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1. Sammendrag
Planforslaget legger opp til utbygging av 4- mannsboliger, 2- mannsboliger og eneboliger på et areal som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål og LNF- formål. Det er foretatt flom- og erosjonsvurdering av fagkyndige for området både på eksisterende situasjon og for framtidig situasjon. Denne vurderingen viser at utbygging
er mulig forutsatt noen tiltak; opprettholdelse av kantvegetasjon, erosjonssikring og
overvannshåndtering.
I tillegg er det utført en geoteknisk undersøkelse og vurdering av området med bakgrunn i at området befinner seg under den marine grense og at man derfor ikke kan
utelukke ustabile masser. Det er påvist en lomme med ustabile masser som må
håndteres før utbygging av øvre del av området kan iverksettes.
Planlagt utbygging vil ikke hindre en eventuell utbygging av områdene i vest og nordøst jfr kommuneplanens arealdel 2009-2020 og eksisterende reguleringsplan «Reguleringsplan for Øvre Sjøgarden gnr 29», planid 1991006.
Planforslaget legger til rette for at området kan bygges ut trinnvis, for eksempel kan
BKS1og BKS2 bygges ut først før man iverksetter videre utbygging oppover i terrenget.
2. Bakgrunn til planarbeid
2.1 Hensikt med planen

Bakgrunn
Forslagstiller ønsker å legge til rette for sentrumsnære leiligheter og eneboliger på et område
som i kommuneplanens arealdel er avsatt til boligformål og LNF.

Intensjonen med planforslaget
Målsetningen med planforslaget er å kunne tilby et godt, sentrumsnært boligområde for både
yngre og eldre.

2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold
Adresse

Gjeldende planstatus (regulerings-/kommune(del)pl.)

Solbjørbakken, 6460 Nesset
Del av gnr 227 bnr 2 og del
av gnr 227 bnr 154
LNF og framtidig boligformål

Forslagstiller
Grunneiere (sentrale)
Plankonsulent

Morewood AS
Stian Morewood
Angvik Prosjektering AS

Hovedformål i ny plan

Konsentrert boligbebyggelse,
2-, 4- mannsboliger og eneboliger.
Ca 40 daa
Inntil 38 nye boenheter (3040% BYA)

GID

Planområdets areal i daa
Ant. nye boenheter/nytt næringsareal (BYA/%BYA)
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Aktuelle problemstillinger (støy, byggehøyder, o. l.)
Er det kommet varsel om innsigelse (j/n)
Krav om konsekvensutredning (j/n)
Oppstartsmøte, dato
Kunngjøring oppstart, dato
Komplett forslag mottatt, dato

Stigning og kurvatur på adkomstveg
Nei
27.09.2018
20.12.2018

3. Planprosess
Oppstartsmøte ble avholdt på kommunehuset i Nesset kommune 27.09.2018, se vedlagte
møtereferat. Det ble ikke stilt krav om planprogram og konsekvensutredning.
Ettersom deler av planområdet ikke er i tråd med kommuneplanens arealdel og at planlagt
avkjørsel ikke er i tåd med kommuneplanens arealdel ble saken tatt opp i formannskapets
møte 06.12.2018. Det ble vedtatt at planarbeidet kunne iverksettes (se vedlagte møteprotokoll).
Planarbeidet ble annonsert i Romsdals Budstikke 20.12.2018 og i Driva 21.12.2018. Samtidig ble det sendt ut oppstartsvarsel med brev og
kart til berørte naboer og instanser. Oppstartsmelding ble også lagt ut på www.nesset.kommune.no
og www.angvik-prosjektering.no.
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4. Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnete planer
Kommuneplanens arealdel for Nesset kommune 2009-2020:

Fra konsekvensbeskrivelsen for B9:
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4.2 Gjeldende reguleringsplaner
Det er ingen eksisterende reguleringsplaner for planområdet.

4.3 Tilgrensende planer
I nordøst er det en eldre reguleringsplan med 14 regulerte boligtomter, kun 2 av disse
tomtene er bebygd. Planen, «Reguleringsplan for Øvre Sjøgarden gnr 29» er fra
1991, planid 1991006:

Den kommunale vegen Solbjørbakken er regulert. Planen, «Solbjørbakken» er fra
2003, planid 2003006.
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4.4 Temaplaner
Det finnes ingen kjente temaplaner som plankonsulenten kjenner til på planleggingstidspunktet.
4.5 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(SPR BATP).
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen.

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold)
5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse
Planområdet ligger ca 1 km vest for sentrum med viktige sentrumsfunksjoner som
kommunehuset, bank, butikk og barneskole. Nessethallen, ungdomsskolen, barnehage og kunstgrasbane ligger ca 1,3 km øst for planområdet.

Forslagstiller har vært i kontakt med omkringliggende grunneiere for om mulig å få
med flere grunneiere på en reguleringsprosess. Dette har imidlertid ikke lyktes og forslagstiller ønsker derfor å regulere del av gnr 227 bnr 154 og del av gnr 227 bnr 2
som ligger nord for Solbjørbakken. Planområdet grenser i vest til gnr 227 bnr 4, i nord
til gnr 228 bnr 1 og i øst til gnr 229 bnr 1. I sør følger planavgrensingen senterlinje på
den kommunale vegen Solbjørbakken (gnr 227 bnr 154).
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www.suncurves.com viser solforholdene for planområdet 21. mars:

I forbindelse med planoppstart stilte Nesset kommune krav om at eksisterende eiendomsgrenser for gnr 227 bnr 2 skulle klarlegges. Angvik Prosjektering AS kalte inn til
oppmåling, foretok oppmåling av eiendomsgrensene og oversendte resultatene til
berørte naboer og Nesset kommune i etterkant. Oppmålingen viste at den vestre eiendomsgrensa på det meste lå ca 63 meter feil i eksisterende eiendomskart (rød
linje: eksisterende eiendomskart, grønn linje: nymålt eiendomsgrense):
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Etter oppmåling av eiendomsgrensene utgjør nå planområdet ca 40 daa.
Ny innmålt eiendomsgrense er lagt inn i Matrikkelen som «lite nøyaktig» grense,
www.norgeskart.no:

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk
Planområdet består for det meste av skog, lauv- og krattskog med særs høy bonitet
(foto: Angvik Prosjektering AS):
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I tillegg er sørøstre del av planområdet registrert som fulldyrka jord. Dette arealet er
lite, ca 3 daa og gir ifølge grunneier ca 2 rundballer i året (https://kilden.nibio.no):

Både nord og øst for planområdet er det fulldyrka områder. Arealene i vest er skogkledte, mens det sør for Solbjørbakken er eksisterende bebyggelse.
https://geodataonline.maps.arcgis.com:

I kommuneplanens arealdel er planområdet og arealene i vest avsatt til boligbebyggelse og LNF. Nord og øst for planområdet er arealene regulert til LNF. I sør og nordøst er det regulert til boligbebyggelse (se pkt 5 over).
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5.3 Stedets karakter
Det er stort sett eneboliger i nærheten av planområdet. Det er noen leilighetsbygg i
Sjøgarden boligfelt, ca 200 meter sørøst for planområdet. Dette er nyere bygg oppført i de senere årene (2014-2018). Sør for Solbjørbakken ligger Vollahaugen boligfelt, et eldre boligfelt fra slutten 1970- tallet. Ca 400 meter vest for planområdet ligger
Hammervollhagen boligfelt fra slutten av 1980- tallet.

5.4 Landskap

Planområdet ligger i en sørvendt helling med en gjennomsnittlig helling 1:6.
Arealet består av lauv- og krattskog. I øst er det en bekk/grøft med tilhørende randsone (https://norgeskart.no):
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø
www.kulturminnesok.no ble undersøkt 29.09.2020:

Ingen forekomster av kulturminner er registrert innenfor eller i nærheten av planområdet.
5.6 Naturverdier
5.6.1 Registrerte forhold
Som beskrevet over, ligger deler av planområdet som et LNF- område i kommuneplanens arealdel. Ca 3 daa er registrert som fulldyrket.
Planområdet ligger i et området registrert som beiteområde for rådyr (www.gislink.no
(29.09.2020):
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Arealet som ikke er registrert som fulldyrka er dyrkbar jord (https://kilden.nibio.no
29.09.2020):

www.naturbase.no og www.artsdatabanken.no ble undersøkt 29.09.2020:
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Ingen forekomster av viktige naturtyper, truede arter eller kulturminner er registrert
innenfor eller i nærheten av planområdet.

5.6.2 Vurdering i forhold til Naturmangfoldloven §§ 8-12
Naturmangfoldlovens §7 innebærer at begrunnelsen for offentlige myndighetsbeslutninger skal vise hvordan prinsippene i lovens §§8-12 er kommet inn i den konkrete
saken og hvilken vekt de er tillagt.
§8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget og pålegger myndighetene å bygge på vitenskapelig kunnskap når det treffes beslutninger som kan påvirke naturmangfoldet. Det
er foretatt søk i http://artskart.artsdatabanken.no og www.naturbase.no uten at å
finne registreringer innenfor planområdet (jfr. kapittel 5.6.1).
§9 i Naturmangfoldloven inneholder føre-var-prinsippet, som er en retningslinje for
hvordan myndighetene skal håndtere tilfellene hvor det er tvil om konsekvensene for
miljøet. Føre-var-prinsippet vil dermed komme til anvendelse i situasjoner hvor man
ikke har slik tilstrekkelig kunnskap. Ved potensiale for stor skade, bør føre-var-prinsippet tillegges stor vekt. I dette tilfellet ansees det som at det foreligger tilstrekkelig
kunnskap og at potensialet for stor skade er liten. Føre-var-prinsippet blir derfor tillagt
liten vekt.
Når det gjelder naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning så vises det til at store
deler av området som er nå planlagt regulert fra før er regulert til boligformål i kommuneplanens arealdel 2009-2020 for Nesset. Det foreligger ikke informasjon om viktige biotoper eller andre viktige registreringer i området.
Naturmangfoldloven § 11 omhandler at kostnadene for å hindre/begrense skade på
naturmangfoldet skal bæres av tiltakshaver. Dette er ikke aktuelt i dette tilfellet, da
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det hverken finnes registreringer eller mistanke om viktige biotoper i området som
kan ta skade av en utbygging som planlagt.
Virksomhet, tiltak og aktiviteter skal gjennomføres med de teknikker, driftsmetoder og
den lokalisering som gir det beste samfunnsmessige resultat jf. naturmangfoldloven §
12.
Med bakgrunn i de opplysninger som er kommet fram i planprosessen og som plankonsulenten har hatt tilgjengelig om naturforholdene i området, så vurderes en utbygging slik planforslaget legger opp til ikke å belaste naturmangfoldet på en negativ
måte.

5.7 Trafikkforhold
Adkomst til planområdet går fra rv 62 via kommunal veg Solbjørbakken. Alternativt
fra rv62 via Øvrevegen og Solbjørbakken. Rv 62, Eidsvågvegen hadde i 2019 en
ÅDT på 2650.
Solbjørbakken er en asfaltert veg med 6 meter bredde. Det er 30- sone forbi planområdet og stigningen er ca 8%. Gangadkomst skjer via fortau/gang-/sykkelveg langs
rv62 og Solbjørbakken eller via Nedre Liedgardsveg. Alternativt via Øvre Hammervoll
(www.norgeskart.no):

Nærmeste holdeplass ligger ved rv 62, ca 230 meter sør for planområdet.

16

I Eidsvåg sentrum, ca 1 km fra planområdet, er det en større bussholdeplass med
bussforbindelse mot både Sunndalsøra, Kristiansund, Trondheim og Molde flere
ganger i døgnet.

5.8 Barns interesser
I Eidsvåg sentrum er det laget en apejungel og kunstgrasbane i forbindelse med barneskolen som benyttes av barn og unge i alle aldre. Ved ungdomskolen er det kunstgrasbane (11- bane) og flerbrukshall (Nessethallen).
Rundt planområdet er det skogområder som gir muligheter for friluftsliv og nærturområder. Ca 500-600 meter nordvest for planområdet kjøres det opp skiløyper om vinteren. Her er det skileikområde med et lite skitrekk og varmestue som Eidsvåg idrettslag styrer. I tillegg finnes flere turmuligheter sommer og vinter i fjellområdene nord for
planområdet, detter er et stort og viktig friluftslivsområde. Kleppen utmarkslag har
bygd en gapahuk på Kleppvassholmen ved Kleppvatnet. Det er ofte fin skøyteis på
Kleppvatnet om høsten. Vinterparkeringsplass ved Flåhammer der fjellveien opp til
Kleppen starter. Eidsvåg idrettslag har garasje til tråkkemaskina ved parkeringsplassen på Flåhammer. Det prepareres skispor herfra til Gammelsetra via Måsvatnet,
Raudsandvatnet via Mørkvatnet, til Rød og til Holen. Mange starer skituren fra Holen.
Parkering skjer da langs kommunal vei. Det er turkasser ved flere turmål i Kleppenområdet: Grønnfjellet, nedre Solbjørvatnet, Kleppen og Hagasetra. Kleppen hytteforening har merket flere stier i området og er i gang med å bygge gapahuk i nærheten
av nedre Solbjørvatnet (www.gislink.no):
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I Eidsvåg sentrum er det anlagt både helseløype og strandpromenade som er tilgjengelig også med rullestol og barnevogn.

På sørsiden av Eidsvågleira, ved Eidsvåg badestrand ca 2 km sør for sentrum, er det
tilrettelagt badeplass for rullestol. Denne kan nås via eksisterende gang- og sykkelvegnett.
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5.9 Sosial infrastruktur
Det er 3 barnehager i området; Liedgarden barnehage AS, Eidsvåg barnehage og
Farmen friluftsbarnehage. Alle tar inn barn fra 0 til 5 år. Tabellen under viser hver enkelt barnehage sitt godkjente leke- og oppholdsareal, barnehagens brukte oppholdsareal nå og dens tilgjengelige areal for å kunne ta inn flere barn på. Og til slutt
har jeg summert de ulike kolonnen som da viser hvordan situasjonen er totalt for barnehagene i Eidsvågområdet.
Barnehager
Eidsvåg barnehage
Liedgarden barnehageAS
Farmen friluftsbarnehage AS
Totalt:

Godkjent
areal
543 m2
120 m2
124 m2
787 m2

Brukt areal et- Tilgjengelig/ leter barnedig areal
gruppe
293 m2
250 m2
76 m2
44 m2
79 m2
45 m2
448 m2
339 m2

Barnehagene har en arealnorm på barn over 3 år 4 m2 og barn under 3 år 5,3m2,
arealet i barnehagene gir derfor grunnlag for barnegruppen ut ifra sammensetningen
av store og små barn.
Det er dermed ledig kapasitet ved barnehagene i Eidsvågområdet.
(Kilde: epost av 14.01.2019 fra enhetsleder for barnehagene i tidligere Nesset kommune).
Prognosene for Eidsvåg barne- og ungdomsskole viser en stabil situasjon fram til
2023/24 med +-240 elever:
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ELEVUTVIKLING 19/20 - 23/24
Kilde: Folkeregisteret
Eidsvåg

TRINN
Småtrinnet
Mellomtrinnet
Ungdomstrinnet
Totalt

2019/2020 2020/21
2021/22
2022/23
2023/24
94
87
92
85
89
85
77
70
73
72
63
68
84
85
77
242
232
246
243
238

Avstand til barnehage, skole, idrettsbaner og butikk er gitt i pkt 6.1 over.
(Kilde: epost av 10.01.20019 fra skolefaglig rådgiver i tidligere Nesset kommune).

5.10 Universell tilgjengelighet
Planområdet ligger som tidligere nevnt i en sørvendt helling, dette gjør at det er vanskelig å få til universell utforming (UU) for hele området. Stigning overgår kravene til
UU. Det er forøvrig muligheter for UU innenfor deler av området.

5.11 Teknisk infrastruktur
Det er undersøkt med kommunen vedrørende eksisterende vann-, avløps- og overvannsledninger i området. Det er mottatt SOSI- fil med informasjon om eksisterende
ledningsnett i epost 01.04.2019. Her går det fram at planområdet ligger et stykke
unna eksisterende ledningsnett:
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Det er etter det plankonsulenten kjenner til muligheter for tilkobling av vann både i
Solbjørbakken (160mmVL), Øvre Hammervoll (110mmVL)og Øvervegen (200mmVL)
Spillvann vurderes å kunne kobles til i Øvre Hammervoll og/eller i nedre del av Solbjørbakken.
Overvann føres til bekk i øst, eventuelt via fordrøyningsanlegg. Se pkt 5.14 under.

Det er opplyst fra kommunen i en tidligere plansak at det er muligheter for å koble til
både vann og avløp ved VK205/SK6 jfr. kartet ovenfor.
Nesset Kraft AS opplyser at de har en 22kV høyspentledning som går i nedkant av
planområdet (http://www.kommunekart.com/klient/romsdalskart):
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Eksisterende nettstasjon ligger ca 100 sørøst for planområdet.
5.12 Grunnforhold
Grunnen består av paragneis og tynn hav-/strandavsetning (www.ngu.no
(29.09.2020):

Området ligger innenfor areal for marin grense (https://atlas.nve.no/ 29.09.2020):
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www.miljostatus.no er undersøkt 29.09.2020 uten å finne registreringer for forurensing i eller i nærheten av planområdet.
5.13 Støyforhold
Vegstøy fra Eidsvågvegen, FV62 (www.gislink.no 29.09.2020):

5.14 Risiko og sårbarhet
Det er foretatt en sjekk på www.nve.no og sett på registrerte aktsomhetsområder og
faresoner:
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Planområdet er utenfor aktsomhetsområder og faresoner.
Flom og erosjon:
Det går en åpen bekk i øst. Økt nedbør i framtida vil kreve at overflatevann blir hensyntatt i forbindelse med utbygging. Det er fortatt en flomfarevurdering av området for
eksisterende situasjon av AsplanViak AS, se vedlagte rapport av 26.08.2019. Rapporten viser at utbredelsen av en 200- års flom med 40% klimapåslag er minimal. Tre
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av fire kulverter nedstrøms har god nok kapasitet til å ta unna flommen (AsplanViak
AS 26.08.2019):

Før byggetiltak innenfor planområdet iverksettes, må stikkrenne B oppgraderes,
sannsynligvis også A, C og D.
Det er anbefalt bekkesider mot bebyggelse og anlegg har en minste høyde på 70cm
over bekkebunn. Bekken bør erosjonsikres der det er tegn til erosjon for å hindre at
bekken finner nye veger ved en flomsituasjon. Spesielt gjelder dette for den nordre
delen av bekken. Bekken bør videre renskes for kvister, rotvelter og trær svært nære
bekkeløpet for å sikre fri vannstrømning i bekken. Rister ved kulverter nedstrøms bør
også renskes med jevne mellomrom, spesielt etter store flommer der større mengder
vegetasjonsmateriale og sedimenter kan føres til kulvertene.
AsplanViak har også utført en vurdering av flom- og erosjonsfaren på grunnlag av
planlagt utbygging (Flomfarevurdering fremtidig situasjon, Solbjørbakken Øvre,
AsplanViak AS 17.09.2020).
Terrenganalyse viser at grøfter langs planlagt veg avskjærer drenering nord for planområdet, og fører til at tilnærmet hele planområdet drenerer til bekken ved den sørlige plangrensen. Arealutnyttelse i planområdet endrer seg i stor grad, fra et naturlig
skogsområde, til et boligfelt med hurtig avrenning.
Beregningene viser at den totale vannføringen i bekken under en 200-årsflom inkludert 40% klimapåslag økes fra 0.75 m3/s til 1.32 m3/s.
Flomsituasjonen ved selve planområdet endres ikke, men flomfaren nedstrøms øker.
Økning i flomfare nedstrøms skyldes manglende kapasitet i kulverter.
Erosjonsfaren ved planområdet økes ikke som følge av utbygging. Nedstrøms planområdet øker vannhastighetene, men det er forventet at eksisterende erosjonssikring
er tilstrekkelig. For å redusere flomfaren nedstrøms planområdet, er det anbefalt å
enten fordrøye de økte flomvannmengdene lokalt, eller å oppdimensjonere kulverter.
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Geoteknikk:
Planområdet ligger under den marine grense jfr. pkt 5.12 over. Grunnen består av
hav- og strandavsetninger. Det kan derfor ikke utelukkes at det finnes kvikkleire i området. Det er foretatt en geoteknisk undersøkelse av området, se vedlagte rapporter
fra ERA Geo AS datert 05.12.2019 og 07.02.2020.
Det er generelt kort dybde til berg i alle posisjoner, maksimal dybde registerert er 3,1
meter. Løsmassene er generelt faste med et antatt humusholdig topplag over sand
og grus. I forbindelse med arbeidet med den første rapporten ble det funnet et relativt
tynt bløtt lag ned mot fjell i den ene posisjonen, dette viste seg å være kvikkleire
(ERA Geo AS 05.12.19).
Det ble bestemt å utvide undersøkelsene for å avgrense utbredelsen av kvikkleireområdet. 2 nye borpunkt ble undersøkt mot nord uten å finne kvikkleire. Kartutsnittet under viser de 5 borposisjonene og avmerket punkt er punktet med kvikkleire (ERA Geo
AS 07.02.20):

ERA Geo AS vurderer at det her er snakk om en lomme med sprøbruddsmateriale og
at denne ikke vil by på utfordringer for områdestabiliteten. Det er viktig å utarbeide en
plan for utgraving av lokaliteten før man iverksetter arbeidet i området. Det er anbefalt å starte utgraving ovenfra og nedover, da kan man trygt masseutskifte kvikkleirelommen med god kontroll på lokalstabilitet. Lokalstabiliteten skal utredes nærmere
sammen med plan for gjennomføring av anleggsarbeider i forbindelse med byggesøknad.
Tilkoblingsmuligheter for vann og avløp vurderes som tilfredsstillende jfr pkt 5.11
over.
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6. Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Planforslaget legger opp til leiligheter i nedre del av planområdet og eneboligtomter i øvre del
av planområdet. Det etableres ensidig fortau med tilgang til 3 felles lekeplasser. Totalt planlegges inntil 38 nye boenheter fordelt på firemannsboliger, tomannsboliger og eneboliger.
Det er avsatt areal til bekk og kantvegetasjon i øst.

6.2 Reguleringsformål
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1111 - Boligbebyggelse-frittliggende småhusbebyggelse (BFS1-BFS2)
1112 - Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse (BKS1-BKS3)
1610 - Lekeplass (f_BLK1-f_BLK3)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
8,8
11,8
3,9
24,5

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2010 - Veg (o_SV1-o_SV2)
2012 - Fortau (o_SF1-o_SF2)
2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg (o_SVT1-o_SVT2)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
4,1
1,6
5,4
11,1

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
3060 – Vegetasjonskjerm (GV)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
2,7
2,7

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
5100 - LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag (L)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
6001 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (V)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
1,6
1,6

Totalt alle kategorier:

0.1
0,1

39,9

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
For å tilpasse bebyggelsen til terrenget planlegges bygg med sokkeletasje/kjeller. 4og 2- mannsboliger planlegges i nedre del av feltet.
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6.3.1 Bebyggelsen høyde
Ny bebyggelse planlegges med maksimal gesimsøyde 8 meter over gjennomsnittlig
planert terreng og maksimal mønehøyde 9 meter over gjennomsnittlig planert terreng, jfr plan- og bygningsloven §29-4.

6.3.2 Grad av utnytting
Grad av utnytting er oppgitt i prosent bebygd areal (%-BYA). Dette angir forholdet
mellom bebygd areal og tomteareal. Beregningsregler i henhold til veileder H-2300
(grad av utnytting fra Kommunal og moderniseringsdepartementet).
Det legges opp til 40% BYA for området med konsentrert småhusbebyggelse (4- og 2mannsboliger) og 30% BYA for området med frittliggende småhusbebyggelse (eneboliger).

6.3.3 Boliger
Totalt planlegges inntil 38 nye boenheter innenfor planområdet fordelt på 30 boenheter i 2- og 4- mannsboliger og 8 i eneboliger.

6.4 Bokvalitet
Det vil være god utsikt mot sørøst, sør og sørvest. På grunn av det skrå terrenget vil
leilighetene i både 1. etasje og 2. etasje få god utsyn.
Planområdet har god soltilgang. Solforhold vårjevndøgn (20. mars):
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Det er avsatt 3 nærlekeplasser på til sammen 4,0 daa innenfor planområdet. Dette er
mer enn nok til å dekke kravet til lekeplass for 38 boenheter. Kravet er 25m² pr
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boenhet (38 x 25m²= 950m²). På lekeplassene skal det settes opp lekeapparat, sandkasser og benker.
Med muligheter for parkering i kjeller/underetasje på boligene utnyttes arealet på en
effektiv måte.

6.5 Parkering
Det skal avsettes parkering innenfor hvert område/hver tomt i henhold til følgende:
Leilighet <= 60m²: 1,5 p- plass per boenhet.
Leilighet >60m²: 2 p- plasser per boenhet.
Beregning av parkeringsplasser skal inngå i beregning av %BYA.

6.6 Tilknytting til infrastruktur
Se pkt 5.11 over.

6.7 Trafikk
6.7.1 Kjøreatkomst
Adkomst til planområdet skjer via kommunal veg Solbjørbakken.
6.7.2 Utforming av veger
Opparbeidelse av o_SV1 skjer i henhold til håndbok N100, L2, med total vegbredde
5 meter (4,5 meter asfaltert) og ensidig fortau på 2,5 meter.
Vendehammer etableres i enden av vegen i henhold til vendehammer for lastebil (L):

Det er foretatt en foreløpig beregning av vertikalkurvatur for planlagt veg i Autodesk
InfraWorks. Denne viser at man kan få til en gjennomsnittlig stigning på planlagt veg
på 8%:
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6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende
Det er avsatt ensidig fortau for de myke trafikantene langs planlagt adkomstveg inni
planområdet. Det er muligheter for å komme videre på eksisterende gang-/sykkelveger/mindre trafikkerte veger slik som beskrevet i pkt 5.7 over.
6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering
Det skal avsettes sykkelparkering i henhold til følgende:
Boenhet <=60m²: minimum 1 tilrettelagt sykkelparkeringsplass.
Boenhet >60m²: minimum 2 tilrettelagte sykkelparkeringsplasser.
6.7.5 Kollektivtrafikk
Det er god dekning for bussforbindelse med både Molde, Kristiansund, Sunndalsøra
og Trondheim med flere avganger pr dag. https://frammr.no/ gir nærmere informasjon
om rutetilbudet. Det er flere busstopp i området, nærmeste bussholdeplass er ca 300
meter sør for planområdet:
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6.8 Miljøtiltak
Overvann samles og føres i overvannsledning til fordrøyningsanlegg innenfor
f_BLK1. Videre føres vannet til eksisterende bekk øst i planområdet.
Alternativt føres overvann direkte til elva i øst. Dette forutsetter oppdimensjonering av
kulverter/rør nedstrøms jfr flom- og erosjonsrapport fra AsplanViak 17.09.2020.
Vegetasjon langs bekken skal ivaretas. Denne danner skjul og leveområde for dyr og
innsekter samtidig som det er med på å forhindre erosjon langs bekken.

6.9 Universell utforming
Prinsippet for universell utforming legges til grunn ved utforming av tiltak i samsvar
med byggteknisk forskrift, blant annet kapittel 8 og kapittel 12. Prinsippet vurderes ut
fra terrengets beskaffenhet. Felles nærlekeplass skal ha universell utformet adkomst
og skal opparbeides slik at alle funksjonskrav til brukergruppene blir ivaretatt.

6.10 Uteoppholdsareal
Det skal avsettes minimum 50m² uteoppholdsareal pr boenhet innenfor planområdet
(38x50m² =1900m²). Balkonger og terrasser kan inngå i dette arealet. Uteoppholdsreal
skal ikke være kant- og randsone rundt bygg. Areal brattere enn 1/3 inngår ikke i uteoppholdsareal.
Arealet skal være mest mulig sammenhengende, ha gode solforhold og være skjermet
mot trafikk og forurensing. Felles uteoppholdsareal skal være egnet som sosial møteplass og utformet etter prinsippene om universell utforming.

6.11 Lekeplasser
Lekeplassene er på 4000m² til sammen og de er avsatt mot fortau for å sikre tilgangen
til arealene. Størrelsen tilfredsstiller mer enn nok kravet til lekeplass for 38 boenheter
(25m²x38=950m²). Areal brattere enn 1/3 og smalere enn 10 meter inngår ikke i beregning av lekeplassareal.
Som beskrevet i pkt 6.8 over, er det lagt opp til at deler av f_BLK1 kan benyttes til
fordrøyningsanlegg for overvannshåndtering ved utbygging av området.
Arealene avsatt til lekeplass skal være ferdig opparbeidet, tilsådd, planert og med
minst ett lekeapparat og en sandkasse før første nye boenhet tilknyttet lekeplassen
får ferdigattest/midlertidig brukstillatelse.

6.12 Eksisterende og ny vegetasjon
Det settes av et belte på 5 meter til vegetasjonsskjerm som en buffersone mot landbruksarealet i nord og som en kantsone mot bekken i øst. Kantsonen langs bekken
skal fungere som oppholdssted for planter og dyr samt at den skal hindre erosjon
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langs bekken. Her skal ikke vegetasjonen snauhogges, men den kan tynnes og skjøttes.
Resterende vegetasjon vil bli hogd etter hvert som prosjektet skrider fram og ny vegetasjon vil komme innenfor boligområdene.

6.13 Friområder
Planområdet har ingen friområder bortsett fra avsatt areal til vegetasjonsskjerm og
lekeplasser. Se pkt 6.11 og 6.12 over.

6.14 Utomhusplan og rekkefølgebestemmelser
Det vises til utarbeidet 3D- modell i pkt 6.3 over. Dette er slik prosjektet foreligger på
pr nå.
- Det skal foreligge en godkjent plan for etterbruk av matjord som fjernes fra det fulldyrka arealet innenfor planområdet før det gis byggetillatelse for tiltak i planområdet.
- I forbindelse med byggesøknad for hvert enkelt utbyggingsområde/tomt skal det utarbeides en situasjonsplan som viser adkomstløsning med lengdeprofil og tverrsnitt
på veg (terrengprofil), nye og eksisterende vann- og avløpsledninger, overvannsledninger, kummer og evt. pumpestasjoner.
Plassering av brannkummer skal gjøres i samråd med brannvernmyndigheten for
hvert delområde. Videre skal det legges ved terrengprofiler som viser tverrsnitt av
området gjennom hvert hus tenkt oppført. Profilen skal også vise plassering av bygninger med kotehøyde for ferdig gulv, takvinkel og total høyde på bygg. Profilen skal
gå minst to meter utenfor eiendomsgrensen.
Situasjonsplanen skal vise plassering av felles renovasjonsløsning, bygninger, møneretning, antall etasjer og parkeringsplasser, og framtidige garasje(r) skal være vist.
Videre eventuelle støttemurer og uteoppholdsareal.
- Før det igangsettes tiltak innenfor planområdet, skal stikkrenne A, B, C og D nedstrøms planområdet oppgraderes. Alternativt skal det etableres et fordrøyningsanlegg innenfor planområdet. Jfr. flom- og erosjonsrapport fra AsplanViak AS
26.08.2019 og 17.09.2020.
- Før det igangsettes nye tiltak innenfor planområdet skal bekken i øst erosjonsikres
der det er tegn til erosjon for å hindre at bekken finner nye veger ved en flomsituasjon. Spesielt gjelder dette for den nordre delen av bekken. Bekken skal renskes for
kvister, rotvelter og trær svært nære bekkeløpet for å sikre fri vannstrømning i bekken.
- Før det igangsettes tiltak i området rundt kartlagt ustabilt område H310, dvs innenfor BFS1, BFS2, f_BLK3 og øvre del av o_SV1, skal det utarbeides en plan for utgraving av lokaliteten. Denne skal godkjennes av fagkyndig.
- Før det igangsettes tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- og avløpsledninger,
skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. Så snart anleggsarbeidet
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er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere seg.
-Før det gis ferdigattest for første nye boenhet innenfor planområdet, skal tilhørende
felles lekeplass ferdigstilles med funksjonskrav.
-Før det gis ferdigattest på første boenhet innenfor BKS1 skal høyspentlinje gjennom
f_BLK1 legges i bakken i samråd med netteier.
- Før rammetillatelse gis, skal plan for overvannshåndtering være godkjent av kommunen. Vannbalansen skal opprettholdes i utbyggingsområdet for å ivareta vannets
kretsløp.

6.15 Landbruksfaglige vurderinger
Jfr pkt 5.6.1 er arealet registrert som fulldyrka eller dyrkbar jord. Det fulldyrka arealet
utgjør ca 3 daa og resterende areal er dyrkbar jord som består av skog, lauv- og
krattskog med særs høy bonitet. Det fulldyrka arealet har i de senere år kun blitt slått
med beitepusser for å hindre gjengroing av arealet. Ifølge eier er det mange tiår siden arealet var i aktiv drift.
For å sikre etterbruken av matjorda som fjernes er følgende avbøtende tiltak tatt med
jfr rekkefølgebestemmelsene over: Det skal foreligge en godkjent plan for etterbruk
av matjord som fjernes fra det fulldyrka arealet innenfor planområdet før det gis byggetillatelse for tiltak i planområdet.

6.16 Kulturminner
Møre og Romsdal fylkeskommune har i brev av 06.02.2019, merknad til oppstart, uttalt at de «vurderer området til å ha lågt til middels potensial for automatisk freda kulturminner, og vil ikkje stille krav om arkeologisk registrering, men viser til varslingsplikta ved eventuelle funn».

6.17 Sosial infrastruktur
Jfr pkt 5.9 er det kapasitet på barnehage, barne- og ungdomsskole.
Nesset omsorgssenter ligger ca 900 meter øst for planområdet. Her er det muligheter
for korttidsopphold, langtidsopphold, avlastning og rehabilitering.
Det er god tilgjengelighet på både lege, brannvesen og ambulanse. Alle disse funksjonene befinner seg i Eidsvåg sentrum.

6.18 Teknisk infrastruktur
Se de vurderte tilkoblingsmuligheter under pkt 5.11 over.
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Innenfor BKS- områdene planlegges felles renovasjonsløsning.
Med en utbygging av inntil 38 nye boenheter vil dette føre til økt trafikk langs Solbjørbakken. I snitt kan man si at hver boenhet genererer 3,5 bilturer pr døgn. Det vil med
andre ord si at trafikkøkningen på Solbjørbakken med full utbygging av planområdet
vil føre til at ÅDT for Solbjørbakken og rv62, Eidsvågvegen, øker med (38 x 3,5) 133.
Rv62, Eidsvågvegen, hadde en ÅDT i 2019 på 2650. Full utbygging av Solbjørbakken Øvre vil derfor gi en økning av ÅDT på ca 5% for Rv62, Eidsvågvegen.

6.19 Overordnete planer
Jfr vedtaket i formannskapet 06.12.2018 er det lagt opp til en mulig sammenkobling
vestover til Hammervollhagen jfr kommuneplanens arealdel og østover til «Reguleringsplan for Øvre Sjøgarden gnr 29», planid 1991006:
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Slik planen foreligger vil det være mulig med en trinnvis utbygging. BKS1 og BKS2
kan bygges ut først med tilhørende infrastruktur før området videre mot nord bygges
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ut. Dette vil være gunstig for utbygger med tanke på økonomi og eventuell tilknytning
til framtidige utbyggingsområder i nærheten.

6.20 Landskap
Se pkt 6.3 over.

6.21 Stedets karakter
Planområdet er i dag ubebygd og består av et skogområde samt et mindre fulldyrka
areal med liten produksjon.
Ved en utbygging vil området åpnes opp, trær blir fjernet, veger, infrastruktur og boliger bli bygd. Det legges opp til bygg med sokkeletasje/kjeller for at disse skal passe
best mulig inn i terrenget. Bekken i øst skal erosjonssikres og det skal bevares en vegetasjonsskjerm mot bekken og landbruksarealet i nord.
Det er lagt opp til at eventuell framtidig utbygging av området i vest og nordøst kan
kobles til planområdet for Solbjørbakken Øvre i framtida via planlagt vegføring, se pkt
6.19 over.

7. Konsekvensutredning
Ikke aktuelt.

7.1 Krav om konsekvensutredningen
Ikke aktuelt.

7.2 Oppsummering av konsekvensutredningen
Ikke aktuelt.

8. Sammendrag av innspill og merknader med plankonsulenten sin vurdering
Oppstartsmelding for Øvre Solbjørbakken ble annonsert i Romsdals Budstikke
20.12.2018 og i Driva 21.12.2018. I tillegg ble det sendt ut oppstartsvarsel til alle berørte instanser, grunneiere og naboer 14.12.2018 jfr naboliste mottatt fra Nesset
kommune. Merknadsfrist for oppstartsvarselet var 12.02.2019. Oppstartsmelding har
i tillegg vært tilgjengelig på www.angvik-prosjektering.no og www.nesset.kommune.no.
Det kom inn 5 innspill i forbindelse med oppstartsmeldingen.
Under følger en oppsummering av hvert enkelt innspill i kursiv med plankonsulenten
sin vurdering. Det er gjort rede for om innspillene og merknadene tas til følge eller
ikke.
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Nesset Kraft AS, epost av 20.12.2018:
Nesset Kraft AS er positive til planlegging av nye boliger. De har en 22kV høyspentlinje som krysser planområdet og som bes hensyntatt i det videre planarbeidet. Det
bes om at det avsettes plass sentralt i planområdet for plassering av nettstasjon.
Plankonsulenten sin vurdering:
Trafo kan etableres i forbindelse med areal avsatt til «annet vegareal – teknisk anlegg» jfr planbestemmelsene §5.3. Eksisterende høyspentlinje gjennom området legges i bakken. Se planbestemmelsene §10.2 Merknaden er registrert og tas til følge.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev av 06.02.2019:
Bekken øst i planområdet må hensyntas jfr vannressursloven §11.
Det er ønske om at det avsettes en buffersone på minst 30 meter fra boligområdet til
dyrka mark som er i aktiv drift. Det er ønskelig at overskudd av matjord fra planområdet benyttes til arronderingsmessige tiltak på nærliggende dyrka mark i drift.
ROS- analyse jfr PBL §4-3 må gjennomføres. Område med fare, risiko eller sårbarhet
skal avmerkes i kartet med hensynssone jfr PBL §12-6.
Det vises til Rikspolitiske retningslinjer for barn i planlegginga og krav til tilstrekkelig
og egnet areal til uteoppholdsareal og lekeareal.
Plankonsulenten sin vurdering:
Bekken øst i området reguleres jfr vannressursloven §11 og det avsettes tilstrekkelig
areal langs randsona som buffersone. Arealet langs bekken er avsatt til «bruk og
vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» jfr planbestemmelsene §8.1.
Arealet skal sikre vannstrengen langs eksisterende bekk med tilhørende kantsone.
Den skal sikre skjul og leveområde for dyr og innsekter samtidig som opprettholdelse
av kantvegetasjon forhindrer erosjon langs bekken. Arealet skal ikke snauhogges.
Nødvendig skogskjøtsel og tynning er tillatt. I tillegg er det avsatt ei sone til vegetasjonsskjerm.
Avstand fra boliger til dyrka mark i aktiv bruk er for det meste over 30 meter. Kun mot
nord er avstanden mindre, her er avstanden ca 15 meter. Her er det lagt inne en buffersone på 5 meter til vegetasjonsskjerm. I planbestemmelsene går fram at overskuddsmasser av matjord fra planområdet skal benyttes til arrondering av omkringliggende dyrkamark i aktiv bruk. Se planbestemmelsene §10.4.
Molde kommune sin mal for ROS- analyse er benyttet og det er lagt opp til tilstrekkelig og egnet areal til uteoppholdsareal og lekeareal jfr gjeldende retningslinjer og
krav.
Merknaden er registrert og tas til følge.
Møre og Romsdal fylkeskommune, brev av 06.02.2019:
Planforslaget skal sikre tilstrekkelig og egnet areal til uteoppholdsareal og lekeareal.
Planlegginga bør ha som mål å skape barnevennlige og bilfrie soner.
Arealet har lavt til middels potensial for automatisk freda kulturminner og det stilles
derfor ikke krav om arkeologisk registrering, men viser til varslingsplikt ved eventuelle
funn.
Plankonsulenten sin vurdering:
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Det legges opp til tilstrekkelig og egnet areal til uteoppholdsareal og lekeareal jfr gjeldende retningslinjer og krav. Det er avsatt areal til fortau som binder boligområdene
og lekeplassene sammen.
Merknaden er registrert og tas til følge.
NVE, brev av 06.02.2019:
Planforslaget må hensynta bekken som renner gjennom området. Det må utføres en
ROS- analyse. Fare for flom, erosjon og dimensjon på eventuelle broer og kulverter
må dokumenteres jfr TEK 17 §7-2. Eventuell fare må reguleres med hensynssone jfr
PBL §12-6 med tilhørende planbestemmelser.
Arealet ligger under marin grense og fare for kvikkleire må være tema i ROS- analysen.
Klimaendringene må hensyntas i planleggingen.
Overvannshåndtering skal inngå i ROS- analysen.
Bekken øst i planområdet må hensyntas jfr vannressursloven §11.
Plankonsulenten sin vurdering:
Molde kommune sin mal for ROS- analyse vil bli benyttet. Fare for flom, erosjon,
kvikkleire og overvannskapasitet er vurdert i planarbeidet. Det er utarbeidet egne rapporter for flom og erosjon både før og etter planlagte tiltak. I tillegg er det utført geoteknisk undersøkelse av området. Bekken øst i området er regulert jfr vannressursloven §11 og det er avsatt tilstrekkelig areal langs randsona som buffersone. Arealet er
avsatt til «bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» jfr planbestemmelsene §8.1. I tillegg er det avsatt ei sone til vegetasjonsskjerm.
Statens Vegvesen, brev 08.02.2019:
SVV har ikke vesentlige merknader. Veger må opparbeides i tråd med SVV sine normaler og håndbøker.
Plankonsulenten sin vurdering:
Merknaden er registrert og tas til følge.
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Supplerende tema til de enkelte kapittel i planbeskrivelsen
Følgende punkter kan velges ved behov. Hvert tema skal få en fortløpende nummerering i kapittelet.
Kapittel
2.

Tema
 Tidligere vedtak i saken
 Utbyggingsavtaler
 Krav om konsekvensutredning

5.






Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk, uteområder
Landbruk
Luftforurensning
Næring

6.









Næring (antall arbeidsplasser/næringsareal)
Krav om samordnet opparbeidelse av veger
Varelevering
Felles atkomstveger og eiendomsforhold
Planlagte offentlige anlegg
Offentlige friområder
Andre uteoppholdsarealer
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