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Planbeskrivelse
Detaljregulering– Ytterland II
Giskekommune

Flyfotoover viserplanområdetmed stiplet blå linje slik det var varsletved oppstart av detaljregulering.
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1 Sammendrag
Planområdetvurderessom et flott arealmed stort potensialetil å kunneetableressom en attraktiv
møteplassmed godeutearealer,nærhet til hav og båtliv, samtidigsom nærhet til butikk og
kollektivknutepunktvil gjøredette til et attraktivt områdeå bo i. Tilretteleggingfor turisme vil kunne
presentereøysamfunnetog kommunenpå en god måte.
Planenhar sett helhetlig på mulighetenefor havn,næringsareal,boligareal,uteareal,småbåthavnog
andre typer arealeri strandlinja.Det er lagt vektpå etableringav godefelles utearealerog gode
lekearealerfor boligdelen,samt god parkeringsdekningfor kollektivknutepunketog ellers i
parkeringskjellereunder terreng. I tillegg er det lagt vekt på tilretteleggingfor videreføringav
eksisterendenæringsvirksomhetog for etableringav ny næringsvirksomhet.

2 Bakgrunn
2.1 Hensiktenmed planen
Formåletmed planarbeideter å leggetil rette for å etableringav et areal ved eksisterende
kollektivknutepunktsom kan utviklestil et attraktivt næringsarealfor turister og fastboende,i
kombinasjonmed nye boenheter.
2.2 Forslagstiller,plankonsulent,eierforhold
Forslagsstillerer grunneierne,plankonsulenter proESSAS.
2.3 Tidligerevedtak i saken
Søknadom oppstart ble behandleti Komitefor kultur, miljø og tekniskesakeri møte 01.06.2017.
2.4 Utbyggingsavtaler
Det er planlagtutbyggingsavtalermed kommuneni forbindelsemed overtakelseav offentlig
turstiareal samt tekniskanlegg.
2.5 Kravom konsekvensutredning?
Kommunenvurderer at planlagtplanformålfor området i hovedsaksamsvarermed formål i
kommuneplanen,og utbyggingvil derfor ikke medførenegativvirkningfor miljø eller samfunn.
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3 Planprosessen
3.1 Medvirkningsprosess,varsel om oppstart, ev. planprogram
Oppstartav planarbeidetble varsleti form av brevmed vedleggtil naboer,gjenboereog offentlige
instanseruke 25-2017,og kunngjort i lokalavisenØyblikksammeuke. Det ble avholdt
oppfølgingsmøtemed kommunenunderveisi planarbeidet.

4 Planstatusog rammebetingelser(Med vekt på avvik
fra overordnet plan)
4.1 Overordnedeplaner

• I Kommuneplanens
arealdel2018-2030har
området statussom
kombinert bebyggelseog
anleggsformål,
småbåthavn,vegformål
og sjøareal.
4.2 Gjeldende
reguleringsplaner

Områdeter pr i dag
regulert ved Ny
industrivegpå Ytterland, Kartutsnittet visergjeldendekommuneplankart.Blå stiplet linje viser
plangrense.
planident 2009004,
eigengodkjent20.10.2009
reguleringsplanDel av
Ytterland,planid
2001003,eigengodkjent
15.05.2001og
reguleringsplanendring
av plan for Skjong
Ytterlanddel II og III,
planident 1994001,
eigengodkjent
29.06.1994.
Vestligdel av
planområdeter regulert
til industri og

Kartutsnittet over visereksisterendereguleringfor planområdetmed stiplet
linje, samt reguleringfor nærområdet.
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havneområde,østligdel er regulert til kombinasjonsformålforretning-/kontor/overnatting,samt
trafikkområde,parkeringog bussterminal.
4.3 Tilgrensendeplaner

Det er under reguleringet større område sør for planområdet;Ytterlandpark, planident
2012017.
Oversiktover reguleringi nærområdetviserat formål i gjeldendetilgrensendeplaner er
boligformåli sør-sørøst,vegformålog boligformåli nord-nordøst,industriformåli sørvestog
vegformåli nordvest.
4.4 Temaplaner

Gjeldendekommuneplan,samt Norm for leikeplassog friområde i Giskekommuneer
vurdert i forbindelsemed planarbeidetsamt barnetråkkregistreringer.
4.5 Statligeplanretningslinjer/rammer/føringer

Statligeplanretningslinjerfor samordnetbolig-, areal-og transportplanlegginger vurdert i
forbindelsemed planarbeidet.

5 Beskrivelseav planområdet, eksisterendeforhold
5.1 Beliggenhet

• Beliggenhet:Planområdeter beliggendepå Ytterland,Valderøy.Ytterlander
kollektivknutepunkti Giskekommuneog er plassertsør for tunnellåpningfor
Valderøytunnellen.
• Avgrensningog størrelsepå planområdet:Planområdethar en størrelsepå 81 dekar,men
del av planområdeter sjøareal.Planområdeter avgrenseti tråd med formålsgrenserfor
gjeldendeplaner og er utformet i samrådmed kommunen.

4

Planbeskrivelse
DetaljreguleringYtterlandII
Gbnr188/23, 90 og 100 med flere
Giskekommune
Dato: 14.09.18,rev. 29.10.18
__________________________________________________________________________________

Kartutsnittet over viserplanområdetmed rød linje i oversiktskart

5.2 Dagensarealbruk og tilstøtende arealbruk

Ortofoto over viseroversiktover planområdetog eksisterendearealbruk.
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Nordøstligdel av planområdethar et eksisterendenæringsbyggi tilknytning til bussholdeplassen.
Pr i
dag husernæringsbyggetdagligvarebutikk,hotell, legekontorog cateringbedrift.Likeved, har den
frittstående paviljongenfunksjonsom motel.
Sørvestligdel av planområdethar et eksisterendenæringsbygg.Byggethuserforskjelligebedrifter
med kontorareal,lagerarealsamt treningssenter.

Eksisterendenæringsbyggmed hotel, legekontor,cateringog dagligvare.Bussholdeplass
til høyreog paviljong
med motel til venstre.

Eksisterendeoffentlig parkeringsplass
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Eksisterendebygg i nordøstog kollektivknutepunktet.

På sørsidenav vegenYtterlandshamnaer det etablert småbåthavnog sambrukshus.

Foto viserde 2 eksisterendemoloene.

5.3 Stedetskarakter
• Struktur og estetikk/byform – Nærområdetfremstår som utbyggetmed ett næringsbyggi nordøst
og 2 næringsbyggi sørvest.I tillegg molo med flytebryggerog sambrukshusi sjøkanten.Ut over dette
fremstår området som ubebygdog har stedegenvegetasjon.
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5.4 Landskap
Landskapeti planområdeter forholdsvisflatt men med lokale høydeforskjeller.Planområdetstrekker
segfra kote 0 i vest til ca kote 12 i sør.I sørvester det fjernet en del masse,slik at terrenget i praksis
er planert i en laverekotehøydeenn hva som fremgårav grunnkartet.

3D visualiseringillustrererde lokale terrengvariasjonene.

Foto illustrererlokalehøydevariasjonerog vegetasjoni planområdet

• Solforholder sværtbra.
• Lokalklima.Områdeter utsatt for vind og det må påregnesutbyggingmed høyestevindlast.

Eksisterendebygg i den sørvestligedelenav planområdetsett fra sørøst.
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• Estetiskog kulturell verdi – Eksisterendebygningerer ikke vurdert å ha særligeestetiskeog
kulturelle verdier.

Eksisterendebygg i den sørvestligedelenav planområdetsett fra nord.

5.5 Kulturminner og kulturmiljø

Kartutsnittet over viserat det er registrert både automatiskfrededekulturminnersamt sefrakregistrerte
bygningersørfor planområdet.KulturminneID215710-1har sikkerhetssonen
plassertså vidt innenfor
planområdet.

Det er registrert automatiskfredede kulturminner og Sefrakregistrertebygningersør for
planområdet.KulturminneID215710-1har sikkerhetssonenplassertså vidt innenfor planområdet,i
området som i gjeldendeplan er regulert til offentlig gangveg.Funnetbestår av 28 flintgjenstander:
14 skjeformedeskrapere,12 skiveskrapereog 2 flekker.Disseble funnet under 80 cm myr ved
maskinellsjakting,samletinnenfor et områdepå ca. 30 cm i diameter.Dette kulturminnet er
håndtert innenfor planarbeidetfor naboarealeti sør og det er planlagtå søkedispensasjonfra
Riksantikvarenfør utbygging.
5.6 Naturverdier
I alle sakerder det fattes vedtaketter plan og bygningslovensom berører naturmangfoldmå man
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forholde segtil Naturmangfoldloven.Lovenomhandlerbiologiskmangfold,landskapsmessig
mangfoldog geologiskmangfoldsom ikke i det alt vesentligeer et resultat av menneskerspåvirkning,
mangfoldav arter (dyr og planter), naturtyper og økosystem.Med landskapmenesstørre
sammenhengeri naturen og omfatter rene naturlandskapog kulturpåvirkendelandskap.Med
geologiskmangfoldmenesvariasjoneri geologiskeforekomster,for eksempelspesiellemineraler,
bergarter,kvartærgeologiskeformelementer,forkastningerog andre områdermed fossiler.
Naturmangfoldloven:
«§ 8.(kunnskapsgrunnlaget)
Offentligebeslutningersom berørernaturmangfoldetskalså langt det er rimelig byggepå
vitenskapeligkunnskapom arters bestandssituasjon,naturtypers
utbredelseog økologisketilstand,
samt effektenav påvirkninger.Kravettil kunnskapsgrunnlaget
skal stå i et rimelig forhold til sakens
karakter og risiko for skadepå naturmangfoldet.Myndigheteneskal videreleggevekt på kunnskap
som er basertpå generasjonerserfaringergjennom
bruk av og samspillmed naturen,herunderslik samiskbruk, og som kan bidra til bærekraftigbruk og
vern av naturmangfoldet.»
Man har i planprosessenforetatt søki databasersom holder rede på de ovenståendeforhold for å
undersøkeom det er registrert forhold som må hensyntasved gjennomføringav planeni form av
naturyper,økosystemeller landskap.DatabasenMiljøstatusi Norgeer en slik database,og man har i
planprosessenundersøktom det er registrert noen form for mangfoldinnenfor planområdet,dvs om
naturmangfoldblir påvirket av utbygging.Søki databasennevnt over har gitt negativt resultat i alle
kategorier,dvs ingenregistrerte forhold.
Planområdeter i tillegg lett tilgjengeligog sentralt plasserti nærhetenav eksisterendebebyggelse.
Man vurderer derfor at det foreliggertilstrekkeligkunnskapom naturmiljøet innenfor planområdeti
databasensom er vurdert.
«§ 9.(føre-var-prinsippet)
Når det treffes en beslutninguten at det foreliggertilstrekkeligkunnskapom hvilkevirkningerden
kan ha for naturmiljøet,skal det tas sikte på å unngåmulig vesentligskadepå naturmangfoldet.
Foreliggeren risiko for alvorlig eller irreversibelskadepå naturmangfoldet,skal ikke mangelpå
kunnskapbrukessom begrunnelsefor å utsette ellerunnlate å treffe forvaltningstiltak.»
Vår vurderinger at valgt metode er tilstrekkeligfor innhentingav kunnskapom naturmangfoldfor
dette planområdet.Vi vurderer ogsåat det ikke kan påviseseffekter av tiltaket på truet, nær truet
eller verdifull natur.
«§ 10.(økosystemtilnærming
og samletbelastning)
Enpåvirkningav et økosystemskal vurderesut fra den samledebelastningsom økosystemeter eller
vil bli utsatt for.»
Vi vurderer at den sentraleplasseringenav planområdetmed eksisterendebebyggelsetett på, viser
at utbyggingikke vil medføresærligannenbelastningpå økosystemetenn eksisterendebebyggelse
alleredehar medført. Planlagtbruk av planområdetvil endre lite på påvirkningfor influensområdeti
forhold til dagenssituasjon.
«§ 11.(kostnadeneved miljøforringelseskal bæresav tiltakshaver)
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Tiltakshaverenskal dekkekostnadeneved å hindre eller begrenseskadepå naturmangfoldetsom
tiltaket volder,dersomdette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadenskarakter.»
Vi vurderer at naturmangfoldetfor planområdetikke blir påført en type skadesom medfører
miljøforringelsesom følgeav utbygging,sidenplanområdeter plassertmellom eksisterende
byggeområder,og at det dermed ikke blir kostnaderi forbindelsemed avbøtingeller avgrensingav
skadepå naturmangfoldet.
«§ 12.(miljøforsvarligeteknikkerog driftsmetoder)
For å unngåeller begrenseskaderpå naturmangfoldetskal det tas utgangspunkti slikedriftsmetoder
og slik teknikkog lokaliseringsom,ut fra en samlet vurderingav tidligere, nåværendeog fremtidig
bruk av mangfoldetog økonomiskeforhold, gir de bestesamfunnsmessige
resultater.»
Kommuneplanenleggertil rette for ny bebyggelsei planområdet,og vår vurderinger at planlagt
bebyggelseer tråd med overordnet plan. Man har derfor ikke hatt behovfor å vurdere alternativ
lokalisering,driftsmetode eller teknologi.
5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk,
uteområder
Ved sjøener det etablert flytebrygger,samt her er etablert et sambrukshus,slik at man vurderer at
strandlinjenhar høy verdi som rekreasjonsarealog friluftsområde,særligfor småbåtfolket.Arealeti
og ved næringsbyggeti nordøst er knutepunkt og møteplassfor barn og unge,slik at arealet er brukt
til opphold.For øvrig er planområdetplasserti etområde med næringsbebyggelse
tett på, slik øvrig
ubebyggetareal vurderestil ikke å ha vært i bruk som rekreasjonsareali særliggrad.
5.8 Landbruk
Planområdethar ikke vært i bruk som landbruksareal.
5.9 Trafikkforhold
• Kjøreatkomstfor nordøstligdel av planområdet:Dennedelen av planområdeter plassertsør for FV
658 (ÅDT1920),vest for FV131 (ÅDT3710)(Valderøyvegen)og øst for kommunalveg
Ytterlandshamna.Internt i planområdetfinneseksisterendekommunalveg nordøstfor eksisterende
næringsbyggmed kollektivholdeplass.Internt finner vi ogsåprivat veg som er etablert på sørsidenav
eksiterendenæringsbygg.Dennegir adkomsttil blant annet eksisterendeoffentlig parkeringsplass.
Områdethar adkomstbådefra FV658 og FV131, som beggeer registrert med fartsgrense80 km/t
langsplanområdeti Statensvegvesensvegkart.
• Kjøreatkomstfor vestlig-sørvestligdel av planområdet:Eksisterendekommunalveg
Ytterlandshamnagir adkomsttil eksisterendesmåbåthavnog sambrukshus.Sammeveg gir adkomst
til eksisterendenæringsbyggi sørøst.Dennevegener registrert med fartsgrense50 km/t i Statens
vegvesensvegkart.
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Kartutsnittet over visereksisterendeadkomstfra fylkesvegenefrem til eksisterendebygg innenforplanområdet.

• Ulykkessituasjon– Det er registrert flere trafikkulykkeri nærområdet.Alle er registrert med lettere
skade.
Kartutsnittet
visermed røde
prikker hvor
statens
vegvesenhar
registrert
lokalitet for
trafikkulykker.
Alle er registrert
med lettere
skade.

5.10 Barnsinteresser
Arealet ved eksisterendenæringsbyggi nordøsthar parkmessigopparbeiding,men er ikke spesielt
tilrettelagt for barn. Med bakgrunni at næringsbyggethar dagligvarebutikkog er knutepunkt for
kollektiv (buss),er området registrert som leke ogoppholdsstedfor barn og ungejf
barnetråkkregistreringi Giskekommune.
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Kartillustrasjoneneviserbarnetråkkregistreringeri Giskekommune.
(Kilde:http://www.arcgis.com/home/webmap/viewer.html?webmap=745acc9e9d0049d990
ad1f469968baa3&extent=6.0868,62.4922,6.1538,62.5118#!).

5.11 Sosial
infrastruktur
•
Skolekapasitet– Kommunenhar 3 barneskolerog 1 ungdomsskole.Valderøybarneskoleer plassert
3,5 km fra planområdet.Valderøyungdomsskoleer plassertca 3 km fra planområdet.
• Barnehagedekning
– Giskekommunehar åtte barnehagar- to kommunaleog seksprivate.
Nærmestebarnehageer Skjongbarnehage,ca 1,6 km avstandi kjørestrekningfra planområdet.
5.12 Universelltilgjengelighet– Nordøstligdel av planområdetbestårhovedsakeligav
publikumsområdermed sin funksjonsom kollektivknutepunktmed blant annet dagligvareog
tjenesteytingi bygget.Nordligdel av området har i dag universelltilgjengelighet.
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Sør-sørvestligdel av planområdeter
ogsåetablert med svakstigningsgrad
langsnord-sørfasadene,slik at
universelltilgjengeligheter god selv
om næringsbyggeter etablert med
en etasjei terreng.
5.13 Tekniskinfrastruktur

• Vannog avløper etablert i
vegenlangsplanområdet.
• Trafo – Mørenett er varsletom
oppstart av planarbeid,og har gitt
tilbakemeldingom at de ikke har
merknadertil planarbeidet.
5.14 Grunnforhold
Planområdeter registrert med
Kart mottatt fra Mørenett viserelforsyningfor nærområdet.
følgendegrunnforhold:Bart fjell
(rosafarge),hav og fjordavsetning
(grå farge)og marin strandavsetning
(blå farge).
• Stabilitetsforhold– Storedeler av
planområdethar bart fjell eller hav
og fjordavsetningmed tynt
dekkeover fjellgrunn.Kunen liten
del i øst har marin strandavsetning.I
dette arealet finnes eksisterende
kjøreareal.
Kartutsnittet viserNGUsløsmassekart.Planområdetvisesmed
stiplet rød linje.

NVEble varsletom oppstart av reguleringsarbeidfor
området, og har gitt tilbakemeldingom at de ikke har
innspill til planarbeidet.Summenav ovennevntegjør
at vi vurderer at planområdethar stabil grunnforhold
og minimal risiko for skredsom følge av ustabile
masser.
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• Ledninger:Kartutsnitt under visereksisterendeledningeri grunnen.

Ledningskartfor planområdet

5.15 Støyforhold
Støykartfra Statensvegvesenviser at både rød og gul støysoneer plassertinnenfor planområdet.
Støyvurderinger derfor innhentet, og viser at bådeeksisterendeog planlagtbygger plasserti gul
støysone.

Støykartfra Multiconsultviserat eksisterendebygg og planlagt bygg er plasserti gul støysone
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Det vil dermed bli nødvendigmed tiltak for støyskjerming.Vedlagtestøyvurderinggir forslagtil
mulige løsninger,og dokumentererat eksisterendeog planlagtebygningerkan støyskjermes.Den
dokumentererogsåat regulerte lekearealerkan støyskjermesuavhengigav bygningenesplassering.

Statensvegvesensstøykart.

5.16 Luftforurensing
Ingenkjente kilder til
luftforurensning.
5.17 Risiko og sårbarhet
(eksisterendesituasjon)
• Risikomatrise,alle relevante
forhold skalvurderes
• Rasfare– ingenjfr skredfarekart.
• Flomfare– Fremtidig
havnivåstigning,stormflo. Utbygging
må stille krav til laveste
høydeplasseringfor overkantgulv.
• Vind – Vindutsattområde utbyggingforutsetter tilstrekkelig
vindlast.
• Støy– fra vegtrafikk
• Luftforurensingog forurensingi
grunnen- ingen
• Beredskapog ulykkesrisiko:
Legekontoreti Giskekommuneer
lokalisertpå Ytterlandpå Valderøya. Illustrasjonenover viserrisikomatrise.Utbyggingmå håndterevind
Nærmestesykehuspå Åse,Ålesund og vegtrafikkstøy.Byggehøydeved sjøener i utgangspunktet
håndtert i kommuneplanen.
kommune.Giskekommunehar eget
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brannvesenmed deltidstilsattebrannmenn.Giskebrannvesensamarbeidermed Ålesundbrannvesen
gjennomDIB,Det interkommunalebrannvernetog har felles brannsjefmed Ålesund.
5.18 Næring– Mangetyper næringsvirksomheterer etablert innenfor planområdet.Her bør vi
beskrivelitt nærmerehvilke typer som befinner segher i dag:

6 Beskrivelseav planforslaget
6.1 Planlagtarealbruk reguleringsformål:
Man tilrettelegger i planforslagetfor
følgendeformål:
Renovasjonsareal
f_BLK-Lekeplass
BAA-Angitt bebyggelseog anleggsformål
kombinert med andre gitte hovedformål
RpBo-Bestemmelsesområde,
tiltak
innenfor byggeformål
o_SKV,offentlig kjøreveg
f_SKV,felles kjøreveg
o_SGS,offentlig gang-og sykkelveg
o_SKK-Kollektivknutepunkt,
offentlig
o_SPP-Parkeringsplasser,
offentlige
RpBo-Bestemmelsesområde,
tiltak
innenfor vegformål
VS-Småbåthavn
VAA-Angittformål i sjø og vassdragmed
eller uten tilhørendestrandsone

Illustrasjonenover viserhvilke formål som er benyttet i
planen.

17

Planbeskrivelse
DetaljreguleringYtterlandII
Gbnr188/23, 90 og 100 med flere
Giskekommune
Dato: 14.09.18,rev. 29.10.18
__________________________________________________________________________________

Illustrasjonenover viserhvilke formål som er benyttet i planen.

6.1.1 Beskrivelseav reguleringsformålene:
f_BLK- Lekeplass:Innenfor BAAer nærlekeplasserinnregulertmed eget formål.
BAA- Angitt bygnings-og anleggsformålkombinert med andre gitte hovedformål:
I arealenemed BAAformål har man tilrettelagt for kombinasjonsformål,hovedsakeligi tråd med
kommuneplanensføringer:
I områdeneBAA1og BAA2er arealenetilrettelagt for bustadar,næring,hotell, overnatting,
bevertning,forretning, offentleg eller privat tenesteyting,kontor. I tillegg parkanlegg,
uteopphaldsareal,gangareal,parkering,veg,og tekniskeanlegg.
I området BAA3er arealettilrettelagt for næring,naust,lager,fritidsbustad,rorbu, utleigehytter,
bevertning,serveringsbygg,
kiosk,salgsboder,offentleg og privat tenesteyting,tilretteleggingfor
aktivitetar og utleieverksemdretta mot turisme, generelt fritids- og turistformål. I tillegg
uteopphaldsareal,parkanlegg,tursti, parkering,veg,og tekniskeanlegg.
I området BAA4er arealettilrettelagt for næring,forretning, offentleg og privat tenesteyting,
bustadar,kontor, hotell/overnatting og bevertning,offentleg park, tekniskeanlegg,
uteoppholdsareal,vegareal,parkeringog gangareal.Eksisterendeverksteddrift kan videreføresi
sammeform som i dag.
o_SKK- Kollektivknutepunkt,offentlig: Områdeter tilrettelagt som kollektivknutepunkt
v/bussholdeplassog drosjeholdeplass,videreføressom opparbeidamed eget reguleringsformål.
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o_SPP- Parkeringsplasser,
offentlig: Områdetsom pr i dag er tilrettelagt som offentlige
parkeringsplasser
videreføressom opparbeidamed eget reguleringsformål.
f_SPP– Parkeringsplasser,
felles:Inneklemtarealmellom o_SKV4og f_SKV3.
VS- Småbåthavn:Arealetregulererbådesjø-og landareal,og videreførereksisterendesmåbåthavni
øst, samt tilrettelegger for nytt areal til småbåthavnlengervest i tråd med kommuneplankartet.
VAA- Angitt formål i sjø og vassdragmed eller uten tilhørendestrandsone:Formålettilrettelegger
hovedsakeligfor ferdselmed småog større fartøy i området.
o_SKV- Kjøreveg,offentlig: Formålettilrettelegger for eksisterendeeller fremtidig offentlig veg.
f_SKV- Kjøreveg,felles:Formålettilrettelegger for felles kjøreveg.
o_SGS- Gang-/sykkelveg,
offentlig: Formålettilrettelegger for offentlig gang-/sykkelveg.
Annenveggrunn-tekniskanlegg:Formåleter sidearealtil vegareal.

Kartutsnittet over viserforeløpigetanker for bebyggelsepå planleggingsstadiet.Illustrasjonener ikke bindende
ved gjennomføringav planen.

6.2 Bebyggelsensplasseringog utforming etc.
BAA1og BAA2- Angitt bygningsog anleggsformålkombinert med andre gitte hovudformål:
Man ser for segat det for BAA2blir etablert et næringsbyggi første etasjeog minst 2 adskilte
bygningeri etasjeneover næringsbyggetmed inntil 4 etasjer hver. Totalt kan det etableres5 etasjer
over planert terreng i dette området, i tillegg til inntil 2 underetasjermed parkeringunder planert
terreng. Pådennemåten sikrer man lys og utsikt til alle rom på en god måte, samtidigsom at
bygningeneikke blir for dominerendei forhold til omgivelsene.Man ser for segat det kan etableres
boliger i bygningenefra 2. etasjeover bakkenivå,men det er like aktuelt å leggetil rette for
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kombinerteformål fra 2. etasjeog oppover.

Kartutsnittet viserhvordanman serfor segny bebyggelseplassertinnenforområdeBAA2.Illustrasjonener ikke
bindendeved gjennomføringav planen.

For eksisterendebyggforeliggerdet ikke konkreteplaner innenfor områdeBAA1,men føresegnene
tilrettelegger prinsipielt for like muligheterfor BAA1og BAA2.
Omrissav planlagtbygninginnenfor
BAA2er vist i plankartet med
juridisk linje. Føresegneneåpner
ogsåfor etableringav
parkeringsgarasje
under terreng
som da vil bli plassertnord for
planlagtbygning.Denneer ikke vist i
plankartet med juridisk linje.
BAA3- Angitt bygningsog

anleggsformålkombinert med
andre gitte hovudformål:
Innenfor dette området er det
planlagtenheter med inntil 80 m2 pr
stk der minst 2 enheter er planlagt Kartutsnittet viseren mulig løsningfor ny bebyggelseinnenfor
områdeBAA3.Illustrasjonener ikke bindendeved gjennomføringav
sammenbygget.Føresegnene
planen.
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begrenserstørrelsenpå hver bygningsenhettil 2 etasjer+ loft eller 1 etasje+ underetasjeog loft.
Man ser for segblant
annet utleie til turister i
feriesesongen.Man har
befestet i føresegnene
etableringav offentlig
tursti langssjøeninnenfor
området. Man vurderer at
bygningeri dette området
ikke vil kunneødelegge
kvaliteten på nærliggende
lekeareal,og foreslår
derfor å ikke vise
plasseringerfor bygninger
med juridisk linje for dette
området. Antall bygninger
er ikke fastsatt.
Illustrasjonenevisermulig
løsningfor området.
BAA4- Angitt bygnings

og anleggsformål
kombinert med andre
gitte hovudformål:

Kartutsnittet viserhvordanman ser for segny bebyggelseinnenfor område
BAA4,samt hvordanman ser for segopparbeidingav uteområdene.
Innenfor dette området er Illustrasjonener ikke bindendeved gjennomføringav planen.

det planlagtbygninger
som retter segmot næring,
tjenesteyting,turisme og boligformål.
Bygningensom er planlagtlengstnord er
planlagtmed inntil 3 etasjerover planert
terreng. Den er tenkt etablert med en
stor parkeringsgarasje
i underetasjen,og
med bolig og næringsarealfordelt på 2
byggfra 1-3 etasjesom er mindre enn
garasjen.Sistnevntebygger planlagt
etablert med en form som vist i
illustrasjonsplan,og med lekearealog
uteoppholdsarealblant annet på taket av
garasjenmellom byggene.Rammefor
estimert parkerings-garasje
er regulert
inn i plankartet med juridisk linje.
Når det gjelder tilretteleggingmot
turisme er det foreslått etableringav
Kartutsnittet over viserhvordanparkeringi underetasjenkan løsesfor
området BAA4.Illustrasjonener ikke bindende.
møteplassmed sjøbad,gjestebrygge,
sanitærrommed dusj etc., samt servering
og overnatting/hotell. Det er ogsåtanker om tilretteleggingfor anløpav skyssbåtmed bakgrunni at
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området er plassertved kollektivknutepunkt.Man ønskerogsåå leggetil rette for offentlig og privat
tjenesteytinginnenfor området. Føresegnenestiller krav til etableringav gjestebryggemed universell
tilkomst innenfor bestemmelsesområde
RpBo#5i plankartet.
Illustrasjonsplanenviserogsåbygningeri sørligdel av området, hvor man ser for segblant annet
etableringav parkeringskjeller,næringsvirksomhetog boliger i inntil 3 etasjerplussparkeringskjeller.
Rammefor estimert bygger regulert inn i plankartetmed juridisk linje.
Det foreliggerikke konkreteplaner for eksisterendebygginnenfor området, men føresegnene
tilrettelegger prinsipielt for like muligheterfor hele området, og man vurderer at det er sannsynligat
eksisterendebyggkan få påbyggmed boligareal.
Man har befestet i føresegneneetableringav offentlig tursti langssjøeninnenfor byggeområdet.
f_BLK1– f_BLK9- Leikeplass,felles: Man har sikret plasseringav nærlekeplassermed eget formål i
plankartet innenfor byggeområdeneder det er tilrettelagt for boligformål.
VS1- Småbåthavn:For VS1er arealet stort sett regulert med sammeareal som i kommuneplanen.
Man er ikke kjent med at det er planlagtendringeri forhold til dagenssituasjon.VS2er regulert med
sammeformål i tråd med kommuneplanen.Man er ikke kjent med at det foreliggerkonkrete planer
for etableringav småbåthavni dette området.

Kartutsnittet over viserat man ser for segå videreføreområdet VS1somi dag.

o_SPP- offentlig parkering:Formåletvidereførereksisterendereguleringhvilket er i tråd med dagens
bruk av området.
o_SKK- kollektivknutepunkt:Formåletvidereførereksisterendereguleringog dagensbruk som
bussholdeplass.
o_SKV- offentlige veger:Dissevegeneer hovedsakeligopparbeidetpr i dag,men plankartet
tilrettelegger for noen justeringeri traseen.
f_SKV- Fellesveger:Fellesvegerskalgi adkomsttil de forskjelligedelområdene.
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o_SGS- Offentlig gangveg:Skalværegangarealmellom kollektivknutepunktetog vestligdel av
havneområdet.
6.2.1 Bebyggelsenshøyde
Alle høyderberegnesfra gjennomsnittligplanert terreng rundt bygningen.I profilene under viser vi
hvilke høydebegrensninger
man ser for segfor de forskjelligeområdene.(Profil-linjerer vist i
illustrasjonsplanmed rosalinjer og tekst.)
BAA1-BAA2:Bygningerkan etableresmed inntil 5 etasjer+ inntil 2 underetasjer:

Profileneover viserhvordanman serfor segetableringav ny bebyggelsepå området BAA2.Illustrasjonener
ikke bindendeved gjennomføringav planen.
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BAA3:Bygningerkan etableresmed inntil 2 etasjer+ loft over planert terreng:

Profilenover viseren mulig løsningfor ny bebyggelsepå området BAA3.
Illustrasjonener ikke bindendeved gjennomføringav planen.

BAA4:Bygningerkan etableresmed inntil 3 etasjer+ underetasje.Det er stilt krav til utformingen
dersomdet blir etablert store bygg.

Profileneover viseren mulig løsningfor etableringav bebyggelsepå området BAA4.Illustrasjonener ikke
bindendeved gjennomføringav planen.Man ser for segat eksisterendebygningvil kunnefå påbyggmed
boligbebyggelse.

6.2.2 Gradav utnytting
For utbyggingsområdene
har man tilrettelagt for en BYApå 80 %. For BAA-områdeneer næringet av
hovedformåleneog i kommuneplanener tillatt BYAangitt til BYA80 %. Illustrasjoneneviser
imidlertid at når man kombinerernæringsformålmed boligformålblir det samtidignødvendigå
avsettearealertil felles uteoppholdsarealerog lekearealer.Kravtil fellesutearealerog lekearealer
sikrer dermed at BYAi praksisblir betydeliglavereenn 80 % BYAnår man etablerer boliger på de
kombinerteformålene.Men mulighetenfor etableringav næringsarealmed 80 % BYAer altsåtil
stede rent prinsipielt.
6.2.3 Antall boliger
For BAA1og BAA2samlethar man vurdert at det kan etableresinntil 40 boenheter,med grunnlagi
de avsattelekearealeneog de beregnedefelles uteoppholdsarealene.
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For BAA3er det i på det nåværendetidspunkt planlagten kombinasjonav fritidsboligerog
fritidsboliger for utleie der man ser for segutleie til turister i sommersesongen.
Føresegnene
tilrettelegger imidlertid ogsåfor andre typer bygninger.
For BAA4vurdererman at det kan etableresinntil 40 boenheter,dette med grunnlagi avsatte
lekearealerog estimerte felles uteoppholdsarealer.
6.3 Boligmiljø/ bokvalitet
Sol-/ og utsiktsforhold:
BAA1:Godesol og utsiktsforhold.
BAA2:Beggede illustrerte bygningenevil få svært godesolforholdog utsiktsforhold.Man ser for seg
at alle boenheterfår godeprivate utearealerpå balkongereller tak i tillegg til felles
uteoppholdsarealerbådepå bakkenog på næringsarealetstak.
BAA3:Byggenevurderestil å få godesol og utsiktsforhold.
BAA4:Bådebebyggelseni nord og bebyggelseni sør vil få godesolforholdog utsiktsforhold.Man ser
for segat alle boenheterfår godeprivate utearealerpå balkongereller tak i tillegg til felles
uteoppholdsarealerbådepå bakkenog på parkeringsgarasjens
tak + evt. på andre takterrasser.
Skoleveg:Det er ca 3 km avstandtil skole,og man ser for segat elevenevil benytte
kollektivtransport,hvilket det er svært godt tilrettelagt for innenfor planområdet.
Butikk/post:Det er planlagtat eksisterendedagligvarebutikkvidereføresinnenfor planområdet.
6.4 Parkering
• Antall parkeringsplasser
- Med bakgrunni at planområdeter plasserti et kollektivknutepunkthar
man foreslått parkeringskravfor boliger til 1,5 p-plasspr boenhet.Parkeringkan plasseresi garasje,
eller på terreng. Kommuneplanensier at parkeringsdekningfor blokkbebyggelseskal«Vurderasti
sambandmed detaljregulering,avhengigav lokalisering/kollektivtilbod».Sykkelparkeringskal
etableresi tråd med kommuneplanen.
For øvrigeformål gir ikke kommuneplanenmulighet for vurderingav parkeringskrav,og føresegnene
tilrettelegger derfor for parkeringsdekningi tråd med kommuneplanenfor næringsformålog øvrige
formål.
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6.5 Tilknytning til infrastruktur

Kartutsnittet over visereksisterendeledningsnetti området

Man ser for segat man kan knytte segtil eksisterendeledningsnetti området. Føregengodkjenning
av planenskalforprosjekt for VA-planinnsendastjf. Oppstartsmøtereferat.
6.6 Trafikkløsning– adkomster
1) For BAA1og BAA2vil eksisterendevegløsning/adkomstveg
videreføresslik de er etablert pr i dag,
kun med tilpasningertil nye bygningerog parkeringsarealer.
2) For BAA3er det planlagttilkomst via f_SKV3over kommunalgrunn med videreføringav
eksisterendeveg/avkjørsel,men med en justeringavtraseen i forhold til dagenssituasjon.
3) For BAA4er det planlagtny felles adkomstsom skalbetjene bådeplanlagtog eksisterende
bebyggelse.
6.6.1 Utforming av veger
1) Adkomsttil BAA3har man videreført med regulertvegbreddesom i gjeldendeplan med 5,5 meter.
Man ser for segat f_SKV3etableresmed kjørebanebredde4 meter inkludert vegskulder.Områdeter
planert pr i dag,slik at kartet viser ikke korrekte høydekoter.Terrengeter betydeliglavereenn kartet
viser. Vegenvil få en høydeforskjellmellom start og slutt på ca 40 cm.
2) Adkomsttil BAA4er regulert med 5 meter kjørebanebreddeinkludert vegskulderog 2 meter
grøfteareal.Det er mulig å etablere vegenmed en hellingsgradpå ca 1:20, men detaljprosjekteringi
forbindelsemed byggesøknadvil avgjørehvordanvegenblir etablert.
3) Offentlig gangvego_SGS2er videreført som i gjeldendeplan, og gir gangforbindelsemellom
kollektivknutepunktetog vestligdel av området.
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Illustrasjoneneover visermulig løsningfor offentlig gangvegmellom kollektivknutepunktetog vestligdel av
planområdet.Terrengeter bratt og høydeforskjellenforholdsvisstor mellom øst og vest.Vi har foreslått en
stigningsgradpå 1:10 der terrenget er brattest, lengstvest.Man serfor segat det kan etableresbratt
fjellskjæringmot sør.

4) Offentlig tursti langssjøener ikke regulert i kartet, men har sikret plasseringved regulert
bestemmelsesområde.
Man ser for segat denneturstien skaletablerespå kotehøyde2.0. Dette er
litt lavereenn utearealenetil bebyggelsensom vil bli plassertpå ca kote 3.5.
5) o_SGS5er plassertpå østsidenav o_SKV4og vil sørgefor trygg gangvegforbindelse
mellom
BAA1/BAA2og BAA3/BAA4og videre mot sørvest.
6.6.2 Krav til samtidig opparbeidelse
Rekkefølgebestemmelser
stiller krav til samtidigopparbeidingav regulert vegareal.I tillegg er det stilt
krav til etableringav offentlig tursti langssjøen,i forbindelsemed utbygginginnenfor områdeBAA4.
6.6.3 Tilgjengelighetfor gåendeog syklende
Planområdeter plassertinnenfor kollektiv-knutepunktetog er dermed særdelestilgjengeligfor
gåendesom ferdeskollektivt. Det er ellers etablert gang-og sykkelveglangsValderøyvegenmot
sentrum slik at området ogsåer svært tilgjengeligfor syklendeog gåendefor øvrig.Internt i
planområdeter det ogsåplanlagtgangveg-traséer,slik at det skalvære trygt for myke trafikanter å
forflytte seginnenfor området.
6.6.4 Fellesatkomstveger,eiendomsforhold
Planforslagettilrettelegger for at felles vegerer felles for alle som skalbruke vegen.
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6.7 Planlagteoffentlige anlegg
Planføresegnene
tilrettelegger for offentlig tjenesteyting,offentlig parkeringsplass,
offentlig
kollektivknutepunkt,offentlige kjøreveger,offentlige gangveger,offentlig tursti, samt offentlig
tekniskanlegg.
6.8 Universellutforming tilgjengeligeboenheter
• Man ser for segat områdeneBAA1,BAA2og BAA4blir etablert som bebyggelsemed krav til heis,
men illustrasjonerer ikke bindendefor planen.Dersomområdeneblir utbyggetsom vist i
illustrasjonene,vil alle boenheteri ovennevnteområder væreunderlagtregelverkfor tilgjengelige
boenheter.Alle fellesarealerinnendørssamt uteområdenevil være underlagtregelverkfor universell
utforming. Man ser for segat de fleste lekearealervil kunneetableresmed universelladkomstog
med slakkhellingsgradpå selvelekearealene.
6.9 Uteoppholdsareal

Kartutsnittet over visermed rosafarge beregnedefellesuteoppholdsarealer

• Privat og felles uteoppholdsareal
I tråd med kommuneplanensføresegnerer det tilrettelagt for etableringav 10 m2 privat
uteoppholdsarealpluss40 m2 felles uteoppholdsarealpr boenhet for BAA1,BAA2og BAA4.
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Illustrasjonenover viserberegningav felles
uteoppholdsarealfor området BAA4

Illustrasjonenover viserberegningav felles
uteoppholdsarealfor området BAA1-BAA2

Illustrasjonentil høyreviserberegning
over nærlekeplassareal
for BAA1og
BAA2med minimumbredde10 meter.
(f_BLK2har areal som er smalereenn
10 m2. Dette arealet er ikke medregnet
i oppstillingentil høyre.Deravteksten
«del av» i beregningenover.)

For BAA3er det ikke tilrettelagt for
boligformål,og derfor heller ikke
tilrettelagt for uteoppholdsareal.
• Felleslekeareal
Felleslekearealer regulert med
eget formål innenfor hvert
byggeområde.Arealeneer
Illustrasjonenover viserberegningav lekearealfor området BAA4
planlagtsom nær-lekeplassermed
arealkravi tråd med kommuneplanensføresegner,dvs50 m2 pr boenhetog minste bredde10 meter
– for blokkbebyggelse.
Føresegnenesikrer at alle bueiningarhar tilgjengeliglekearealtilsvarende50
m2 pr boenhet.Minste størrelsepå leikeplasskan være 200 m2 ved opparbeiding.
I området BAA3er det ikke planlagtboligbebyggelseog derfor heller ikke lekeareal.
Totalt tilrettelegger planenfor mer enn 4 dekarlekeareali tillegg til felles uteoppholdsarealmed 40
m2 pr boenhet hvilket utgjør 3,3 dekar.
Vurderingav arealstørrelserfor leik og felles utearealer. Beregnetfelles utearealerinkludert
lekearealinnenfor planområdetutgjør totalt 7.3 dekar.Man vurderer at arealstørrelsener
tilstrekkeligtil å dekkebehovfor den type bebyggelsesom er planlagtinnenfor planområdet.Man
vurderer at trivelige felles uterom integrert mellom bygningene,slik det er tilrettelagt for i denne
planen,ofte kan være mer brukervennligog hyggeligennet samlaareal avsatttil leik eller
friluftsformål, bådemed tanke på vindforhold, men ogsåmed tanke på at blokkbebyggelseer en
attraktiv boform for den godt voksnedel av befolkningensom ofte setter pris på sosialtsamværi
godesolrikeuterom og på takterrasser.Man vurderer at planområdetsannsynligvisvil bli svært
ettertraktet som bolig for den eldre gardesidenman ofte ønskerå bo i en bolig med heis som ikke
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har behov for vedlikeholdnår man blir eldre. Derfor vurderer vi at denneplanensannsynligvishar
avsatt mer enn nok lekearealog felles utearealertil å dekkedet reelle behovet.Dette med grunnlagi
at kommuneni sine føresegnertil kommuneplanenhar stilt sværtstrengekrav til arealeravsatt til lek
og uteopphold.
• Solforhold 21. mars vårjevndøgn:
Vi har foretatt en kontroll av solforholdpå regulertelekearealervårjevndøgnkl 1500for å avklareom
det er tilstrekkeligsol på lekearealene.Her kan vi konstatereat alt lekearealpå området BAA1og
BAA2har 100 % sol kl 1500 på vårjevndøgn.

Illustrasjonenover visersolforholdfor lekearealenesomer plassertved byggeområdeneBAA1-BAA2

30

Planbeskrivelse
DetaljreguleringYtterlandII
Gbnr188/23, 90 og 100 med flere
Giskekommune
Dato: 14.09.18,rev. 29.10.18
__________________________________________________________________________________

Illustrasjonenover visersolforholdfor lekearealenesomer plassertved byggeområdeneBAA4.

For området BAA4konstaterervi at dersombygningerblir etablert med tillatt høydeog form
vil lekeplassenha tilgjengeligca 1161m2lekearealmed sol på vårjevndøgn.Dette utgjør i
overkantav 50 % av 1979m2 totalt regulert lekearealfor BAA4jf beregningover, og vi
vurderer at regulerte lekearealerfor BAA4har tilstrekkeligesolforholdpå vårjevndøgn.
• Turveier:Planområdethar ingen regulerte turveger,men det blir befestet i plankart og
med rekkefølgeføresegner
at det skalopparbeidesetoffentlig gangareallangssjøen
innenfor områdeBAA3og BAA4.Plasseringfor turstien er befestet med
bestemmelsesområde
i plankartet.
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• Lekearealerutenfor planområdet:Idrettsanlegget«Valdervoll»er plassertca 625 meter
gangavstandfra planområdet.Uteområdenehar en størrelsepå ca 30 dekar opparbeidet
areal og et regulert areal på ca 70 dekar.I forbindelsemed barnetråkkregistreringenble
området beskrevetsom et sværtbra samlingspunktfor barn og ungdom,spesieltfor de som
liker å spille fotball og deresvenner.

Kartillustrasjonenviserregulertelekearealeri nærområdetmed rød sirkelog grønnearealermed lilla

Man vurderer at Valdervollmed sin plasseringer innen rekkeviddeogsåfor beboerei
planområdetog kan fungeresom en god møteplassog som områdelekeplassfor større barn
og ungdombåde innenfor og utenfor planområdet.I tillegg finnes grønnearealeri nærheten
som kan benyttestil fri lek for de litt større barna.
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Planforslagfor naboområdet– ikke godkjent pr i dag. Regulertleik er markert med rød sirkel.

6.10 Sosialinfrastruktur

Man ser for segat barneskolebarnvil tilhøre kretsentil Valderøybarneskolesom er plassert
3,5 km fra planområdet.Ungdomsskolebarn
vil gå på Valderøyungdomsskolesom er
plassertca 3 km fra planområdet.Man ser for segat skoleskyssvil kunne avviklespå en grei
måte på grunn av områdetsplasseringi kollektivknutepunktet.
6.11 Planfor vann og avløp samt tilknytning til offentlig nett

Det er etablert offentlig vann og avløpfrem og forbi planområdet,og det skalutarbeidast
forprosjekt VA før egengodkjenningav planenjf. oppstartsmøtereferatet.
6.12 Planfor avfallshenting/søppelsug

Kommunenhar en ordning der restavfallhentesen dag i uken og papir og plast hentes1 dag
hver 4. uke. For områdeneBAA1,BAA2og BAA4ser man for segetableringav felles
nedgravdoppsamlingav husholdningsavfallfor boenhetene.Oppsamlingsarealet
blir
regulert med eget formål, og føresegnenesikrer at selveoppsamlingsenheten
kan graves
ned under byggeformål.For næringsdelenser man for segplasseringav oppsamlingav avfall
i nærhetenav lager og lasterampe.Fellesrenovasjonsarealskalmatrikkelføressom felles
areal.For området BAA3ser man for segat beboerneenten triller avfallsdunkerfrem til
oppstillingsplassfor innsamlingsom avtalesmed Årim, eller at man benytter segav ordinær
hytterenovasjonpå fellesoppsamlingsplass
ved Gjøsundneset.
6.13 Rekkefølgebestemmelser

Rekkefølgebestemmelser
stiller krav til opparbeidingav regulertelekeplasser,opparbeiding
av regulert gangveg(på grunn av at arealeter plassertinnenfor sikkerhetssonefor
kulturminne RpBo#1),opparbeidingav offentlig tursti i strandlinjen(RpBo#3),opparbeiding
av vegareal,støytiltak og renovasjonsareal.
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7 Konsekvensutredning
7.1 Med bakgrunni at regulert planformålhovedsakeligeri overensstemmelsemed overordnet plan
og gjeldendeplan for området, har man vurdert at det ikke er krav til konsekvensutredning.

8 Virkninger/konsekvenserav planforslaget
Her beskrivesog vurderesvirkningerog konsekvenserav gjennomføringav planen.Konsekvenser
beskrivesnår planenavvikerfra vedtatt oversiktsplan,temaplan,vedtatt retningslinje,norm eller
vedtekt eller når planenvil medførekonsekvenserfor natur, miljø eller samfunn.Eventuelle
avbøtendetiltak skalbeskrives.
8.1 Overordnedeplaner
Planforslageter generelti tråd med overordnedeplaner og vurderestil å ha liten virkningmed
grunnlagi dette. Tillatt BYAi planener i tråd med det ene kombinasjonsformåleti overordnet plan
(næring),men konkret planleggingav andre kombinasjonsformål(bolig) fører til at planlagtBYAved
gjennomføringblir betydeliglavereenn den gitte rammen,med bakgrunni at overordnet plan krever
avsettingav betydeligearealertil uteoppholdog leik.
8.2 Landskap
For området BAA1foreliggerdet ikke planer om endringav landskapeti forbindelsemed
gjennomføringav planen.Hovedsakliger det planlagtetableringav lekearealeri dette området som
et ledd i tilretteleggingfor nye boliger innenfor BAA1og BAA2.
I området BAA2er det pr i dag etablert p-plassover deler av byggeområdet.For øvrig er landskapet
noe bratt mot den eksisterendekommunalevegenYtterlandshamna.Man ser for segat ny
bebyggelseblir plassertmed 1. etasjeomtrent i eksisterendeterrenghøydeved p-plassen,og at deler
av parkeringsarealblir plasserti felles garasjehovedsakeligunder eksisterendeterrenghøyde.
Parkeringsgarasjen
kan muligensfå synligfasademot vest. Eksisterendeterreng rundt nye bygninger
i dette området vil antakeligikke bli særligendret i forhold til dagenssituasjon.
Grunnkarteter ikke oppdatert i forhold til terrenget i planområdetsvestligedel, særligi området
BAA3.I dette området er det den seneretid tatt utmasse, slik at terrenget er planert til en lavere
høydeenn opprinneligterreng, estimert til kote 2.0-3.5skråendeoppover mot vegen
Ytterlandshamna.
For området BAA3ser man for segat terrenget etter utbyggingvil få en høydepå ca 3.5, dvs en del
lavereplassertenn opprinneligterreng ville tilrettelagt for. Landskapetser ut som et masseuttaki
dag,og bebyggelsesom planlagtvil utgjøre en estetiskforbedring i landskapet.
OmrådetBAA4nord er planlagtutbyggetpå en slik måte at dersomman vurderer utbyggingi forhold
til opprinneligterreng, ville man vurdert at sørøstligdel av planlagtparkeringskjelleri nord ville blitt
34

Planbeskrivelse
DetaljreguleringYtterlandII
Gbnr188/23, 90 og 100 med flere
Giskekommune
Dato: 14.09.18,rev. 29.10.18
__________________________________________________________________________________
plassertunder terrenget. Sidendeler av terrenget er fjernet vurderer man at utbyggingog etablering
av uteområdervil medføreat området vil endresfra å være et masseuttakmed store sår i landskapet
til å fremstå som et opparbeidetog bebyggetområdemed innslagav grønneområder som blir avsatt
til lekearealerog felles uteoppholdsarealeri omtrent sammehøydesom opprinneligterreng samt på
garasjetak.
For terrenget ved planlagtbygningi områdeBAA4sør vurderer man at underetasjevil bli plassert
under eksisterendeterreng, og arealet sør for bygningenvil videreføresmed sammehøydesom i
dag,da som parkeringsarealog lekeareal.
Offentlig tursti som skalopparbeideslangssjøen,er planlagtplassertpå kote 2, både i området BAA3
og BAA4.Dette vil medføreat turstien og terrengetsør for turstien vil få et naturlig skille, sidennye
uteplasserlangsnye bygningersannsynligvisvil bli plassertpå ca kote 3.5.
8.3 Stedetskarakter vil bli betydeligendret i forhold til dagenssituasjon,men utbyggingbåde av
dette området og naboområdeti sørvesthar vært planlagti overordnetplan, som ogsåhar satt
rammenefor høydeog mulig størrelsefor bygningene.
Når planområdetBAA2er ferdig utbyggeter arealetendret fra å være del av kollektivknutepunkt
med dagligvare,hotell etc. og parkeringsareal,til å være et modernenærings-og boligområdemed
blant annet dagligvare,tjenesteytingog parkeringsgarasje.
Vår vurderinger at stedetskarakter blir
endret som forventet ut fra de overordnederammenesom er satt for området.
8.4 Byform og estetikk – Planområdetvil etter gjennomføringav planenendresfra å ha mye
ubebygdareal der deler av arealet har sår i landskapetetter masseuttak,til å bli bebyggetmed en
stor grad av større bygninger,i tillegg til noen få mindre frittliggende enheter. Vår vurderinger at
utbygginger som forventet ut fra de overordnederammenesom er satt for området.
8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi
Arealet som har sikkerhetssonefor kulturminne rekker så vidt innenfor planområdeti området som
pr i dag er regulert til gangveg.Man har foreslått å videreføreformålet gangvegi dette området,og
har foreslått å merke arealet som RpBo-område.I ogmed at dette kulturminnet er håndtert innenfor
planarbeidetfor naboarealeti sør er det planlagtå søkedispensasjonfra Riksantikvarenfør
utbygging.
For øvriger det ikke registreringerav kulturminner innenfor planområdet.Vi vurderer at
gjennomføringav planenvil gi liten virkningunder forutsetningav at kulturminnemyndighetene
godkjennerinngrepi sikkerhetssonenfør arealet blir nytta som regulert.
8.6 Forholdet til kravenei kap. II i Naturmangfoldloven
• Naturverdier,biologiskmangfold,verdifull vegetasjon,viltinteresser,økologiskefunksjonerosv.
Man vurderer at planforslagetikke utgjør virkningfor ovennevnteforhold fordi det ikke finnes
registrerte forhold vedr. ovennevntefaktorer.
8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk
– Områdethar ikke vært i bruk som rekreasjonsområde
unntatt arealet som videreføressom småbåthavn,og sistnevnteområde endresikke.
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Byggeområdenefor øvrigvil bli tilrettelagt med uteoppholdsarealerog gangarealerfor både
fastboendeog for turister, og man vurderer derfor at gjennomføringav planenvil medvirketil
bedredeforhold for rekreasjonsbruk,dvs positiv virkning.
8.8 Uteområder
Positivvirkningsidenen stor del av områdetseksisterendeuteområderer planlagtopparbeidetsom
godeog brukbareuteoppholdsarealer.Arealeneved sjøenblir opparbeidetmed gangtraseog
utearealer,slik at det blir totalt sett en kraftigforbedring i forhold til dagenssituasjonnår det gjelder
uteområderetter gjennomføringav planen.
8.9 Trafikkforhold
• Vegforhold–Nyeadkomstvegerer regulert inn i plankartet.I tillegg skaleksisterendevegsystem
benyttesvidere.
• Trafikkøkning/reduksjon–Med tilretteleggingfor inntil 84 nye boenheterer det klart at det vil bli
trafikkøkningi området, særligi forbindelsemed transport til skoleog arbeid.Man vurderer i den
forbindelseat det er sværtpositivt med nærhet til kollektivknutepunkt,slik at mulighet for
begrensningav bilkjøringblir til stede,avhengigav rutetilbudet i kollektivtrafikken.Man ser ogsåfor
segat fremtidig mulighet for hurtigbåtanløptil planområdetvil bidra til reduksjonav biltrafikk fra
området. Overordnetvurderer man at ovennevnteforhold medvirkertil at virkningved
gjennomføringav planenblir positiv sett i forhold til gitte rammer for området.
• Kollektivtilbud– Positivvirkning.Nye beboerekan benytte eksisterendekollektivtilbud.
Gjennomføringav planenvil ogsåkunne bidra til nye muligheteri forhold til mulighet for etablering
av for eksempelrutebåtanløpi havnaved BAA4.
8.10 Barnsinteresser
• RPRfor barn og planlegging– Virkningved gjennomføringav planenblir at beboereinnenfor
planområdetfår dedikertenærlekeplassermed en størrelsei tråd med kommunensnorm for denne
type bebyggelsesområder.
8.11 Sosialinfrastruktur
• Skolekapasitet– Utbyggingav planområdetmed dettillatte antall boenhetervil bidra til en økningi
antall skolebarninnenfor kretsen.Man vurderer samtidigat boenheteneblir svært attraktive for
personersom ikke er småbarnsforeldre,rett og slett fordi det ifølge tradisjonener mangesom
ønskerå bo i leilighet når de når en vissalder for å slippeansvarfor vedlikeholdav hageog hus.Vi
har ikke kjennskaptil begrensningeri skolekapasitetfor dette området i forbindelsemed varslingav
oppstart detaljregulering.Man vurderermed dette at gjennomføringav planenvil gi middelsvirkning
i forhold til skolekapasitet.
• Barnehagekapasitet
- Utbyggingav planområdetmed det tillatte antall boenhetervil bidra til en
økningi antall barnehagebarn.Barnehagerer ikke bundet av kretser på sammemåte som
barneskolene,slik at kapasitetenkan vurderessamlet.Noen barnehagerønskerå utvide driften i tråd
med økt behov,og vi vurderer at behovfor økt kapasitetmå vurderesav kommunenårlig i takt med
gjennomføringav planen.Man vurderer med dette at gjennomføringav planenvil gi middelsvirkning
i forhold til barnehagekapsitet.
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8.12 Universelltilgjengelighet
Man ser for segat de fleste utendørsarealene,bådefelles uteoppholdsarealerog regulerte
lekearealer,vil kunne opparbeidesslik at de vil være tilgjengeligefor alle, dvs med en tilkomst med
hellingsgradpå mellom 1:15 og 1:20. Viderevurderer vi at hoveddelenav planlagtbebyggelsevil bli
etablert i tråd med forskriften, dvsmed heistil alle boenheter.Ogsåarealet BAA3kan etableresmed
tilgjengeliginngangsparti.Genereltvil etableringav boliger i området gi en positiv virkningi forhold
til universelltilgjengelighet.
8.13 Energibehov energiforbruk
Etableringav ny næringsbebyggelse
og ny boligbebyggelsevil kreve økt energiforsyning.Bygningene
vil ellers bli byggeti henholdtil gjeldendekrav i tek17, og energiforbrukvil værei tråd med gjeldende
normer. Mørenett har oversendtkart med sineanleggi området i forbindelsemed varselom
oppstart. Planføresegnene
tilrettelegger for etableringav trafo innenfor planområdetder det er
behovfor dette. Med grunnlagi ovennevntevurderer vi at gjennomføringav planenikke gir vesentlig
virkningi forhold til energibehovog energiforbruk.
8.14 ROS
• Rasfare– Ingenvirkningjfr kap. 5
• Flomfare–Føresegnerinneholderbestemmelsesom sikrer lavestekotehøydefor overkantgulv på
3.6 m for bebyggelsesom ikke er byggetfor å tåle flom. Med grunnlagi dette vurdererman at
gjennomføringav planenikke får særligvirkning.
• Vind–Føresegnsikrer prosjekteringmed tilstrekkeligvindlast.Dette medførerat gjennomføringav
planenikke får særligvirkning.
• Støy–Støyvurderingdokumentererog sikrer at lekearealerog boenheteretableresi tråd med
gjeldenderegelverk.Med bakgrunni dette vurdererman at gjennomføringav planenikke gir særlig
virkningi forhold til støyproblematikk.
• Luftforurensning–Ingenvirkningjfr kap. 5
• Forurensningi grunnen–Ingenvirkningjfr kap. 5
• Beredskapog ulykkesrisiko–Ingenvirkningjfr kap. 5
8.15 Jordressurser/landbruk–Ingenvirkningjfr kap. 5
8.16 Tekniskinfrastruktur
• Vannog avløp– Tilkoblingtil eksisterende– ingenkjent virkningjf. Kap.5.
• Trafo–Tilkoblingtil eksisterende– ingenkjent virkningjf. Kap.5.
8.17 Økonomiskekonsekvenserfor kommunen
Man ser for segat det kan søkesom kommunalovertakelseav nye offentlige vegerog deler av
tekniskinfrastruktur.
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8.18 Interessemotsetninger
Sidenkommuneplanener endeliggodkjent,har man valgt å forholde segtil dennei planarbeidet,og
tillatt sammeantall etasjersom kommuneplanentilrettelegger for i hoveddelenav planområdet,
samt tillatt kombinasjonsformålinkludert boligformåli strandsona.
8.19 Avveiningav virkninger
Planforslagettilrettelegger for etableringav ca 80 nye boenheterinnenfor planområdet,som er
tilrettelagt som kollektivknutepunkti kommuneplanen.Man vurderer at arealutnyttingener god, og
at arealbrukenfor øvrig stort sett er i tråd med overordnet plan. Vi vurderer at det innenfor
planområdetikke foreliggernaturfarer eller andre forhold som ikke kan løsespå en god måte. Planen
tilrettelegger for økt bruk av kollektivsambandetder det ogsåvil være praktiskmulig å etablere kai
for hurtigbåtanløp.Planforslagetvurdereså utgjøre en positiv virkning,særligi forhold til nye
boenheter,i forhold til handelog næringsvirksomhet,og i forhold til turisme.

9 Innkomne innspill
9.1 Merknader til oppstart av planarbeidet
Fylkesmanneni Møre og Romsdal:
1) Forutsetterat strandsonaikke blir privatisert og at det blir byggegrensemot sjø som
tilrettelegger for allmenntilgjengelighetmellomboliger og sjø.
2) Minner om at ROS-analyse
må utarbeides.
3) Forutsetterat barn og ungesinteresserblir ivaretatt, visertil gitte retningslinjer.Planenskal
sikreetableringav leikeplassved rekkefølgekravved etableringav 5 eller flere boenheter.
Planbeskrivelsen
skal utrede virkningerplanenvil få for barn og ungeog gi oversiktover
leikeareali området.
4) Eventuellestøytiltak skal innarbeidesi plankart og føresegner.
Kommentar:
1) Plankartog føresegnersikrer etableringav gangareali strandlinjasom blir tilgjengeligfor
allmennheten.
2) ROS-analyse
er implementert i planbeskrivelsenog det er vedlagtsjekklistefor ROS.
3) Plankartog føresegnersikrer at alle boenheterhar tilgangtil en nærlekeplassi tråd med
kommuneplanensføresegner.Planbeskrivelsen
beskrivervirkningeri forhold til barn og unge
ved gjennomføringav planen,samt illustrerer plasseringfor regulerte lekearealeri
nærområdet.
4) Støysituasjonener utredet og støyvurderingbeskriverat det er mulig å skjermebåde
bygningerog lekearealuavhengigav hverandre.
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Møre og Romsdalfylkeskommune:
1) Vurdererat 1900m²detaljhandelpå Ytterlandkan værefor høyt, da det vil kunneha negative
konsekvenserfor etableringav nytt kommunesenterpå Gjøsundet.Varslerat
fylkeskommunenvil fremme motsegndersomplanprosessen
viserat slikekonsekvenserer
reelle.Forutsetterat føringanei kommuneplanvil værefastsatt før sluttføring av
detaljreguleringen.
2) Barnog ungemå sikrestilstrekkeligutearealfor oppholdog leik utendørs.Visertil
kommunensutkast til norm for leikearealog friområder. Minner om at leikearealskal ha
minimum10 metersbreddeog vurdererat uteoppholdsarealikke bør værevesentligsmalere
enn 10 meter. Rådertil at areal til biltrafikk og parkeringblir skilt fra areal til ferdselmellom
bolig, uteareal og leikeplass.Gir råd vedr. boligtyper/uteareal.Gir råd vedr. hvor mye sol det
bør værepå leikearealog uteareal ved vårjevndøgnkl 1500.Gir info vedr.vanligetidspunkt
for vurderingav solforholdandre årstider + info vedr.utforming av leikeplasser.Motsegntil
planforslagetvil bli vurdert dersomkommuneikke har sikra tilstrekkeligeog egnedearealer
for uteoppholdog leik.
3) Minner om varslingspliktendersomdet blir oppdagetautomatiskfreda kulturminneunder
opparbeiding.Ikke krav til arkeologiskregistreringi området.
Kommentar:
1) For næringsarealinnenfor planområdetgjelder kommuneplanensføresegner.
2) Nærlekeplasserer regulert inn i plankartet i tråd med kommuneplanenkrav til arealstørrelse.
Fellesuteoppholdsarealer beregneti tråd med kommuneplanenskrav til arealstørrelse.Når
det gjelder kommuneplanenskrav til områdelekeplass,vurdererman at idrettsanlegget
Valdervollkan brukessom områdelekeplassfor planområdetsidendette alleredeer en
anerkjent møteplassfor nærområdetmed tilstrekkeligstørrelse.Solskjemafor lekeplasser
med beregningav solforholdpå vårjevndøgnkl 1500er imlementert i planbeskrivelsenog
viser at alle byggeområderstetter kravet til sol på vårjevndøgn.
3) Det er tatt inn en paragrafsom sikrer varslingav automatiskfreda kulturminner hvis disse
blir oppdagetunder graving.
Statensvegvesen:
1) Minner om at kryssog avkjørslermå etableresi tråd med håndbøkerog normaler.
2) Planenmå tilrettelegge for godeløsningerfor mye trafikanter.
3) Ønskerå sette av sideterrenglangsFV658 for å etableretilstrekkeligtrygghetssoneog ber
om at grensefor vegformålblir lagt 8 meter fra kjørebanekantmed bakgrunni fartsgrensa
på 80 km/t.
4) Det må tas hensyntil støy i tråd med regelverkT-1442.
Kommentar:
1) Kryssog avkjørslerer regulert i tråd med anvisningeri håndbøker.
2) Det er regulert inn fortau fra arealenei vest og frem til kollektivknutepunktet.Fortauet
passererplanlagtnybyggi nordøst,og vil bli knyttet sammenmed gangvegarealinnenfor
byggeområdet.
3) Sideterrenger avsatt,og formålsgrensefor veg er plassert8 meter fra kjørebanekant.
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4) Støyvurderinger utarbeidet og rød og gul støygrenseer lagt inn i plankartet.
NVE:
Ingeninnspill.
Kystverket:
•
•

Gir råd dersomplangrensenskullebli utvidet til åinkludere sjøareal.
Vurdererat det i planarbeidetmå vurderesom et erbehov for vurderingav sikkerhetog
forurensningsfareknyttet til ulykker/uhelli tilstøtendesjøområderog hva de påregnelige
konsekvensene
vil værefor næringsinteresser,
samfunnog natur.

Kommentar:Plangrenseninkluderersjøareali tråd med overordnet plan, men det er kun planlagten
begrensetutfylling i sjø.Når det gjelder spørsmålom forurensningsfarei sjøen,vurderer vi at
eventuellekonsekvensenehovedsakeligvil påvirkesjødelenav planområdetpå lik linje med øvrige
sjøarealeri kommunen.Det er ingenregulerte naturarealerinnenfor planområdet.Man vurderer at
det i forbindelsemed dette planarbeidetikke er behovfor vurderingav sikkerhetog
forurensningsfareknyttet til ulykker/uhell i tilstøtende sjøområderfordi dette forholdet er vurdert på
overordnet nivå som for kommunenfor øvrig.
Miljø og kultur – Giskekommune:
•
•
•

•
•
•
•
•

Positivtil utvikling av kommunen.
Minner om behovfor grønnekorridorersom kan stimuleretil økt andelmyketrafikanter.
Ber om at det sikresgodetilkobling mellom gang ogsykkelvegeri planområdetspesieltbort
mot Valdervoll,vestovermot Giske,inn mot eksisterendeboligområdeog dagens
småbåthavn.
Gir råd vedr. plasseringav offentlige uteområder.
Minner om at småbåthavnaer registrert som viktig friluftsområdeog ber om at båtfolket, de
som bader og myketrafikanter blir ivaretatt.
Behovfor båtutslipp/-kjøringbør ivaretas.
Undrerpå om det kan væremulig å få etablert fiskeplassermed universellutforming.
Allmennhetenmå uansettsikrestilkomst til strandsonen.

Kommentar:Tilretteleggingfor grønnekorridorer og myke trafikanter er ivaretatt og fremgårav
illustrasjonersom er implementert i plandokumentene.Småbåthavnenvidereføressom i dag.Når
det gjelder etableringav fiskeplassermed universellutforming, vurderer vi at dette vil kunne
gjennomføresdersomplanenetableressom foreslått. Allmennhetener sikret tilkomst til
strandsonenved at det er avsatt areal for plasseringav offentlig gangareali strandsoneni tillegg til at
det er gitt en rekkefølgeføresegn
som sikrer opparbeidingav turstien her.
Barnerepresentant:
•
•
•

Må leggetil rette for godeforbindelserfor myketrafikanter. Tryggeløsningerfor mjuk ferdsel
.Gangog sykkelvegfra Skjongholmenbør fortsette iYtterlandsområdetmot Skjong,
Valdervollog Ytterland.
Skjongbarnehagesturrute registrert i barnetråkkmå tas hensyntil.
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• Behovfor mer oversiktligadkomstmot bussterminalenfor barn og ungefra Skjongsida.
• Godevilkår for parkeringav syklerbådefor ansatte og besøkendei området.
• Kommuneneslekeplassnormmå leggestil grunn og må seesi sammenhengmed areal i
nærområdet.
• Visertil barnetråkkregistreringene
og ber om at det i nærhetenav avmerketområdefor leik
blir lagt til rette for leikeapparat/møteplass/variertfysiskaktivitet.
• Bør leggestil rette for godekoblingermellom planområdetog nærområdersom blir brukt til
tur/rekreasjon.
• Parkeringfor bevegelseshemma
i nærhetenav turveger.
• Tilretteleggingfor uformellemøteplasserflere stederinnenforområdet med bord, benkerog
beplantning.
Kommentar:Planforslagettilrettelegger for gangvegsystem
som knytter sammenhele planområdet,
inkludert arealet langssjøen.Skjongbarnehagesturrute vil etter gjennomføringav planenleggesvia
den planlagteturstien langssjøen.Planføresegnene
sikrer etableringav parkeringsarealfor sykler.
Lekeplassnormen
er lagt til grunn ved etableringavlekearealer,og vi har vurdert grønnearealeri
nærområdeti den sammenheng.Vi har lagt til rette for mye lekeareali området der det er registrert
område brukt til leik i barnetråkkregistreringene.
Vi forholder ossellers kun til arealeneinnenfor
planområdetmen har tilrettelagt for trygg ferdsel gjennomhele planområdetfor myke trafikanter.
Parkeringfor bevegelseshemma
vil generelt bli etablert i tråd med overordnedekrav. Dersomdet blir
etablert boliger i planområdetvil dette medføreetableringav godefelles utearealer.Det er
sannsynligat sammevil skje dersomdet blir etablert kun næringsbebyggelse,
sidenturisme og
besøkendegenereltvil få økt trivsel ved slikeetableringer.

Folkehelsekoordinator:
•

•
•
•

•
•

Flott områdeog positivt med helhetligplanleggingav bådehavn,næring,parkering,
butikk/forretning, bustadog rorbu/naust. Ønskerå plasseremye av parkeringsplassene
under
bakken.Ønskerikke store og asfalterte flater.
Planenmå seesi sammenhengmed YtterlandParksærligmed hensyntil trafikk/vegsystem.
Foreslårgangbrutil Litleholmen.
Vurdererat området kan bli attraktivt som boligområdeforutsatt godt utforma uterom.
Uterom integrert mellom bygningerog havet kan værelike naturlig som et samlaeget areal
for uteopphold.Med god belysningvil området framstå som trygt. Områdetvil kunnebli et
attraktivt områdeå oppholdssegi uavhengigav om her blir boliger eller ikke pga muligheter
for fiske,spiseis, se på båter, gå tur etc.
Vurdererat redusertfartsgrensepå fylkesvegenville vært positivt med tanke på støy,trivsel
og trygghet for myk ferdsel.
Må se på ferdselsårerfor myketrafikanter for å økesjansenfor at for at flere vil gå eller
sykle.

Kommentar:Planentilrettelegger for etableringav inntil 2 etasjer under bakkentil parkeringsareal,
men man har vurdert at det i tillegg til dette vil værebehov for en del parkeringpå bakkenivå,og har
derfor tilrettelagt for dette i den nordlige delen av planområdet.YtterlandParkønskerå være adskilt
fra denneplanen,og man har ikke planlagtfelles vegermed naboplanen.Litleholmener plassert
utenfor planområdet,og man har derfor ikke vurdertgangbru i denne planen.Man vurderer at det er
mulig å opparbeidegodeuterom jf. illustrasjonenesom er vedlagtplanforslaget.Redusert
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fartsgrensehaddevært sværtpositivt for planområdet,men dette er utenfor vår myndighettil å
foreslå.Ferdselsårerfor myke trafikanter er regulert inn i plankartet i tillegg til gangvegsystemer
innenfor byggeområdene.
Mørenett: Har ingenmerknadertil planenmen senderkart som viserderesanleggi området.
Kommentar:Merknadener notert, og kartet er implementert i planbeskrivelsen
Årim:Gir generelleråd vedr. renovasjonsløsninger
og vil gi konkreteråd i forbindelsemed utarbeiding
av renovasjonsteknisk
plan.
Kommentar:Innspilleter notert, og renovasjonstekniskplan vil bli utarbeidet i forbindelsemed
byggesøknad.
Harry Blomvik:
Informererom at det er planlagt verksteddrifti egenseksjon,og at planenmå ivareta dette forhold.
Har spørsmålvedr. formålenenæringog industri og hva dissetilrettelegger for i planen.
Kommentar:Planføresegnene
tilrettelegger for at eksisterendeverksteddrift kan videreføresi
sammeform som i dag.
Mona Ytterland:
Vurdererat den varsledeplanenvil grensetil planen«YtterlandPark»og ber om at planenei
fortsettelsenblir 2 uavhengigeplaner.
Kommentar:Planeneblir utarbeidet hver for seg.

10 Avsluttende kommentar
Planforslagettilrettelegger for etableringav et nytt kombinert bolig- og næringsområdeder deler av
utearealenefår en parkmessigopparbeidingmed god tilretteleggingfor myke trafikanter og offentlig
kommunikasjon.Innenfor planområdetkan det etableresoffentlig gangveg,havnfor passasjertrafikk,
gjestebryggermed sanitærfasiliteter,sjøbadanlegg,restauranter,hotell og overnatting,fritidsboliger
eller rorbuer for overnatting,dagligvarebutikkerog annenhandelsvirksomhet,offentlig og/eller
privat tjenesteyting.Områdeter plassertsolrikt og med godeutsiktsforholdi forhold til sjø og natur,
og gir mulighet til å kunnebidra i forhold til turisme i tillegg til å gi fastboendeet godt botilbud. Vår
vurderinger at denneplanenvil utgjøre et positivt tilskudd for kommunen.

Ålesund,14.09.18
Rev.29.10.18

SindreØen
proESSAS

Maria H. Skylstad
proESSAS
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