan
Planområdet er i kommunedelplanen for Nørdalen satt av til fritidsbebyggelse med
krav om skredfarekartlegging.

6. PLANSTATUS OG RETNINGSLINJER
Planområdet er pr. i dag utbygd med tre hytter. Disse er etablert på henholdsvis
bruksnummer 38, 42 og 44. Veg til området går over gbnr. 144/38 og 144/40 før
denne i sin helhet går over til å ligge på gbnr. 144/42 og 144/44.

Grunnkart som viser eks. situasjon i området, med 3 stk bygde hytter, og etablert infrastruktur.
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6.1 – Lokalisering

Planområdet er lokalisert på Overøye, like nord for alpinanlegget på Overøye, vest
for fylkesvegen.
6.2 - Avgrensning
Planområdet er avgrenset i formålsgrenser for fritidsutbygging i sør, vest og nord og
inkluderer området mot fylkesvegen i øst for å kunne vurdere tilkomst.
6.3 - Bruk av naboareal til planområdet/ arealstatus til disse arealene
Omkringliggende areal til planområdet er for det meste fritidsboliger eller avsatt som
framtidig «område for fritidsbustader» i kommuneplanen. Mot vest grenser
planområdet til LNF-arealer.
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6.4 - Eksisterende bebyggelse

Innenfor planrådet er det pr. i dag, som nevnt under innledning til pkt. 6, bygget tre
fritidsboliger med felles adkomstveg fra fylkesvegen.
6.5 - Topografi/landskapstrekk
Terrenget innenfor planområdet heller fra vest mot øst fra ca. kote 420 til ca. kote
393 på fylkesvegen. Vegen opp er bratt med en gjennomsnittlig stigningsgrad på ca.
18%, og er således å anse som forholdsvis bratt.
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.
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6.7 - Vegetasjon, dyreliv og andre naturforhold
Databasen skog og landskap har følgende registrering på området:

Arealene er for det meste kategorisert som «produktiv skog» også der det i dag er
bygd fritidsboliger.
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
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spesielle mineraler, bergarter, kvartærgeologiske formelementer, forkastninger og
andre områder med fossiler.
Naturmangfoldloven:
«§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske
tilstand, samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig
forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Myndighetene skal videre
legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av og
samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og
vern av naturmangfoldet.»
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 hensynstas 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. Søket har gitt negativt resultat i alle
kategorier, dvs. ingen registrerte forhold.
Det er innenfor planområdet
registrert at jordsmonnet er
«dyrkbar jord». Nedbygging
av dette er allerede påbegynt
ved gjelde kommune- og
reguleringsplan.
Planområdet er lett tilgjengelig
og sentralt plassert på
destinasjonen. Man vurderer
derfor at det 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.»
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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 den sentrale plasseringen av planområdet med infrastruktur og
eksisterende bebyggelse tett på, viser at utbygging ikke vil medføre særlig annen
belastning på økosystemet enn eksisterende bebyggelse allerede har medført.
Planlagt bruk av planområdet vil endre lite på påvirkning for influensområdet i forhold
til dagens situasjon.
«§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver)
Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet
som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter.»
Vi vurderer at naturmangfoldet for planområdet ikke blir påført en type skade som
medfører miljøforringelse som følge av utbygging/påbygging, siden planområdet
allerede er utbygd samt er plassert mellom eksisterende byggeområder, og at det
dermed ikke blir kostnader i forbindelse med avbøting eller avgrensing av skade på
naturmangfoldet.
6.8 - Grønne interesser - landbruk
Man er ikke kjent med at planområdet brukes til landbruk i dag. Gjeldende arealbruk
er fritidsbolig.
6.9 – Kulturminne-verdier
Det er ingen registrert kulturminneverdier innenfor planområdet.
6.10 - Veg og trafikkforhold
Planområdet har tilkomst via fylkesveg 101.Fartsgrense for FV101 er 50 km/t ved
eksisterende avkjørsel.
Det er ikke registrert trafikkulykker i nærheten av planområdet eller eksisterende
avkjørsel.
Etablert vegbredde for FV101 varierer mellom 6 og 7 meter, unntatt der fartsgrensen
er 30 km/t, her er vegbredde ca. 3,5-4 meter.
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6.11 – Støy
Man vurderer at planområdet ikke er utsatt for vegtrafikkstøy.
6.12 - Vann og avløp
I utg.pkt.anser en eks. anlegg som tilstrekkelig for å tåle den belastningen som feltet
med tenkt utnytting krever.
6.13 - Energi- og teleløsninger
Nedenforstående tegning viser fordelingen. Ved utbygging vil nettselskap kontaktes
og nødvendig dimensjonering vil utføres i samarbeid med nettselskap. En er videre
kjent med at området innehar god mobildekning.
6.14 - Risiko og sårbarhet
Grunnforhold: Ifølge NGU’s løsmassekart består grunnen innenfor planområdet av
tykk morene og bart fjell.

Flomfare: Internt i området ser en i kartet mindre bekker som storparten av året er
tørre, men som har noe vannføring i forbindelse med snøsmelting. Videre ligger elva
Heimste/ Tverrelva ca. 100 meter sør for planområdet.
Norconsult har vurdert flom- og erosjonsfaren og anser denne som svært begrenset
fra Heimste/ Tverrelva da denne har god avstand til NVÈs aktsomshetssone for flom.
Bekkene internt i området er også befart/ vurdert av Norconsult og det bekreftes at
disse har liten eller ingen vannføring i normalsituasjonen. Videre er nedbørsfeltet
vurdert og Norconsult finner at maksimal vannføring er forventet å være begrenset.
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Norconsult anbefaler at det tas hensyn til naturlig vannveger ved utnyttelse av
tomtearealet. Dette er utført ved at vi har lagt inn byggegrenser på 4 meter til hver
side av bekkeløpet.
En av bekkene (BEKK 3) er tenkt omlagt (meget lite vannføring), dersom utbygging i
området BFF2 kommer i konflikt med vist bestemmelsesområde, som angitt i skisse
under.

Denne kobles isåfall på BEKK4 og sørger for en enklere utnytting av tomtene i BBF2
En vurderer at vannmengde som tilføres til BEKK4 er såpass marginal at det ikke
påvirker vannføring ift. krysningspunkt ved kommunal veg.
Bekkene som går gjennom området og mot veg i øst har, jf. notat fra Norconsult,
såpass lite vannføring at eks. gjennomløp er tilstrekkelig.
Skredfare: Planområde ligger i aktsomhetskart innenfor potensiell skredfare. Både for
jord-, flom- og snøskred. I den forbindelse er det i reguleringsprosessen utarbeidet en
skredrapport av Norconsult. Denne følger vedlagt.
Steinskred: Rapporten fra Norconsult konkluderer med at det ikke er reel fare for
steinsprang eller steinskred for planområdet, med bakgrunn i at avstand fra potensielt
løsneområdet er så stor, og at terrenget mellom løsneområdet og planområdet er
slakt – slik at eventuelle utfall vil stoppe i terrenget.
Jord- og flomskred: Rapporten fra Norconsult avdekker at planområdet tilfredsstiller
krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2.
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Utdrag fra rapporten:

Snø- og sørpeskred: Rapporten fra Norconsult konkluderer med at planområdet
tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2.
Konklusjonen baserer seg i utgangspunktet på faglig vurdering basert på spor i
terrenget, samt basert på informasjon fra Alf Overøye som har vokst opp, og bodd,
på garden Overøye. Erfaringer fra området tilsier at det fra løsneområdet over vurdert
området kommer mindre og hyppigere skred med relativt korte utløpslengder, og det
ikke kjennes til skred som har hatt utløp ned og inn i eksisterende hyttefelt.
I forbindelse med 1. gangs offentlig ettersyn har NVE bedt om at konklusjonen må
grunngis bedre, f.eks. med bruk av modeller som viser teoretisk utløpslengde.
Norconsult har i den forbindelse utarbeidet tillegg til skredrapporten med simuleringer
av skredutløp med simuleringsprogrammet RAMMS for å vurdere utløpslengde for
snøskred for sikkerhetsklasse S2. Resultatet av disse simuleringene bygger opp
under opprinnelig rapport, og konkluderer med at planområdet tilfredsstiller krav til
sikkerhet mot skred for sikkerhetsklasse S2.
Basert på ovennevnte og vedlagte rapport ser en at området tilfredsstiller krav til
sikkerhet mot jord-, flom- og snøskred.
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Utdrag fra skrednett.no viser at området ligger i aktsomhetsområde for skred og det er med dette som utg.pkt. blitt utredet
behovet for evt. tiltak som del av planarbeidet. Rapporten fra Norconsult AS konkluderer med at det ikke er nødvendig med
tiltak.

- Forurensning i grunnen eller luften: Ingen kjente kilder.
-Radon: Plan- og nærområdet har «lav til moderat» aktsomhetsgrad for radon.
-Kraftledninger i grunn eller luft: Ingen kjente.
-Nærhet til lagring av farlige stoff/spesialavfall: Ingen kjente
-Nærhet til særlige utsatte områder: Ingen kjente forhold.

6.15 - Privatrettslige rettigheter
Som nevnt innledningsvis vil veg til området gå over gbnr. 144/38 og 144/40 før
denne i sin helhet går over til å ligge på gbnr. 144/42 og 144/44. Det foreligger en
avtale vedr. vegrett som sier at de 4 grunneierne skal bruke vegen vederlagsfritt.
Avtale sier videre at opparbeidelse og vedlikehold av vegen skal utføres av disse 4
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grunneierne. Det vises til plankartet i avtalen. Både tekstdel og plankart kan ses
under. Her ser en at nevnte tomter er markert med tomtenr. 22, 23, 24 og 25.

7. KONSEKVENSUTREDNING
Planendringen er vurdert iht. forskrift om konsekvensutredninger (KU), og er vurdert
til ikke å være KU-pliktig. Planforslaget er i tråd med overordnet kommunedelplan.
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8. PLANFORSLAG
8.1 – Innledning
Planforslaget legger til rette for ny inndeling av fritidstomter innenfor H5. Man foreslo i
utgangspunktet å legge til rette for totalt 13 tomter for fritidsbebyggelse, derav 3 stk
pr. i dag er bebygde. I forbindelse med høring har en med bakgrunn i innspill justert
dette antallet til 11 tomter totalt for området. Det legges til rette for 7 nye boligtomter
på gbnr. 144/42 og 144/44.
I forbindelse med kommunestyrebehandling 01.10.2020 ble alternativt plankart datert
29.09.2020 fremlagt og vedtatt.. Dette plankartet viste at avkjørselen til feltet er
justert ca. 10 meter lenger sør enn opprinnelig plankart. Nytt utsnitt ses nedenfor.

Utsnitt av plankartet slik det er omsøkt.
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8.2 – Reguleringsformål
Innenfor planområdet reguleres det i hovedsak til
fritidsbebyggelse. Det reguleres nye
adkomstveger, med adkomst via eks. veg, til de
nye tomtene. I tillegg er det avsatt noe areal til
friluftsformål.

8.3 – Byggeareal
Pr. i dag består området av 3 stk bebygde hyttetomter. Det er etablert 1 stk
fritidsbolig på gbnr. 144/28, 144/42 og 14/44. Gbnr. 144/40 er ubebygd.
Planforslaget åpner for at en i tillegg til eks. hytte på gbnr. 144/42, kan legge til rette
for 5 stk nye hyttetomter her (BFF1). På gbnr. 144/44 ble det videre ved 1. gangs
høring lagt opp til 4 stk nye hyttetomter, i tillegg til eks. hytte (BFF2). Tomtetallet ble
redusert til 2 stk nye hyttetomter i BFF2 som følge av vedtak i forbindelse med
offentlig ettersyn. Opprinnelig foreslått inndeling av tomter ble forsøkt utført på
terrengets prinsipper og en fikk derfor nye tomter der tomtestørrelsene varierer fra i
overkant av 700 kvm og oppover. I forbindelse med vedtak om å nedjustere antall
tomter har de nye tomtene på gbnr. 144/44 blitt betydelig større (tomteantall justert
fra 4 nye til 2 nye tomter). Eks. bruksnummer 42 og 44 får henholdsvis
tomtestørrelser på 1784 kvm og 2414 kvm.
Tillatt utnyttelsesgrad er satt til BYA = 20% eller maks 200 m2 fordelt på inntil 4
bygninger. Største bygg kan maksimalt være 150 m2. Takform skal være saltak og
taktekke skal være torv. Det er tillatt med oppstugu og maks mønehøyde er 6,5 m.
Jf. kommuneplanen er det stilt krav til at grunnmurshøgde og understøtting skal være
maks 60 cm over planert terreng.
En er kjent med at kommunedelplan for Nørdalen er under rullering og en ønsker at
evt. nye bestemmelser vedr. utnyttelse, takform og taktekke også skal gjelde for
denne reguleringsplanen dersom nevnte endres i kommunedelplanen.
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8.3.1 - Terreng
Fritidsboligene vil bli plassert naturlig i det skrånende terrenget. Bygninger skal
plasseres slik at minst mulig terrengtilpasning blir nødvendig.
8.4 - Leik og uteareal
Det er ikke satt av arealer til leik innenfor planområdet, men en har sørget for å
opprettholde eks. grøntareal på gbnr. 144/38, samt gitt åpning vestover ut i turterreng
via avsatt turdrag i områdets sørvestlige del.
8.5 - Parkering/garasje(r)
Det settes av 2 parkeringsplasser pr boenhet i planforslagets bestemmelser. Dette er
i tråd med kommunedelplanens krav til parkeringsdekning.
8.6 – Trafikkareal
Det legges opp til å bruke eksisterende adkomstveg, med unntak av at en i
forbindelse med kommunestyrebehandlingen har flyttet avkjørselen til området ca. 10
meter lenger sørover. Fra denne reguleres det to armer for å sikre adkomst til de nye
tomtene. Vegen vinterbrøytes, men kan tidvis være glatt. Derfor er det foreslått
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etablert ny vinterparkeringsplass helt sørøst i planområdet, i tillegg til eks.
vinterparkeringsplass i området.
8.7 – Støytiltak
Med bakgrunn i estimert trafikkmengde vurderer man at det ikke er behov for
skjerming mot støy.
8.8 - Avfallshåndtering/miljøstasjon
Vi vurderer at planområdets størrelse ikke utløser et eget behov for avfallshåndtering.
Like sør for planområdet er det etablert et samlepunkt for avfallshåndtering for
fritidsboliger.
8.9 - Risiko og sårbarhet
Planområdet er vurdert fritt for skred- og flomfare (S2) i skredrapport.
8.10 – Rekkefølgebestemmelser
Det er gitt rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av infrastruktur.
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9. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET
9.1 - Overordnede planer og vedtak
Planforslaget følger opp gjeldende kommunedelplan ved å tilrettelegge for
fritidsbebyggelse. Gjeldende reguleringsplan har en annen tomteutnyttelse enn nytt
planforslag og en virkning er at det blir tilrettelagt for flere hyttetomter enn hva tilfellet
er i dag.
9.2 - Estetikk
Planforslaget legger til rette for at nyetableringer skal terrengtilpasses. Estetisk vil
dette bli som forventet i et slikt område og følger opp bestemmelsene i
kommunedelplanen.
9.3 - Virkninger for naboer og gjenboere
For naboer og gjenboere blir konsekvensen at et tettere utnyttelse av området og
flere hyttenaboer. Gbnr. 144/38 vil som følge av planforslaget oppleve noe mer trafikk
forbi tomta, men på generell basis vil ikke dette medføre store konsekvenser da en
fritidsbolig besøkes forholdvis sjelden. Naturlignok vil en ved typisk påskeferie
oppleve mer belastning, men dette anser en å være av såpass tidsbegrenset
karakter at en vurderer at konsekvensene totalt sett er liten. Eks. hytters plassering
og området topografi tilsier at ny bebyggelse ikke vil medføre ulemper for eks.
bebyggelse hverken med tanke på sol- og/ eller utsiktsforhold som direkte
konsekvens av ny bebyggelse.
Planområdets nærhet til alpinsenter og skisenter ellers gjør at en noe tettere
utnyttelse en gjeldende plan legger opp til, vil være en naturlig utvikling av området.
En viktig fordel med nye brukere, er at flere kan være med på å bære kostnadene
ved fremtidig vedlikehold.
9.4 - Trafikk- og parkeringsforhold
Planforslaget viderefører regulerte forhold når det gjelder tilknytning til veg, og man
tilrettelegger for at ny bebyggelse skal benytte eksisterende veg inn i området for så
å gå over til mindre interne adkomstveger til de nye hyttetomtene.
Vår vurdering er at adkomstvegens tilknytningspunkt får tilstrekkelige siktforhold på
en forholdvis oversiktlig vegstrekning. Vegen kan oppleves noe bratt vintertid, men
som en kompensasjon for dette har en tilrettelagt for en ny vinterparkeringsplass i
områdets sørøstlige del.
Planforslaget legger til rette for en parkeringsdekning i tråd med kommunedelplanens
bestemmelser, i tillegg til at en legger til rette for nevnte vinterparkeringsplass. Når
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det gjelder parkering vurderes det at man ikke får virkninger annet enn forventet for
utbyggingsområder.
9.5 - Kulturminner
Planområdet har ingen registrerte kulturminner og gjennomføring av planforslaget vil
dermed ikke få noen konsekvenser.
9.6 - Friluftsaktivitet, naturområder, barn og unges interesser i nærmiljøet
Det vurderes at planforslaget ikke vil ha konsekvenser for eksisterende friluftsarealer,
skitrasé eller andre grøntarealer. Planområdet ligger i sin helhet innenfor formål for
fritidsbebyggelse.
9.7 - Privat og offentlige servicetilbud
Det vurderes at en gjennomføring av planforslaget ikke vil ha konsekvenser for
private og offentlige servicetilbud.
9.8 - Risiko og sårbarhet
I følge retningslinjene til NVE, kan kartene til NGI brukes til å avgrense
aktsomhetsområdene for snøskred og steinsprang/steinskred i stedet for de nasjonalt
dekkende aktsomhetskartene. Skredfarerapport konkluderer med at planområdet
tilfredsstiller krav til sikkerhet mot skred og flom for sikkerhetsklasse S2, som er
dimensjonerende for dette hyttefeltet.
Man vurderer at gjennomføring av planen ikke vil få virkning for lokalklimatiske
forhold, forurensning, lagring/transport av farlig stoff/gods eller kraftledninger.
De små bekkene i området vil bli hensyntatt ved utbygging, med unntak av en bekk
som kan legges om for å sørge for enklere etablering av fritidsbebyggelse på
tomtene. Dette gjelder bekken som krysser gbnr. 144/44. Norconsult har i notat
anført at flom- og erosjonsfaren i området er svært begrenset, og en vil ikke få økt
vannføring nedstrøms som del av utbyggingen. Nevnte bekker er som oftest tørre og
har liten vannføring i de verste snøsmeltingsperiodene.
9.9 - Infrastruktur (veg/vann/avløp, el-anlegg etc )
Virkning i forhold til veg og VA blir som forventet for et byggeområde av denne
størrelse. Tilkomst blir via eksisterende veg, og VA tilkobling til eksisterende
ledningsnett.
9.10 - Konsekvenser for næringsinteresser
En økt utnytting av området vil kunne føre til flere brukere av skianlegget som ligger i
umiddelbar nærhet til planområdet.
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9.11 - Juridiske/ økonomiske konsekvenser for kommunen
Gjennomføring av planforslaget gir ingen særlige økonomiske virkninger for
kommunen.
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10.

MEDVIRKNING I PLANPROSESSEN

10.1 - Oversikt over uttalelser og merknader etter varsel om oppstart
Statens Vegvesen:
Har ingen merknad til planarbeidet.
ÅRIM:
Der er etablert et samlepunkt for avfall fra fritidsboliger sør for planområdet.
Eventuelle separate anlegg skal etableres i samsvar med forskrift om
husholdningsavfall og slam i Ålesundregionen.
Kommentar: Bruk av eksisterende løsning videreføres.

Møre og Romsdal fylkeskommune:
Ingen merknader.
NVE:
ROS-analyse og planbeskrivelse må beskrive problemstillingene knyttet til skredfare.
Utredninger må vedlegges ved offentlig ettersyn. Skredfarevurderinger skal utføres
med tilstrekkelig faglig kompetanse og sidemannskontroll. Fareområder må
innarbeides i plan med hensynssoner. Til disse skal det fastsettes bestemmelser som
sikrer akseptabel sikkerhet før utbygging kan starte opp. Anbefaler å bruke
rapportmal for kartlegging av skredfare. Det må gjøres rede for hvordan utbyggingen
forholder seg til bekker i området, anbefaler å bruke fremtidige nedbørs- og
flomstørrelser til grunn i planleggingen. Flomveier bør i størst mulig grad være åpne.
Anbefaler bruk av kategori «Bruk og vern av sjø og vassdrag» til å merke vann og
elver.
Kommentar: skredrapport er utarbeidet og området er karakterisert som trygt. En har
sikret omlegging og erosjonssikring av bekker i planbestemmelsene.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
Samfunnstrygghet: det må utarbeides ROS-analyse for planen. Denne skal vise alle
risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egent for utbygging
og evt endringer utbygging vil ha. Fare-, risiko- og sårbarhetsområder skal merkes av
som hensynssone i kart.
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Kommentar: ROS-analysere utført og innarbeidet i planbeskrivelsen. Ingen
hensynssoner er aktuelle.

Torgeir og Aslaug Lausund Sund, 144/38:
Forventer at tetthet og bygningsutforming følger samme krav som ble lagt til grunn da
de eksisterende hyttene ble godkjente. Minner om at grunneier kun har mulighet til å
knytte seg til det eksisterende felles tekniske anlegget med tre nye hytter, anlegget er
dimensjonert og partsfinansiert deretter for tre år siden. Eksisterende avkjøring ligger
på 144/38 og vil sterkt motsette seg en utvidet bruk ut over tre nye hyttetomter.
Forutsetning for tre nye hytter er samarbeid om utbedring av dagens veg, inkludert
breddeutvidelse og forlenging og heving i nedre del. Dette kan eventuelt avtales
dersom det blir aktuelt å bruke denne vegen. Ber om å få tilsendt skredrapporten.
Kommentar:
Som nevnt under pkt. 6.15 vil veg til området gå over gbnr. 144/38 og 144/40 før
denne i sin helhet går over til å ligge på gbnr. 144/42 og 144/44. Vegretten til gbnr.
144/42 og 144/44 går over både 144/38 og 144/40, og eier av 144/42 og 144/44 har
betalt 50% av vegkostnad på gbnr. 144/38 og 144/44. I denne sammenheng kan det
også nevnes at eier av 144/38 ikke har innvendinger mot økt bruk som omsøkt i dette
planforslag. Det foreligger en avtale vedr. vegrett som sier at de 4 grunneierne skal
bruke vegen vederlagsfritt. Avtale sier videre at opparbeidelse og vedlikehold av
vegen skal utføres av disse 4 grunneierne. Det vises til plankartet i avtalen. Både
tekstdel og plankart kan ses under. Her ser en at nevnte tomter er markert med
tomtenr. 22, 23, 24 og 25.
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Kartet under (kart brukt til oppstartsvarsling) viser eks. situasjon i området.

I forbindelse med varsling av planarbeidet er det fra grunneier av gbnr. 144/38
bemerket at grunneierne fikk anledning til å knyte seg til det ledningsanlegget (vann
og avløp) med 3 nye hytter ved bygging av anlegget for ca. 3 år siden. Det er som
følge av dette innspillet avholdt møte med grunneier av gbnr. 144/38 der en fremla
tenkt utnyttelse. Illplan som ble fremlagt vises under.
En har sjekket ut dimensjon på vannledning og kloakkledning som ble lagt og disse
er henholdsvis 40mm og 110 mm. Begge deler vurderes som tilstrekkelig for
utbygging som angitt.På tidspunktet ledningsnettet ble etablert/ bygd ut forelå ikke
den geotekniske rapporten som viser at området i sin helhet ikke ligger i skredutsatt
område. Planens tenkte utvidelse medfører at tomter utover de som er medtatt i
avtalen vil måtte bidra i en fordelingsnøkkel til eier av anlegget.
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Den foreløpige illustrasjonsplanen viser 5 nye tomter på gbnr. 144/42 og 2 nye tomter
på gbnr. 144/44.
For ordens skyld, og med utg.pkt. i anbefaling fra kommunens administrasjon og fra
proESS AS, valgte grunneier av gbnr. 144/42 og 144/44 å legge frem vegavtale for
advokat for å få foretatt juridiske vurderinger av denne. Advokaten er tydelig på at det
i avtalen ikke er satt noen begrensinger om at evt. utskilte parseller ikke skal ha
vegrett, noe som betyr at nye parseller vil ha vegrett når veiretten er stiftet ved avtale.
Advokatens notat følger vedlagt, og danner grunnlag for at planforslaget fremmes slik
det fremstår.
I forbindelse med offentlig ettersyn er det kommet inn merknader fra NVE, Møre og
Romsdal Fylkeskommune, Fylkesmannen i møre og Romsdal, Statens vegvesen,
John Roger Moen og Torgeir og Aslaug L. Sund. Disse merknadene er behandlet i
eget vedlegg som følger innsendingen.
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11.

OPPSUMMERING / AVSLUTNING

Planforslaget er en endring av gjeldende plan, der en legger til rette for noen flere
fritidsboliger enn opprinnelig plan. Antall nye tomter er i forbindelse med offentlig
ettersyn redusert fra 9 til 7. Områdets nærhet til skitrekk og Overøyes andre kvaliteter
gjør at det i området bør etableres flere fritidsboliger enn gjeldende plan legger opp
til. Området kan enkelt tilknyttes eks. fellesanlegg vedr. VA-ledninger eller en kan ved
behov etablere eget/ utvide kapasitet på eks. ledningsnett.
Ålesund, 31.10.2018, rev. 18.05.2020, sist revidert 06.10.20.
for proESS AS

______________________
Sindre Øen

__ _____________
Bjørn B. Leinebø
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