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Merknadsskjema –Endring av reguleringsplan etter forenkla prosess 
 

Plannamn Reguleringsplan for delar av Eidsøyra 
Arealplan-ID Endring av 2007003 
Saksnummer  
Utarbeidd av Ard arealplan as 
Sist revidert 5.08.22 

 

Nr. Avsendar Hovudpunkt i merknad/uttale Forslagsstillars kommentar 

1 Private merknader: 
 
Beatrix Török, Gårdsnr.: 35, 
Bruks.nr: 16, 21.12.21 

 

1. Ingen merknader. 

 
 

1. Tatt til følgje.  

2 Modalen Eksingedalen 
Billag AS, Gårdsnr.: 35, 
Bruks.nr: 1, 03.01.22 

 

1. Ingen merknader. 

 
1. Tatt til følgje. 

3 Evelyn Eide Lode, 
Gårdsnr.:35, Bruks.nr: 2, 
07.01.22 
 

1. Vær oppmerksam på forureining etter lakseverkstaden på venstre 
side av kaianlegg og utfylling i fjorden øydelegg for laksen si 
vandring i fjorden. 

2. Austanvinden er tøff på Eidsland. Småbåthamna er plassert i eit 
utsett område.  
 

1. Takk for informasjon. Tatt til orientering. 
2. Takk for informasjon. Tatt til orientering.  

4 Christine Møster, Gårdsnr.: 
35, Bruks.nr: 1, 07.01.22 
 

1. Vedlagt kart over grense mellom gnr. 35 bnr. 1, der ber eg om at 
grensa på ark merka 1. Linje A – B vert retta slik den opprinneleg 
er frå utskiftningskart frå 1913.Kart vedlagt. Det skal vere ei rett 
linje ut i sjø, på vår planskisse er det teikna inn at grensa vinklar 
seg mot sør før sjø. Kart frå jordskifteretten frå 1974 viser dette.  

2. Det står ingenting om tilkomst til eigedom for gnr. 35 bnr 1. Det 
må på eit tidspunkt gjevast rett til tilkomst over gnr 35 bnr 9. 

1. Tatt til orientering. Grensa mellom gnr 35 bnr. 1. med linje A-B kan ikkje bli 
retta til slik det eldre kartet syner. Nyare kart skal vere rettare enn dei gamle. 
Ved sjekk av kvalitet på grenselinjer hjå Statens kartverk syner det grøne 
linjer, noko som tyder på at dette er oppmålt og dermed er sikre linjer. 
Problemstillinga må takast opp med kommunen. 

 
2. Tatt til orientering. Tilkomst frå gnr 35 bnr 1 er langs sjølinja og ligg i 

friområde på plankart og vil derfor gje tilkomst til gnr 35 bnr 9. Elles er det 
sett tilkomstveg med bil inn i området i nord.  

1 Høyringsinstansar: 
BIR, 16.12.21.  
 

1. For å sikre naudsynt kapasitet for fritidsrenovasjon, bør det 
stillast krav om at det skal utarbeidast ein renovasjonsteknisk 
plan (RTP) som skal sendast til BIR til uttale i samband med 
byggjesøknad for fritidsbustader 

2. Syner til renovasjonsteknisk veileiar. 
 

1. Tatt til følgje. Ynskje er lagt inn under §2.6. 
 
 
 
2. Tatt til orientering 

2 Kystverket, 16.12.21. 
 

1. Kystverket har vurdert at tiltaket ikkje kjem i konflikt med areal 
avsett til farlei eller med navigasjonsinstallasjonar, og har ikkje 
merknadar til planendringa. 

2. Det er ikkje registrert farlei inn Eidsfjorden. Syner til forskrift om 
farleder (FOR-2019-12-11-1834) 

3. Tiltak som kan påverke tryggleik og framkoma i farvatn må 
handsamast etter havne- og farvannslova. Planområdet som går 
ut i sjø ligg i kommunen sitt sjøområde. Kommunen er 

1. Tatt til orientering. 
 
 
2. Tatt til orientering. 

 
3. Tatt til følgje. Føresegn § 2.5 er endra i tråd med ynskje. 
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hamnemynde etter §14 i havne- og farvannslova. Vi ber dykk 
endre føresegn 2.5 i tråd med dette. 
 

3. Statens vegvesen, 20.12.21. 
 

1. Uttaler seg som sektormynde for vegtransport. 
2. Med omsyn til trafikksikkerheit bør det vurderast om 

planområdet skal utvidast, slik at det vert mogleg å betre krysset 
mellom fv. 569 og tilkomstveg til arealet reguleringsplanendringa 
er ønskt. Konkret gjeld det utbetring av kurvatur og murkant i 
retning bru, samt rydding av skog. Føreset at dette vert drøfta 
med Vestland Fylkeskommune som eig fylkesvegen. 
 

1. Tatt til følgje. 
2. Tatt til orientering. Vi forstår SVV sitt ynskje, men kan ikkje sjå at dette 

prosjektet utløyser trong for å utvide planområdet. Det går allereie store 
bussar gjennom krysset. Det er personbilar som kjem til å nytte vegen i 
samband med utbygd prosjekt.  

4 NVE, 05.01.22 
 

1. NVE kan ikkje sjå at dei har vore involvert i utarbeidinga av 
gjeldande plan. Dei vil derfor ha avklaring av skred-, flaum- og 
erosjonsfarar.  
I gjeldande arealdel ligg planområdet innanfor omsynssone 
Faresone Flaumfare og eit mindre areal i sjøen market som 
faresone Ras- og skredfare. Dei kjenner ikkje til kva grad 
naturfaren er i gjeldande reguleringsplan, med mindre der er gjort 
ei tilstrekkeleg avklaring tidlegare. Må avklarast no i samband 
med planendringar.  

2. Skredfare i bratt terreng, visar i eit lite området i sjøen innanfor 
omsynssone H320 Ras- og skredfare. Det kan sjå ut som det er 
feil i aktsemdskartet. Om det ikkje er feil og heller er lokal 
kunnskap for skredfare, er det unødvendig med fagkyndige 
utgreiingar av skredfare i bratt terreng. 

3. Planområdet ligg under marin grense og har lausmassen av 
elveavsetning. Det er viktig å ikkje sjå bort i frå kvikkleire under 
elveavsetninga. Rår oss å bruke prosedyren kap. 3.2 NVE 
rettleiar 1/2019 «Sikkerheit mot kvikkleireskred» så langt som 
det er naudsynt.  

 
 
 
 
 
 

4. Utfylling i strandsone kan utløyse skred. Det kan vere svært 
vanskeleg å sjå konsekvensane av dei lokal overbelastning og 
skred i sjø som kan utløysast i alle typar lausmassar. Gjennomfør 
grunnundersøkingar og geotekniske detaljprosjektering for å 
vurdere dette. Rår også å sette slike krav i føresegnene i planen, 
sjølv om ROS analysen konkluderer med ingen fare for område 
skred av kvikkleire. 

5. Flaumfare i planområdet ligg under 200 års stormflo i 2090. 
Aktsemdsone i det nye aktsemdkartet for flaumfare vert ikkje 
markert i planområdet. Like aust for planområdet bygger 
aktsemdkarte på maksimal vasstandsstigning på 7,8 meter. Det 
kan vera ein god grunn til ei konkret vurdering av flaumfaren for 
planområdet. NVE rår fagskydige å utføre ei slik vurdering. 

6. Planområdet er prega av lausmassar med elvavsetning som 
eroderer lett  og kan føra til erosjonsfare. Faren for erosjon og 
sikring av elva bør vurderast. Risikoreduserande tiltak må gjerast 

1. Tatt til følgje. Avklaringar frå Sunnfjord Geo Center er no motteke i tre ulike 
rapportar og den som omhandlar flaum konkludera med at vårt område ikkje 
vil vere utsett for flaumfare. Heller ikkje teikn til erosjon eller endra løp for 
elva er observert. Sjå rapport frå SGC datert 29.06.22. 

 
 
 
 
 
2. Tatt til følgje. I aktsemdkartet til Kommuneplanen sin arealdel 2019-2030 

står Ras- og Skredfare som H310. H320 er flaumfare. H310_1 i føresegn til 
kommuneplan viser til NVE/NGU sine aktsemdsområdes som markerer 
området som kan vere utsett for snøskred, steinsprang eller jordskred. 
Aktsemdskartet er ser ut til å vere feil hjå NGU/NVE. 

3. Sjå rapportar frå SGC datert 1.07.22. Den eine er ei 
områdestabilitetsvurdering og den andre er datarapport for grunnundersøking. 
Konklusjonen i frå områdestabilitetsvurdering seier at det ikkje er moglege 
lausneområde i tiltaksområdet. Synfaring syner fast fjell i dagen. 
Grunnundersøking avdekte ikkje marine avsetningar, dette vart stadfesta av 
laboratoriumsresultat. Området skal vere dominert av friksjonsmassar. 
Områdeskred frå marbakke er avkrefta. Områdestabilitet er vurdert å vere 
ivareteke. Det er gjennomført boring ned til 51,8 meter utan at ein kjem til 
fast fjell. Skulle det vere kvikkleire under 51,8 meter vil evt. fare vere svært 
avgrensa grunna lausmasser av friksjonsmassar. Konklusjonen i rapporten er 
at områdestabilitet er ivareteke.  

4. Sjå svar 3 over samt rapport Datarapport frå SGC datert 1.7.22 
 

 

 

5. Tatt til følgje. Sjå rapport frå SGC datert 28.06.22. Resultatet av modellering 
av mogleg flaumfare syner at området sannsynlegvis ikkje vil vere utsett for 
flaum. Det er vasstanden i Eidsfjorden som styrer vasstanden i denne delen 
av elva. Her er det lagt inn høvesvis 20- og 200 årsflaum. Det er difor ikkje 
nødvendig med faresonekart for flaum for planområdet.  

 
6. Tatt til følgje. Sjå rapport frå SGC datert 1.07.22 for områdestabilisering. 

Denne konkludera med at det er lite sannsynleg med områdeskred. Har sett 
inn §2.7 som sikrar at det skal gjennomførast prosjektering knytt til eventuell 
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greie for og innarbeidast. Erosjonssikringstiltak bør ikkje gå på 
kostnad av elvas kantvegetasjonen.  

 
 

skred-, flaum og erosjonsfare.  

5 Vestland fylkeskommune, 
07.01.22 

1. Ingen særskilde merknader til val av prosess eller endringa ein 
føreslår.  

1. Tatt til følgje.  

6 Statsforvalteren i Vestland, 
07.01.22 
 

1. Gjelder endring i reguleringsplan, med flytting av eksisterande 
føremål, med unntak av renovasjonsføremål som ikkje er 
føreslege i det nye arealføremål innanfor planområdet. I tillegg er 
føremålet f_småbåthamn 1 teken ut og endra til friområdet GF2.  

2. Dei vanlege reglane i forvaltningslova er dei som skal brukast. 
Sidan «mindre endringar» er ikkje rekna som utarbeiding av ny 
plan. Varsling i følgje paragraf 17 mv. i forvaltningslova legg all 
plikt for saksopplysning og behandling på det offentlege. 
Kommunen er ansvarleg for varsling etter §12-14 (3) etter som at 
mindre endringar ikkje er rekna som «planframlegg». Regelen 
hindrar ikkje at kommunen let private plankonsulentar kan varsle 
«på sine vegne». Kan ikkje sjå at søkar har opplyst kommunen 
eller varsla på vegne av kommunen. 

3. Konkrete vurderingar av interessekonfliktar og 
saksbehandlingsmåten i denne saken tar ikkje Statsforvalteren 
stilling til i denne saken. Viser til rundskriv H6/17 om kriteria for 
å vedta endring i reguleringsplan etter ein enklare prosess. 

4. Kommunen har ansvar for å vurdera om endringa og om den 
føreslegne planendringa ligg innanfor det som kan behandlast 
gjennom ein enklare prosess etter § 12-14 i plan- og 
bygningslova.  

5. Minner om kommunen som planstyresmakt har ansvar til at 
samfunnstryggleiken vert ivaretatt i alle planar etter plan- og 
bygningslova. Ved endring av eksisterande plan må ROS-
analysen oppdaterast.  

6. Visar til fråsegn for NVE, og legg til grunn at kommunen følgjer 
opp denne. Det er vesentleg for val av prosessform at verknadane 
av planendringa er tilstrekkeleg utgreidd og omtalte. Ut frå NVE 
må kommunen vurdera grundig kva som er rett prosessform her.   
 

1. Tatt til følgje, sjå svar under. 
 
 
 

2. Tatt til følgje. Det har vore kontakt med kommunen og avtalt 
framgangsmåte både før og etter utsending. Saman med kommunen vart 
ein samd om å få utarbeidd nødvendige rapportar etter innspel frå NVE 
før innsending av ferdig søknad.  

 
 
 
 
 

3. Tatt til følgje.  
 
 
 

4. Tatt til orientering. 
 
 
 

5. Tatt til orientering. Sjå svar 2 over.  
 
 
 

6. Tatt til orientering. Sjå svar 2 over. 

 
 


