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Saken legges frem for plan- og bygningsrådet med følgende forslag til vedtak:
Rådmannens innstilling
Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11, vedtar plan- og bygningsrådet å legge
detaljreguleringsplan for Våttåbukta, datert 29.10.2018 og sist revidert 23.1.2019, ut til
offentlig ettersyn i seks uker, med de endringer som er tilrådd av rådmannen.
Saksopplysninger
Saken gjelder 1. gangs politisk behandling av privat forslag til detaljregulering av
Våttåbukta. IKON Arkitekt og Ingeniør AS fremmer planen på vegne av Elisabeth og
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Helge Strand, samt Nadia og Kenneth Strand Stubø som i fellesskap eier Kvalvikveien
257 og 259. Formålet med planen er å få oppført to boliger/boligenheter, samt
omdisponering av den eksisterende boligen til garasje/uthus med overnattingsmulighet.

Bakgrunn
I oversendelse fra IKON datert 29.10.2018, vart det fremma privat forslag til
reguleringsplan for Våttåbukta (detaljregulering). Komplett planforslag er mottatt
23.1.2019.
Formålet med planen er å få oppført to boliger (til sammen to boenheter), samt
omdisponering av eksisterende bolig til garasje/uthus med overnattingsmulighet. Som
adkomst foreslås ny veg tilknyttet eksisterende felles veg som tar av fra Kvalvikveien.
Den nye vegen blir også felles privat, og skal gå i nordlig retning til de nye tomtene. Ny
veg utløser samtidig eksisterende boligeiendom GID 122/34, ved at denne får adkomsten
på nordsiden av huset. I dag har den sin adkomst forbi hovedbrukets våningshus og
låve, og ender ved garasjen som ligg på et høyere plan enn inngangen på huset. Huset
forutsettes derimot avviklet som boligbygg, og skal benyttes som uthus med
overnattingsmulighet.

Fig.1: Planområdet ligg på Freiøya ved Våttåbukta, øst for Rensvikområdet. Én eksisterende bolig
med garasje og uthus, er innenfor planområdet. Våningshus og låve ligg utenfor planområdet.
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Planstatus for området

Planområdet er i dag uregulert
grunn. Kommunens arealdelplan
(2009 – 2020) angir storparten
av planområdet som framtidig
boligareal. Mindre deler av
planområdet mot sjøen er
avsatt som LNF-område.

Fig.2: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel over området.

Eksisterende og oppstartede planer i nærheten:





Omsundet, reguleringsplan, godkjent 12.3.1980. Dette boligområdet ligger i
luftlinje over 250 meter sørvest for planområdet.
Sæterenga boligområde, godkjent 6.5.1997. Området ligger vest for og grenser til
Omsundet boligområde.
Nerdalen avløpsrenseanlegg, godkjent 23.6.2015. Detaljregulering for
kloakkrenseanlegg med vegløsning, beliggende over 180 m øst for planområdet.
Sæther boligområde. (oppstartet) Forslaget til dette boligområdet ligger i luftlinje
rundt 400 meter vest for Våttåbukta, og vest for Omsundveien. Dette er foreslått
utbygd med minst 250 boliger, men planarbeidet har stoppet opp.

Planprosess





Oppstartsmøte ble avholdt 19.4.2018. Administrasjonen anbefalte oppstart av
planarbeidet, og vurderte tiltaket til ikke å falle inn under «Forskrift om
konsekvensutredning».
Varsel om oppstart til offentlige myndigheter og naboer sendt 20.6.2018. Varsel
om planoppstart ble annonsert i Tidens Krav uken etter. Frist for å komme med
kommentarer/innspill ble satt til 10.8.2018.
Informasjonsmøte for naboer og evt. andre, ansees ikke som nødvendig da
varslingen om planens oppstart, samt forestående offentlige utleggelse/høring,
synes å være tilstrekkelig opplysende for saken.
Planlegger valgte den 10.1.2019 å stoppe saken på grunn av endret plangrep.
Kommunen mottok nytt planmateriale den 23.1.2019.
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Medvirkning, vurdering av innkomne merknader
Etter varsel om oppstart 20.6.2018 kom det inn seks innspill, fem fra offentlige instanser,
og én fra privat. Innspillene er referert og kommentert av planlegger i planomtalen, samt
av rådmannen i dette saksframlegget. Innspillene/merknadene er vist nedenfor og
gjennomgås i saken. I sin helhet følger de som vedlegg til saken:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 12.7.2018
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 12.7.2018
Statens vegvesen, datert 25.6.2018
Noregs vassdrags- og energidirektorat, datert 2.7.2018
Mattilsynet, datert 11.7.2018
Ann Karin Sæther, e-post 9.7.2018

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 12.7.2018

Fylkesmannen bemerker at det gjennom sjekklista for ROS er noen forhold som må
avklares nærmere gjennom planarbeidet. Som eksempel er vannforsyning, avløp og
slukkevannforsyning. Dersom det er nødvendig med tiltak for å sikre risiko/sårbarhet, må
tiltakene sikres gjennom planen. Fylkesmannen gjør videre oppmerksom på at
planområdet ligger under marin grense, og at deler av dette derfor ligger i område med
stor mulighet for marin leire. (Jfr. NGU sitt løsmassekart) Den potensielle faren må
avklares nærmere, før en kan avkrefte faren for ustabil grunn skriver fylkesmannen.
Fylkesmannen viser til NVE sin veileder «Sikkerhet mot kvikkleireskred», og varsler
innsigelse dersom avdekt risiko/sårbarhet ikke blir ivaretatt tilstrekkelig i planen.
Planleggers/tiltakshavers vurdering av fylkesmannens merknad:



Forhold som er avdekket i ROS-sjekkliste er vurdert og avklart gjennom revidert
planbeskrivelse.
Viser til kap.6.13 i planbeskrivelsen for vurdering av grunnforhold, og faren for
ustabile masser.

Rådmannens kommentar:
NVE har den samme kommentar som fylkesmannen ang. potensiell fare for løsmasse/kvikkleireskred. NVE ble etter at det viste seg at planlegger ikke hadde mottatt deres
innspill/ kommentarer ang. dette kontaktet, da kommunen ønsket en uttalelse fra NVE
ifm. at Ros-analysen ikke inneholdt en tilstrekkelig vurdering av løsmasse/kvikkleireskred.
NVE svarte i e-post 18.12.2018 følgende: «På side 14 i planomtalen er det gjort ei
vurdering av grunnforholda basert på synfaring/lokalkunnskap som konkluderer med
stabile grunnforhold. Vi har ikkje merknader til momenta som er skildra. Sjølv om
området ikkje er vurdert av fagpersonar med kompetanse i geoteknikk, vil påvising av
fast fjell slik det er vist, utelukke fare for områdeskred av kvikkleire. Viss vi skal peike på
noko med vurderinga, må det vere at det ikkje er gjort ei vurdering av terrenget der det
er lausmassar, jf. NVE sin rettleiar 7/2014 - pt. 5 i kap. 4.5. Dersom det stemmer med
fast fjell som skissert i fig. 122 vil det likevel ikkje vere «utløp» for skred frå sørvest.
Oppsummert vil vi ikkje ha vesentlege merknader til vurderinga som er gjort.»
Planen som nå blir lagt ut til offentlig ettersyn tar opp i seg Fylkesmannen og NVE sine
merknader ved oppstart. I forhold til planutkastet som NVE uttalte seg til, har planlegger
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nå foreslått at planen hjemler for en bolig lengre ut på brinken (dvs. i område BSF1_a).
Rådmannen ber NVE å gjøre en ny vurdering av ny boligplassering (plassering av bolig
på område BFS1_a) under høringen.
Brannslukking baseres på medbragt vann fra tankbil, samt uttak av tilgjengelig
slukkevann fra 63mm vannledning. For å muliggjøre uttak etableres vannkum med
brannventiluttak på eksisterende ledning som vist på vedlagt teknisk plan B101.
Opparbeiding av kommunaltekniske anlegg er sikret i planbestemmelsene § 6.2.
Rådmannen ber brannvesenet under høring spesielt vurdere dette med slokkevann og
veiadkomst bort til feltet.
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 12.7.2018

Ang. lekeplasskrav: Fylkeskommunen reiser ikke innsigelse med utgangspunkt i
lekeplasskrav når det gjelder bare to boligenheter. Som nevnt i referatet fra
oppstartsmøte, inngår boligene som utfylling i et allerede etablert bomiljø.
Fylkeskommunen vil likevel oppfordre til at planbeskrivelsen redegjør for
reguleringsstatus og eventuelle tilrettelegginger i nærheten.
Ang. automatisk freda kulturminner: Fylkeskommunen vurderer planområdet til å ha
potensiale for funn av ukjente, automatisk freda kulturminner. Denne vurderinga er
særlig knytta til funn i nærområdet og typiske lokaliseringsfaktorer for funn fra blant
annet steinalderen (terrengutforming, høyde over havet, etc.). Fylkeskommunen vil på
grunnlag av dette stille krav om arkeologisk registrering, jfr. § 9 i kulturminnelova.
Planleggers/tiltakshavers vurdering av fylkeskommunens merknad:
• Nærmeste større offentlige lekeplass er lokalisert ved Frei ungdomsskole, ca. 800 m fra
planområdet. Det er i bestemmelsene stilt krav om at det skal sikres tilstrekkelig egnet
uteoppholdsareal for barn- og unge på egen tomt. Uteoppholdsarealet skal være egnet
for rekreasjon, lek og aktivitet for ulike aldersgrupper, og legges til en flat og solrik del
av tomten. Uteoppholdsarealet skal min. utgjøre 100 m2 pr. tomt.
• Det er gjennomført arkeologiske registreringer innenfor planområdet uten funn av
automatisk freda kulturminner.
Rådmannens kommentar:
Tomtene er store og har gode kvaliteter, og vil få tilstrekkelig lekeareal (25 m2 pr enhet
jfr. bestemmelser i kommuneplanens arealdel).
Det ble foretatt arkeologiske undersøkelser i området i perioden 3.-7.9.2018. Møre og
Romsdal fylkeskommune utarbeidet rapport som var ferdigstilt 2.11.2018. Konklusjonen i
rapporten er at reguleringsplanen ikke er i konflikt med automatisk freda kulturminner.
Statens vegvesen, datert 25.6.2018

Planforslaget synes å være tilnærmet ferdig før det er meldt oppstart. Mulighetene for å
kunne komme med innspill kan derfor oppleves å være avgrenset. Det kan synes
vanskelig å oppnå krav til frisikt og geometrisk utforming på grunn av høydeforskjellene
inn mot fylkesvegen, med murer, gjerde, renovasjonsdunker, fylkesvegens kurvatur osv.
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En bør derfor vurdere alternative adkomster eller omlegging av avkjørselen. Plangrensen
må i så fall utvides.
Avkjørsel fra Fv268 må tilfredsstille dagens tekniske krav jfr. N100, N101 og V121 og
være godkjent av Statens vegvesen før øvrige arbeider kan igangsettes, dette må sikres
gjennom rekkefølgebestemmelsene. Kommunen må ikke tillate etablering av nye boliger
før en har fått en godkjent adkomstløsning.
Planleggers/tiltakshavers vurdering av fylkeskommunens merknad:
• Kristiansund kommune krever et høyt detaljeringsnivå på plansaker for å behandle
anmodning om oppstart av private plansaker. Med bakgrunn i dette fremstår planforslag
som tilnærmet ferdig ved varsel om planoppstart.
• Med bakgrunn i de vurderinger gjort i planbeskrivelsens kap.5.3 er tiltakshaver av den
oppfatning at eksisterende avkjørsel gir tilfredsstillende frisikt iht. krav i håndbok N100,
forutsatt at renovasjonsdunker flyttes til angitt formålsområde BRE. Tiltakshaver er også
av den oppfatning av Statens vegvesen bør vektlegge at det i dette tilfellet er snakk om
en veldig begrenset utvidelse av dagens bruk av avkjørsel. En utbygging iht. foreliggende
plan gir kun 1 ny boenhet ift. dagens situasjon.
• Regulerte radier i avkjørsel er hhv. 8,0m mot vest og 4,0m mot øst. Av håndbok N100
fremgår det at for avkjørsler med liten trafikk (ÅDT < 50 eller færre enn 10 boenheter)
bør hjørneavrunding utføres som en enkel sirkel med radius R=4m. Utforming av
avkjørsel tilfredsstiller med dette krav i håndbok N100.
Rådmannens kommentar:
Det vises til «Forskrift om behandling av private reguleringsplaner» som stiller
minimumskrav til planinitiativ og hva som kreves av plandokumentasjon. Dette bør ikke i
særlig stor grad oppleves som avgrensende for å komme med innspill/merknader.
Med hensyn til planleggers vurderinger og forslag til avsetting av frisikt, og til den
geometriske utformingen av adkomstvegens tilknytning til fylkesvegen, vises det til
planbeskrivelsens kap.5.3. Dette synes nøye vurdert, og vi forutsetter derfor at de riktige
tekniske kravspesifikasjoner er brukt, samt at eventuelle hindringer på tilstøtende
eiendommer mht. kravene til frisikt og geometrisk utforming som planen forutsetter,
avklares på tilstrekkelig vis.
Utformingen av avkjørselen inkludert frisikt i begge retninger, skal tilfredsstille dagens
tekniske krav og være godkjent av Statens vegvesen før øvrige arbeider kan igangsettes.
Dette er sikret i bestemmelsenes § 9.2.
Mattilsynet, datert 11.7.2018
Det er ikke registrert vannforsyningssystemer i området, men det kan finnes private
brønner som vi ikke har oversikt over som kan bli berørt. I følge vedlagte ROS-analyse er
det ingen risiko for at reguleringen medfører forurensing av vannforsyningen.
Mattilsynet har derfor ingen merknader i saken.
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Ann Karin Sæther, e-post 9.7.2018
Viser til varsel for oppstart av planarbeider: Detaljregulering Våttåbukta - Frei og gjør
oppmerksom på at eierne av GID: 135/39, 135/7, 135/176 og 135/49 har tinglyst veirett
over GID 135/46 Aspbukt. Veiretten gjelder adkomst til GID 135/48.
Planleggers/tiltakshavers vurdering av Ann Karin Sæther sin merknad.
Planområdet omfatter deler av GID 135/46 som ligger på et høyere platå (12-15 moh),
med en brattere skråning i forkant mot sjøen. En eventuell fremtidig vei til GID 135/48
vil naturlig legges langs sjøen i nedre del av tomten, en del av tomten som ikke berøres
av denne reguleringsplanen. Dette fremgår også av tinglyst veirett.
Rådmannens kommentar:
Adkomstretten vedrører ikke forslaget til reguleringsplan på noen direkte måte. Ut fra
opplysningene som er gitt, dreier adkomstretten seg om tilgangen til et område nord for
bukta tiltenkt naust, og det er fire eiendommer på motsatt side av bukta som innehar
rettigheten over tiltakshavers eiendom GID 135/46. Etter hva vi kjenner til, er det ikke
godkjent noen slik veg fra offentlige myndigheter. Denne adkomstretten er kun av
privatrettslig interesse.

Beskrivelse av planforslaget
Kristiansund kommune mottok planmaterialet den 29.10.2018. Dette ble gjennomgått av
plan- og byggesaksavdelingen, og innspill/forslag/krav til endringer ble sendt 21.12.2018
til planlegger. Kommunen mottok den 23.1.2019 komplett revidert planforslag.
Områdebeskrivelse/nåværende arealbruk.
Planområdet er en del av et mindre gårdsbruk oppgitt å være ca. 42,1 dekar, beliggende
på nordre Frei ca.2,5 km øst for Rensvikområdet, ved den nordøstvendte Våttåbukta. Det
går fram av www.gardskart.no (NIBIO) at bruket betegnes som landbrukseiendom, og
består av to teiger med GID. 122/5 og 135/46. Av totalarealet på 42,1 dekar er 14,1
dekar fulldyrka jord, overflatedyrka intet, innmarksbeite 6,7 dekar, produktiv skog 0,5
dekar, annet markslag 20,1 dekar, og område bebygd til samferdsel etc. 0,7 dekar. Det
er en markant bergformasjon/-kolle sentralt på eiendommen. Planområdet omfatter ca.
9,6 dekar av eiendommen og innbefatter i tillegg til nåværende ubebygd areal, én
eksisterende enebolig og garasje på GID 122/34. Adkomsten er som nevnt sørfra, via
Omsundveien-Kvalvikveien. (Se bl.a. fig.3.)
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Fig.3: Reguleringsplankart med aktuelle formål.

Planområdet
Planen går ut på å regulere området til to eneboligtomter (to boligenheter), der
eksisterende bolighus på GID 122/34 (på sørøstre del av boligområdet) skal avvikles som
bolig og omgjøres til uthus med overnattingsmulighet.
Boligbebyggelse
Ny bebyggelse blir liggende på et platå ca.12-15 m.o.h, hvor det er god utsikt over
Våttåbukta og Omsundet. Eneboligene får gode solforhold, og ligger skjermet i
landskapet. Det planlegges frittliggende småhusbebyggelse, i alt to boligenheter
(eneboliger) med saltak på tomteområdene som betegnes BFS1 og BFS2. Tomtene er så
inndelt i to parter grunnet den gjennomgående VA-traseen og er gitt noe forskjellig
høydefastsettelser. Tomta i vest er delt med parten benevnt BFS1_a nord for
hensynssonen, og BFS1_b sør for sonen. Tomta i øst delt henholdsvis i to parter BFS2_a
nord for hensynssonen, og BFS2_b sør for hensynssonen.
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På tomt BFS1 foreligger det forslag til to muligheter for plassering av enebolig, hhv. på
nord- eller sørsiden av hensynssonen/trase for kommunale spill- og overvannsledninger
som krysser tomten. De to mulige byggeområdene er på plankart angitt som BFS1_a og
BFS1_b, og det er gitt ulike bestemmelser til de to områdene hva gjelder høyde på
bebyggelse. (se kartet i figur 4). Område BFS1_a ligger ut på brinken, og på et naturlig
flatere platå i terrenget. For å redusere silhuettvirkning fra bebyggelsen foreslår innsendt
planforslag å kun tillate boligbebyggelse på 1 etasje med lav takvinkel på dette området
(BFS1_a). Bakgrunnen for at det ønskes to alternativer for tomt BFS1, er at
forslagsstiller/utbygger ikke helt har bestemt seg på type hus eller plasseringen av dette.
På tomt BFS2 planlegges det oppført enebolig av typen Nordmørslån over 2 etasjer med
saltaksform og takvinkel ca. 25 grader.
Eksisterende boligeiendom GID 122/34 (område BFS2_b) innlemmes i ny tomt BFS2, og
eksisterende enebolig beliggende på eiendommen ombygges til garasje-/uthus med
overnattingsmulighet. Ved ombygging vil det gjennomføres fasadeendring hvor ny
garasje/uthus gis tradisjonelt uttrykk som låvebygning.
Ett mindre eksisterende uthus i forkant av eksisterende bolighus forutsettes fjernet da
dette kommer i konflikt med kommunal trase for spill- og overvannsledning.

Fig.4: Røde linjer tegnet på flyfoto, viser yttergrense plan, tomtedeling, hensynssoner,
byggegrenser, veg m.v.
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Fig.5: 3D-modell fra planbeskrivelsens figur 5a: Viser Nordmørslån på tomtedel BFS2_a, og
alternativet med 1-etg. bolig på fremre del BFS1_a. (Sidene 7 og 8 i planbeskrivelsen)

Fig.6: 3D-modell fra planbeskrivelsens figur 6a: Viser Nordmørslån på tomtedel BFS2_a, og
alternativet med 2-etg. bolig på bakre del BFS1_b. (Sidene 7 og 8 i planbeskrivelsen)

Grad av utnyttelse: Graden av utnytting av tomtene er angitt i %-BYA i bestemmelsenes
§ 4.1.1, og vist på plankartet på hver tomt.
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Byggehøyder: Reguleringsbestemmelsenes § 4.1.3 angir at maksimalt tillatte kotehøyder
overkant ferdig gulv, er vist på plankartet. Dette er kombinert med tillatte maksimale
høyder på gesims og møne vist i tabell i samme § 4.1.3.
Tak på bolig skal ha saltaks form med takvinkel 15-38˚og er angitt i § 4.1.4.
Én bestemt møneretning (ca. øst-vest) var opprinnelig foreslått, men er nå kun
illustrativt vist på bl.a. 3D modellene.
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
Veg: Veg f_SKV1 er søndre del av eksisterende private veg i området. Veg f_SKV2 er i
plankart vist som ny veg fra f_SKV1 for å betjene de nye tomtene. Fylkesveg er o_SKV3
Annen veggrunn (SVG) er grøntareal, til grøft/skjæring/fylling.
Renovasjonsanlegg: Oppstillingsplass for vanlige søppelcontainere inntil eksisterende
mur, ved innkjørselen fra Fv. 268 Kvalvikveien. Plassen foreslås å være felles for flere
eiendommer.
Turveg: Turveg mellom de planlagte boligtomtene med stigning maksimalt 20%.
LNFR-område: På plankartet er mindre parsell dyrkajord av hovedeiendommen g/bnr.
122/5 og 135/46 sør for tomt BFS1, og kollen øst for dette, avsatt til landbruks- naturog friluftsområde.
Hensynssoner: Sikringssone for frisikt i kryss med Kvalvikveien (H-140), og
Infrastruktursone for VA-ledningsnett (H-410)

Virkninger av planen. Rådmannens vurdering.
Landskap/Stedets karakter
Området som skrår ned mot Våttåbukta og Omsundet, består i hovedsak av mindre
bergkoller med mellomliggende jordbruks- og beiteområder som er en del av et lite
gårdsbruk. Bebyggelsen på de foreslåtte to tomtene, blir liggende på platå 12-15 meter
over havet. Eneboligene får gode solforhold, ligger noe skjermet til og det vil være god
utsikt fra husene. Områdene som ligger øst og vest for de foreslåtte tomtene, er en del
bebygd med bolighus, tettest på østsiden. Inntrykket er spredt bebyggelse, noe innmark
og utmark bestående av berg og knauser med skrinn fastmark. Tiltaket ansees å fylle et
gap i et for øvrig bebygd landskap, og med det videreføre og forsterke stedets karakter
med spredt boligbygging.
Landbruk- tilgjengelighet - friluftsliv
Iht. gårdskart.no (NIBIO), utgjør hovedbruket to teiger med GID 122/5 og GID 135/46,
som totalt er ca. 42,1 dekar. Eiendommen vil etter dagens konsesjonslovgivning ved et
fremtidig salg, ikke komme inn under krav om hverken bo- eller driveplikt. Hovedbruket
vil bli enda mindre etter fradeling av boligtomtene, men det vesentlige av bl.a.
dyrkajorda vil bestå på bruket.
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Selv om omdisponeringen av jordbruksarealet ansees å være avklart til utbyggingsformål
i kommuneplanens arealdel, er det en mulighet for at eiere av bruket som blir igjen, kan
bli interessert i å drive det en kan kalle «hobbylandbruk». Slik vil dyrkajorda, og for
eksempel uttak av ved der dette finnes, være interessant.
Området nord for de nye boligtomtene nærmere bukta, består også av innmarksbeite,
samt annet markslag iht. gårdskart.no. (bl.a. skogkledt område). Boligtomt BFS2 vises i
forslaget til reguleringsplan, at den omfatter den mest naturlige og tidvis brukte
driftstilkomsten mellom de to teigene som utgjør hovedbruket i dag. Dette er og i
samsvar med opplysninger vi har fått. Dette dreier seg om tilgangen til evt. bruk av
beiteområdet, skogshogst, naust/båt og annet bruk av strand-/sjøområdet.
Planen viser en turveg mellom tomtene BFS1 og BFS2. Denne skal eies av eiere av BFS1
og BFS2, samt eksisterende jordbrukseiendom g/bnr. 122/5 og 135/46. Dette er sikret i
planbestemmelsenes § 6.1. Via denne turvegen blir det mulighet for å komme ned til GID
135/46. Planmyndigheten har stilt planlegger spørsmål om denne turvegen er bred nok
og egnet til f.eks. traktorferdsel ned til GID 135/46. Planlegger mener denne er bred nok.
Av flyfoto vises tråkk/stier som forbinder strand-/sjøområdet på eiendommen GID
135/46, med områdene innenfor. Den østligste av disse, antas også å ha hatt/har ei viss
betydning for drifta av bruket. Den nordøstvendte bukta har ei fin og langgrunn strand,
og antas derfor til tider i sommersesongen brukt som badeplass. Slik området framstår i
dag med de eksisterende boligene plassert med romslig mellomrom, innbyr dette til at
også beboere i omegn/nærområdene kan ta seg ut til strand-/sjøområdet uten at de føler
de i særlig grad forstyrrer privatlivets fred for eierne av hovedbruket. Slik de to nye
boligene er foreslått plassert, vil de i stor grad «tette igjen åpenheten» i landskapet mot
bukta. Naboer som ønsker å ta seg ut til strandområdene vil føle at dette blir
vanskeligere når bolighusene er kommet opp. Planen viser som nevnt en turveg mellom
boligtomtene, men denne vil være felles kun for søkernes eiendommer. Den er dessuten
slik plassert tett inn til de nye tomtene/boligene, at det ikke vil føles særlig
innbydende/naturlig å gå der for andre enn de som skal bo i de nye husene, eller eier av
GID 122/5 og 135/46 (driver av gjenværende bruk)
For å øke tilgjengeligheten for friluftslivet i området, og for å sikre driftsvei for bruket
GID 122/5 og GID 135/46, har rådmannen ovenfor planlegger foreslått at hensynssonen
vest på planområdet (H410-02) reguleres som LNFR- område og fortsatt eies av GID
122/5 og 135/46 (driver av gjenværende bruk). Hensikten er at området selv om det vil
være privat eid, kanskje vil fungere som en åpen korridor for turgåere og driftsvei for
bruket. Planlegger har gitt tilbakemelding om at dette ikke er ønskelig, på grunn av at
området her er et bløtt beiteområde. Rådmannen vil tross denne tilbakemeldingen,
foreslå at planforslaget som legges ut på offentlig ettersyn viser dette som et alternativ, i
tillegg til plankartet som er innsendt. Man vil da få uttalelse fra landbruksmyndighet og
naboer på dette forslaget. Etter at høringsperioden er avsluttet og til sluttbehandling, vil
rådmannen gi endelig tilrådning.
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Boligbebyggelse - område BFS1 og BFS2
Planforslaget viser at man ønsker å etablere to tomter henholdsvis BFS1 og BFS2. Hver
av disse tomtene er igjen delt i to, på grunn av VA-trasen som går tvers over tomtene.
På parsell BFS2_a ønsker man å bygge en kopi av ei Nordmørslån. Eksisterende bolig på
parsell BFS2_b ønskes bygget om til uthus med overnattingsmulighet. Innsendt
planforslag viste først kun forslag til bebyggelse på parsell BFS1_b. Medio januar 2019
ønsket utbygger å endre planforslaget, det vil si at det også skal hjemles for mulig
utbygging på parsell BFS1_a. Det ble da sendt inn revidert planmateriale. Med revidert
planforslag følger ny situasjonsplan hele boligdelen/begge tomtene (Tegn.nr.J101), sist
revidert 23.1.2019.Vedlagt er også ny situasjonsplan 121-Ny situasjon fra sivilarkitekt
Terje Husby (udatert), som omhandler kun fremre del av vestligste tomt BFS1_a. Boligen
som er vist på denne situasjonsplanen bryter foreslåtte byggegrenser og hensynssone.
Det må legges til at situasjonsplaner ansees som kun illustrasjoner. Den viser hvordan
utbygger/forslagsstiller ser for seg hvordan tiltak etter deres syn kan gjennomføres, uten
at dette binder opp behandlingen av planen. I situasjonsplanen fra IKON for hele
boligdelen, er det tegnet inn to utbyggingsalternativer for tomt BFS1. På fremre del
BFS1_a, ett 1 etg. ganske langt hus med slakk takvinkel, alternativt på bakre del av
tomta ett 2 etg. ett kortere hus med brattere takvinkel.
Foreslått bebyggelse på parsell BFS1_a, vil bli svært fremtredende i terrenget sett fra
sjøsiden. Boligen vil bli liggende eksponert til på brinken med tomtefyllinger på ca. 1,5-2
meters høyde mot nord. Administrasjonen har gitt tilbakemelding til planlegger om at vi
finner dette uheldig. Rådmannen vil derfor foreslå at følgende bestemmelse legges inn til
§ 4;
Etablering av bolig i område BFS1_a skal ta opp terrenget slik at terrengoppfyllinger
unngås.
Rådmannen tilrår at planlegger vurderer dette utbyggingsalternativet, og da om foreslått
høyde på ok. gulv kan settes lavere, før planen sendes ut til offentlig ettersyn.
Planbestemmelsene kan leses slik at det hjemles for bygging av 2 eneboliger innenfor
BFS1. Rådmannen er i utgangspunktet ikke mot at det kan bygges flere eneboliger
innenfor planområdet. Til det er parsellene store og gode. Rådmannen vil imidlertid
presisere at planen må være entydig. Det vil si at når plankartet viser en boligtomt BFS1,
og beskrivelsen sier det samme, så kan ikke bestemmelsen tolkes slik at man kan bygge
én bolig på tomt BFS1_a og én på BFS2_b. Planbestemmelsene må angi at det er enten
eller. Rådmannen tilrår at dette klargjøres i planmaterialet som sendes ut til offentlig
ettersyn.
Kulturminner og Kulturmiljø
Det er ingen kjente registrerte kulturminner innenfor planområdet.
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Naturverdier, biologisk mangfold, miljø
Miljødirektoratets databaser angir ingen viktige naturtyper, arter eller verneområder i
eller i umiddelbar nærhet til planområdet. Heller ingen registrerte observasjoner av arter
med stor eller særlig stor forvaltningsinteresse. Avstanden til et område der det er
registrert Storspove, en fugleart med stor/særlig stor forvaltningsinteresse, er minst 275
meter unna, og plantiltaket vurderes derfor til ikke å gi negative virkninger for dette
naturmangfoldet.
Barn og unge:
Det er ikke registrerte interesser for barn og unge innenfor planområdet, men de
omkringliggende naturområdene er vanligvis interessant i så henseende. Kravene i de
Rikspolitiske retningslinjene T-2/08 mht. barn- og unges interesser, sikres ved at område
egnet til lek og opphold skal ivaretas på de enkelte tomtene. Grunnet tomtenes størrelse
medfører dette at kravet enkelt vil kunne oppfylles. Rådmannen viser til avsnittet ovenfor
om friluftsliv, hvor det tilrås at hensynssone (H410-02) reguleres som LNFR- område, og
da gi mulighet for ferdsel til sjøområdene.
Adkomst - Trafikk og trafikksikkerhet:
Gjennomføring av planen med ett ekstra bolighus, vil ikke føre til noe særlig økt trafikk.
Adkomst betjenes fra fylkesveg 268 Kvalvikveien via eksisterende vei, og videre på
foreslått ny felles veg frem til de nye tomtene. Både eksisterende adkomstveg f_SKV1 og
ny veg f_SKV2 frem til boligtomtene, foreslås regulert som felles privat veg. Den nye
delen av adkomstvegen planlegges felles for de to nye tomtene, for hovedbruket GID
122/5 og 135/46, samt eksisterende boligeiendom GID 122/34. De to nye boligene er i
bestemmelsene sikret adkomst på eksisterende veg. For også å sikre opparbeidelse av
vei f_SKV2 tilrår rådmannen at følgende bestemmelse legges til; «Privat felles adkomstvei f_SKV2 skal være opparbeidet før brukstillatelse for første boenhet i feltet gis.»
I planbeskrivelsens kap.6.7 redegjøres det for trafikksikkerheten, spesielt mht. behovet
for trygg skoleveg til Bjerkelund barneskole og Frei ungdomsskole. Trygg skoleveg
vurderes å være ivaretatt. Tilgang til bussrute ligger like ved planområdets avkjørsel.
Eiendomsforhold
Planområdet ligger som nevnt på del av hovedbruket GID 122/5 og 135/46, samt
boligeiendommen GID 122/34. Både hovedbruket med sitt våningshus og låve som er
utenfor planområdet, og boligeiendommen, eies i fellesskap av Elisabeth og Helge
Strand, samt Nadia og Kenneth Strand Stubø med hver sin ¼-del. Boligeiendommene
ved innkjørselen, Kvalvikveien 259 som eies av Torill Kvisvik og Vegard Lae, samt
Kvalvikveien 257 som eies av Kjetil Rogne, blir også berørt av planforslaget. Begge
grunnet fellesavkjørselen fra fylkesveien, der det er avsatt frisiktsoner (hensynssone
H140), mellom avkjørselen og fylkesveien. Sonen østover «går inn på» mindre del av
disse eiendommene Kvalvikveien 259 og 257.
Det er foreslått utbedring av stigningen på eksisterende fellesvei ved nordøstre område
av eiendommen Kvalvikveien 259. Denne skal utbedres slik at den oppnår maks. stigning
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12,5%. Rådmannen forutsetter at denne utbedringen kan utføres innenfor avsatt areal til
veg f_SKV1.
VVA
Vannforsyning til planområdet/tomtene er iht. teknisk kart sikret med 63 mm rør, som i
dag forsyner boligen på eiendommen GID 122/34. Denne er tilkoplet hovedledning på
sørsiden av Kvalvikveien, og ligger med rundt halvparten av sin lengde i traseen av
foreslått ny veg til tomtene. Hensyns-/sikringssone for denne er ikke avsatt i planen.
Det ligger 160mm spillvannsledning, sammen med overvannsledning (300mm) i øst-vest
retning gjennom foreslåtte tomteområde, og det er avsatt tilstrekkelig hensyns/sikringssone for dette.
Renovasjon
Et mindre areal til plassering av bosskasser er avsatt ved fylkesveien. Dette arealet er
delt av en eiendomsgrense. Rådmannen tilrår at området vises som et fellesområde for
renovasjon for beboerne som sogner til veien. Eiendomsgrensen over dette området må
opphøre, og feltet fradeles som eget GID, eventuelt være sammen med f_SKV1.
Rådmannen tilrår at dette endres før planen går ut til offentlig ettersyn.
Støy
Tiltaket i seg selv vil ikke tilføre særlig støy mot omgivelsene, og en anser at støy utenfra
mot planområdet/boligene, ikke blir høyere her enn mot boligområder ellers, heller under
normalt.
Universell utforming
Den universelle utformingen for området er godt ivaretatt gjennom arbeidet og
gjennomføringen av disse planene.
Klima eller miljøkonsekvenser av forslaget:
Boligområdet er lite, og vil i liten grad ha negative klimakonsekvenser.
ROS
Den samlede risiko etter at avbøtende tiltak er utført, anses som liten. Dette fremgår
ROS-analysen. Det som er sjekket ut i Ros-analysen er;
1) Naturgitte forhold, fare for skog-/lyngbrann og fare for utglidning grunnet evt.
ustabile grunnforhold.
2) Brann- og ulykkesberedskap, her slokkevannforsyning
3) Miljø og landbruk, evt. tiltak som tar areal fra dyrka eller dyrkbar mark.
4) Trafikksikkerhet, for myke trafikanter og sikker skoleveg.
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Ved gjennomføring av de angitte avbøtende tiltak vist i ROS-analysen sidene 4-6, ansees
risikoene å bli fra middels til liten risiko, for at noen av de ovennevnte hendelser skal
skje.
Konklusjon
Detaljreguleringsplanen for Våttåbukta, plan-id R-298, foreligger som et grundig
gjennomarbeidet planforslag med plankart, reguleringsbestemmelser, planbeskrivelse,
Ros-analyse, og andre vedlegg.
Endelig vedtatt plankart og bestemmelser blir planens juridiske dokument. Øvrige
dokumenter er forklarende tilleggsmateriale som er med på å klargjøre hva planen
innebærer for utbygging i planområdet. Disse dokument er ikke rettslig bindende, med
mindre det i bestemmelser til planen er fastsatt at illustrasjoner etc. skal ha samme
rettsvirkning som planen.
Rådmannen ber NVE å gjøre en ny vurdering av ny boligplassering (plassering av bolig
på område BFS1_a) under høringen.
Rådmannen ber brannvesenet under høring spesielt vurdere dette med slokkevann og
veiadkomst bort til feltet.
Med bakgrunn i vurderingene anbefaler rådmannen at planforslaget legges ut til offentlig
ettersyn i seks uker med følgende endringer:

Plankartet:
Planen skal hete «Detaljregulering for Våttabukta».
Eiendomsgrensene mellom tomt BFS2 og eksisterende boligeiendom GID 122/34 samt
GID 122/5 skal oppheves, og dette skal vises på kartet.
Alternativ til reguleringsplanen; Hensynssone H-410_02 og vestligste del av H-410_01
settes av til formål LNFR-område.
Renovasjonsområde må vises som felles for boligene. Eiendomsgrensen over dette
arealet må vises i plan som «eiendomsgrense som skal opphøre».
Område LNFR kan ikke angis med a_L på plankartet. Må endres til LNFR – L landbruk.

Reguleringsbestemmelsene:
§ 4; gis følgende tilleggsbestemmelse:
Etablering av bolig i område BFS1_a skal ta opp terrenget slik at terrengoppfyllinger
unngås.
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Ny § 5.3
Renovasjonsområdet:
f-BRE skal være felles for tomt BFS1 og BFS2, samt eksisterende eiendommer/tomter
GID 122/5, 135/46, 122/34,122/158 og 122/208.

Ny § 9.5
Opparbeiding av privat felles adkomstvei f_SKV2:
Privat felles adkomstvei f_SKV2 skal være opparbeidet før brukstillatelse for første
boenhet innenfor BFS1 og BFS2 gis.

Planmaterialet
Planmaterialet må være entydig i forhold til hvor mange boenheter som skal oppføres på
område BSF1.
Dette dokumentet er godkjent elektronisk og har ingen signatur.

Arne Ingebrigtsen
rådmann
Karl Kjetil Skuseth
kommunalsjef

Behandling i Plan- og bygningsrådet - 21.02.2019
Jan Brede Falkevik redegjorde for saken.

I samsvar med rådmannens innstilling gjorde plan- g bygningsrådet følgende
enstemmige
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vedtak:
Iht. plan- og bygningslovens §§ 12-10 og 12-11, vedtar plan- og bygningsrådet å legge
detaljreguleringsplan for Våttåbukta, datert 29.10.2018 og sist revidert 23.1.2019, ut til
offentlig ettersyn i seks uker, med de endringer som er tilrådd av rådmannen.
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