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 Oppsummering merknader til melding om oppstart 

Det ble varslet om oppstart med regulering 18.november 2019. med frist 21.desember samme året.  

Etter fristen var ute hadde 4 parter kommet med merknader og innspill til planarbeidet.  

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (FMMR),      16.12.2019 

Fylkesmannen har generelle merknader til planarbeidet på følgende tema: 

ROS-analyse; Støyvurdering; Barn og unge 

Merknad Kommentar 
Det må gjennomføres risiko- og sårbarhetsanalyse Tas til følge. FMMR sin sjekkliste ble 

allerede brukt i planinitiativet 
Planområdet ligger i gul støysone til Kvalvågveien. 
Støyforholdene må avklares 

Tas til følge. Det vil gjennomføres en 
støyvurdering. Nødvendige støyreduserende 
tiltak vil fastsettes i planforslaget.  

Barn og unges interesser skal ivaretas. Det 
henvises til veileder T-1514 og T-02/08 og FMMR 
sin lekeplassråd. Nye boligområder skal ha min. 
50 m2 lekeareal/boenhet. Innen 50 m fra alle 
boenheter skal det være en nærlekeplass på min. 
200 m2. Opparbeidelsen må sikres gjennom 
rekkefølgekrav.  

Tas til følge. Det vil avsettes tilstrekkelig og 
egnet areal til lek og uteopphold. 
Gjennomføring og opparbeiding vil sikres 
gjennom  rekkefølgebestemmelser. 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE),      16.12.2019 

NVE har generelle merknader til planarbeidet på følgende tema: 

Flom, erosjon og skred; Vassdrags- og grunnvannstiltak; Energianlegg; råd til bruk av tilgjengelige 
kartverktøy 

Merknad Kommentar 
Planen skal ha tilstrekkelig sikkerhet mot skader fra 
flom, erosjon og skred. Hensyn til klimaendringer skal 
også vurderes. 

Tas til følge. Farepotensialet vil vurderes 
gjennom ROS-analysen. Dersom 
nødvendig vil fagkyndige tilknyttes og 
avbøtende tiltak fastsettes i planen.  

Større tiltak kan utløse konsesjon etter 
vannressursloven.  

Tas til orientering 

Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller 
har konsesjon etter energi- og vassdragsloven. Evt. 
berørte energiselskap skal involveres tidlig i 
planarbeidet 

Tas til orientering 
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Statens vegvesen (SVV),         17.12.2019 

SVV har konkrete merknader til planarbeidet på følgende tema: 

Planområdets egnethet til boligformål; Støy, lekeplass og trafikksikkerhet; Byggegrense; Utforming 

Merknad Kommentar 
Planområdet ligger tett inn mot fylkesveger og gjør 
området mindre egnet til boligformål. Nærhet til 
kollektivholdeplasser, gang- og sykkelveger og ny 
barneskole gir likevel gode betingelser. 

Tas til orientering 

Planområdet må vurderes iht. vegtrafikkstøy, barns 
lekeareal og trafikksikkerhet opp mot nærhet til 
fylkesveger. Avbøtende tiltak må vurderes 

Tas til følge. Planens virkninger og 
trafikksikkerhet vurderes i 
planbeskrivelsen. Dersom nødvendig vil 
avbøtende tiltak fastsettes i planen.  

Byggegrense mot fylkesveg må vises i plankartet – nye 
boliger skal ikke være nærmere 30 m fra senterlinje.  

Tas til følge. 

Vegsystemet må reguleres i tråd med N100. Tas til følge. 

Møre og Romsdal fylkeskommune (MRF),      21.12.2019 

Fylkeskommunen har ingen konkrete merknader til planoppstart.  

Merknad Kommentar 
Det bør ikke etterlates «unaturlig hull» mellom reguleringsplaner i området. Tas til orientering 
En vil ha fokus på barn og unge og hvordan planforslaget dokumenterer 
tilstrekkelig kvalitet på felles utearealer 

Tas til orientering 
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