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1 Arealoppgave  

 

Nøkkelopplysninger    

Gnr/bnr.  
15/44   

Forslagsstiller 
Tore Ulvestad, Borghild 

Ulvestad, Silje Ulvestad 

  

Planen er utarbeidet 

av 

Sweco Norge AS, avd. Molde   

Konsulenter 
Arealplanlegger Planforslag Sweco  

 
Rådgivende ingeniør hydrologi  Hydrologisk 

utredning 

Sweco  

 
Vegingeniør Veggeometri Sweco 

Planområdets 

størrelse 

5,9 daa   

Hovedformål 
Frittliggende 

småhusbebyggelse 

  

Antall boenheter 
4   

Utnyttelsesgrad  
30% BYA    

Krav om KU 
Nei   

Kunngjøringer 
Varsel om planoppstart 5.12.2019 – 

15.1.2020 

 

 
Planforslag til offentlig ettersyn 3.5.2020 – 

11.7.2020 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Formålet med planarbeidet er å regulere eiendommen til boligformål. På eiendommen er det i dag en 

fritidsbolig.  

 

2.2 Beliggenhet  
Planområdet ligger på Raneset på Skåla i Molde kommune. 
 

 
Figur 2-1: Eiendommen ligger på Raneset på Skåla i Molde kommune, vist med rød markør på kartet. Kilde: 

http://norgeskart.no/, 30.9.2019. 
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Figur 2-2: Eiendommen ligger på Raneset i Molde kommune, vist med rød markør og gul farge på kartet. Kilde: 

http://norgeskart.no/, 30.9.2019. 

2.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning 
Etter § 4 i Forskrift om konsekvensutredning (KU) skal forslagsstiller vurdere om planforslaget faller inn 
under kriteriene for KU. Det ble avklart i oppstartmøte med Molde kommune at reguleringsplanen ikke 
utløser krav til konsekvensutredning.   

 

3 Planprosess og medvirkning  

3.1 Medvirkningsprosess og saksbehandling 

Oppstartsmøte 5.11.2019 

Varsling av planoppstart 5.12.2019 – 15.1.2020 

1.gangsbehandling   

Høring og offentlig ettersyn 30.5.2020 – 11.7.2020 

Sluttbehandling   

3.2 Varsling av planoppstart – innkomne merknader 
Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Romsdals budstikke 7.12.2019, på Molde kommune sine 
hjemmesider, og med brev til berørte høringsinstanser, grunneiere, festere og naboer 5.12.2019. 

 

Ved utløpt merknadsfrist 15.1.2020 var det mottatt 9 uttalelser, oppsummering og kommentarer til 

merknadene fremkommer i vedlegg 5, mens merknadene i sin helhet er vedlegg 6 til planen.  
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Varslet plangrense  

 

Figur 3-1: Plangrense som ble varslet ved oppstart av planarbeidet. Kilde: http://norgeskart.no/, 02.11.2019. 

 

 

3.3 Offentlig ettersyn – innkomne merknader 

Planforslaget ble sendt til berørte og offentlige myndigheter med offentlig ettersyn fra 30.5.2020 til 

11.7.2020. Det kom 7 uttalelser til planforslaget. Ingen av merknadene førte til store endringer i 

planforslaget. Bestemmelsene er justert ut fra innspill til stien gjennom området fra Fylkesmannen i Møre og 

Romsdal. Oppsummering og kommentarer til merknadene fremkommer i vedlegg 5, mens merknadene i sin 

helhet er vedlegg 7. 

Røa 

Fv. 64 Skålavegen 
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4 Planstatus og rammebetingelser  

Rammebetingelser og planstatus for planområdet.  

4.1 Rammebetingelser  

I alt planarbeid skal statlige lovverk følges.   

Rundskriv/retningslinjer  

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (04.09.2009) 

• T-2/08 Om barn og planlegging (rundskriv 12.6.2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (20.09.1995) FOR-1995-09-

20-4146 

• T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

• T-1520/2012 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

• Flom- og skredfare i arealplaner, NVE (Retningslinje 2/2011) 

• Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statensvegvesen (sist endret 13.11.2013) 

• DN Håndbok – slipp fisken frem (DN-håndbok 22-2002) 

• Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB 2017) 

• Retningslinjer for brannslokkevann i Molde kommune 

• Retningslinjer for adkomst, plassbehov og rekkevidde for brannvesenets kjøretøy og materiell 

 

4.2 Overordnede planer  

Kommuneplan 

Informasjon om gjeldende kommuneplan for området:  

Nasjonal arealplanid 1502_K200801 

Administrativ enhet 1502 

Planidentitet K200801 

Lovreferanse Plan- og bygningsloven av 2008 

Plannavn Kommuneplanens arealdel for Molde 2008 - 2020 

Type Kommuneplanens arealdel 

Status Endelig vedtatt arealplan 

Dato for ikrafttredelse 28.5.2009 

Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst 

 

 



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING RANESVEGEN 49A, SKÅLA. PLANID 201914 SIDE 10 AV 28  

 

 
 

 

Figur 4-1: Utsnitt av kommuneplanens arealdel. Kilde: https://kommunekart.com/klient/romsdalskart, 30.9.2019. 

 
I Kommuneplanens arealdel 2008 -2020, er eiendommen regulert til boligområde, samt friområde i et belte 
langs elven.  
 
I kommuneplanen for Molde kommune er det et eget kapittel om Skåla, her fremkommer det at det er en 
svak, men jevn befolkningsvekt på Skåla. Videre viser kommuneplanen til at det er ønskelig med videre 
utbygging og fortetting innenfor allerede eksisterende byggestrukturer.   

 

4.3 Reguleringsplaner  
 

I reguleringsplanen for Raneset er eiendommen regulert til spesialområde – friluftsområde. 

Kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanen jf. bestemmelse 1. i kommuneplanens arealdel.  

 

Informasjon om reguleringsplanen for Raneset:  

Nasjonal arealplanid 1502_1175 

Administrativ enhet 1502 

Planidentitet 1175 

Lovreferanse Plan- og bygningsloven 1985 eller før 

Plannavn Reguleringsplan for Raneset 

Type Reguleringsplan 

Status Endelig vedtatt arealplan 

Dato for ikrafttredelse 9.7.1976 

Bestemmelser Med bestemmelser som egen tekst 

 

https://kommunekart.com/klient/romsdalskart
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Figur 4-2: Utsnitt av reguleringsplan for Raneset. Kilde: https://kommunekart.com/klient/romsdalskart, 30.9.2019. 

 

4.4 Pågående planer 

Det er ingen kjente pågående planer i nærheten av planområdet.  

 

4.5 Temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet  
- Kommuneplanens samfunnsdel Molde Kommune 2013 – 2022 
- Barne- og ungdomsplan for Molde kommune 2016-2026 
- Kommuneplan vedrørende hovednett for gående og syklende i Molde kommune, plan nr 

1502K200902  

https://kommunekart.com/klient/romsdalskart
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5 Beskrivelse av planområdets eksisterende forhold  

5.1 Beliggenhet   

Planområdet er 6177,9 m2 (kilde: norgeskart.no) og består i dag av en fritidsbolig med tilhørende uthus, 

samt skog.  

Eiendommen ligger rett ved boligområdet Raneset som i hovedsak ble etablert på 1990-tallet, med 

nybygging av bolighus frem til i dag. I nord grenser planområdet til elva Røa, i øst og vest er det et ubebygde 

områder med skog, mens i sør og sørvest ligger boligområdet.  

 

Figur 5-1: Oversiktsbilde av planområdet med omgivelser, planområdet markert med rød linje. Kilde: norgeskart.no, 

17.2.2020.  

 

5.2 Bebyggelse 

I planområdet er det i dag en fritidsbolig, et uthus og et brakkebygg. Den eldste delen av fritidsboligen ble 

oppført på starten av 1960-tallet. Nede ved elva er det en liten gapahuk som er oppført av tidligere hytteeier.  
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Figur 5-2: Eksisterende fritidsbolig i planområdet. Foto: 

Sweco Norge AS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-3: Eksisterende uthus i planområdet. Foto: 

Sweco Norge AS. 

 

Boligområdet som planområdet grenser til består av eneboliger og noen tomannsboliger, de eldste etablert 

på 1990-tallet, mens de nyeste er noen få år gamle.  

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-4: Eksisterende boliger ved planområdet. 

Grusvegen til venstre i bildet er Innkjøringen til 

planområdet. Foto: Sweco Norge AS. 
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Figur 5-5: Boligstrukturen på Raneset, bilde fra 2018. Planområdets plassering vist med rød sirkel. Kilde: Finn.no, 

17.2.2020. 

 

5.3 Eiendomsforhold  

Eiendommer innenfor plangrensen (kilde: www.seeiendom.no, 30.9.2019). 

Gårds- og bruksnummer Adresse Bruksnavn Teigareal 

1502-15/44 Ranesvegen 49 A Elvebo 6177,9 m² 

 
Eiendommer som grenser til planområdet (kilde: www.seeiendom.no, 30.9.2019). 

Gårds- og bruksnummer Bruksnavn Adresse 

1502-15/16  Osvang Brubakken 13 

1502-15/8  Osen Skålavegen 1139 

1502-15/30 Ashaug Brubakken 9 

1502-15/112 - Ranesvegen 51 

1502-15/123 - Ranesvegen 49B 

1502-15/50 Raneset I - 

1502-15/23 Ranesset - 

1502-0/1 (elva Røa) 

 
 

5.4 Landskap  

Eiendommen ligger i svak helning mot nord og mot elva Røa. Det er skog i hele området, bortsett fra rundt 

bygningene. Området ligger godt skjermet på grunn av helningen på terrenget og skogen.  
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5.5 Kulturminner og kulturmiljø  

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet eller i umiddelbar nærhet til planområdet. 

Fylkeskommunen har i sin uttalelse til oppstart av planen vurdert arealet til å ha lavt til middels potensiale for 

automatisk fredete kulturminner, og stiller ikke krav om arkeologisk registrering.  

5.6 Naturmiljø 

Området består i hovedsak av skog med noe åpent område rundt eksisterende hytte. Det er ikke registrert 

spesielle naturverdier innenfor planområdet, men Røaelva som planområdet grenser til er registrert som en 

viktig naturtype i Naturbase:  

 

Røaelva (ID BN00020726): Vassdragets verdi ligger særlig i at det er relativt lite påvirket av inngrep som 

forbygninger, og samtidig er lavtliggende og stilleflytende med flere fine meandrerende partier. I tillegg 

forekommer enkelte arter som indikerer verdifulle vassdrag, som laks og sjøørret. Området blir verdisatt til B 

(viktig) på grunn av at det er en større strekning med meandrerende elv, som er en uvanlig naturtype i M & 

R.  

Følgende råd er gitt om skjøtsel og hensyn til Røaelva: Tilplanting med gran inntil elva er uheldig, dette 

endrer den naturlige kantvegetasjonen og vi får en mindre artsrik vegetasjon. For å bevare selv forekomsten 

av åkerbær nevner Jordal (in prep.) følgende tiltak: ”Det er ønskelig med buskrydding og forsiktig ljåslått for å 

åpne opp rundt de få plantene som står igjen. Dette kunne være en oppgave for frivillige i samarbeid med 

grunneier. Uten at noen følger med på utviklinga og gjør det som synes nødvendig, er det tvilsomt om 

åkerbæra vil fortsette å tilhøre floraen i M & R i framtida.”. Viktigste hensyn til vassdraget vil være å bevare 

det mest mulig upåvirket av menneskelig aktivitet. Det bør også legges vekt på å unngå ytterlig negative 

tiltak som myrgrøfting, næringstilførsel og tilplanting med gran  

(Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet: https://faktaark.naturbase.no/?id=BN00020726) 

 

Det er registrert ål og laks i Røaelva som er arter av særlig stor forvaltningsinteresse (Kilde: Naturbase, 

miljødirektoratet). Det er også ørret i elva.  

 

Det er gjort undersøkelser av forekomst av elvemusling i elva, men det er ikke gjort funn.  
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Figur 5-6: Området består i hovedsak av skog, i 

tillegg til fritidsboligen. Kilde: 

https://kart.gislink.no/kart, 30.9.2019. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-7: Bildet er tatt ved Røaelva, mot sjøen i 

vest. Ved elva er det en liten fiskeplass. Når 

bildet ble tatt var det flo, samt stor vannføring på 

grunn av mye nedbør. Foto: Sweco Norge AS.  

 

 

 

 

https://kart.gislink.no/kart
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Figur 5-8: Bilde tatt fra vest mot sørøst i 

planområdet. Fritidsboligen skimtes bak trærne. 

Foto: Sweco Norge AS. 

 

5.7 Friluftsliv og rekreasjon 
Det går en sti gjennom eiendommen, som vist med prikket strek på kartet nedenfor, det går også en liten sti 
ned til gapahuken ved elva. Gapahuken er bygget av grunneier for å bruke ved fisking. Ved elva nedenfor 
gapahuken er det en liten åpning i skogen, denne brukes som fiskeplass. Både stien og fiskeplassen er 
gjengrodd og bærer preg av lite bruk de siste årene.   
 

 
Figur 5-9: Den prikkete røde linjen viser stien gjennom området. Kilde: norgeskart.no, 01.10.2019. 
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Figur 5-10: Gapahuken som ligger ved elva Røa. Foto: 

Sweco Norge AS. 

 
 
 
Det er stor tilgang på friluftsområder i nærheten av planområdet, både langs sjøen sørover fra Raneset, og 
innover landet østover. Her er det turstier i lavlandet og til fjellene Horga, Vesleskåla og Skåla.  
 
I Naturbase er det ikke registrert friluftsområder eller turområder innenfor planområdet. Det er to kartlagte 
friluftsområder ved planområdet, som er angitt å være svært viktige friluftsområder. Området nord for 
Røaelva er Våganebana – Røa er kartlagt av Molde kommune, det har brukerfrekvens på noe og middels 
egnethet. Området omfatter en fotballbane og område for bading og lek. Området vest for planområdet er 
Raneset, det har brukerfrekvens på noe og ganske dårlig egnethet. Området er badeplass og båtplass og et 
område for småturer. (Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet) 
 
 

 
Figur 5-11: Friluftsområder vest og nord for planområdet. Kilde: Naturbase, Miljødirektoratet. 17.2.2020). 
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5.8 Sosial infrastruktur  

Skole og barnehage ligger på Skåran, sør for planområdet. Det er rundt 830 meter til skolen, og ca. 1 km til 

barnehage. Det tar ca.15 minutter å gå fra planområdet til skolen. For å komme til skolen slipper barna å gå 

langs den trafikkerte Skålavegen/ fv.64, da det går en parallellvei – Skårabakken. Det bor mange 

barnefamilier i området i dag.  

Næreste dagligvare med post ligger på Røvik, ca. 1,2 km nord for planområdet. På Skålasenteret som ligger 

ca. 2,3 km fra planområdet er det dagligvarebutikk, kafe, bensinstasjon og frisør.  

 

Det er ca. 15 km til Molde sentrum. Det går jevnlig bussavganger mellom Skåla og Molde sentrum hele 

dagen, og det er flere som pendler fra Skåla til Molde sentrum med buss.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 5-12: Både skole, 

barnehage, idrettshall og 

fotballbaner ligger i nærheten 

av planområdet. Kilde: 

Norgeskart.no, 21.2.2020. 
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5.9 Barn og unges interesser 

Barn- og unges interesser gjelder i dette tilfellet spesielt gode bo- og oppvekstforhold. Det betyr trygghet 

gjennom lokalisering og trafikksikkerhet, og areal for lek og utfoldelse.  

 

Området ligger rett ved et godt etablert boligområde med store utearealer både i hager og i tilliggende 

skogsområder. Det ligger en lekeplass med fotballbane ca. 350 meter unna, og en stor fotballbane ca. 400 

meter unna i andre retningen. Se kapittel 5.8 Sosial infrastruktur for informasjon om andre fritidstilbud og 

skoler/barnehager ved planområdet.  

 

5.10 Trafikk  

Området har adkomst fra fv. 64/ Skålavegen, videre på Ranesvegen gjennom det allerede etablerte 

boligområdet på Raneset. Fra Ranesvegen er det i dag en grusveg på ca. 100 meter inn til eksisterende 

fritidsbolig på Ranesvegen 49a. Det er ca. 300 meter fra fv. 64 til avkjøringen til Ranesvegen 49a.  

ÅDT i 2018 på fv. 64/Skålavegen var 1853. Det er ikke registrert trafikkulykker på Ranesvegen i det etablerte 

boligområdet. På fv. 64 er det registrert en ulykke i nærheten av avkjøringen til Ranesvegen som var en 

påkjøring bakfra med lettere personskade. (Kilde: Statens Vegvesen) 
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Figur 5-13: Utsnitt fra kommunedelplan vedrørende hovedvegnett for gående og syklende. Planområdet vist med rød pil. 

Illustrasjon: Molde kommune.  

 

5.11 Teknisk infrastruktur 

Det er teknisk infrastruktur i tilliggende boligområde. Det går en strømkabel gjennom området til eksisterende 

hytte.  

 

Skole, 
barnehage, 
idrettshall 

Planområdet 

Butikk 



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING RANESVEGEN 49A, SKÅLA. PLANID 201914 SIDE 22 AV 28  

 

 
 

 

Figur 5-14: 230 V linje gjennom planområdet. Kilde: Istad Nett AS. 

 

5.12 Forurensning  

Ut fra tidligere aktivitet er det ikke grunn til å tro at det er forurensing i grunnen i området. Hytta som står på 

tomta i dag ble bygget på 1960-tallet, og før den tid var det skog/utmark på tomten. Det har ikke vært drevet 

annen aktivitet enn bruk til fritidsbolig på tomta.  

 

5.13 Støy/luftkvalitet  

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016) legges til grunn ved planlegging av ny 

støyende virksomhet og bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. I tillegg er det gitt retningslinjer for støy 

fra bygg- og anleggsvirksomhet. 

Luftretningslinjen (T-1520) angir anbefalte grenser for luftforurensing for å forebygge og redusere lokale 
luftforurensningsproblemer.  

 

Området er ikke utsatt for støy eller luftforurensing.  

 

5.14 Grunnforhold  

Planområdet ligger under marin grense ut fra NGU sitt løsmassekart med tynn hav-/strandavsetning over 

berggrunnen, det vil si normalt mindre enn 0,5 m, men kan lokalt være noe større. Det er kartlagt 

aktsomhetsområde for kvikkleireskred i nærheten av planområdet. Det er ikke registrert at det er fare for 

skred innenfor planområdet. Det er ikke kjent fra tidligere arbeid i området at det er utfordrende grunnforhold. 

Grunnforholdene er nærmere utredet i ROS-analysen for området.  
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6 Beskrivelse av planforslaget  

6.1 Formål  

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av boliger på eiendommen, samt ivareta naturen 

langs Røavassdraget.  

 

Figur 6-1: Utsnitt av plankartet for området. Kilde: Sweco Norge AS. 
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6.2 Reguleringsformål/ arealregnskap  

Tabellen nedenfor gir oversikt og reguleringsformålene som inngår i planforslaget iht. pbl. § 12-5 og § 12-6. 

Reguleringsformål  Størrelse (daa)  

Bebyggelse og anlegg  

Frittliggende småhusbebyggelse 2,9 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Kjøreveg 0,4 

Annen veggrunn – tekniske anlegg 0,1 

Grønnstruktur 

 

Naturområde  1,9 

Friområde 0,5 

Hensynssoner  

 

Flomfare 1,5 

Sum reguleringsformål (uten hensynssone) 5,9 

 

6.3 Bebyggelse og anlegg 

Boligområdet er regulert til boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse. I veilederen Grad av utnytting 

er frittliggende bebyggelse definert som eneboliger og horisontal- og vertikaldelte tomannsboliger. Det er 

presisert i bestemmelsene at det innenfor området kan etableres eneboliger og tomannsboliger. Plassering 

av boligene er ikke fastsatt i planen, dette for å få mest mulig hensiktsmessig utnyttelse av arealet ved 

nøyaktig detaljering i forbindelse med utbygging. Nødvendige hensyn er allikevel ivaretatt gjennom 

bestemmelsene. Byggehøyden er fastsatt til gesimshøyde maks 8 meter og mønehøyde maks 9 meter over 

gjennomsnittlig planert terreng, iht. pbl § 29-4 første ledd. Tomten ligger lavere i terrenget enn 

omkringliggende bebyggelse og byggehøyden anses ikke å kunne virke spesielt skjemmende i dette 

området.   

 

Utnyttelsesgraden er definert som %-BYA: «prosent bebygd areal angir forholdet mellom bebygd areal etter 

§ 5.2 (I veileder: Grad av utnytting) og tomtearealet.». Utnyttelsesgraden i planen er fastsatt til 30%-BYA.  

 

6.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Adkomstvegen inn til området er regulert med 3,5 meters bredde og med snuhammer dimensjonert for 

lastebil. For å få til adkomst med lastebil fra begge retninger i krysset inn til området er det behov for en 

utvidelse på ca. en meter mot nord, og ca. en halv meter i sør. Gjennomføring av utvidelsen er sikret som 

rekkefølgebestemmelse i planens bestemmelser.   
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Adkomst til boligene skjer fra regulert kjøreveg på egnet plassering som fastsettes ved prosjektering av 

boligområdet. Høyde på vegen kan tilpasses ved prosjektering.  

 

Figur 6-2: veglinje som regulert i plankartet. Kilde: Sweco Norge AS. 

 

Parkering  

For Ranesvegen 49A er det «Kommuneplan 2009-2020, Arealdelen» K200801 som er gjeldende. Under 
punkt 1. står det:  
- Tidligere stadfesta eller egengodkjente reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser skal fortsatt 

gjelde så langt disse ikke er i strid med kommunedelplanen. 
 

Det vil si at eksisterende reguleringsbestemmelser for «Raneset Molde 1175» gjelder. §3.a. sier at det skal 
avsettes 1 garasje samt 1 oppstillingsplass til bil pr. leilighet.  
Parkering er sikret i bestemmelsene § 1.9 Parkering: Det skal etableres to biloppstillingsplasser for hver 
boenhet. Det er ikke satt krav til bygging av garasje slik som det er i reguleringsplan «Raneset Molde 1175». 

 

6.5 Grønnstruktur 

Grønnstruktur – naturområde 

Arealet fra elven og opp til byggeområdet er regulert til grønnstruktur – naturområde. Grensen er lik som 

grensen mellom byggeområde og friområde i kommuneplanens arealdel. Naturområde er arealer som skal 

ha liten grad av inngrep, i områder med utvalgte naturtyper eller grøntareal som i hovedsak skal være urørte. 

Arealformålet er valgt for å sikre området langs Røavassdraget mot inngrep og å bevare vegetasjonen i 

området. Ivaretagelse av vegetasjon er også hensiktsmessig for å hindre erosjon i skråningen mot elva. I 

bestemmelsene er det fastsatt at vegetasjonen i området skal bevares så langt det er mulig, det vil si 

hovedvegetasjon skal bevares, men tre kan felles dersom de er til fare for bebyggelsen, det er vegetasjon 

som anses lite hensiktsmessig for naturmiljøet i elva etc. Eksisterende tursti i området kan opprettholdes og 

utbedres.  

Grønnstruktur - friluftsområde 

Området sør for vegen er regulert til grønnstruktur – friområde. Dette for å ha muligheten til å ta vare på 

terrenget i området som et belte mot eksisterende bebyggelse, samtidig som det åpner opp for muligheten til 
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å etablere lekeplass, grillplass eller annet fellesareal for boligene innenfor planområdet. Det er ikke tillatt å 

oppføre bygninger i området.   

 

6.6 Hensynssone - flomfare 

Området langs elven er regulert til hensynssone – flomfare på bakgrunn av notat om hydrologiske forhold, 

vedlegg 4. Notatet konkluderer med at vannstand ved 200-årsflom med konservativ vurdering ligger lavere 

enn 7 moh. Det anbefales å ikke bygge på et lavere nivå enn 7 moh. I planen er det lagt inn hensynssone 

flomfare opp til kote 7 med tilhørende bestemmelser i § 8.1.  Se hydrologisk notat samt ROS-analyse for mer 

informasjon.            

 

6.7 Rekkefølgekrav og gjennomføring  

Rekkefølgebestemmelser er fastsatt i bestemmelsene § 9. Her er rekkefølgebestemmelser om vegetasjon, 

veger, vann- og avløpsledninger, krav til ferdigattest og overvannshåndtering. Utvidelse av krysset inn til 

planområdet for å sikre adkomst for lastebil er sikret som rekkefølgebestemmelse i bestemmelsene § 9.2.  

     

6.8 Teknisk infrastruktur 

I bestemmelsene er det fastsatt at 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. 

 

6.9 Renovasjon 

Det legges opp til renovasjonhåndtering for hver enhet. Adkomstveg og vendehammer i området er 

dimensjonert for lastebil.  

 

6.10 Uteoppholdsareal 

Det er god plass på tomtene til å etablere uteoppholdsareal for hver boenhet. I bestemmelsene er det 

fastsatt at det innenfor arealet regulert til frittliggende småhusbebyggelse kan etableres fire eneboliger eller 

to tomannsboliger. Arealet som er regulert til boligformål er 2960 m², hver tomt blir da i snitt på ca 740 m² 

som med en utnyttelsesgrad på 30% BYA gir godt med uteoppholdsareal på hver tomt.  

 

 

7 Virkninger av planforslaget  

7.1 Overordnede planer  

Det vises til kapittel 4.2 Overordnede planer for planstatus i området i dag.  

Byggeområdet i planen er i tråd med kommuneplanens arealdel 2008 -2020, og formålsgrensen går på 

samme sted som i kommuneplanen. Langs Røaelva er det valgt å regulere området til naturområde, ikke 

friområde slik det er i kommuneplanens arealdel. Dette på bakgrunn av innspill til oppstartvarselet om 



   

 
 

PLANBESKRIVELSE – DETALJREGULERING RANESVEGEN 49A, SKÅLA. PLANID 201914 SIDE 27 AV 28  

 

 
 

viktigheten av bevaring av vegetasjon langs elva og faren for erosjon i skråningen. Det er ønskelig å ha liten 

grad av inngrep i området langs elva, men legge til rette for at området fortsatt kan brukes som turområde.  

 

7.2 Landskap 

Planområdet ligger i en svak helning mot nord, med skog på de fleste kanter. Området som er regulert til 

boliger ligger øverst i skråningen og mot sør, i tillegg til vegen.  

Utbygging av området vil ikke påvirke solforholdene på noen av nabotomtene, eller gi betydelige 

landskapsvirkninger.  

 

7.3 Kulturminner og kulturmiljø  

Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljø i eller i nærheten av planområdet, planen påvirker derfor 

ikke kulturminner eller kulturmiljø.  

 

7.4 Naturmiljø 

For å ivareta naturmiljøet langs Røaelva er skråningen mot elva regulert til naturområde.  

Vurdering etter naturmangfoldloven:  

Det er vurdert å være tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag for området i tilgjengelige offentlige databaser, kravet i 

naturmangfoldloven § 8 anses derfor å være oppfylt.  

Det vurderes ikke å foreligge risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, og føre var-

prinspillet i naturmangfoldloven § 9 kommer ikke til anvendelse.  

I naturmangfoldloven § 10 er det fastsatt at en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 

belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for. Økosystemene i planområdet vil påvirkes i den grad at 

naturlig vegetasjon må fjernes for å legge til rette for boliger og hager. Det er ikke registrert spesielle 

naturverdier innenfor planområdet. Belastningen ved planforslaget vurderes ikke å øke belastningen i 

vesentlig grad. 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det jf. naturmangfoldloven § 12 tas utgangspunkt 

i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og 

fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. Best mulig 

teknikker vil benyttes ved utbygging.  

 

7.5 Friluftsliv og rekreasjon  

Den eksisterende stien som går gjennom planområdet bærer preg av å være lite brukt, det samme gjelder 

stien/tråkket som går ned til gapahuken ved elva. Planen påvirker ikke muligheten for å bruke området langs 

elva og planen legger til rette for å utbedre stien gjennom området. Det er ikke åpning for å flytte 

eksisterende sti nærmere elven, på grunn av flomfaren og potensiell skade på stien ved flom.  
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7.6 Sosial infrastruktur  

Planen vil ikke påvirke eksisterende sosiale infrastruktur i betydelig grad, siden utbyggingen er forholdsvis 

begrenset og området ligger ved eksisterende boligområde med etablert sosial infrastruktur.  

 

7.7 Universell utforming 

Universell utforming er sikret i bestemmelsene til planen. Adkomstvegen oppfyller kravene til universell 

utforming. Området vil i så måte få bedre universell utforming enn tidligere.  

 

7.8 Barn og unges interesser 

Planen legger opp til arealer på tomten til hver boenhet, samt muligheten for å legge til rette for lekeareal i 

området regulert til friområde. I tillegg er det store områder med skog rett ved planområdet, som gir gode 

muligheter for lek. Planområdet er rett ved et godt etablert boligområde med fritidsaktiviteter, skole og 

barnehage ikke langt unna.  

 

7.9 Trafikk 

Trafikksituasjonen i området vil ikke endres i betydelig grad på grunn av utbyggingen. Vegen inn til 

planområdet utbedres for å sikre bedre adkomst.  

 

7.10 Teknisk infrastruktur 

Det er teknisk infrastruktur i tilliggende boligområde som må legges om for å sikre infrastruktur i 

planområdet. Det går en strømkabel gjennom området til eksisterende hytte som må omlegges i forbindelse 

med utbygging av området.  

 

8 Oppsummering av risiko- og sårbarhetsvurdering 

Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som del av planprosessen, se vedlegg 3. 

Det overordnede formålet er å forebygge naturrisiko, risiko for samfunnsverdiene liv og helse, trygghet 

(stabilitet) og eiendom (materielle verdier). ROS-analysen identifiserer risiko og sårbarhet ved det realiserte 

planforslaget, og gir et risikobilde over uønskede hendelser. 

 

Det er identifisert fem hendelser med liten risiko, en med middels risiko og ingen hendelser med stor risiko.  

Hendelser med liten risiko er tidevannsflom, havstigning, masseras/skred, flomras og vassdragsområder. 

Alle hendelsene er knyttet til elven og skråningen ned mot elven. Risikoen for hendelsenene reduseres 

ytterligere ved at det ikke legges til rette for utbygging langs elven, og området reguleres til grønnstruktur – 

naturområde.  

Hendelen med middels risiko er elveflom. Hydrologiske forhold er utredet i vedlegg 4. Notatet konkluderer 

med at vannstand ved 200-årsflom med konservativ vurdering ligger lavere enn 7 moh. Det anbefales å ikke 

bygge på et lavere nivå enn 7 moh. I planen er det lagt inn hensynssone flomfare opp til kote 7 med 

tilhørende bestemmelser i § 8.1.                 

 


