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1. Sammendrag
Sandneset camping ønsker å ha mulighet til å utvide dagens campingplass og dette
planforslaget legger derfor til rette for fritids- og turistformål for deler av Notaholmen
på Midsund i Molde kommune. Det planlegges utleiehytter og tilrettelegging av et
oppstillingsområde for bobiler og campingvogner. I tillegg planlegges en gangadkomst/gangbro over vika mellom eksisterende campingplass og nytt campingområde.
I forbindelse med offentlig høring av opprinnelig planforslag kom det en del merknader og innsigelser på planforslaget. Forslagstiller ønsket derfor å redusere omfanget
av planen og legger i foreliggende planforslag opp til å utnytte det arealet som i kommunedelplanen for Misund er avsatt som byggeområde. Utbyggingsområdet er nå
mer konsentrert og det legges opp til at friluftsområdet mot vest med tilgang til de sjønære områdene holdes utenfor utbyggingsområdet. Dette sikrer allmennhetens tilgang til disse områdene og ivaretar de kartlagte naturverdiene.

2. Bakgrunn til planarbeid
2.1 Hensikt med planen
Formålet med planen er å omregulere deler av gnr 456 bnr 94 på Midsund til turistformål. Det legges opp til bygging av utleiehytter og tilrettelegge et område for oppstillingsplass med bobil, campingvogn og telt samt tilhørende fasiliteter som sanitærbygg og tekniske anlegg. I tillegg planlegges en gangadkomst/gangbro over vika.
2.2 Forslagstiller, plankonsulent og eierforhold
Forslagstiller er Sandneset Camping, organisasjonsnummer 974 690 209, kontaktperson Rino Karlsen, rk@elteco.no.
Plankonsulent: Angvik Prosjektering AS, organisasjonsnummer 991925562, kontaktperson Espen Kjærnli. espen@angvik-prosjektering.no
Berørte eiendommer:
Gnr 426 bnr 94 og gnr 456 bnr 11 (grunneier Rino Thorolf Karlsen).
3. Planprosess
Planinitiativ ble oversendt daværende Midsund kommune 18. september 2019. Planinitiativet følger vedlagt planbeskrivelsen.
Oppstartsmøte ble avholdt på kommunehuset på Midsund mandag 14. oktober 2019
kl 10:15. Referat fra dette møtet følger vedlagt planbeskrivelsen.
Oppstartsmelding ble sendt ut til berørte parter 8. november 2019 og i tillegg ble
planoppstart annonsert i Romsdals Budstikke fredag 12. november 2019 og lagt ut
på hjemmesiden til www.angvik-prosjektering.no:
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I forbindelse med offentlig høring av opprinnelig planforslag kom det en del merknader og innsigelser på planforslaget. Forslagstiller ønsker derfor å redusere omfanget
av planen og legger i foreliggende planforslag opp til å utnytte det arealet som i kommunedelplanen for Misund er avsatt som byggeområde.
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4. Planstatus og rammebetingelser
4.1 Overordnete planer
I kommunedelplan for Midsund er arealet avsatt til byggeområde:

4.2 Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner
I reguleringsplan for Uglvikhamna (planid 200001) er planområdet avsatt til friluftsområde, friluftsområde i sjø, parkering og naust. I reguleringsplan for Sandneset camping (planid 1996001) er deler av planområdet avsatt til campingplass:
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4.3 Temaplaner
Ikke aktuelt.
4.4 Statlige planretningslinjer, rammer og føringer
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs
sjøen.
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
(SPR BATP).
Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning.

5. Beskrivelse av planområdet (eksisterende forhold)
5.1 Beliggenhet, avgrensning og planområdets størrelse
Planområdet ligger Ugelvika på Midsund i Molde kommune (https://kommunekart.com/klient/romsdalskart):
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Planområdet er ca 9 daa og omfatter deler av Notaholmen og nord-vestre hjørne av
Sandneset camping (https://kommunekart.com/klient/romsdalskart):
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5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk og stedets karakter
Planområdet ligger i dag som et friluftsområde i tilknytning til småbåtanlegget i
Ugelvikhamna. Det ligger to naust og et lager-/produksjonslokale i nær tilknytning til
planområdet:
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I sør er eksisterende Sandneset camping med oppstillingsplass for campinvogner og
bobiler samt utleiehytter:

5.3 Landskap
Notaholmen ligger i Ugelvika på Midsund. Her er det etablert kai og småbåtanlegg.
Av flyfoto fra 1968 kan det se ut som utfyllingen av området med kai og vegforbindelse foregikk på slutten av 1960-tallet. På flyfotoet kan man se lekter og gravemaskin utfører utfylling (https://www.norgeibilder.no/):
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Bortsett fra båthavna er Notaholmen tilnærmet uten inngrep og et godt synlig landskapselement i nærområdet. Området rundt holmen er grundt og innerst i vika renner
Kyrkjeelva ut i sjøen.
Planområdet tilhører landskapsregion 20 Kystbygdene på Vestlandet (NIJOS rapport
2005). Landskapet preges av mange øyer og sund med nakne svaberg og fjellknauser. Næringsrik grunn gir enkelte steder frodig vegetasjon, men det regionale preget
er snaut og karrig. Lyngheier, fukthei og myr dominerer, men det treløse landskapet
er nå i gjengroing.

5.4 Kulturminner og kulturmiljø
https://kulturminnesok.no er undersøkt 08.07.2020. Prestestauå, Ugelvik og Otrøy
kirkested er to registrerte kulturminner øst for planområdet. Prestestauå er en prestebolig fra 1883. Dette er en av fire prestestover som finnes i Møre og Romsdal. Otrøy
kirke er fra 1878.
14.05.2020 mottok plankonsulent tilbakemelding fra Møre og Romsdal fylkeskommune om at arkeologisk registrering av planområdet var utført uten funn av freda kulturminner.

SEFRAK:
Bygninger (i hovedsak eldre enn år 1900) som er registrert som kulturminne i det såkalte SEFRAK-registeret, men som ikke er freda etter Kulturminnelova.
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Nord for planområdet er det et naust som er registrert som et SEFRAK bygg.
5.5 Naturverdier
5.5.1 Registrerte forhold
I forbindelse med planarbeidet er det utført en faglig vurdering av naturverdiene og
naturmangfoldet i området. Rambøll ble på grunnlag av innkomne merknader ved
planoppstart engasjert til å utføre denne vurderingen. Deres rapport av 22.05.2020
følger planforslaget i sin helhet. Under gjengis hovedmomenter fra rapporten.
Lokalklima
Lokalklimaet i Midsund er oseanisk (kystpreget) og kjennetegnes med liten temperaturforskjell mellom sommer og vinter. Det er relativt mye nedbør og fuktig luft. Naturgeografisk ligger planområdet i sørboreal vegetasjonssone (SB) og dessuten i sterkt
oseanisk vegetasjonsseksjon, humid underseksjon (O3h) (Moen 1998).
Landskapsøkologi
Planområdet omfatter både sjø- og landareal i kystsonen. Tidligere var det et større
og sammenhengende system av kystlyngheier langs kysten. Det er fortsatt en del
kystlyngheier igjen i kommunen (2012), men det meste er i gjengroing. Det er registrert to kystlyngheier på Otrøya; Raknes-Korveneset (BN00085012) rett nord for planområdet, og Juvika-Årneset (BN00084991) sørvest på øya. Det er i tillegg flere registrerte kystlyngheier på Midøya. Notaholmen har ennå kvaliteter som kystlynghei,
selv om den er i gjengroingsfase.
De grunne sjøområdene sør og øst for Notaholmen er verdifulle både for våtmarksfugl og marine organismer. Kombinasjonen av grunner og forholdsvis urørte holmer
og øyer gjør at området er attraktivt som matletings- og hekkeområde for våtmarksfugl.
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Økosystemtjenester
Variasjonen i mangfoldet av levende organismer i disse sjønære arealene er viktig for
å sikre stabilitet over tid og for å opprettholde/styrke kystøkosystemets evne til å
møte ulike påvirkninger. Velfungerende økosystemer har generelt større potensial for
å kunne levere økosystemtjenester samtidig (NOU 2013:10). Av viktige økosystemtjenester området leverer kan nevnes matproduksjon og råstoffer fra jord (beiteareal)
og sjø, rekreasjonsverdier og ikke-bruksverdier knyttet til bevaring av naturmangfold.
I tillegg er naturen leverandør av regulerende økosystemtjenester som klimaregulering, herunder karbonlagring, vannrensing, pollinering og beskyttelse mot ekstremvær.
Vannforekomster
Planområdet inngår i vannforekomsten Midsund, vannområde Romsdal, vannkategori kystvann. God økologisk tilstand, men mangelfull informasjon (Vann-nett.no).
Økologiske funksjonsområder
I et felt med olivin er økologisk funksjonsområde for bregnearten brunburkne. I denne
lokaliteten finnes verdens nordligste forekomster av brunburkne, som har status som
sårbar (VU) på rødlista. Arten vokser bare på ultrabasisk berggrunn, som serpentin
og olivin. Planten står også på en global rødliste.
Naturtyper
Gjennom feltarbeid og søk i eksisterende databaser er det identifisert flere viktige naturtyper, jf. de norske kartleggingstandardene (DN-håndbok 13 og NiN). Lokalitetene
beskrives i de påfølgende underkapitlene, NaturbaseID er oppgitt for lokaliteter som
er registrert i naturbase.
Otrøya: Uglvika (BN00020687)
Naturtype: Strandeng og strandsump
Verdi: B – viktig
Areal: 114 daa
Beskrivelse: Lokaliteten består av en mudder- og leirfjæresone med strandenger ved
Uglvika, og grenser til Notaholmen i sør og øst. Den er definert som en havstrandtype og har også funksjon som matletings- og hekkeområde for våtmarksfugl.
Lokaliteten ble kartlagt i 2003 i forbindelse med naturtypekartlegging i kommunen.
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Otrøya: Uglvikhamna (BN00084998)
Naturtype: Strandeng og strandsump
Verdi: B – viktig
Areal: 6,2 daa
14

Beskrivelse: Lokaliteten består av relativt små, men velutvikla strandenger og mudderflater som tidligere har vært en del av større strandenger i nærheten. Den avgrenses av småbåtanlegget i nord, Notaholmen i vest, veien i sør og naturtypen med olivin i øst. Vegetasjonen er dominert av saltsivenger. Lokaliteten ble kartlagt i 2012 i
forbindelse med supplerende kartlegging av naturtyper i kommunen.

Otrøya: Uglvika sør (BN00084975)
Naturtype: Ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet
Verdi: A – svært viktig
Areal: 13,8 daa
Beskrivelse: Lokaliteten grenser til planområdet i nordøst, men er såpass spesiell og
viktig at den må nevnes. Olivinknauser med funn av brunburkne (VU). Naturtypen er
hovedsakelig ultrabasisk og tungmetallrik mark i lavlandet i mosaikk med kysthei i
gjengroing. Kartlagt i 2012 i forbindelse med supplerende kartlegging av naturtyper i
kommunen.
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Notaholmen kystlynghei (ny)
Naturtype: Kystlynghei
Verdi: C
Areal: 16 daa
Beskrivelse: Lokaliteten er hovedsakelig kystlynghei, men det forekommer også litt
myr. Vegetasjonen er dominert av fuktig lynghei, med innslag av tørrhei på knausene
og myr i søkk. Mye blåbær, tyttebær, en del dvergbjørk, og i fuktige områder arter
som pors og rome. Av tre- og buskslag ble det blant annet registrert bjørk, einer, rogn
og gråor, i tillegg til forekomster av fremmedartene bergfuru og rynkerose. Området
bærer preg av gjengroing med bergfuru og bjørk og får derfor C-verdi. Det foreligger
ikke opplysninger om beitehistorikk.
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Lokaliteten er en verdifull rest av et større og sammenhengende system av kystlyngheier langs hele kysten. Kystlyngheier er flere tusen år gamle kulturmarkstyper som
er formet av beiting, brenning og slått. Kystlynghei karakteriseres av lyngvekster og
domineres av røsslyng. Naturtypen er avhengig av gjentatt lyngbrenning og kan deles inn i ulike strukturelle faser etter antall år siden brann. I degenereringsfase (25-50
år etter brenning) består lyngheia av gammel, sterkt forvedet lyng der røsslyngplantene er høye og åpne. Hvis det ikke brennes, vil arter som einer, bjørk og furu etablere seg raskt, og landskapet blir kledd med skog. Mye av kystlyngheia på Notaholmen er i degenereringsfase, det er ikke kjent når lyngen siste ble brent. Husdyrbeiting forsinker gjengroingen. På grunn av at mye av den opprinnelige kystlyngheia er
forsvunnet, regnes kystlynghei i dag som en sterkt truet naturtype.

Otrøya: Harøyfjorden (BM00118345)
Marin naturtype: Større tareskogforekomst
Verdi: B - viktig
Areal: 23,8 daa
Beskrivelse: Lokaliteten grenser til planområdet i nordvest, En tareskogsforekomst i
et bølgebeskyttet område. Dataene er samlet inn og forekomsten er avgrenset som
en del av Nasjonalt program for kartlegging av biologisk mangfold - kyst. Forekomsten er modellert på bakgrunn av feltinnsamlede data. Det foreligger ingen observasjoner som bekrefter forekomsten, så den er noe usikker.

17

Utvalgte naturtyper
Det er ikke registrert noen utvalgte naturtyper i planområdet. Dersom det gjennomføres skjøtselstiltak for å restaurere kystlyngheia på Notaholmen, vil denne etter få år
kunne få status som utvalgt naturtype (A- eller B-verdi).
MiS-livsmiljøer
Det er ikke tilgjengelige MiS-registreringer i planområdet.
Arter av nasjonal forvaltningsinteresse
Innenfor planområdet er det registrert flere arter som er av nasjonal forvaltningsinteresse:

Det er sannsynlighet for at det er arter av nasjonal forvaltningsinteresse som ikke er
registrert i planområdet. Kunnskapen om marint biologisk mangfold er mangelfull.
Av rødlistearter som er registrert i området i tillegg til artene i tabell 1 kan nevnes ærfugl (NT), siland (LC), havbendel (LC) og pigghjerteskjell (LC).
Fremmede skadelige arter

18

I Artskart er det registrert flere forekomster av rynkerose (Svært høy risiko, SE) i planområdet Parkslirekne og platanlønn er registrert i nærheten av planområdet, og det
er fare for at de kan spres videre. Disse artene ble ikke observert i planområdet under kartleggingen. Sitkagran og bergfuru ble observert i Raknes-Korveneset kystlynghei rett nord for planområdet i 2012.
Under befaringen ble det observert store forekomster av bergfuru på Notaholmen.
Det ble også registrert en ny forekomst av rynkerose sørvest på Notaholmen. Figur
en under viser registrerte forekomster av rynkerose og et felt med mye bergfuru. For
øvrig var det spredte forekomster av bergfuru i hele lokaliteten.

Rynkerose har status svært stor risiko (SE) på fremmedartslista, med stort potensiale
for spredning og stor negativ økologisk effekt. Det er utarbeidet en handlingsplan mot
rynkerose (DN-rapport 1-2013) hvor det overordnede målet er at rynkerose ikke skal
true artsmangfold, verneverdier eller redusere tilgjengeligheten i viktige friluftslivsområder. Dette krever både forebyggende tiltak i verdifulle områder, bekjemping i områder hvor arten er etablert og kontroll med spredningskilder og spredningsveier.
Bergfuru er en underart av buskfuru og trives på skrinn mark og sterkt vindutsatte
steder. Arten er et nøysomt og hardført treslag som ble mye benyttet i skogplantingens tidlige fase, spesielt i kystlyngheiene på Vestlandet. Arten sprer seg lett i kystnære områder preget av gjengroing og fortrenger lyskrevende og stedegne arter.
Bergfuru har status svært høy risiko (SE) på fremmedartslista.
Rynkerose:
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Bergfuru:

Ugelvika/Kyrkjeelva:
I Naturbase omtales Uglvika som et viktig matletings- og hekkeområde for våtmarksfugl. I Artsdatabanken er det registrert fiskemåke (NT), rødnebbterne, svartbak, gråmåke og siland. Under kartleggingen ble det observert rødstilk, storspove (VU), siland, svartbak og fiskemåke (NT). Det er indikasjoner på at grågås hekker i området.
Ved fjære er store deler av utløpsområdet tørrlagt. Det ble observert mange ekskrementer fra børstemark, noe som tyder på en næringsrik bløtbunn og at området har
stort verdi som matletingsområde for fugl, særlig under høst- og vårtrekket.
Utløpsområdet av Kyrkjeelva har status som munningsfredningssone etter forskrift
om fiske etter anadrome laksefisk, fredning ved utløp av vassdrag, i sund og straumar, Møre og Romsdal. Her er det forbudt å fiske etter sjøørret og laks fra båt.
Utløpsområder til anadrome vassdrag er viktige beiteområder for sjøørret, samtidig
som sjøørreten i slike områder ikke trenger å bruke mye energi på å regulere den

20

fysiologiske saltbalansen (osmoseregulering). Dette er spesielt viktig for mindre sjøørret ved lave vanntemperaturer om vinteren og tidlig på våren. Sjøørret beiter i nærområdet til vassdraget der den ble klekket. Ungfisken holder seg nær elvemunningen
og i gruntvannsområder, mens den store sjøørreten søker mot den ytre skjærgården
på jakt etter mat.
Det er ikke registrert vannkvalitetsdata og/eller informasjon om anadrom fisk i VannNett eller Vannmiljø. Etter søk på nett er det heller ikke funnet dokumentasjon om tidligere undersøkelser av sjøørretbestanden i elva. Det ble kun funnet en rapport vedrørende undersøkelser av lakseparasitten Gyrodactylus salaris i Møre og Romsdal
(Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 1993). I denne rapporten beskrives elva som et
lite og flompreget lavlandsvassdrag uten vann i nevneverdig størrelse i nedbørsfeltet.
Ifølge rapporten kan elva føre sjøørret eller laks, men kun under gunstige forhold
(nok vannføring). Eier av campingplassen er ikke kjent med at det foregår gyting av
sjøørret i elva, og har registrert flyndre, men ikke sjøørret i utløpsområdet.
Det ble gjennomført en befaring av nederste elvestrekning samt utløpsområdet i Uglvika 9. mai. Befaringen viste at de nederste 300 meter av elva har potensiale til å
være laksefiskførende. Etter 300 meter går elva i to rør som vurderes å utgjøre et absolutt fiskevandringshinder.
5.5.2 Vurdering av naturverdier og naturmangfold
Ifølge planinitiativet skal de karakteristiske småkollene i området søkes bevart, noe
som er positivt. Den naturlige topografien har avgjørende betydning for å ivareta områdets landskapskvaliteter. For ytterligere å ivareta naturlandskapet anbefales det å
minimere inngrep på hyttetomtene og søke å få en terrengtilpasset plassering av hytter og infrastruktur.
Generelt bør det ikke gjøres inngrep i områder med viktige naturtyper, utrydningstruede arter eller verdifull vegetasjon. Bevaring av slike naturområder bør vektes høyere
enn eksempelvis etablering av nye lekeplasser og offentlige oppholdsarealer.
Ifølge planinitiativet skal det ikke gjennomføres tiltak i den svært verdifulle olivinforekomsten med brunburkne (BN00084975) og heller ikke i naturtypen strandeng og
strandsump i Ugelvikhamna (BN00084998).
Tiltak på land som kan medføre negativ virkning på naturtypen strandeng og strandsump med tilhørende fauna bør unngås. Ved etablering av bobilparkering bør det
være en tilstrekkelig naturlig buffer/sikringssone mot sjøen for å hindre uheldig avrenning og utslipp av forurensning til sjø. Fyllinger i sjø vil påvirke naturtypen negativt. I
anleggsfasen kan montering av påler i forbindelse med etablering av gangbro påvirke
eventuell oppgang av sjøørret gjennom partikkelspredning og forstyrrelse. Ørret
unngår områder med høyt partikkelinnhold, og i tillegg kan skarpe partikler fra boreaktiviteter i fjell være skadelig for fisk.
Kystlyngheia på Notaholmen er i gjengroing, men har ennå potensiale til å restaureres. Den er vurdert som lokalt viktig, C-verdi, og omfattes derfor ikke av forskrift om
utvalgte naturtyper. En kystlynghei i god hevd vil være positivt for det biologiske
mangfoldet, landskapsverdien og også for besøkende på Notaholmen. Dersom alternativet er et framtidig tett og ugjennomtrengelig kratt av bergfuru og rynkerose, kan
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det være en god investering å ta vare på deler av kystlyngheia gjennom enkle skjøtselstiltak. Naturtypelokaliteten kystlynghei vil imidlertid gå tapt som følge av den planlagte utbyggingen, noe som er uheldig for naturmangfoldet. Som avbøtende tiltak anbefales det å spare større sammenhengende grøntområder/-korridorer med kystlynghei i planområdet, og unngå å spre hytter og veier jevnt utover. Resterende felt med
kystlynghei bør restaureres.
Fremmede arter som rynkerose og bergfuru er en trussel mot det stedegne mangfoldet på Notaholmen og mot naturtypen kystlynghei. En ivaretakelse av naturmangfoldet forutsetter at det gjøres tiltak for å hindre videre spredning. Et avbøtende tiltak
med hensyn til terrenginngrepene er å fjerne mest mulig av bergfuru og rynkerose i
området. Dersom det er behov/ønske om å beholde trær, kan stedegne treslag spares. Biomasse og jordmasser som inneholder plantedeler av rynkerose (også røtter)
må ikke gjenbrukes som fyllmasse. Disse massene må leveres til godkjent deponi.
Før anleggsvirksomheten starter bør det utarbeides en plan for massehåndtering og
tiltak for å hindre videre spredning av fremmede arter. Vi viser i den forbindelse også
til kapittel V i forskrift om fremmede organismer om krav til aktsomhet og til virksomheter og tiltak som kan medføre spredning av fremmede organismer.

5.6 Trafikkforhold
Adkomst til planområdet er via fylkesveg 668, Utsidevegen og kommunal veg
Ugelvikhamnvegen. Ugelvikhamnvegen har total vegbredde på 3 meter.
Trafikk langs fylkesveg 668, Utsidevegen, var i 2019 1300 ÅDT (www.gislink.no).
Bussholdeplass finnes ca 600 meter nordøst og ca 600 meter sørvest for planområdet (www.gislink.no) med forbindelse til Molde og Ålesund:
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Det er ikke fortau eller gang- og sykkelveg langs Utsidevegen.
Trafikkulykker (områdeanalyse Norkart):

5.7 Barns interesser
Området brukes som et utfartsområde. Badeplass med benker og aktiv båthavn for
fritidsfiskere. Er kategorisert som et svært viktig friluftsområde (områdeanalyse Norkart):
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Ingen lekeplass i nærheten av planområdet.
5.8 Sosial infrastruktur
Ikke aktuelt.
5.9 Universell tilgjengelighet
Området er tilgjengelig via fylkesveg 668, Utsidevegen og kommunal veg Ugelvikhamnvegen jfr pkt 5.6 over. Adkomstveger er forholdvis flate.
5.10 Teknisk infrastruktur
Det er i oppstartsmøtet opplyst at eksisterende anlegg ligger innerst i vika ved krysset Uglevikhamnvegen/Utsidevegen med blant annet egen pumpestasjon for avløp.
Istad Nett opplyser i epost av 03.12.2019 at de har følgende anlegg i området:

Molde kommune opplyser om følgende kommunale VA- anlegg i området (epost mottatt 15.07.2020):
«Hovedledning Vann - Utsidevegen og Røbergvegen – 160 mm PVC. Avløpsledninger – 110 mm PVC»:
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5.11 Grunnforhold
Området ligger under marin grense (www.nve.no):
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Området består av bart fjell, tynt torvdekke. Nasjonal løsmassedatabase
(www.ngu.no):

Området ligger utenfor aktsomhetsområde for ras (www.nve.no):
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5.12 Støyforhold
Støysonekart for fylkesveg 668, Utsidevegen er undersøkt på https://kartkatalog.geonorge.no/kart:

Planområdet ligger utenfor rød og gul støysone.
5.13 Risiko og sårbarhet
Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse, se vedlagte ROS- analyse.
Grønn farge angir liten risiko. Gul farge angir middels risiko og rød farge angir stor risiko. Følgende momenter kommenteres:
- Tidevann og havnivåstigning:
Krav til kotehøgde på ferdig gulv for nye bygg tar hensyn til prognose for 200års stormflo inkludert klimapåslag; kote+ 2.7 (jfr Kartverket).
- Sårbar vegetasjon:
Spare større sammenhengende grøntområder/korridorer med kystlynghei.
Samle områder for hytter/begrense utbyggingsområder.
Fjerne mest mulig av bergfuru og rynkerose i området. Deponeres på godkjent
deponi. Før anleggsvirksomheten starter skal det utarbeides en plan for massehåndtering og tiltak for å hindre videre spredning av fremmede arter.
- Sårbar fauna/fisk:
Etablering av påler kan påvirke oppgangen av sjøørreten ved å framstå som
vandringshindre og/eller å endre strømforhold. I dette tilfellet er pålene begrenset i antall og størrelse, og det vurderes at de ikke vil påvirke oppgangen av
sjøørret i nevneverdig grad, etter at anleggsarbeidet er ferdig.
Følgende avbøtende tiltak er forelått i fagrapport for naturmangfold:
• Gangbroa skal planlegges slik at den ikke danner et fiskevandringshinder eller gir vesentlige endringer i strømforhold. Ved behov for montering av flere enn tre påler i grunnen bør hengebro vurderes som et alternativ.
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-

-

-

• I anleggsfasen skal partikkelspredning unngås, særlig spredning av
skarpe partikler fra boreaktivitet.
• Anleggsaktivitet skal fortrinnsvis gjennomføres ved fjære sjø og i perioden fra september til og med mars. Dette for å unngå forstyrrelse av
fuglelivet i hekkesesongen og perioden for vår- og høsttrekk.
• Informasjonstiltak rettet mot besøkende for å informere om naturverdier og hensynsfull ferdsel.
Vassdragsområder:
Bevare en tilstrekkelig buffer/sikringssone mot sjø for å hindre avrenning til sjø.
Eventuell fylling i sjø vil påvirke naturtypen strandeng/strandsump negativt.
Strategisk område, vei, bru og knutepunkt, ulykke.
Økt trafikk- økt mulighet for ulykker. Ta hensyn til ved HMS- tiltak i anleggsfasen.
Strategisk område, verneområde for friluftsliv
Området er registrert som et svært viktig friluftsområde. Begrense tiltak på området. Spare sammenhengende grøntområder/korridorer, samle og begrense
utbyggingsområder. Bevare kantsone mot sjøen.
Forurensningskilder; høyspentlinje- elektromagnetisk stråling.
Hensynta eksisterende ledningsnett i reguleringsplanen. Det er lagt inn en
hensynsone 18 meter fra senter høyspentlinje, jfr informasjon fra Statens Strålevern: Bebyggelse nært høyspentanlegg. Før det etableres bygninger og installasjoner innenfor hensynssonen skal dette klareres med netteier.
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6. Beskrivelse av planforslaget
6.1 Planlagt arealbruk
Området skal benyttes til turistformål; campingplass med utleiehytter og oppstillingsplass for bobil og campingvogn.
6.2 Reguleringsformål
Arealtabell
§12-5. Nr. 1 - Bebyggelse og anlegg
1171 - Utleiehytter (BUH1- BUH3)
1173 - Campingplass (BC1- BC2)
1550- Renovasjonsanlegg (BRE)
1589- Naust
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
1,6
0,8
0,1
0,1
2,6

§12-5. Nr. 2 - Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur
2010 - Veg (SV og o_SV)
2018 - Annen veggrunn - tekniske anlegg
2080 - Parkering (SPA)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
0,7
1,0
0,8
2,5

§12-5. Nr. 3 - Grønnstruktur
3031 - Turveg (GT)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
0,2
0,2

§12-5. Nr. 5 - Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift
5130 - Friluftsformål (LF1- LF12)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)
3,0
3,0

§12-5. Nr. 6 - Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone
6720 - Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (VFS1,
VFS2)
Sum areal denne kategori:

Areal (daa)

Totalt alle kategorier:

0,8
0,8
9,1

Utleiehytter, BUH1- BUH2:
Det legges til rette for å bygge til sammen 4 utleiehytter på BUH1, BUH2 og BUH3. 1
utleiehytte innenfor BUH1 og 2 innenfor BUH2 og 1 innenfor BUH3.
Takvinkel 0°-15°
Campingplass, BC1- BC3:
Innenfor BC1 kan det opparbeides oppstillingsplass for bobiler og campingvogner. I
tillegg kan det føres opp sanitærbygg, administrasjonsbygg og andre liknende bygg
som er nødvendig for drift av campingplassen.
Takvinkel: 0°- 27°
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BC2 er eksisterende campingplass, Sandneset camping.
Renovasjon, BRE:
Felles renovasjonsanlegg for BUH1- BUH3 og BC1 skal etableres på arealet BRE.
Veg, SV og o_SV:
SV er planlagt adkomstveg til utleiehyttene på BUH2. Vegen er først og fremst planlagt som en gå- adkomst for hyttene fra felles parkeringsplass f_SPA2, men den skal
være kjørbar ved behov for henting/bringing/bagasje etc.
O_SV er eksisterende kommunale veg Ugelvikhamnvegen.
Areal for annet vegareal, teknisk infrastruktur, er avsatt til grøft/skjæring samt
snøopplag og tekniske innretninger som strøm, VA- og overvannsledninger.
Parkering, f_SPA:
f_SPA1 er stadfesting og utvidelse av eksisterende parkeringsplass på området og
videreføring avsatt parkering i eksisterende plangrunnlag. Parkeringsplassen er felles
for småbåthavna og omkringliggende havneområde.
f_SPA2 er felles parkeringsplass for BUH1 og BUH2.
Turveg, GT:
Det er avsatt areal for opparbeidelse av gangbro og turvegforbindelse mellom eksisterende campingplass og planlagt utvidelse på Notaholmen. Gangbroa skal planlegges slik at den ikke danner et fiskevandringshinder eller gir vesentlige endringer i
strømforhold. Det vises i denne sammenheng til utarbeidet fagrapport naturmangfold,
Rambøll 22.05.2020.
Gangbroa skal bygges som hengebro. Etablering av gangbro skal ikke hindre mulighetene for tilkomst til Ugelvika med robåt/mindre motorbåt ved flo. Gangbro og turveg
skal tilpasses eksisterende terreng på best mulig måte og det skal ikke etableres fyllinger ut i sjø i forbindelse med tiltaket. Illustrasjon (fotomontasje forslagstiller):

30

Friluftsformål, LF1- LF7:
Areal skal benyttes som friluftsområde og skal være tilgjengelig for allmennheten og
det er ikke tillatt med bygningsmessige tiltak innenfor dette arealet.
Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, VFS1, VFS2:
Arealet skal benyttes til friluftsområde og det er ikke tillatt med bygningsmessige tiltak
innenfor dette arealet. Arealet skal være tilgjengelig for allmennheten.

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming
Under er bygg plassert i forhold til planbestemmelsene vedrørende høyde og størrelse. Det er tatt utgangspunkt i eksisterende kartgrunnlag (høydekoter med 1 meters
ekvidistanse) og planforslaget. Autodesk InfraWorks er benyttet for å lage modellen.
Fra nordvest:
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Fra sørøst:

Forslagstiller ønsker å legge til rette for hytter med flatt tak/pult- tak. Sammen med
bruk av mørke jordfarger på hyttene vil man da dempe inntrykket av planlagte tiltak.
Under vises noen sammenlikninger av området slik det fremstår i dag sammen med
modeller av planlagte tiltak:
Fra Sandneset Camping:
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Fra adkomstveg o_SV:

Det er i tillegg utarbeidet noen snitt for byggene basert planbestemmelsene og på
modellene over:
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Snitt1:

Snitt2:

6.3.1 Bebyggelsen høyde
Maksimal tillatt kotehøyde gesims innenfor BUH1 er kote +10,0 (NN2000) og innenfor BUH2 er maksimal tillatt kotehøyde gesims kote +13,0 (NN2000).
Maksimal tillatt kotehøyde gesims innenfor BUH3 er kote +7,0 (NN2000).
Maks gesimshøyde for BUH1- BUH3: 4,0m over gjennomsnittlig planert terreng.
Minimum kotehøyde ferdig gulv: kote +2,7 for BUH1- BUH3 og BC1.
Maks tillatt kotehøyde topp møne for BC1: kote +9,0
Maks tillatt kotehøyde gesims for BC1: kote +8,0
Maks mønehøyde BC1: 6,0m over gjennomsnittlig planert terreng.
Maks gesimshøyde BC1: 5,0m over gjennomsnittlig planert terreng.
6.3.2 Grad av utnytting
Maksimalt tillat m²BYA er 110m² pr hytte innenfor BUH1 og BUH2. Parkering for
BUH1 og BUH2 gjøres på f_SPA2. Nødvendig parkeringsareal inngår ikke med i beregning av m²BYA for BUH1 og BUH2.
Maksimalt tillatt m²BYA innenfor BUH3 er 95m². Parkering for BUH3 gjøres på egen
tomt og inngår i beregning av m²BYA.
Maksimal utnyttelsesgrad for BC1: m²BYA = 100m2
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6.3.3 Bebyggelse
Utleiehytter, administrasjonsbygg, sanitærbygg og liknende. Høyde på ferdig gulv
skal være minimum kote +2,7.
6.4 Bokvalitet
Planlagte hytter legges unna topper og høyder i terrenget for å dempe silhuett- virkning og forstyrrelser i landskapet. I tillegg er det lagt føringer for fargevalg; mørke
jordfarger. Solstudie ved vårjevndøgn for planlagte tiltak viser gode solforhold:
20. mars kl 09.00:
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20. mars kl 12.00:

20. mars kl 15.00:
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20. mars kl 18.00:

Med planlagt gangbro blir det enkel og trafikksikker adkomst for mjuke trafikanter
mellom eksisterende campingplass og planlagt utvidelse. Området Notaholmen er i
dag preget av gjengroing. Ved å åpne opp for utvikling og moderat utbygging av området blir det bedre tilgang til det sjønære området samtidig som man ivaretar friluftsinteressene og naturverdiene i området.
6.5 Parkering
Det det skal avsettes 2 parkeringsplasser pr hytte. Det er regulert 2 områder til felles
parkering, f_SPA1 for småbåthavna og omkringliggende havneområde. Og f_SPA2
for BUH1 og BUH2.
6.6 Tilknytting til infrastruktur
Som beskrevet i pkt 5.10 over er det strømkabel i området. I tillegg er det eksisterende kommunale VA- ledninger ved krysset Utsidevegen/Ugelhamnvegen. Planlagte
tiltak kobles til disse.
6.7 Trafikk
6.7.1 Kjøreatkomst
Kjøreadkomst til planområdet blir via fylkesveg 668, Utsidevegen, og kommunal veg
Ugelvikhamnvegen.
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6.7.2 Utforming av veger
Det er regulert til senterlinje av Ugelvikhamnvegen, o_SV. Her er det avsatt en kjørebanebredde på 2 meter. Privat adkomstveg til planlagte hytter er avsatt med 3 meter
total vegbredde. Annet vegareal på hver side er avsatt til grøft/fylling/skjæring og
snøopplag.
6.7.3 Tilgjengelighet for gående og syklende
For mjuke trafikanter blir adkomst via Sandneset camping og planlagt gangbro over
til Notaholmen eller via fylkesveg 668, Utsidevegen, og kommunal veg Ugelvikhamnvegen.
6.7.4 Tilrettelegging for sykkelparkering
Det er ikke stilt spesifikke krav til sykkelparkering.
6.7.5 Kollektivtrafikk
Busstopp finnes ca 600 meter nordøst og ca 600 meter sørvest for Sandneset camping. Ruteforbindelse til både Molde og Ålesund flere ganger om dagen på hverdager.
6.8 Miljøtiltak
Som beskrevet under pkt 5.5 (Naturverdier) og pkt 5.13 (Risiko og sårbarhetsanalyse) er det registrert viktige naturverdier i området som søkes bevart ved å konsentrere og begrense utbyggingsområdene samt ta hensyn til eksisterende landskap ved
å unngå å bygge på topper og høyder i området.
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.
6.10 Uteoppholdsareal
Utbyggingsområdene, BUH1- BUH3 og BC1- BC2 blir campingplassen sine arealer,
mens friluftsområdet skal være tilgjengelig for allmennheten.
6.11 Lekeplasser
Det avsettes ikke eget areal til lekeplass innenfor planområdet. Dette kan etableres
innenfor eksisterende campingplass dersom det er behov for det. Areal til friluftsformål kan benyttes til frilek og friluftsliv.
6.12 Eksisterende og ny vegetasjon
Eksisterende vegetasjon søkes bevart ved å konsentrere og begrense utbyggingsområdene samt ta hensyn til eksisterende landskap ved å unngå å bygge på topper
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og høyder i området. Skjæringer og fyllinger skal tildekkes/beplantes med stedegen
vegetasjon.
6.13 Friområder
Deler av planområdet er avsatt til friluftsformål som skal være tilgjengelige for allmennheten som beskrevet over. I tillegg er arealene i vest regulert til friluftsområde
både i gjeldende reguleringsplan (Uglvikhamna, planid 200001) og i kommunedelplan for Midsund (se pkt 4.1 og 4.2 over).
6.14 Rekkefølgebestemmelser
Det er stilt følgende rekkefølgebestemmelser:
Før anleggsvirksomheten starter skal det utarbeides en plan for massehåndtering og
tiltak for å hindre videre spredning av fremmede arter. Fjerning av vegetasjon (markdekke, busker og trær) er ikke tillatt før det foreligger rammetillatelse for tiltak, og kan
bare igangsettes innenfor det området som tillatelsen omfatter.
Før det gis igangsettingstillatelse for tiltak for trafikkområder, vann-, overvann- og avløpsledninger, skal tekniske planer for disse være godkjent av kommunen. Så snart
anleggsarbeidet er avsluttet, skal trafikkområder istandsettes og terrenginngrep tilsås/beplantes. Terrenget tilrettelegges slik at stedegen vegetasjon raskt kan etablere
seg.

Før det utstedes ferdigattest for tiltak på enkelttomter og veianlegget, skal tilhørende
utearealer være ferdig opparbeidet. Dersom bygninger eller områder tas i bruk vinterstid, skal utearealene opparbeides så snart som mulig påfølgende år.
Frisikt i krysset Ugelvikhamnvegen/Utsidevegen må sikres i henhold til N101 og i samråd med vegeier før ny bebyggelse til turisme innenfor planområdet kan tas i bruk.
6.15 Landbruksfaglige vurderinger
Ikke aktuelt.
6.16 Kulturminner
Det er ikke gjort funn av automatisk freda kulturminne innenfor planområdet, se pkt
5.4 over.
6.17 Sosial infrastruktur
Ikke aktuelt.
6.18 Teknisk infrastruktur
VA- skisse. Tilkoblingspunkt ved Ugelvikhamnvegen. Her er det eksisterende pumpestasjon.
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Tilkobling av strøm via eksisterende mastepunkt. Omlegging av eksisterende luftspenn til jordkabel er nødvendig (https://www.google.com/maps/):

Det legges opp til felles renovasjonsløsning på avsatt areal BRE.
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Det er vanskelig å si noe om økning av ÅDT for Ugelvikhamnvegen som følge av
planlagte tiltak. Maksimalt kan det etableres 4 utleiehytter på området. Det legges
også opp til etablering av en oppstillingsplass på ca 800 m² for campingbiler/campingvogner. Antar vi at det kan stilles opp 8 campingbiler/campingvogner og at det i
snitt kjøres 2 ganger t/r pr døgn for hver oppstillingsplass/utleiehytte gir dette en økning av ÅDT på 48 (8 + 4 x 2 x 2). En moderat økning av trafikk.
6.19 Overordnete planer
Formålet med «Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning» er blant annet å «bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes
på og tilpasses klimaendringene (klimatilpasning)» (www.regjeringen.no).
Videre er formålet med SPR BATP: «Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme
helse, miljø og livskvalitet». (www.regjeringen.no).
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen har
som formål å ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Det
skal gjennomføres en sterkere geografisk differensiering. Vernet skal være strengest
i sentrale områder der presset er størst. Planområdet befinner seg i et område som
er definert som et område med mindre arealpress.
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Her gjelder blant annet: «I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-metersbeltet, og alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre adgang til å tillate tiltak for å ivareta hensynet til en fornuftig samfunnsutvikling. Ved vurdering av om tiltak skal tillates skal det legges vekt på om hensynet til tilgjengelighet for allmennheten kan ivaretas ved at det eksempelvis avsettes
areal til kyststi, friluftsområde eller liknende».
Videre: «Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse
hensynene må veies opp mot hensynet til de allmenne interesser som er angitt
foran».
Planforslaget legger opp til å videreutvikle og utvide dagens drift av Sandneset camping. Det er i planforslaget hensyntatt de kartlagte naturverdiene i området og lagt til
rette for en samlet utbygging (begrensning) og tilgang til de sjønære områdene via
avsatte friluftsområder. Det er tatt hensyn til areal avsatt til byggeområder i kommundelplan for Midsund. Videre er framtidige klimaendringer hensyntatt. Det er lagt
til rette for område for utleiehytter og oppstillingsplasser slik at flere kan få tilgang til
et viktig friluftsområde med viktig flora og fauna. Planlagt utbygging vil også legge til
rette for økt verdiskaping og næringsutvikling.
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6.20 Landskap
Se punkt 6.3 og pkt 6.4 over.
6.21 Stedets karakter
Området inneholder viktige naturverdier, se pkt 5.5 over, samtidig som det er et viktig
friluftsområde. I øst er det en eksisterende småbåthavn og et havnemiljø. Utfylling av
havneområdet skjedde på 60- tallet og østre del av Notaholmen og Ugelvika har på
denne måten vært utbygd i lang tid. Vestre del av Notaholmen er derimot ikke utbygd. Dette søkes opprettholdt med foreliggende planforslag. Planlagt utbygging vil
foregå på østre/nordre del av Notaholmen, der det allerede er utbygd. Noe urørt natur blir dermed bebygd med veger og hytter, men vestre del av holmen holdes urørt.
Utbyggingsområdene er begrenset, konsentrert og holdt utenfor høyder/topper for å
minimere inngrepene. Det er satt krav til dekking av skjæringer og fyllinger med stedegen vegetasjon. Samtidig er det satt krav til byggehøyder og størrelse.
Sammenhengende areal langs sjøen er avsatt til friluftsområde for å sikre allmennhetens tilgang til strandsonen.
Det skal ikke utføres tiltak i sjøen bortsett fra etablering av gangbro. Ved etablering
av gangbro skal det ikke gjøres utfyllinger ut i sjøen.
Stedets karakter vil dermed endres noe fra å være et urørt friluftsområde som er bevokst med blant annet buskfuru og rynkerose til å bli en del av Sandneset campingplass med utleiehytter, oppstillingsplass for campingvogn/campingbil samt tilhørende
infrastruktur som veger og eventuelt administrasjons-/servicebygg. Gjennom planforslaget er det forsøkt å bevare de kvalitetene området har; koller og høyder, strandsone og fantastisk utsikt ut mot storhavet (foto: Angvik Prosjektering AS):
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7. Konsekvensutredning
7.1 Krav om konsekvensutredning
I forbindelse med oppstartsmeldingen kom det merknader på at grunnlaget for å ikke
kreve konsekvensutredning måtte komme bedre fram. Vurdering jfr KU- forskriften §8
og §10 ble gjort i forbindelse med planutarbeidelsen og fulgte planforslaget som lå
ute til offentlig høring. Det kom da merknader på vurderingen som fulgte planforslaget.
I etterkant av høringsperioden og vurderinger som er gjort i forbindelse med innkomne merknader og innsigelser, har forslagstiller sammen med plankonsulent og
kommunen revidert planforslaget slik at det er i tråd med arealene som er avsatt til
byggeområde i kommunedelplan for Midsund.
Med bakgrunn av dette vurderes det derfor ikke som lenger nødvendig med konsekvensutredning eller KU- vurdering av planen ettersom arealet er avsatt til byggeområde i gjeldende kommunedelplan. Det er foretatt en fagkyndig vurdering av naturverdier og naturmangfoldet i området samt en vurdering av mulig påvirkning av Kyrkjeelva, anadorm fisk og oppgang i elva. Dette er hensyntatt i planforslaget.
7.2 Oppsummering av konsekvensutredningen
Ikke aktuelt.
8. Sammendrag av innspill og merknader med forslagstiller sine kommentarer
Oppstartsmelding ble sendt naboer og andre berørte instanser 08.11.2019. Oppstartsannonse ble publisert på www.angvik-prosjektering.no samt med annonse i
Romsdals Budstikke 12.11.2019. Merknadsfristen var 16.12.2019. Det kom 13 innspill/merknader i forbindelse med oppstartsmeldingen. Under følger en oppsummering av hvert enkelt innspill i kursiv med forslagstiller sin kommentar under. Det er
gjort rede for om innspillene og merknadene er tatt til etterretning, til følge eller ikke.
Sund Bredbånd AS, epost 13.11.2019:
Det er eventuelt aktuelt med tilrettelegging for fiber i området, dette må da legges
samtidig med annen infrastruktur som VA, el ol. Det kan da inngås rammeavtale med
utbygger.
Kommentar:
Merknaden er registrert og tas til etterretning. Tas endelig stilling til ved igangsetting
av tiltak.
Midsund kommune, barn- og unges representant, brev 20.11.2019:
Viktig med fokus på trafikksikkerhetstiltak og gatelys. Det må tilrettelegges for trygg
ferdsel for gående, syklende, turgåere og bruk av barnevogn/rullestol. Det må tilrettelegges for nok parkeringsplasser. Det må legges opp til universell utforming. Tilrettelegging av området for allmennheten er viktig.
Kommentar:
Detaljer som gatelys vil bli en del av detaljprosjekteringen i forbindelse med byggesøknad. Merknaden er registrert og tas til etterretning. Det er lagt opp til 2 parkeringsplasser i området. En til campingplassens brukere og en til småbåthavna sine
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gjester/andre. Prinsippet for universell utforming skal legges til grunn for tiltakene i
området jfr §1.2 i planbestemmelsene. Området i vest er fortsatt tilgjengelig for allmenheten. Merknaden er registrert og tatt til følge.
Kystverket, brev 25.11.2019:
Legger til grunn at planen er omfattet av Forskrift om konsekvensutredninger. Ser det
som nødvendig at planen skildrer samfunnspåvirkningene og at det gjennomføres en
konsekvensutredning. Reguleringen må innrette seg til grenseflate mot sjø jfr Statlige
planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
(F25.03.2011 nr 335). Det gjøres oppmerksom på at tiltak og etableringer i eller i
nærheten av sjø krever tillatelse etter havne- og farevannsloven §27. Ber om at det
blir tatt hensyn til trygge og farbare sjøareal og viser til plan- og bygningsloven §11.7
pkt6 og §11.11 pkt3 og 6. I tillegg vises det til informasjon på www.kystverket.no og
KystInfo.
Det må vurderes om det er behov for vurderinger rundt samfunnssikkerhet og forurensing knyttet til ulykker/uhell i de tilgrensede sjøområdene og hvilke konsekvenser
dette vil kunne ha for næringsinteresser, samfunn og natur. En analyse må vise hva
endret arealbruk vil kunne ha å si for omgivelsene, men også hvilken måte omgivelsene vil påvirke arealbruken innenfor planområdet.
Kystverket ser for seg en risikovurdering i tilknytning til stormflo kombinert med ekstrem sjøgang.
Kommentar:
Midsund kommune stilte ikke krav til konsekvensutredning ved planoppstart. Se pkt
7.1 i planbeskrivelsen over.
Planforslaget er utarbeidet jfr Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av
strandsonen langs sjøen. Det er synliggjort i planen at tiltak i sjøen krever tillatelse
etter havne- og farevannsloven §27. Jfr. Planbestemmelse §1.5.
Risiko- og sårbarhetsanalyse er utført i henhold til mal fra kommunen.
Merknaden er registrert og tatt til følge.
Forum for Natur og Friluftsliv, Møre og Romsdal, brev 25.11.2019:
Uglevika er kartlagt som ei viktig strandeng og strandsump. Det anbefales å unngå
fysiske inngrep i strandområdet. Det er registrert en sårbar plante på Notaholmen;
Brunburkne. Notaholmen og arealet vestover er verdsatt til svært viktig friluftsområde.
Slik reguleringsplanen legges opp nå vil det bli en ny utfylling fra Sandneset camping
og nordover mot Notaholmen.
Vestenden av Notaholmen er regulert til LNF og skal ikke bygges ned. Om kommuneplanen skal endres må det utføres en konsekvensutredning.
Det er gjort nok inngrep på Notaholmen og vestenden bør derfor få være urørt og tilgjengelig for alle uten inngrep.
Råder til å ikke gå videre med planene, eventuelt bes det om at det blir satt krav til
konsekvensutredning dersom man velger å gå videre med planarbeidet.
Kommentar:
Det er ikke planer om tiltak ute i sjøen utenom en gangbro. Denne skal bygges som
hengebro. Sjøvann, elvevann og fisk kan dermed bevege seg fritt. Planområdet er
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endret til å gjelde utbyggingsområdet i kommunedelplan for Misund. Det er et stort
areal for friluftformål i vest som sikrer allmennhetens tilgang til dette arealet.
Midsund kommune stilte ikke krav til konsekvensutredning ved planoppstart. Se pkt
7.1 i planbeskrivelsen over.
Merknaden er registrert og tatt til følge.
Statens Vegvesen, brev av 28.11.2019:
Arealbruken bør vurderes på kommuneplannivå.
Økt trafikk i krysset Ugelvikhamnvegen/fylkesveg668 vil kreve at det gjøres utbedringstiltak på rekkverket slik at siktforholdene bedres i krysset. Dette må inngå som et
rekkefølgekrav og utføres i henhold til N101, rekkverksnormalen, i samråd med vegeier.
Det er viktig at det etableres god gangforbindelse langs fylkesveg 668. Det må stilles
rekkefølgekrav om at en gang- og sykkelvegforbindelse mellom områdene må være
på plass før ny bebyggelse/areal til turisme innenfor planområdet kan tas i bruk.
Kommentar:
Merknaden er registrert og tas delvis til følge. Jfr forslagstiller var gang- og sykkelsti
langs fylkesveg 668 forbi Sandneset camping under planlegging og oppstart, men
prosjektet ble av uviss grunn utsatt da Midsund gikk inn i Molde kommune. Når turveg/gangbro over vika bygges, vil dette føre til mindre trafikk langs fylkesvegen. Krav
til utbedring av siktforholdene i krysset Ugelvikhamnvegen/Utsidevegen er gitt i planbestemmelsene § 10.4.
Istad Nett AS, epost 03.12.2019:
Gir generell informasjon om Istad Nett sine installasjoner i området og forhold som
bør hensyntas før utbygging. Istad Nett ønsker å få tilsendt vedtatt plan på SOSI ved
ferdig vedtak.
Kommentar:
Merknaden er registrert og tas til etterretning.
Fiskeridirektoratet, brev 05.12.2019:
Fiskeridirektoratet region Midt kan ikke se at planarbeidet vil medføre vesentlige konsekvenser for fiskeri- og akvakulturinteressene med tanke på bruk av sjøområdet innenfor og like utenfor planområdet.
Fiskeridirektoratets kartlegging av kystnære fiskeridata i Midsund kommune viser at
det er registrert et område for fiske med garn etter torsk og hyse ca 1 km mot vest
utenfor planområdet.
Havforskningsinstituttet har registrert et gytefelt for torsk i sjøområdet innenfor og like
utenfor planområdet. Gytefeltet er verdiklassifisert som regionalt viktig.
Dersom det skal foregå mudring, peling, eventuelt sprenging og/eller utfylling i sjø,
må det vurderes om avbøtende tiltak skal iverksettes. Utfylling kan, dersom det benyttes utfylling med uvasket sprengstein, medøre risiko for blakking av sjøvann og
nedslamming lokalt i sjøområdet. Dette kan representere en trussel mot fisk og annet
liv i sjøen.
Utfylling av sprengstein i sjø vil medføre økt turbiditet/partikkelspredning i vannmasene, og innebære risiko for spredning av ikke- omsatt sprengstoff og metaller fra
bergmassene.
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Kommentar:
Det er ikke planer om utfylling. Men det er aktuelt å etablere gangbro. Avbøtende tiltak er hensyntatt i planforslaget.
Merknaden er registrert og tas til følge.
Naturvernforbundet, brev 06.12.2019:
Støtter brevet fra Forum for Natur og Friluftsliv, datert 25.11.2019.

Er uenige i at en del av det tidligere godkjente natur- og friluftsområdet på Notaholmen trolig er tenkt endret til byggeområde. Ut fra avgrensingen av planområdet, oppfatter vi også at det vil bli foreslått en ny utfylling i strandsumpbiotopen mellom havna
og campingplassen. Dette er vi også uenig i.
Konsekvensene for sjøfuglene må utredes. Konsekvensutredningen må omfatte
både Notaholmen og sjøområdet vest for holmen. I tillegg er det behov for vurdering
av strandsumpen som funksjonsområde for sjøfugler. Dette for at prinsippene i §§812 i naturmangfoldloven blir vurdert.
Det må undersøkes hvilken naturtypekategori holmen hører til og det må komme
fram av planforslaget hvor eventuell overskuddsmasse er tenkt deponert.
Kommentar:
Det er ikke planer om utfylling, men gangbro. Avbøtende tiltak er hensyntatt i planforslaget.
Merknaden er registrert og tas til følge.
Møre og Romsdal fylkeskommune, brev 12.12.2019:
Kommuneplanen fra 1997 er erstattet av nyere reguleringsplan fra 2000. Det meste
av holmen er i nyere reguleringsplan avsatt til friluftsformål. Påpeker KU- forskriften
§8, vedleggII pkt12d, samt vurderingskriteriene §10.
Området er registrert som lokalt svært viktig friluftsområde, populær badeplass med
benker og tilgrensende småbåthavn for fritidsfiskere. Hyttene bør kanskje konsentreres slik at mesteparten av holmen blir liggende urørt.
Området har potensiale for automatisk freda kulturminne. Det stilles krav om arkeologisk registrering jfr §9 i Kulturiminneloven. Tiltakshaver må dekke disse utgiftene.
I nord tangerer planområdet et eldre naust bygd før 1850. Fraråder å godkjenne reguleringsplan som innebærer tiltak som gjør at naustet må fjernes.
Kommentar:
Midsund kommune stilte ikke krav til konsekvensutredning ved planoppstart. Se pkt
7.1 i planbeskrivelsen over.
Det er ikke planer om tiltak som medfører at det tilgrensende naustet i nord må fjernes. Det er ikke gjort funn av automatisk freda kulturminne jfr pkt 5.4 over.
Merknaden er registrert og tas til følge.
Ann Kristin Holten og Roger Torgersen, brev 12.12.2019:
Planinitiativet oppgir ikke hva planert høyde vil bli, dermed er det ikke mulig for oss
pr. i dag å vite konkret om vi mister uberørt utsikt (med ditto verdiforringelse av vår
eiendom) eller ikke. Vi ber om at planert høyde spesifiseres med kotehøyde og at
denne informasjonen tas med i prosjektet videre.
Området er i dag et godt friområde for lek, bading og naturopplevelse. En utbygging
av området vil av mange kunne oppfattes som at området blir mindre tilgjengelig for
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allmennheten. Vi vil helt klart oppfatte området som mindre tilgjengelig. Vi stiller også
spørsmålstegn ved om det kan tillates bygging i strandsonen.
Det er registrert ærfugl og brunburkne på og ved Notaholmen, i tillegg har vi siden
2008 observert hegre og tjeld på Notaholmen. Disse hekker også der. Denne aktiviteten er en del av vår naturopplevelse ved å bo her og vil opphøre som følge av evt. utbygging.
Vi mener at planlagt gangbro vil stenge bukta innenfor i de periodene den faktisk kan
brukes, dvs ved flo, og dermed hindre adkomst og bruk. Bukta brukes mye sommerstid, spesielt av våre barn med venner. Vi stiller også spørsmålstegn ved nødvendigheten av et slikt (også visuelt) omfattende inngrep ettersom det allerede finnes god
adkomst til Notaholmen via Ugelvikhamnvegen.
Dersom bygging iverksettes, ønsker vi at Sandneset Camping informerer sine gjester
tydelig om hva som er campingplass og hva som ikke er det, samt at vi finner en tydelig løsning på markering av eiendomsgrensene nærmest sjøen.
Kommentar:
Mønehøydene som er oppgitt i planinitiativet er foreløpige høyder. Plankonsulenten
er enig i at kotehøyder er det beste og dette er en del av planforslaget som sendes til
behandling. Det er ikke aktuelt å bygge på de høyeste toppene, disse skal bevares.
Byggene legges så lavt som mulig i terrenget. Hva som er flomsikker høyde går fram
av kartverket sine vurderinger. På www.sehavniva.no går det fram at en 200- årsflom
inkl havnivåstigning i 2090 vil ligge på kote +2.7 ved Notaholmen. Dette er hensyntatt
i planforslaget.
Ved å tilrettelegge for gangbro, parkering og friluftsområde, mener vi at området blir
mer tilgjengelig for allmennheten. Bygging i strandsonen kan tillates etter en reguleringsprosess, jfr plan- og bygningsloven §1-8 og 12-7.
Nærmere kartlegging av naturverdier og dyreliv samt konsekvenser en utbygging vil
ha, går fram av planforslaget.
Gangbro over bukta skal ikke stenge bukta. Det er mulig å lage den slik at det er mulig å passere under med en mindre båt.
Merking av eiendommer er en privatrettslig sak som ikke kommenteres nærmere i
planarbeidet.
Merknaden er registrert og tas delvis til følge.
Fylkesmannen i Møre og Romsdal, brev 13.12.2019:
Notaholmen har landskapskvaliteter det bør tas hensyn til. I sjøområdet rundt Notaholmen er det gjort registreringer i Naturbase av Strandeng og strandsump verdsatt
som viktig. Det er registrert ærfugl (nær truet) i området. Notaholmen kan være et naturlig hekkested for flere arter.
Det må utredes hvilken påvirkning planlagte tiltak har på Kyrkjeelva, anadorm fisk og
oppgang i elva.
Det må kartlegges om det er kystlynghei og andre truede arter på Notaholmen. Kystlynghei er en utvalgt naturtype som skal behandles særskilt etter naturmangfoldsloven §53.
Uglevikshamna er en populær badeplass og det er båtplass i området for fritidsfiskere. Holmer og skjær gjør området egnet til kajakkpadling.
Virkningene av planlagte tiltak må kartlegges og utredes som grunnlag for planarbeidet.
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Det må utføres en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet. Fylkesmannen sin
sjekkliste for risiko- og sårbarhet i samfunnsplanleggingen er et formålstjenlig verktøy
for ROS- analyser av denne størrelsesorden.
Ber om vurdering av hvorfor det ikke er krevd konsekvensutredning for tiltaket.
Kommentar:
Konsekvenser av planlagt utbygging i forhold til kartlagte og registrerte landskapskvaliteter og naturverdier framkommer av planforslaget. Kartlegging av truede arter
på Notaholmen er gjort av fagkyndige og det vises i denne sammenheng til vedlagte
fagrapport de Rambøll.
Risiko- og sårbarhetsanalyse forplanområdet er gjennomført jfr kommunal mal.
Det er ikke snakk om nytt bolig- eller fritidsbolig- område slik Fylkesmannen skriver,
men en campingplass (jfr vedlegg II, pkt 12 d i forskrift om konsekvensutredninger).
Midsund kommune stilte ikke krav til konsekvensutredning ved planoppstart. Se pkt
7.1 i planbeskrivelsen over.
Merknaden er registrert og tas til følge.
NVE, epost 15.12.2019:
Viser til nyttige hjelpemidler i forbindelse med arealplanleggingen på hjemmesidene
til NVE.
Ta høyde for klimaendringer.
Kommentar:
Merknaden er registrert og tas til følge. NVE sine lenker er brukt i ved utarbeidelsen
av plandokumentene. På www.sehavniva.no går det fram at en 200- årsflom inkl havnivåstigning i 2090 vil ligge på kote +2.7 ved Notaholmen. Dette er hensyntatt i planforslaget.
NTNU Vitenskapsmuseet, brev 16.12.2019:
Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i sjø, i form av mudring eller annen graving, utfylling, moringer eller annet må det påregnes at NTNU Vitenskapsmuseet kan
komme til å kreve en marinarkeologisk befaring på stedet jfr. §9, avhengig av planens endelige art og omfang. Eventuelle undersøkelser gjennomføres når planen foreligger til 1. gangs offentlig ettersyn. NTNU Vitenskapsmuseet ber om å få oversendt 1. utkast til reguleringsplanen til uttalelse når denne foreligger.
Kommentar:
Merknaden er registrert og tas til følge. NTNU Vitenskapsmuseet får tilsendt utkast
av reguleringsplanen til uttale når denne foreligger.
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