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Referat Planforum 18.03.15   

Konsekvensutgreiing Grend+, Naustdal kommune  
 
Til stades:  

• Håkon Myrvang, ordførar Naustdal kommune 
• Annlaug Kjelstad, Naustdal kommune 
• Arne Kringlen, Naustdal kommune 
• Oddgeir Aardal, FM landbruk 
• Håvard Stensvand, FM 
• Gunn Tove Nyheim, FM miljø 
• Arnt Erik Nordheim, FM justis 
• Alana Shanks, Statens Vegvesen 
• Toralf Otnes, NVE 
• Knut Åland, Fylkeskommunen, FK KA 
• Elisabet Kjerstad Bøe, FK PSA 
• Svein Arne Skuggen Hoff, FK PSA 

 
 
Innleiing/fakta om saken 
Naustdal kommune har sendt Konsekvensutgreiing for byggjeområde på Helle, 

Midtredalen og Instedalen på høyring med frist til 09.04.15. 
 
Fylkesmannen gav fråsegna til Naustdal kommune i brev dagsett 16.03.15. Fråsegna 
danna bakgrunn for møtet i planforum, saman med ein presentasjon frå Naustdal 
kommune om føremål med prosessen, korleis den har vore gjennomført og kva tankar dei 
har om vidare arbeid.  
 
Planforum hadde som føremål å drøfte og få innspel frå aktørane på regionalt nivå om 
korleis ein kan ta arbeidet vidare. 
 
Kort informasjon om Grend+ 
Grend+ er eit utviklingsarbeid som Naustdal har sett i gang ut frå eit ynskje om å ta tak 
i, og løyse ut utviklingskrafta og utviklingsgløden som er i grendene. For å få dette til 
treng ein planprosessar for arealutvikling som er raskare enn vegen gjennom 



 Side 2 av 5 
 
 

planstrategi, kommuneplan samfunnsdel, kommuneplan arealdel, og så reguleringsplan 
for einskildområde.  
 
I rettleiar for arbeidet med planstrategi er det søkjelys på at planlegginga skal vere mest 
mogleg målretta, og ikkje meir omfattande enn det er behov for. Det er ut frå dette vist 
ein mogleg veg der ein går direkte frå planstrategi til å utarbeide reguleringsplanar 
basert på lokale prosessar i forkant. Fylkeskommunen har støtta dette utviklingsarbeidet, 
både fagleg og økonomisk. 
 
Konsekvensutgreiinga er eit steg på vegen for Naustdal kommune for å få til ei forenkla 
arealplanlegging på avgrensa områder i grendene i kommunen der det er ønskje om å få 
til nye tiltak. 
 
Kort om Konsekvensutgreiinga som er på høyring 
Konsekvensutgreiinga er komen som eit resultat av prosessar i dei einskilde grendene, 
der innbyggarar, grunneigarar og andre interessentar har delteke aktivt. For kvart 
område er det gjort ei vurdering av dei lokale tilhøva, men og ei vurdering sett i større 
samanheng. Det låg og føre ei strandsoneanalyse for heile kyststripa omfatta av arbeidet. 
 
Merknadar og innspel gitt i møtet 
NVE: (Merknadar gitt ut frå rettleiarrolla og ikkje tilsynsrolla) 

• I ROS analysen bør det gå fram at for flaum og skred er det TEK10 sine 
akseptkriterium som gjeld. Aktsemdskart er eit utgangspunkt for kartlegging av 
potensiell fare. Ein bør gjera konkrete vurderingar i tillegg. Bruke kartlegging av 
potensiell skredfare til å sile bort område og med det redusere trongen for 
utgreiingar seinare 

• Nokre område ligg tett opp til elvar/bekkar og det går ikkje heilt klart fram om dei 
legg opp til lukking av bekke-/elveløp eller ikkje. Utgreiinga bør vise 
avstandsgrenser til vassdrag 

• I område er det verna vassdag og utgreiinga burde ha vist om tiltaka er vurdert 
konkret opp mot retningslinene for vernet 

 
Fylkeskommunen: 

• Det er ikkje teke tilstrekkeleg omsyn til kulturminne frå nyare tid.  
• Eldre kulturminne er ikkje registrert. Dette må skje som del av 

reguleringsplanarbeidet 
• Planen endar opp i ei rad mindre reguleringsplanar, eller det vi ofte kallar 

«frimerkeplanlegging». I samband med dei einskilde reguleringsplanane, bør ein 
konkret vurdere å ta med eit noko større område enn det som er vist i 
konsekvensutgreiinga 

• Positive til den lokale mobiliseringa. Det er ynskjeleg at ein utnyttar det lokale 
engasjementet til og å fokusere på ein miljøvenleg livsstil og legge til rette for det 
gjennom mellom anna tekniske løysingar. Mellom anna alternativ energi i bygg. 

• I planen bør ein gjere konkrete vurderingar av pendlaravstandar ved 
bustadbygging 

 
Fylkesmannen: 

• Viser til tidlegare fråsegner, og rår klart til at områdevis arealbruk blir avklara 
gjennom revisjon av arealdelen i kommuneplanen 

• Ved fremjing av planframlegg i strid med overordna plan, må dei generelle 
utgreiingskrava vere innfridde, jf. pbl. Kap 4 og KU-forskrifta. Fylkesmannen kan 
først ta endeleg stilling til dette når formelle planframlegg vert sendt på høyring 
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• Kartutsnitta i konsekvensutgreiinga er så små at det er vanskeleg å sjå om 
områda er godt nok greidd ut. 

• Rapporten for konsekvensutgreiinga er utydeleg på korleis ein har nytta 
metodikken. 

• Det må ligge til grunn ei konkret reell risikovurdering av kvart einskild område 
• Det bør ligge føre ei samla vurdering av fleire byggeområde, og ikkje berre 

einskildvis. 
• Registrering av naturmangfald manglar for fire område 
• Det hadde vore bra om ein hadde markert av registreringar over 

kvartærgeologiske funn. 
• Det er utydeleg kva som er vurdert for å ta i vare born og unge, og behovet for 

erstatningsareal. 
• Det bør kome fram om ein har lagt til grunn den overordna ROS-analysen for 

kommunen 
 
Statens vegvesen: 

• Kan ikkje sjå at det er utgreidd tilhøve for trafikktrygging og rasfare på fv. 611 frå 
sentrum til Helle ved auka trafikk som følgje av bustad / hyttebygging m.m. Også 
naudsynt med utgreiing i høve skuleskyss, busshaldeplassar, trafikkauke, behov 
for gang- og sykkelveg. 

 
Avslutningsmerknad 
Fylkeskommunen sender utkast til referat til deltakarane på møte for kommentarar.  
Dei einskilde etatane leverer skrifteleg råd og utfyllande merknadar til Naustdal 
kommune. 
 
Naustdal kommune og fylkeskommunen vil saman løfte diskusjonen omkring Grend+ til 
sentrale mynde for å presentere modellen, intensjonen med den, og dei erfaringane ein 
har gjort så langt.   
 
 
Svein Arne Skuggen Hoff 
Referent 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------- 
Merknad. Torbjørn Hasund, sekretær for regionalt planforum. 
I etterkant av møtet vart det sendt ut utkast til referat. Det kom inn fleire merknader. 
Nokre av desse har vorte innarbeidde i referatet over. To av merknadane er tekne med i 
sin heilskap under, for at mistydingar ikkje skal oppstå: 
 
 
Knut Åland, Sogn og Fjordane FK, kulturavdelinga. E-post dagsett 24.03.2015:  
 
Sogn og Fjordane fylkeskommune har ikkje grunnlag nok til å seie om KU-en for Grend + 
er dekkjande for automatisk freda kulturminne eller ikkje. Potensialet for at det kan ligge 
ukjende automatisk freda kulturminne innanfor dei aktuelle områda, er ikkje vurderte. 
Frå før er det ikkje gjennomført systematiske kulturminneregistreringar i dei føreslegne 
areala. Då blir det vanskeleg å verdivurdere areala òg. Det ligg berre eitt kjend 
automatisk freda kulturminne, ein heller, innanfor eine føreslegne område i Midtredalen. 
som blir direkte råka. Men i dette aktuelle området er ikkje konsekvensen for det 
automatisk freda kulturminnet verdivurdert.  
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Sogn og Fjordane fylkeskommune vil fyrst avklare om vi er samd i arealbruken eller 
ikkje, på reguleringsplannivå der § 9 undersøkingane skal gjennomførast. Det same vil 
gjelde for område som er omfatta av sjø/vatn der Bergen sjøfartsmuseum gir eiga 
kulturminnefagleg fråsegn. 
 
Mange av områda som er lagt fram i Grend + er små. Vi oppmodar kommunen om å slå 
saman desse mindre områda saman med arealet rundt, for på den måten å få ein større 
heilskap i arealutnyttinga og dermed kunne sjå konsekvensane av ei regulering og 
eventuell utbygging i ein større samanheng. 
 
 
Gunn Tove Nyheim, FM miljøvernavdelinga. E-post dagsett 27.03.15 med to vedlegg. 
Det eine (15029661.NOT.doc) er innarbeidd i merknadane frå FM over, det andre 
(180315 Innspel til referat frå Planforum Grend+, uformell tilbakemelding til KU.docx) er 
gjengitt under i sin heilskap: 
 
Vi viser til den formelle høyringsfråsegna vår dagsett 16.03.15, og understrekar at vi 
utover dette ikkje kjem til å uttale oss formelt til konsekvensutgreiinga som kommunen 
har utarbeidd.  
 
I planforum 18.03.15 gav vi uformelle tilbakemeldingar til delar av konsekvensutgreiinga 
som ligg føre: 

• Har ikkje vurdert om metodikken som er brukt i konsekvensutgreiinga er god nok, 
noko vi ville gjort formelt dersom dette var ei konsekvensutgreiing knytt til 
arealdelen. 

• I konsekvensutgreiingar til arealdelen er vanlegvis kvart byggeområde vurdert for 
seg sjølv. Her er opp til seks område vurdert saman, noko som gjer det 
utfordrande å få med seg kva som gjeld for kvart av byggeområda, og kva som 
gjeld for alle byggeområda som er vurdert saman.  

• Det manglar samla vurdering av arealbruksendringane. 
• Naturmangfaldet er ikkje utgreidd for B7, B8, B10 og B11. 
• Utifrå konsekvensutgreiinga oppfattar vi etter ein rask gjennomgang, at områda 

som det står tilrådd ved, er vurdert til ikkje å vere i konflikt med naturmangfaldet. 
• Forventar å finne utgreiingar og vurderingar av konsekvensar for også andre 

naturressursar her enn landbruk, t.d. kvartærgeologiske førekomstar.  
• Manglar vurderingar av om det er område som er i konflikt med areal som barn og 

unge brukar til leik, og kva ein ev. vil erstatte desse med dersom ein bygger dei 
ned.  

• Det står at risiko- og sårbarheitsanalysen i denne konsekvensutgreiinga er 
overordna og tilpassa kommuneplannivået. Reell risiko må såleis avklarast seinare 
gjennom reguleringsplan. 

• Lista over moglege risikotema bør vere så komplett som mogleg. Eit døme på liste 
kan finnast i rettleiaren for utarbeiding av reguleringsplanar. 

• Risiko og sårbarheit må vurderast konkret for alle aktuelle utbyggingsområde. Dei 
ulike risikotemaa som går fram av sjekklista må såleis sjåast opp mot geografien, 
topografien, naturtilhøva, eksisterande og planlagd busetnad/næringsverksemd/ 
infrastruktur m.v. for alle aktuelle utbyggingsareal. 

• Kvantifiseringa av risiko må gjerast med utgangspunkt i dei returverdiar/ 
gjentaksintervall som følgjer av teknisk forskrift. 

• Den heilskaplege ROS-analysen gir nyttig kunnskap for arbeidet med analysen. 
Utgreiingskravet for risiko og sårbarheit i ein arealplan er likevel for strengt til at 
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det kan leggjast til grunn av den gir konkrete nok svar for det enkelte 
utbyggingsområde. 

• Det må fram av analysen korleis klimaendringar konkret vil påverke den aktuelle 
risikoen og sårbarheita i utbyggingsområdet. 

• Kartutsnitt, skildringar m.v. av det enkelte utbyggingsområde må vere så detaljert 
at det kan gi oss eit grunnlag for å kontrollere dei vurderingane som er gjort i 
ROS-analysen. 
 

Medverknad 
• Metoden som er brukt for medverknad frå innbyggarane i grendene verkar til å 

vere bra.  
  


