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Vaksdal kommune
Konsul Jebsensgate 16
5722 Dalekvam

Dykkar ref.: Vår ref.: ard21016 Bergen: 5.08.22

Søknad om endring av gjeldande reguleringsplan etter forenkla prosess

Namn på gjeldande plan: 2007003 «Reguleringsplan for delar av Eidsøyra»
GRN/BNR: 35/9, 35/67 m.fl.
Vedtaksdato for gjeldande plan: 17.06.2013
Plankonsulent: Ard arealplan as i samarbeid med

Arkitektkontoret Børtveit & Carlsen AS
Forslagsstillar: Knut Moe
Gebyrmottakar: Knut Moe

På vegne av tiltakshavar Knut Moe søker Ard arealplan as med dette om endring etter forenkla
prosess for plan 2007003, «reguleringsplan for delar av Eidsøyra».

Varsling av endring vart gjennomført i tida 10.12.21 til 7.01.22 i samsvar med forvaltningslova. I
samband med varslinga kom det inn fire merknader frå private og seks uttale frå ulike offentlege
instansar. Merknadane frå privat gjekk mest på informasjon om lokale tilhøve og nokre avklaringar
knytt til tilkomst. Uttale frå offentlege instansar gjekk på ynskje om å utvide planområdet og det å
sjå på tilhøve knytt til skred-, flaum- og erosjonsfarar.

Alle mottekne merknadar og uttale ligg ved søknaden. I tillegg er desse omtalt i vedlagte
merknadsskjema med forslagsstillars kommentar. Skjemaet omtalar dei ulike vala som er tatt etter
mottak av innspel. Skjemaet er datert 4.08.22.

I endringa er det, med unntak av at renovasjonsføremål som vert regulert inn, ikkje teken inn nye
arealføremål. Det er berre flytta på arealføremåla som allereie ligg i vedteken plan, for å ivareta
viktige kvalitetar. Areala har og fått nye namn, i tråd med dagens føremålsreglement.
F_Småbåthavn1 utgår heilt, og arealet vert lagt til friområde GF2.

Original reguleringsplan for området er Eidsøyra 1980003 (som utgjer eit større areal enn det
søknaden om endring i dag gjeld), er ein eldre reguleringsplan vedteken 01.09.1980 (Figur 1).

Figur 1: Reguleringsplan 1980003, Eidsøyra.
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17.06.2013 ble det vedteke ei regulering av delar av området: plan 2007003, reguleringsplan for
delar av Eidsøyra (Figur 2). Det er dette området som no søkast endra etter forenkla prosess.

Figur 2: Plan 2007003, reguleringsplan for delar av Eidsøyra

Overordna plan

I gjeldande arealdel til kommuneplanen er området avsett til «kombinert bebyggelse og
anleggsføremål» (Figur 3). Detaljeringsone H910 syner at reguleringsplan framleis skal gjelde.
Området ligg heilt eller delvis i følgjande omsynssoner: «bruk og vern av sjø og vassdrag»,
«flomfare» og «ras og skred» (gjeld berre område i nordvest, i sjø).

Figur 3: Utdrag frå kommuneplanens arealdel.

Planområdet

H910



Side | 3

Området ligg på Eidsøyra, innerst i Eidsfjorden i Vaksdal kommune. Området består hovudsakleg av
eigedom gbnr. 35/9 og 35/67.

Planhistorie

Original reguleringsplan for Eidsøyra ble vedteken 01.09.1980. Her var det vestlege området
planlagd hovudsakleg som industriføremål, med mindre areal avsett til friluftsområde,
tømmervelteplass, naust og båtfeste.

I 2012 ble det ferdigstilt ein planendring for delar av området. Då hadde den eksisterande
møbelfabrikken på staden blitt avvikla for over 20 år sidan, og dei hadde gjentakande gonger
forsøkt å skapa alternativ verksemd på tomta, utan at det hadde lukkast. Reguleringsendringa
stadfesta at fabrikkbygnaden skulle rivast, og vestsida skulle utviklast med fritidsbustader for sal og
utleige, gjestebryggje og båtplassar til anlegget. «Reguleringsplan for delar av Eidsøyra» ble
vedteken i 2013.

Føremål for planendringa

Kaien i området er ein viktig ressurs for Eidsøyra og Vaksdal kommune. Den vert berre nytta eit par
gonger i året, men er den einaste kaien i denne delen av regionen der ein kan komme inn med store
skip. Kaien er brukt til å ta på land mellom anna grus og pukk til private og kommunale vegar, og
kalk til bøndene i Eksingedalen. Kaien har såleis ein viktig funksjon for indre delar av kommunen,
og vi ynskjer derfor å unngå å byggja den ned/gjere den mindre eller flytte på kaien. Omarbeidd
plan vil sikra at kaien blir tilgjengeleg slik som i dag. I gjeldande plan frå 2013 er kaien forminska
samanlikna med eksisterande kai. For å behalde tilgjenge til kaien slik som i dag, må det gjerast
endringar i plasseringa av fritidsbustadutbygginga. For å behalda dagens tilkomst til kaien på land
vil ein heller ikkje foreta utgraving i bakkant av kai (som gjeldande plan opnar for), då ein er redd
dette kan føre til konsekvensar for stabilitet i arealet i landtunga. Den innregulerte vegtraseen vert
endra, slik at den i større grad følgjer vegen som allereie er opparbeidd på staden i dag.

Kvifor planendringa i 2021/22 gjer planen betre

Kaien vert liggjande der den ligg i dag, då dette er plassen på Eidsøyra der det er djupt nok for
lastebåtar å leggje til. Kaien behaldast og oppgraderast. Det er i samfunnets beste interesse å ha
ein kai som ivaretek behov for indre delar av kommunen som skissert over. Ved utarbeiding av
«Regulering delar av Eidsøyra» spurte Fylkesmannen om planen ville avgrense direkte tilkomst til og
frå sjø for industrien. Det gjorde den. I endringsforslaget vil ein kunne køyre fram til kai, og halde
fram å nytta kaien slik som i dag. Kaien vil halde fram å vere tilgjengeleg for allmenta.
Eksisterande bom for vegen vil og bli fjerna.

I tillegg ynsker ein å flytte slepp frå opphavleg plan, og plassere slepp og kai saman mot tuppen av
neset i nordvest, og soleis får ein ei betre samlokalisering av desse funksjonane. Sleppen vert og
mindre plasskrevjande i endringsforslaget.

Vatnet ved stranda mot nord er varmare enn i elvemunningen. Det er også merkbart lunare på
nordsida. Det gjer det gunstig å flytta på båtsleppet, og behalde ei større badeplass i nord, sjølv
om det er noko dårlegare soltilhøve enn mot sør.

Området ligg på ein landtunge i område med mogleg føring av flaumvatn og samtidig springflo. Det
er difor gunstig å behalde friluftsområde på land som i dag, i staden for å grave inn i landtunga for
å etablere småbåthamn slik planen frå 2013 opna for.

I gjeldande plan er det nok ikkje sett på den reelle planløysinga for fritidsbustadene. Dette gjeld
spesielt tilrettelegging for rørslehemma på hovudplan i fritidsbustadene. I tillegg er krava til
isolasjonstjukkleik auka med TEK17. I dag ser ein at det er behov for å utvide fritidsbustadene noko
for å gje ei løysning som er realiserbar for dei framtidige fritidsbustadene. Ein betre planløysing vil
gjere fritidsbustadene meir attraktive. Areal avsett til fritidsbustader vert noko auka mot aust. For
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å bøte på dette ønskjer ein difor å gjere om noko areal som i gjeldande plan er sett av til
fritidsbustader til friområde. Totalt går areal avsett til fritidsbustad noko ned, medan areal til
friområde går opp.

Areal for renovasjon er regulert inn for å sikre god handsaming av renovasjon i plan.
Renovasjonsløysing er tenkt med felles avfallsbehaldar.

Endringane i forslaget vil optimalisere den eksisterande reguleringsplanen, og ivareta dei viktigaste
bruksområda i gjeldande plan.

Endring i plankart

1) Kai blir liggjande der den eksisterer i terreng i dag, utan å verte innskrenka som i gjeldande
plan, men heller noko auka, for å kunne nytte kaien på ein god måte.

2) Slepp for båtar vert flytta ved sidan av eksisterande kai for samlokalisering.
3) Areal for fritidsbustader i nord vert trekt lenger mot nord for å gje plass til kai og slepp.
4) Areal for fritidsbustader vert auka noko for å gje ei realiserbar planløysing
5) Ei av fritidsbustadene vert flytta frå nordleg felt til sørleg felt for fritidsbustader. Sørleg

felt blir dermed utvida mot aust. Talet på einingar vert som i gjeldande plan.
6) Orientering på fritidsbustader i aust vert justert for å gje betre utsikt mot fjorden.
7) Kai i nord får endra form, og direkte tilkomst frå veg.
8) Gangveg vert flytta, og innregulert vegtrase vil verte endra tilbake, slik at den i større grad

følgjer vegen som allereie er opparbeidd på staden, og slik at ein får tilgang til kai med
køyretøy.

9) Forsamlingshus vert flytta lengre sør for å gje plass til vegen. Føremålet vert endra til anna
offentleg eller privat tenesteyting (BAT).

10) Parkeringsplass med tilhøyrande veg vert noko forskyvd, slik at støyvoll kan utvidast mot
nord, heilt opp til tilkomstvegen.

11) Snuhammar fjernast. Utforming av kryss inn til renovasjonsanlegg og parkering utformast i
samsvar med krav til renovasjonskøyretøy.

12) Småbåthamn blir ikkje utgrave, og arealet vert gjort om til friluftsområde utan inngrep.
13) Det blir ikkje fylt massar ved det gamle slepp-/badeområdet, men noko masse vert tilført

utover langs kaia mot nord.
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Mellombels framlegg til illustrasjon av planendring

Figur 4: Mellombels illustrasjon. Plankart gjeld framfor illustrasjon.
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Figur 5: Til venstre: Gjeldande plankart. Til høgre endringsforslag.
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Figur 6: Endringar synleggjort i plankart. Svart stipla line syner flytta tilhøve. Raud stipla line
syner utvida eller endra føremål. Grøn stipla line syner utvida friområde.

Endring i føresegn

Endring i plankartet medfører at heile lista med areal over føremål vert oppdatert. I lista vert
småbåtanlegg tatt ut, og føremål for renovasjon tatt inn, i samsvar med plankartet. Namn på
føremåla er og endra i samsvar med dagens føremålsreglement.

Føresegn om byggehøgde vert endra frå maks 6 meters byggehøgde over gjennomsnittleg terreng,
til maks mønehøgd på 6,5 meter over ferdig golv i 1. etasje. Dette vert endra fordi nokre av
fritidsbustadene vil få ei høg gavl mot sjø, og ein veit ikkje gjennomsnittleg terreng rundt
fritidsbustadene enno. Planeringshøgda for området er heller ikkje kjend enno, så å setje maks
kotehøgde for mønehøgda er ikkje hensiktsmessig.

Vendemoglegheit for større køyretøy som renovasjonsbil vert sikra i føresegn § 4.1. Ny føresegn om
RTP er tatt inn i § 2.6.

Slepp og voll er lagt inn i plankart og føresegn som føresegnsområdar, då dei ikkje finns eigne
føremål for desse i forskrift. Føresegn for slepp vert dermed flytta frå § 3.3 under bygningar og
anlegg til § 9.2 under føresegnsområde.

Det er sett inn ny føresegn om Skred-, flaum- og erosjonsfare i § 2.7.
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Konsekvensar av endringa

A. Ein vil unngå utgraving bakom dei planlagde fritidsbustadene, noko som betyr mindre
inngrep i landtunga, og vil gje betre ivaretaking av naturen.

B. Slepp for båtar vert trekt bort frå badeområdet, og ein får ein tryggare badeplass.
C. Ein vil få eit noko utvida område for fritidsbustader sidelengs, då ein forskyv noko på

plasseringa av bustadene. Det totale arealet vert likevel mindre, då delar av tidlegare
regulert areal til fritidsbustader vert tilbakeført til friområde. Det vert bygd same tal
fritidsbustader som i vedtatt plan frå 2013.

D. Ein får samla føremåla båtkai og båtslepp, som gjer området meir oversiktleg
samstundes som viktige fellesfunksjonar vert på same stad.

E. Ein får meir friområde. Arealet for friområde vert auka frå 5416m2 i gjeldande plan til
6065m2 i endringsforslaget.

Vurdering av kriteria for endring med forenkla prosess etter plan- og bygningsloven §12-14, andre
ledd

«Kommunestyret kan delegere myndigheten til å treffe vedtak om endringer i reguleringsplan når
endringene i liten grad vil påvirke gjennomføringen av planen for øvrig, ikke går utover
hovedrammene i planen, og heller ikke berører hensynet til viktige natur- og friluftsområder.»

1. Endringa vil i liten grad påverke gjennomføringa av planen elles. Det er i all hovudsak sett
av dei same arealføremål i nytt planforslag, med enkelte forskyvingar av føremål.

2. Same mengde fritidsbustader vert vidareført i ny plan.
3. Natur og friluftsliv blir positivt påverka, ved at ein ikkje føretek store utgravingar av

eksisterande naturområde. Mindre inngrep fører til at friluftsarealet på land vert utvida.
4. Å ta vare på kaien som ligg der i dag med opprusting vil vere til stor samfunnsnytte.

Med vennlig hilsen

………………………………………………
Kari Johannesen
Daglig leder
Tlf: 95 83 26 14
E-post: kj@ardarealplan.no


