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1. INNLEDNING

Bakgrunn
Hensikten med planen er å tilrettelegge for utvikling av området til boligbebyggelse
med tilhørende anlegg.
Undertegnede firma er engasjert av Lars Rakvåg for å utarbeide en
detaljreguleringsplan for gnr. 63 bnr. 13 - Stølhaugen - Rakvåg i Midsund - Molde
kommune.
Nøkkelopplysninger:
Sted / Adresse:
Grunneiere:
Forslagstiller.
Plankonsulent:
Oppstartsmøte:
Dato plankart:
Dato reguleringsbestemmelser:
Eksisterende planstatus:
Planområdets areal i daa:
Viktigste foreslåtte reguleringsformål:
Ant. nye boenheter (%BYA):
Kunngjøringsdato (avis):
Varslingsdato berørte parter (brev):

Stølhaugen, Rakvåg – Midsund – Molde
kommune
Gnr. Bnr.: 63/13 – Lars Rakvåg
Lars Rakvåg
Harald Hjelle Arkitekter AS
24.06.2019
09.09.2020
09.09.2020
LNF-1 og LNF-2 område i gjeldende
kommuneplan for Midsund kommune
ca 37 daa
Bolig
24 boligtomter
Midsundingen 14.08.2019
11.07.2019

Krav om konsekvensutredning
Kommunen vurderer at selv om reguleringsformålet ikke er i samsvar med
kommuneplanens arealdel, vil ikke ny arealbruk ha slike vesentlige virkninger for
natur, miljø og samfunn at det vil bli stilt krav om konsekvensutredning etter plan- og
bygningslova Kap. 14 om konsekvensutredning.
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Varsel om oppstart
Oppstart av planarbeid ble varslet til grunneiere, naboer og offentlige instanser med
brev/mail datert 11.07.2019. Kunngjøringen ble varslet med innrykk i Midsundingen
14.08.2019.
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2. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET
Beliggenhet

Planområde

Figur 1: Oversiktskart

Planområdet er på ca 37 daa og ligger på Stølhaugen i Rakvåg i Midsund, Molde kommune.

Det ble gjort en mindre
justering av plangrensen som
følge av kommentarene i
forbindelse med varslet
oppstart av planarbeid.
Planområdet er blitt utvidet til å
omfatte den kommunale veien
(Stølhaugvegen) og krysset
mellom denne og fylkesveien.

Figur 2: Planbegrensningskart

Nærmeste barneskole ligger på Raknes (1-4 klassetrinn), ca 3 km fra planområdet.
Nærmeste ungdomsskole og barnehage ligger i Midsund sentrum, ca 5 km fra
planområdet.
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Arealplaner
Gjeldende Kommuneplan
Kommunedelplan for Midsund – arealdel 1997-2006. Planområdet er avsatt til LNF-1
og LNF-2 i kommuneplanen sin arealdel.

Figur 2: Viser planområdet i forhold til gjeldende kommuneplan

Gjeldende Reguleringsplaner
Det er ingen gjeldende reguleringsplaner i området.
Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
Virkninger i forhold til nasjonale retningslinjer for samordning av bolig, areal og
transport skal vurderes nærmere i planbeskrivelsen.
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Topografi
Området er delvis grunnlendt med innslag av våt grunn, og har preg av gjengroing.
Delvis småkupert terreng med løvskog og resterende for det meste myrlendt.
Det er ikke knyttet landbruksinteresser til området.

Bilde 1: Planområde sett fra øst

Som det fremgår av bilde over så er mesteparten av planområdet i den sørlige delen
myrlendt.
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Bilde 2: Bilde tatt i nord – nordøstlig del av planområdet

Den nordlige – nordøstlige del av planområdet omfatter småkuppert terreng med
løvskog.

Eksisterende bebyggelse
Planområdet er bebygd med en boligtomt.
Planforslaget legger opp til fortetting og utvidelse av eksisterende boligbebyggelse
på Stølhaugen.
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Infrastruktur
VA anlegg

Figur 3: Oversiktskart over tekniske anlegg i området

Figur 3 viser oversiktskart over VA-anlegg i området, kilde Lars Rakvåg.
Planen er å benytte seg av eksisterende VA-anlegg i området.
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Vei
Planområdet har tilkomst via kommunal veg som går et stykke fra fylkesvei og helt
inn til planområdet. Veikapasiteten ansees som tilstrekkelig inn til planområdet også
for den økte trafikken tiltaket medfører. Skolebarn som bor i dag i og rundt
planområdet (langs Stølhaugvegen) blir hentet med buss. Bussen stopper i dag ved
avkjørsel fra hovedveien ca 150-200 meter fra planlagt boligbebyggelse.

Bilde 3: Eksisterende avkjørsel til planområdet sett fra nordøst, kilde Google Maps.

Bilde 4: Eksisterende avkjørsel til planområdet sett fra sørvest, kilde Google Maps.
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Kulturminne

Figur 4: Oversikt over kulturminner i området, kilde: Gislink.

Kartet over viser oversikt over kulturminner i området. I forbindelse med varsel om
oppstart av planarbeidet ble det stilt krav om arkeologisk registrering i planområdet.
Registreringen ble gjennomført 3.oktober i 2019.
Vi viser til utarbeidet fagrapport fra undersøkelsen.
I sitt brev fra 17.12.2019, skriver kulturavdelingen i fylket følgende:
Det blei ikkje påvist automatisk freda kulturminne, men det blei påvist ei tuft og det
som kan ha vore ei heimeseter frå nyare tid heilt i den austre delen av planområdet.
Dette kan også ha gitt opphav til namnet på haugen.
Vi vil sterkt rå til at tufta og området omkring kan verte innarbeid som ei hensynssone
(H570-område) i planen.
Tufta og området rundt er innarbeidet i planen som en hensynsone.

Øst for planområdet, inne på gbnr. 63/1, er det også registrert et funn fra tidligere.
Ifølge Gislink og NTNU Vitenskapsmuseet er dette flint, fra steinalderen.
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Grunnforhold
Løsmasser

Figur 5: Løsmassekart oversikt, kilde Gislink

Løsmassetype:
Hav- og fjordavsetning og strandavsetning, usammenhengende eller tynt dekke over
berggrunnen.
Grunnvannpotensiale: Ikke grunnvannspotensial i løsmassene.
Naturverdier og naturmangfold
Stølhaugen ligger like øst for gården Rakvåg på Midsund, og det gamle klyngetunet
som lå der tidligere. Like nord for området ligger det nedlagte gartneriet. Det meste
av planområdet er åpent, med bare enkelte spredte trær, men lengst mot nord er det
mer skog.
Her er det også plantet noe barskog (sitkagran) for å skape ly. Det er også etablert
en ny boligeiendom i området, og her er et også en del moderne masser.
Området ligger ca 25-35 m o.h., og løsmassene er skrinne. Ifølge NGU skal område
bestå av et tynt dekke med hav- og fjordavsetninger, men det er skrint før en kommer
ned til berg. Dette kan også skyldes at det ble hentet mold i området helt inn til forrige
århundre.
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Planområdet er blitt sjekket opp mot kartdatabasene til Artsdatabank, Naturbase.no
og Gislink.no. Det er ikke registrert noen sårbare eller viktige naturtyper eller
spesielle verdier i forbindelse med naturmangfold i planområdet.
Utenfor planområdet er det ifølge Artsdatabank registrert/observert forskjellige typer
dyre- og plante arter. Illustrasjon under viser art typene og plassering i forhold til
planområdet.

Figur 6: Oversikt over biologisk mangfold

- Kjerringsvatnet naturreservat: Lita frodig tjønn kransa av dyrkamark og noko
kratt/skog. Hekkeplass for kravfulle og sjeldne våtmarksfuglar. 1 art av nasjonal
interesse og fleire av regional interesse, men total kartlegging manglar. Mest
interessant som hekkeplass for sothøne, og som mulig hekkeplass for artar som
stjertand, knekkand og skjeiand. Av vernereglane kjem det mellom anna fram at det
er forbod mot all ferdsel i perioden 1.4-31.8.
Byggegrense langs reservatet er 50 m i kommunedelplanen for Midsund.
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- Bekkeblom: Karplante – registrert. Soleihov Caltha palustris deles i Norge på to
underarter: stor soleihov ssp. palustris i lavlandet og sørpå, og fjellsoleihov ssp.
radicans i fjellet og nordpå. Begge er vidt utbredte, uten noen kjent tilbakegang eller
trussel. Begge raser og arten vurderes som trygge (LC) livskraftig.
- Parkslirekne: Karplante – Observert i området, ikke kvalitetssikret. Parkslirekne
vurderes til svært høy økologisk risiko på grunn av et stort invasjonspotensial
kombinert med stor negativ økologisk effekt.
- Myrklegg: Plante - Myrklegg, slekt i snylterotfamilien, halvparasitter, snylter på
røttene til andre planter. Bladene er lappete eller finnete, blomstene røde eller gule
med oppblåst beger og hjelmformet krone. 500 arter, de fleste i fjellene i Asia. I
Norge finnes 7 arter. Vanlig myrklegg, P. palustris, er 15–60 cm lang, med grenet
stengel som er brun øverst, og mørkt rødfiolett krone. Vurderes som LC – livskraftig.
- Stær: Fugl – observert i området - ikke kvalitetssikret. I Norge hekker stær vanlig
over det meste av landet, unntatt høyfjellet og rene skogsområder. Arten er knyttet til
åpne jordbruksområder med kortvokst vegetasjon hvor den finner mat på bakken,
hovedsakelig insekter og smådyr i hekketiden. Den norske hekkebestanden er
anslått til å være mellom 200 000 og 400 000 individ (Shimmings & Øyen 2015).
Hekkefugltakseringene indikerer en årlig gjennomsnittlig bestandsnedgang i
størrelsesorden 1,8 % for den norske bestanden for perioden 1996-2013, og 2,3 %
for perioden 2008-2013 (2 % gjennomsnittlig årlig nedgang fører til 17 % nedgang på
10 år) (Kålås et al. 2014). I og med at stær er en av flere arter knyttet til
jordbrukslandsskapet som det ser ut til å pågå en mer langsiktig bestandsnedgang
for, og at slik nedgang også er registrert i våre naboland, anser vi det som mulig at
nedgangen er del av en mer langsiktig bestandsnedgang. Arten klassifisertes derfor
til rødlistekategori NT – nær truet basert på kriterium A2 (15-30 % bestandsnedgang
siste 10 år).
- Elvesanger: Elvesanger er en fugleart i sumpsangerfamilien. Den ligner rørsanger,
men har brune lengdestriper i brystet. Elvesangeren kjennes fra gresshoppesanger
på at ryggen er uten flekker. Ikke rødlistet art.
- Vipe: Observert, ikke kvalitetssikret. Vipe er en fugleart i lofamilien. Vipa er en
forholdsvis kraftig bygd vadefugl med en mørk og hvit fjærdrakt, og en karakteristisk
lang fjærtopp på hodet. Tidligere var vipa en vanlig fugl i jordbrukslandskapet i store
deler av landet. Siden 1990-tallet har den vært utsatt for en dramatisk
bestandsreduksjon. Nå har vipa status som sterkt truet (EN) på den norske rødlisten
for arter. Den finnes i alle fylker i Norge, men blir mindre tallrik nord for Trøndelag.
Vipa er den av våre vadefugler som tradisjonelt har vært sterkest knyttet til
jordbrukslandskapet.
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Tidligere var vipa en karakterfugl i jordbrukslandskapet i Sør-Norge. På grunn av en
kraftig bestandsreduksjon de siste tiårene har den nå blitt sjelden. Vipa hekker også
på strandenger og ulike typer våtmarker. Den finnes fåtallig på myrer i fjellet, men
som regel ikke over tregrensa.
Solforhold
Området fremstår som veldig åpent. Gode solforhold hele dagen.
Viser til utarbeidet sol- og skyggeanalyse, følger vedlagt plandokumenter.
ROS Analyse
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarhet i saker etter plan- og bygningsloven:
Er det knytt risiko til følgjande element?
Ja
Nei Kommentar
Dersom JA - kommenter i tabellen eller i eige
avsnitt/vedlegg.
Grunngje NEI etter behov.
X
X
En liten del av
Er området utsett for snø-, flaum-, jord- og/eller
planområdet er innenfor
a
steinskred?
aktsomhetsområde for
flom
B Er området utsett for større fjellskred?
X
Er det fare for flodbølgjer som følgje av
X
c
fjellskred i vatn/sjø?
Er det fare for utgliding av området (ustabile
X
d
grunnforhold)?
Naturgitte
Er området utsett for flaum eller flaumskred,
X
forhold
e også når ein tek omsyn til auka nedbør som
følgje moglege av klimaendringar?
Er det kjente problem med overflatevatn,
X
f avløpssystem, lukka bekker, overfløyming i
kjellar osv?
Kan det vere fare for skogbrann/lyngbrann i
X
g
området?
Er området sårbart for ekstremvêr/stormflo
X
H medrekna ei ev. havnivåstigning som følgje av
endra klima?
X
Viser til TEK 17,
I Treng det takast særskilte omsyn til radon?
Radonsperre
Anna (Spesifiser)? Nei
j

a
Omgjevnad

b
c
d

Er det knytt risiko til følgjande element?
Er det regulerte vassmagasin med spesiell fare
for usikker is i nærleiken?
Er det terrengformasjonar som utgjer spesiell
fare (stup etc.)?
Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne føre til
overfløyming i lågareliggande område?
Anna (spesifiser)?
Nei
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Er det knytt risiko til følgjande element?
a
Vassforsyning

Kraftforsyning

b
Samferdsel
c
d
e

a
Miljø/
Landbruk

b
c
d

Er området
påverka/
forureina
frå tidlegare
bruk

Nei
X

Er det problem knytt til vassforsyning og avløp
i området?

Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for
b drikkevatn, og kan dette utgjere ein risiko for
vassforsyninga?
c Anna (spesifiser)? Nei
Er det knytt risiko til følgjande element?
Er området påverka av magnetfelt over 0,4µT
a
frå høgspentliner?
b Er det spesiell klatrefare i høgspentmaster?
Vil tiltaket endre (styrke/svekke)
c
forsyningstryggleiken i området?
Anna (spesifiser)?
d
Nei

a

Ja

X

Ja

Ja

Er det knytt risiko til følgjande element?
Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake
forureining i form av lyd, lukt eller støv?
Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller forårsake
fare for akutt eller permanent forureining i
området?
Vil tiltaket ta areal frå dyrka eller dyrkbar mark?
Anna (spesifiser)?
Nei

Ja

d Anna (spesifiser)? Nei
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Nei
X

Kommentar

X
X

Er det knytt risiko til følgjande element?
Er det kjente ulukkespunkt på transportnettet i
området?
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar som kan
inntreffe på nærliggande transportårer inkl. sjøog luftfart utgjere ein risiko for området?
Er det transport av farleg gods til/gjennom
området?
Kan området bli isolert som følge av blokkert
infrastruktur, eks som følge av naturhendelser?
Anna (spesifiser)? Nei

Er det knytt risiko til følgjande element?
a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?
Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringar
b
etc.?
Industriverksemd eller aktivitetar som t.d.
c avfallsdeponering, bålbrenning, skipsverft,
gartneri etc.?

Kommentar
Forutsetter at
eksisterende VA-anlegg
har tilstrekkelig kapasitet
for den planlagde tiltaket.

Nei
X

Kommentar

X

X
X

Nei
X

Kommentar

X

X

Ja

Nei
X
X
X
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Er det knytt risiko til følgjande element?

Brann/ulukkesberedskap

a

b
c

a
Sårbare
objekt
b
c
d

a
Verksemds
risiko

b
c
d

Ulovleg
verksemd

Ja

Nei
X

Har området mangelfull sløkkjevassforsyning
(mengde og trykk)?
Har området dårlige tilkomstruter for
utrykkingskjøretøy?
Anna (spesifiser)? Nei

X

Er det knytt risiko til følgjande element?
Medfører bortfall av følgjande tenester spesielle
ulemper for området:
- elektrisitet,
- teletenester?
- vassforsyning?
- renovasjon/avløp?
Er det spesielle brannobjekt i området?
Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjonar i
området?
Anna (spesifiser)? Nei

Ja

Er det knytt risiko til følgjande element?
Omfattar tiltaket spesielt farlege anlegg?
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i nærliggande
verksemder (industriføretak etc.), utgjere ein
risiko?
Er det storulukkesbedrifter i nærleiken som kan
representere ein fare?
Anna (spesifiser)?
Nei

Ja

Er det knytt risiko til følgjande element?

J
a

a Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/terrormål?
Finst det potensielle sabotasje-/terrormål i
b
nærleiken?
c Anna (spesifiser)? Nei

Kommentar
Forutsetter at den eksist.
vannledningen har nok
kapasitet mtp slukkevann
(mengde og trykk).

Nei
X

Kommentar

X
X

Nei
X
X

Kommentar

X

Nei

Kommentar

X
X

Sjekklista er gjennomgått den 29/08- 2019 av sign: Arnel Colic

Sjekkliste for ROS analyse utarbeidet av Fylkesmannen i Møre og Romsdal er
gjennomgått. Tema som må vurderes nærmere er støy fra skytebanen og flom.

Side 17

Harald Hjelle Arkitekter AS

Flom

Figur 6: Viser Aktsomhetskart fra NVE

Figur 6 viser at en del av planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for flom.

Støy
Rakvåg skytebane ligger ca 230 m sør for planområdet. Støy fra skytebane blir
vurdert nærmere i planbeskrivelsen.
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3. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET
Plankart

Figur 8: Utsnitt plankart
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Areal i planforslaget er fordelt på:

Figur 9: Arealtabell

Boliger
Planforslaget legger opp til frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger og
tomannsboliger). Det er regulert 24 tomter.
Utnyttelsesgraden er satt til 30% BYA.

Trafikkforhold
Tilkomst til planområdet går via eksisterende kommunalvei (Stølhaugvegen). Denne
veien blir videreført i planområdet. Veien er dimensjonert med en veibredde på 4,5
meter inkl. skulder. 1,5 meter avsettes til fortau på en side av denne og 1,0 meter på
hver side avsettes til grøft, snølagring mm. Areal avsatt til veiformål blir dermed 8
meter bredt. Planen er at hele veien overtas av kommunen gjennom
utbyggingsavtale mellom utbygger og Midsund kommune.
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Figur 10: Tverrprofil regulert vei (Stølhaugvegen) og den nye veien i planområdet

Krysset mellom kommunal veg - Stølhaugvegen, og fylkesveg FV 668 er utformet
etter kravene i Statens vegvesen sin håndbok N100. Dimensjonerende kjøretøy er
lastebil. Det er stilt rekkefølgekrav i bestemmelsene om at krysset med fylkesvei 668
skal opparbeides i samsvar med N100 før utbygging kan skje.
Busslomme ved fylkesveien skal også opparbeides før det kan gis brukstillatelse for
bygninger innenfor planområdet.

Parkering
Parkering skal skje på hver enkelt tomt. Det er i reguleringsbestemmelsene gitt
bestemmelser om at det skal beregnes 2 biloppstillingsplasser pr boenhet og at disse
skal vises i situasjonskartet som vedlegges byggesaken for hver enkelt tomt.
Teknisk infrastruktur
Planen er å benytte seg av eksisterende VA-anlegg i området. Det forutsettes at
eksisterende VA-anlegg i området har nok kapasitet til den planlagte utbyggingen.
Det må opparbeides brannkummer/brannhydranter i området.
Vei-, vann- (ev. håndtering av overvann) og avløp for hele området skal prosjekteres
og bygges ut i tråd med kommunens VA norm. Viser til planbestemmelse §3.4.
Trafikksikkerhet
Veiene i planområdet har lav fart. Eksisterende veg (Stølhaugvegen) blir oppgradert
med fortau. Den nye veien i boligfeltet vil også etableres med fortau.
Skoleveien for barna og myke trafikanter blir tryggere. De vil ferdes langs veiene i
planområdet ned til krysset mellom fylkesvei/Stølhaugvegen der de blir hentet av
buss eller blir kjørt til skolen av foreldrene.
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Barn og unge sine interesser
Planforslaget mener vi ivaretar godt barn og unge sine interesser. Innenfor
utbyggingsområdene skal det etableres 2 nærlekeplass med trygg lekeplass for de
yngste, samtidig som det kan være en miljøplass for voksne.
For de større barna er skogen/utmark i direkte tilknytning til planområdet. Det samme
gjelder de to friområdene som også kan brukes til lek og rekreasjon for barna.
Begge lekeplassene er store og skal betjene ca 25-50 boliger. Lekeplassene er
plassert sentralt slik at kravet om 50 m avstand er ivaretatt. Lekeplassene skal
opparbeides med minimum sandkasse, benk og et lekeapparat og skal være ferdig
opparbeidet innen første bolig kan tas i bruk.
Ved trinnvis utbygging av planområdet vil det være tilstrekkelig at en lekeplass er
opparbeidet innen første bolig kan tas i bruk.

Universell utforming / Tilgjengelighet
Byggverk og uteområder, trafikkareal og parkering skal utformes slik at de kan
brukes av alle, i så stort omfang som mulig. Det skal legges vekt på universell
utforming av uteareal: tilkomst, fellesareal og vei-/trafikkareal slik at
funksjonshemmede og mennesker med særskilt behov har anledning til å bruke
området.
Kulturminner / Arkeologisk registrering
Tufta og området rundt er innarbeidet i planen som en hensynsone.
Friområde
Friområdene kan opparbeides og tilrettelegges for rekreasjon og lekeareal.
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Avbøtende tiltak / ROS
Flom:

Figur 11: Aktsomhetskart fra NVE – Viser et større område i og rundt planområdet med Torsvikelva.

Som det fremgår av kartet så ligger planlagt utbyggingsområdet helt i utkanten av det
som angis som flomutsatt på NVE s kart. Det opplyses også fra NVE at viste
flomfareområder er overestimert. Aktsomhetskart for flom er produsert på bakgrunn
av hydrologiske modeller, basert på erfaring fra norske vassdrag og en digital
terrengmodell. Aktsomhetskartet viser hvilke områder som potensielt kan være
flomutsatt. Metoden som er benyttet for å utarbeide aktsomhetskart er omtalt i NVEs
Report no 07/2011 «Preliminary flood risk assessment in Norway: an example of a
methodology based on a GIS-approach» (kap. 6). Vannstandsstigningen vil som
oftest være betydelig overestimert ved bruk av denne metoden. En mer detaljert
kartlegging vil derfor som regel redusere aktsomhetsområdenes utstrekning
Etter nærmere vurdering er aktsomhetskartet for flom noe misvisende når man
sammenholder dette med de aktuelle kotehøydene i området. Det viser seg at det
aktuelle aktsomhetsområde for flom går langt utenfor det man kan forvente som
flomområde for elven og omfatter også områder som ligger mye høyere i terrenget
enn det som i praksis vil kunne oversvømmes. Dette gjelder både område øst og
nord for planlagt boligområde. Lokalkjente opplyser også at det aldri har vært noe
flom i dette området, heller ikke rundt gartneriet som ligger mye mer utsatt til.
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Støy:
Det ble i januar 2014 utført beregninger av støy fra Rakvåg skytterlags bane, der det
ble sett grovt på mulighetene for støydemping med en støyvoll. Nå har etablering av
støyvoll blitt aktuelt, og i den forbindelse er det foretatt beregninger av optimal
utforming av støyvollen. I mellomtiden har det kommet nye grenser for skytestøy, og
beregningene som nå er utført er basert på de nye støygrensene. Støyrapporten er
revidert i januar 2018 og utarbeidet av Rieber Prosjekt AS v/Dag Rieber, følger
vedlagt plandokumentene.
Støyrapporten foreslår to støyreduserende tiltak, støyvoll og miljøpakkestandplass.
Miljøpakkestandplassene har tette vegger og tak, innvendig støydemping og
minimum 3,5m frambygg med støydempende båser for hver andre skytter. Etablering
av en støyvoll vil ha effekt for boligene og hyttene sør for skytebanen, mens boligene
vest og nord for skytebanen får god effekt av standplassbygget.
Figur 12. viser støysoner etter etablering av støyvoll og Miljøpakkestandplass. Disse
tiltakene vil beregningsmessig få alle boliger og hytter ut av støysonene.
Rakvåg Skytterlag v/Per Otto Opstad bekrefter i en telefonsamtale at
Miljøpakkestandplassene blir tatt i bruk i februar/mars i 2020.
Vi anser dermed støyen fra skytebanen som uproblematisk.

Figur 12: Støysoner etter etablering av støyvoll og Miljøpakkestandplass.
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4. KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET

Overordnede planer og mål
Det er ikke utarbeidet reguleringsplan for området tidligere, heller ikke
for nært tilgrensende områdene.
I gjeldende kommuneplan sin arealdel er planområdet definert som LNF-område. I
overkant av halvparten av dette er LNF 2-område der det er tillatt med spredt
boligbygging.
Planområdet ligger også inn til eksisterende bolig og næringsbebyggelse.
Innenfor og inn til området er det oppført flere bolighus. Planområdet vil være en
utvidelse/fortetting av eksisterende boligbebyggelse i området.

Statlige retningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging
Hensikten med disse retningslinjene er å oppnå en samordning av bolig-, areal- og
transportplanleggingen, slik at samfunnets investeringer fremmer god
ressursutnyttelse og bærekraftighet. Et viktig mål med retningslinjene er å planlegge
slik at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, gange og sykkel, slik at
klimagassutslipp reduseres, i tråd med klimaforlikets målsetninger.
Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill mellom kommuner, stat og
utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. De skal legges til grunn ved statlig,
regional og kommunal planlegging og ved enkeltvedtak som statlige, regionale og
kommunale organer treffer. Statlige virksomheter bør bruke retningslinjene i sin
virksomhet, heter det i retningslinjene.
Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet.
Praktisering av retningslinjene må tilpasses regionale og lokale forhold.
Planforslaget er en videreutvikling av en boligfortetting i området Raknes/Rakvåg der
det allerede har foregått en fortetting av nye boliger over flere år i tråd med
kommuneplanen sin arealdel. Det finnes allerede en barneskole på Raknes og
planforslaget vil bidra til å styrke området som et fortettingsområde.
Kommunen er i gang med utbygging med gang og sykkelveg fra Midsund sentrum
som i første omgang vil knytte sammen Midsund med Raknes. Med bakgrunn i at det
allerede er mange boliger også på Rakvåg vil det være naturlig at denne gang- og
sykkelveien på sikt utvides frem hit.
Når det gjelder kollektiv transport vil ikke en fortetting utløse nye behov utover det
som er i dag siden det allerede er mange som bor i området. Bussen stopper i dag
ved avkjørsel fra hovedveien ca 150-200 meter fra planlagt ny boligbebyggelse.
Tilkomst
Eksisterende vei, Stølhaugvegen benyttes/utbedres.
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Naturmangfold
Det er ingen registrerte funn av truede plante og dyrearter i planområdet.
I Kjerringsvatnet naturreservat og området sør for planområdet er det gjort 2
registreringer/observasjoner av rødlistede fuglearter.
Både Vipa og Stær som har status henholdsvis som sterkt truet og nærtruet
på den norske rødlisten for arter. Disse funnene er ikke blitt kvalitetssikret ifølge
Artsdatabank. Felles for begge fuglene er at de har sterk tilknytning til
jordbrukslandskapet. Vipa er observert i naturreservatet mens Stær er observert i
tilknytning til jordbruksmark sør for planområdet.
Området rundt reservatet og rundt planområdet består av spredt boligbebyggelse.
Planforslaget medfører fortetting/utvidelse av eksisterende bebyggelse østover.
Byggegrense langs naturreservat Kjerringsvatnet er satt til 50 m i kommunedelplanen
for Midsund, denne er videreført i planen, minste avstand fra naturreservatet til
planlagt ny bebyggelse (tomt nr. 16) er på 58 meter.

Kulturminner
Registrert kulturminne er innarbeidet i planen.
Landskap generelt
Området vil ved en utbygging skifte karakter fra å være ubebygd/utmark til å bli
bebygd med boliger og annen infrastruktur.
Området vil fortettes med boliger. Bebyggelsen mener vi vil gli inn i landskapet og
tilordne seg samme preg som omgivelsene rundt.
Støy
Støy fra skytebanen ansees som uproblematisk. Skytterlaget setter opp
støydempende båser «Miljøpakkestandplassen».
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5. KUNNGJØRING AV PLANOPPSTART
Planarbeidet ble varslet ved brev til berørte datert 11.07.2019, samt annonsert i
Midsundingen 14.08.2019.
Det har kommet inn følgende kommentarer/innspill til planarbeidet i forbindelse med
oppstart av planarbeidet:
Fylkesmannen i Møre og Romsdal:
1. Natur- og miljøvern
Kjerringvatnet naturreservat ligg nær planområdet. Byggegrense kring vatnet er satt
til 50 meter i kommuneplanen. Vi rår til at tilrettelegging for bustader i planområdet
både direkte og indirekte tar omsyn til naturreservatet. Vi viser her til eiga
verneforskrift for reservatet.
2. Samordna bustad-, areal- og transportplanlegging – klima
Planområdet ligg 3 km unna sentrum og barneskulen, og 5 km unna ungdomsskulen.
Avstanden tilseier at barn og unge i mindre grad vil nytte sykkel eller gå til skulen.
Dette blir forsterka ved at det ikkje er gang- og sykkelveg langs Utsidevegen som kan
gi trygg skuleveg.
Å legge til rette for bustader på Rakvåg vil truleg ikkje bidra til at auken i transport blir
tatt med sykkel og gange, og dette bør planen vurdere verknadane av både for barn
og unge/folkehelse og for klima.
3. Samordna bustad-, areal- og transportplanlegging – klima
Vi minner om at risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS-analysen) skal vise alle risikoog sårbarheitsforhold som har betyding for om arealet er eigna til
utbyggingsføremåla, og eventuelle endringar i slike forhold som følgje av planlagt
utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i plankartet som
omsynssone, jf. pbl. § 12-6. Tilhøyrande føresegn skal skildre kva omsynssona viser,
og kva krav som gjeld innanfor sona.
For reguleringsplanar av denne typen kan ROS-analysen ta utgangspunkt i
Fylkesmannen si sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i
samfunnsplanlegginga. Sjekklista er å finne på Fylkesmannen sin nettstad.
4. Barn og unge
Det går fram av søknaden at det skal settast av tilstrekkeleg med areal til leik. I tillegg
vil vi mine om at formål leik skal gå fram som eige formål i plankartet, og med
føresegner som sikrar både funksjons- og rekkefølgekrav. Vi viser til Fylkesmannens
leikeplassråd som de kan finne på våre heimesider under fana Betre oppvekst.

Forslagstillers kommentar:
Merknadene er gjennomgått og punktene er vurdert nærmere i planbeskrivelsen.
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Møre og Romsdal fylke:
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande
merknader:
1. Samferdsel:
Lokaliseringa av planområdet vil kunne vere i strid med nasjonale planretningsliner
for samordning av bustad, areal og transport. Vi rår derfor til at ein utgreier denne
problematikken og vurderer behovet for eventuelt avbøtande tiltak, som til dømes
rekkefølgjeføresegn som kan sikre trygg skuleveg m.m.
2. Automatisk freda kulturminne
Krav om arkeologisk registrering
Vi vurderer planområdet til å ha eit visst potensial for automatisk freda kulturminne,
særleg knytt til utmarksbruk i ytre strøk. Namnet Stølhaugen er interessant, og det er
også påvist mulege tufter i området på LiDAR-materialet. Vi vil på grunnlag av dette
stille krav om ei mindre arkeologisk registrering, jamfør § 9 i Kulturminnelova (KML).
Budsjett
Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekkje utgiftene ved ei slik undersøking,
jamfør KML §§ 9 og 10. Kulturavdelinga ber om skriftleg aksept på vedlagte budsjett
(2018-kroner og satsar), i tråd med nasjonale retningsliner for budsjettering av slike
arkeologiske registreringar. Budsjettet er eit maksimumsbudsjett, men vesentlege
uføresette forhold kan gje grunnlag for utarbeiding av nytt budsjett.
Vi minner om at det vert fakturert med timepris for det året registreringa er
gjennomført, sjølv om budsjett er satt opp med timepris for eit tidligare år. Dei nye
satsane gjeld frå 28.5.2018.
Gjennomføring
Vi rår til at registrering vert gjennomført så tidleg som muleg i planprosessen.
Eventuelle funn kan få innverknad på korleis planen vert utforma. Om ein utsett
registreringa til planen er ute til offentleg ettersyn, kan dette forseinke saksgangen
fram mot endeleg planvedtak
Ved tinging og aksept av budsjett vert det føresett at tiltakshavar klarerer forholdet til
grunneigarar, brukarar og eventuelt andre omsyn. Vi ber også om namn og adresse
på mottakar av faktura.
All korrespondanse skjer elektronisk, også utsending av arkeologisk fagrapport.
Skulle det vere ønske om å få tilsendt den arkeologiske fagrapporten i papirutgåve,
må dette etterspørjast.
Vi vil komme med ei meir detaljert fråsegn etter at registreringa er gjennomført, men
ber om at alle kulturminner og kulturmiljø vert merka som omsynssonar (H730 og
H570) med eigne føresegner.
3. Barn og unge:
Krav om tilstrekkeleg og egna utomhus opphaldsareal
Planarbeidet må sikre uteareal for felles opphald og leik på ein slik måte at dette
arealet får tilstrekkeleg storleik, utforming og plassering i forhold til bygg, tilkomst og
parkering. Kravet om tilstrekkeleg og egna utomhus oppholdareal er heimla i plan og
bygningslova § 28-7 (den ubygde delen av tomta/fellesareal) og Teknisk forskrift
(TEK17) § 8-1 (uteareal) og 8-3 (uteoppholdsareal). Kva som er meint med
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«tilstrekkeleg» og «eigna» areal, er nærare beskrive i Rikspolitiske retningsliner for å
styrke barn og unges interesser i planlegging (RPR), rundskriv T-2/08.
Kva er «tilstrekkeleg» areal
Med «tilstrekkeleg» areal meinast at arealet får ei utstrekning og omfang som gjer
dette funksjonelt i forhold til funksjonen/arealformålet det skal tene, enten det er
køyreveg, parkeringsplass, leikeplass eller uteoppholdsareal innanfor byggeområdet.
Uteoppholdsareal bør ikkje vere vesentleg smalare enn 10 meter, heller ikkje vere
lokalisert eller utforma som "restareal". Det er vanlegvis berre ein mindre del av
byggeområdet som i praksis er uteoppholdsareal. Areal rundt bygg ned mot 4 meters
bredde (tilsvarande avstand mellom byggverk for å unngå spreiing av brann), er
vanlegvis ikkje tilstrekkeleg til å fungere som uteoppholdsareal.
Kva er «eigna» areal
For areal som skal nyttast til uteopphald skal vere «eigna» vil vi særskilt understreke
plasseringa i forhold til kvalitetar som til dømes sol og utfordringar som
trafikktryggleik. For å oppnå eigna areal bør ein i plandokumenta synleggjere kor
uteoppholdsareal skal vere lokalisert i forhold til plassering av bygg, byggegrenser,
køyrevegar og parkeringsareal m.m.
Val av trafikkløysning
Ved planlegging av eit bustadområde er ei av dei store utfordringane å velje trafikkløysningar som kan gi tilfredstillande trafikktryggleik. Vi rår i denne samanhengen til
at ein i størst mogleg grad skil trafikkareal frå bustad og uteoppholdsareal, slik at
barn og unge slipp å måtte krysse trafikkareal når dei er utomhus. Planlegginga bør
ha som målsetting å skape barnevennlige og bilfrie soner.
Tips til sol og skuggeanalyse
Sol og skuggeanalyse bør vise verknadene av maksimal utnytting innanfor
planområdet, for aktuelle tidspunkt, fortrinnsvis sett rett ovanifrå, med arealføremåla
markert på bakkeplan. Rettleiar om grad av utnytting (H-2300B), opererer i denne
samanhengen med at det bør vere minimum 50 % sol på uteoppholdsareal, kl. 1500,
ved vårjamdøgn. Vanleg nytta tidspunkt i sol og skuggeanalyser er kl. 0900, 1200,
1500, 1800 og 2100, for fire årstider, vanlegvis 20. mars og 22.-23. september (vår
og haustjamdøgn), samt 20.-21. juni (midtsommar) og 20.-23. desember (midtvinter).
Ein bør i tillegg vurdere samanhengande tidsrom for å sjå den samla verknader av
sol og skugge.
Konklusjon
•
•
•

Vi rår til at ein gjennom planarbeidet utgreier forhold til nasjonale retningsliner
for samordning av bustad, areal og transport, og eventuelt behov for
avbøtande tiltak.
Vi stiller krav om ei mindre arkeologisk registrering, jamfør § 9 i
Kulturminnelova (KML).
Planarbeidet må sikre uteareal for felles opphald og leik på ein slik måte at
dette arealet får tilstrekkeleg storleik, utforming og plassering i forhold til bygg,
tilkomst og parkering.

Fråsegna er heimla i plan og bygningslova § 28-7, Teknisk forskrift (TEK17) § 8-1 og
8-3, Rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og unges interesser i planlegging
(RPR), rundskriv T-2/08.
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Forslagstillers kommentar:
Med bakgrunn i gjennomført arkeologisk registrering, er det avsatt hensynsone rundt
registrert tuft.
Øvrige merknader er vurdert i planbeskrivelsen.

NVE:
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare,
allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning om
hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal
tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven.
Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flomerosjon og skred. Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter
tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved planlegging og utbygging.
På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av
faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan
medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt
etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer
klart frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte
konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for
samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon
etter energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med
energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:
•
NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og
energianlegg.
•
NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen
NVEs saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i
planen, slik at en unngår innsigelse.
•
NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke
flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes
og innarbeides i planen.
•
NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle
relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert.
•
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig
ettersyn.
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NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og
vesentlige regionale interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan
de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger
innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle plandokumenter sendes
elektronisk til rv@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig
bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det
skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker konkret bistand
til i den enkelte saken.

Forslagstillers kommentar:
Vi har gjennomgått NVE s kommentarer og viser til gjennomført ORS analyse og
planbeskrivelses gjennomgang av aktuelle problemstillinger.

Statens Vegvesen:
1. Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Midsund kommune har en utdatert kommuneplan fra 1997, og har derav ikke et godt
verktøy for å styre arealbruken i kommunen. Vi er uenig i vurderingene om at
fortetting og tilrettelegging av nye areal til boligutbygging av opp mot 25
boligeiendommer, og der man også åpner for tomannsboliger, er en uvesentlig andel
boenheter i forhold til at kommuneplanen tillater spredt boligutbygging i deler av
planområdet.
Etter vår vurdering må en slik utbygging vurderes på et overordnet nivå. I henhold til
statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging skal
arealbruk og transportsystem fremme samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse,
god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønster og
transportsystem må videre samordnes for å fremme utvikling av kompakte byer og
tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer, og øke andelen gående og syklende. Nasjonale forventninger til
regional og kommunal planlegging fremhever og støtter opp under de statlige
planretningslinjene.
De sentrale spørsmålene som må vurderes og svares ut vedrørende arealbruken er
knyttet til kommunens behov for boliger. Hvilke områder er satt av i gjeldende
kommuneplan? Hvor mye av dette er bygd ut? Hvor mye nytt areal trenger
kommunen for å dekke behovet? Er dette planområdet riktig lokalisert i forhold til
viktige funksjoner og eksisterende og planlagt infrastruktur?
Vi savner også trafikksikkerhet under tema for utredning/vurdering, og bemerker i
den sammenheng at det ikke er lagt til rette for mjuke trafikanter på strekningen inn
mot Midsund sentrum.
Selv om Midsund kommune har startet regulering av gang- og sykkelveg fra
Krafsebukta, som etter planen skal bygges ut samtidig med legging av ny
vannledning på strekningen, mangler det likevel en strekning på over 1300 meter.
Trafikksikkerhetsmessig er det uheldig å legge til rette for et relativt stort boligområde
uten at en slik sammenhengende løsning er etablert.
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Det er også i overkant av 400 meter til nærmeste busslomme fra krysset med
Stølshaugen. Dette innebærer at de som ønsker å benytte kollektivtransport må gå
langs fylkesvegen for å komme seg dit. Særlig skolebarn er viktig å sikre trygg
skoleveg.
Overnevnte er forhold som må besvares og løses dersom man skal gå videre med
planarbeidet. Særlig viktig er hensynet til trygg skoleveg, og at reguleringsplanen
sikrer at løsninger for dette i plankart og bestemmelser. Dette vil innebære at
planområdet må utvides.
2. Tilknytting til fylkesveg 668 og atkomstveg
Planlagt utbygging krever at krysset mellom kommunal veg, Stølhaugvegen, og
fylkesveg 668 må utformes etter kravene i Statens vegvesen sin håndbok N100.
Dimensjonerende kjøretøy må være lastebil. Videre anbefaler vi at Stølhaugvegen
videre fra krysset dimensjoneres etter vegklasse L2 med lastebil som
dimensjonerende kjøretøy.
Det må stilles rekkefølgekrav om at krysset med fylkesveg 668 skal opparbeides i
samsvar med N100 før utbygging kan skje.
Regulering av Stølhaugvegen, herunder kryss med fylkesveg 668, medfører at
planområdet må utvides. Det må også utvides til å omfatte frisiktsoner i krysset slik at
man kan legge inn hensynssoner med juridisk bindende bestemmelser.
Utstrekning av hensynssonen og bestemmelsene må være i samsvar med N100.
3. Konklusjon
Statens vegvesen viser til våre merknader over, og ber om at dette tas med i det
videre planarbeidet. Vi imøteser gjerne en dialog for å svare på spørsmål eller gjøre
avklaringer før planen legges ut til offentlig ettersyn.

Forslagstillers kommentar:
Planområdet er utvidet i hht Vegvesenets merknad, og øvrige problemstillinger er
vurdert i planbeskrivelsen.

Istad Kraft
En eventuell nødvendig flytting/omlegging på nevnte installasjoner blir en kostnad
som helt eller delvis må dekkes av utbygger.
Angivelse av plassering på kartet er kun retningsvisende.
I forhold til framtidig utbygging av området, er det viktig at Istad Nett blir informert på
et så tidlig tidspunkt som mulig mhp. el-forsyning til område. Med en tidlig dialog
mellom utbygger og Istad Nett sikres gode løsninger til rett tid.
Når det foreligger en godkjent reguleringsplan ønsker Istad Nett å få oversendt
reguleringsplanen elektronisk på SOSI-fil.
Istad Nett praktiserer følgende for anleggsbidrag på nye anlegg:
Nettutbygging til nye uttak eller forsterkning av eksisterende nett skal inndekkes ved
anleggsbidrag. Alle grunnkostnader (grøft, masser og øvrige gravekostnader) dekkes
i sin helhet av utbygger/kunden (inngår evt. i anleggsbidraget). Videre beregnes
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anleggsbidraget som total anleggskostnad for de elektriske anlegg. Anleggsbidrag
skal være innbetalt før arbeidet oppstartes. Anleggsbidraget er avgiftsfritt, dvs. uten
moms. Ved utbygging av et felt med flere boenheter vil Istad Nett forholde seg til
utbygger av feltet.
Anleggsbidraget vil etterberegnes etter ferdigstillelse basert på faktiske kostnader.
Differansen mellom innbetalt anleggsbidrag og faktiske kostnader
faktureres/krediteres kunden.
Istad Nett kan etter nytt regelverk kun kreve at kunden dekker overskridelser inntil
15 % av det estimerte anleggsbidraget, forutsatt at overskridelser ikke skyldes
forhold på kundens side.
Når anleggsbidraget er innbetalt må det påregnes 3 – 5 uker til planlegging og
prosjektering pluss 10 – 12 ukers leveringstid på utstyr før anleggsstart.

Forslagstillers kommentar:
Kommentarene fra Istad kraft er tas til etterretning.
RIR
Viser til vedlagt renovasjonsforskrift som er nå sendt ut for vedtak i kommunestyrene
i de nye kommunene.
For at avfallet skal bli hentet ved eiendom må vegen tilfredsstille krav til
framkommelighet for større kjøretøy både sommer og vinter. Vegen må ha
tilstrekkelig bæreevne, ha en kjørebane på minimum 3,5 meter og fri høyde på
minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo minimum to
abonnenter langs vegen og det må være tilfredsstillende snuplass, utenom
gårdsplassen, ved siste abonnent. På tømmedagen skal beholderne for avfall stå ved
kjøreruta, og maksimalt 3 meter fra vegkant. Per i dag har hver husstand normalt fire
trilledunker i tillegg til en sekk for plastemballasje. Det må derfor være rom ved veg
for at disse kan stå ved vegkant på tømmedag uten å være til hinder for trafikk.
Oversikt over plassbehov for dagens renovasjonsutstyr finnes på nettsiden vår:
https://www.rir.no/bygging-av-leskur.
Lar det seg ikke gjøre å tilfredsstille disse kravene, må det legges til rette for
samlepunkt for avfall ved veg som er farbar med renovasjonsbil.
Forslagstillers kommentar:
Veier er dimensjonert for aktuelle kjøretøy slik at avfall kan hentes i hele området.

Brattvåg, 09.09.2020
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