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1 SAMMENDRAG 
Planområdet ligger i Kvernhusdalen på Kleppe, og har en attraktiv beliggenhet med hensyn til 

solforhold, nærhet til servicefunksjoner, turområder og kollektivbetjening. På Kleppe finner 

en handel, skole og barnehage i umiddelbar nærhet. Nærmeste bussholdeplass ligger i 

underkant av 200m fra planområdet, her er det regelmessige avganger til Kleppestø. 

Kleppestø ligger omtrent 3 km fra planområdet og er administrasjons- og kommunesenter på 

Askøy. Her finner en handel, arbeidsplasser, skole, barnehage, rekreasjon, buss- og 

båtterminal mm.  

 

Planen legger til rette for en utbygging av 64 leiligheter i blokkbebyggelse kombinert med 

ene- og tomannsboliger. Dette gir et variert boligområde med til sammen 79 boenheter. 

Leilighetene ligger hovedsakelig i nordlig del av planområdet. Prinsippet er at bebyggelsen 

skal tilpasse seg landskapet ved å følge terrenget opp mot bebyggelsen som ligger i Øvre 

Kleppe-vegen. Blokkbebyggelsen vil brytes opp i høyde og utforming og vil bestå av 

leiligheter i varierende størrelser. Leilighetene og tilhørende uteområder følger prinsippet om 

universell utforming. Innenfor blokkbebyggelsen vil det dannes større uteområder med gode 

solforhold. Parkering anlegges under bebyggelsen, i egne parkeringsetasjer.  

 

I sørlig del av planområdet legger man til rette for en blanding av frittliggende småhus samt et 

leilighetsbygg. Planområdet ivaretar grøntdrag og sikrer tilkomst gjennom området i henhold 

til hensynssone 15 og 16 i kommuneplanens arealdel.  

 

Planen regulerer fortau sørover langs Kvernhusdalen, som kobles sammen med plan 73 

Tilførselsveger til Askøybroen.  

 

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Rogde Eiendom AS. Forum 

Arkitekter AS har vært samarbeidende arkitekter.    
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2 NØKKELOPPLYSINGER 

 

3 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

3.1 Intensjoner og mål med planforslaget 

Planforslaget er utarbeidet av Ard arealplan as på vegne av tiltakshaver Rogde Eiendom AS. 

Forum arkitekter AS har vært samarbeidende arkitekter. Tiltakshaver ønsker å legge til rette 

for boligbygging i et område ved Kleppe.  

 

Planområdet er interessant for boligforsyningen, ettersom det ligger i et område med gunstig 

lokalisering med hensyn til offentlig og privat servicetilbud, kollektivtilbud samt nærliggende 

turterreng. Beliggenheten er også god med tanke på solforholdene. Planområdet ligger i en 

vestvendt skråning og vil ha gode sol- og utsiktsforhold.  

 

Intensjonen med planforslaget er å legge til rette for boligbebyggelse, med tilhørende 

parkeringsareal og infrastruktur. Det er planlagt 79 nye boenheter med ulik utforming og 

størrelse. Innenfor planområdet blir det en blanding av leiligheter, ene- og tomannsboliger.  

3.2 Kvaliteter som planforslaget bidrar med 

Planen vil tilføre omgivelsene et variert bomiljø med store og solrike uteområder. 

Planforslaget legger til rette for myke trafikanter i tillegg til å gjøre friluftsområdet 

Dyrdalsfjell tilgjengelig fra Kvernhusdalen via gangveger med trappeforbindelse.  

  

Gnr./bnr. (hovedeiendom) 8/1, 6, 94 m.fl. 

Gjeldende planstatus (regulerings-

/kommuneplan) 

Kommuneplanens arealdel: framtidig og 

nåværende boligbebyggelse 

 
 

Forslagstiller Rogde Eiendom as 

Grunneiere (gnr./bnr. på alle eiendommene 

innenfor planområdet, ev. navn på grunneierne) 

8/1, 6, 94, 258, 284, 302, 365, 673, 674, 746, 

787, 894, 923 

9/17, 124, 221, 227, 440 

Plankonsulent Ard arealplan as 

  

Hovedformål Boligbebyggelse 

Størrelse på planområdet i daa 50,168 daa 

Grad av utnytting 30-50% BYA 

Tall på nye boenheter/nytt næringsareal (BRA) 79 nye boenheter 

Er det varslet innsigelse? (ja/nei) n 

Konsekvensutredningsplikt (ja/nei) n 

 
 

Oppstartsmøte, dato 04.04.16 

Kunngjøring oppstart, dato 06.05.16 

  

Informasjons- /folkemøte, dato  

Vedtak om offentlig ettersyn, dato  

Høringsperiode, dato fra - til  
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3.3 Utbyggingsavtaler  

Det ble i samråd med kommunen i oppstartsmøte av 04.04.2016 konkludert med at det ikke 

var aktuelt med utbyggingsavtale. Dette begrunnes med at planen ikke krever bygging av bla. 

infrastrukturtiltak som skal inngå i det offentlige tjenestetilbudet.  
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4 PLANPROSESSEN 

4.1 Oppstartsmøte 

Det ble holdt oppstartsmøte med Askøy kommune den 04.04.2016, representanter fra areal og 

samfunn, VA, samferdsel og folkehelse deltok. I tillegg stilte forslagsstiller og representanter 

fra Ard arealplan as. Kommunen la fram et ønske om å legge til rette for fortau langs 

Kvernhusdalen. Ved å legge til rette for fortau sørover langs Kvernhusdalen skaper en et 

sammenhengende tilbud for myke trafikanter mellom plan 203 og plan 73.   

4.2 Varsel om oppstart av planarbeidet 

Kunngjøring av oppstart av 

reguleringsplanarbeid ble gjennomført i 

Askøyværingen den 06.05.2016 og på 

nettsidene til Ard arealplan as.  

 

Varslingsbrev ble sendt ut til parter, naboer og 

offentlige og private høringsinstanser den 

03.05.16. Varslingsfristen ble satt til 17.06.16. 

Det kom inn 9 merknader i forbindelse med 

varsling om planoppstart. Disse dreide seg i 

hovedsak om fortau langs Kvernhusdalen. 

Full oversikt over alle merknader med 

planlegger sine svar finner en under kapittel 

11.  

4.3 Medvirkningsprosess 

Det er ikke holdt annen medvirkningsprosess 

utover varsling av oppstart av 

reguleringsplanarbeid. 

4.4 Underveismøte 

Det ble holdt underveismøte 13.09.16, hvor 

en gjennomgikk merknader, problemstillinger 

knyttet til planforslaget samt tegninger som 

forelå fra arkitekt. Den 21.12.16 ble det holdt 

innleveringsmøte hvor en gikk gjennom 

problemstillinger i planen. Den 06.12.17 ble 

det holdt merknadsmøte der en gikk gjennom 

merknader og uttalelser som kom inn ved 

offentlig høring.  

 

4.5 Konsekvensutredning 

Formålet med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensynet til miljø 

og samfunn blir tatt i betraktning under forberedelsen av planer, og når det tas stilling til om, 

og på hvilke vilkår, planer kan gjennomføres. Det er opp til forslagstiller selv å vurdere om 

planforslaget kommer inn under forskriftens virkeområde. Dersom reguleringsplanen blir 

vurdert til å ikke konsekvensutredes, skal dette vises i planbeskrivelsen. 

 

Figur 1: Varselannonse i Askøyværingen 
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Planen faller ikke inn under § 2 som omhandler planer som alltid skal behandles etter 

forskriften. Detaljreguleringsplanen er på 50,1 daa, men omfatter ikke nye områder til 

utbyggingsformål. Arealet som nå reguleres til bebyggelse er avsatt til bebyggelse og anlegg i 

kommuneplanen. Detaljreguleringsplanen inneholder ikke tiltak i vedlegg I. 

Planen faller heller ikke inn under § 3 som omhandler planer som skal vurderes nærmere. 

Detaljreguleringsplanen inneholder ikke tiltak i vedlegg II.  

4.6 Konflikter eller hjemler  

 Ingen kjente konflikter eller hjemler.  
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5 GJELDENDE PLANSTATUS OG OVERORDNETE 

RETNINGSLINJER 

5.1 Statlige planretningslinjer 

Følgende retningslinjer er lagt til grunn ved utarbeidelse av planforslaget: 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

• Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planlegging 

 

De rikspolitiske retningslinjene for samordnet areal- og transportplanlegging har som mål at 

transportsystem skal utvikles slik at de fremmer samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnytting, med miljømessige gode løsninger, trygge lokalsamfunn og bomiljø, god 

trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, 

bærekraftig perspektiv i planleggingen. I planforslaget har en lagt til rette for et trygt 

lokalsamfunn med fokus på myke trafikanter og god kollektivdekning. 

 

Statlige planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene skal se til at 

kommunene, herunder fylkeskommunene, gjennom planlegging og øvrig myndighets- og 

virksomhetsutøvelse stimulerer og bidrar til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt 

miljøvennlig energiomlegging. Området ligger sentralt og vil ikke kreve bil for å nå butikk, 

skole og barnehage. Planområdet har også en god beliggenhet i forhold til kollektivtrafikk.  

 

De rikspolitiske retningslinjene for barn og unge sine interesser i planlegging har som mål å 

sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske 

skadevirkninger. Det skal sikres at oppvekstmiljøet har de fysiske, sosiale og kulturelle 

kvaliteter som til enhver tid samsvarer med eksisterende kunnskap om barn og unge sine 

behov. Planforslaget legger til rette for et variert bomiljø, som er tilrettelagt i forhold til myke 

trafikanter. En har hatt fokus på plassering av uteareal i forhold til å skape solrike og trygge 

uteområder.  
 

5.2 Regionale planer  

Følgende regionale planer er lagt til grunn ved utarbeidelse av planforslaget: 

• Klimaplan for Hordaland, 2014-2030 

• Regional kulturplan, premiss: kultur, 2015-2025 

• Regional plan for folkehelse, fleire gode levevilkår for alle, 2014-2025 

• Regional Transportplan (RTP) Hordaland 2013-2024 

 

Klimaplanen for Hordaland 2014-2030 er en regional klima- og energiplan i medhold av 

plan- og bygningsloven. Den tar opp tre utfordringer – hvordan vi kan redusere utslipp av 

klimagasser, hvordan energibruken kan bli mer effektiv og med mer fornybar energi, og 

hvordan vi kan tilpasse oss til klimaendringene. Planen tar opp sammenhengen mellom 

klimagassutslepp og energi. Det er derfor viktig at man innenfor planområdet er bevisst på 

dette og vurderer miljøvennlige løsninger. 

 

Regional kulturplan, premiss: kultur omfatter museum og kulturminnevern, arkiv, 

kunstproduksjon og kulturformidling, bibliotek, fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. Planen 

erstatter fylkesdelplan for kulturminne og fylkesdelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 

og ligger til grunn at kultur har sine klare egenverdier og er en viktig utviklingsfaktor innen 
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alle samfunnsområder og at kulturpolitikken skal fremme demokrati og ytringsfrihet. 

Visjonen for Regional kulturplan er å videreutvikle Hordaland som en ledende kulturregion 

og formålet med planen er å skape grunnlag for en offensiv og langsiktig kulturpolitikk med 

forutsigbare rammer, internt i fylket og i forhold til eksterne aktører. 

 

Premiss – kultur er delt inn i ni innsatsområder; 1) Endring i bolig og infrastruktur, 2) 

Formidling og deltakelse, 3) Verdiskaping, 4) Samordning og samhandling, 5) 

Kulturminnevern og museum, 6) Arkiv, 7) Kunstproduksjon og kulturformidling, 8) 

Bibliotek, 9) Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv. I plansammenheng er det punkt 1, Endring i 

bolig og infrastruktur, punkt 5, Kulturminnevern og museum, og punkt 9, Fysisk aktivitet, 

idrett og friluftsliv som er aktuelle.  

 

Endring i bolig og infrastruktur handler blant annet om urbanisering, stedsutvikling, 

bygninger og landskap. Premiss – kultur har satt mål om å skape trygge, attraktive og 

stimulerende nærmiljø, sikre en bærekraftig forvalting av landskap og omgivelser, løse 

fremtiden sine behov med nyskapende arkitektur og kunnskap og å løfte arkitekturen i 

Hordaland ved hjelp av kunnskap, kompetanse og formidling.  

 

Premiss – kultur trekker frem tre felt med ulike typer ansvar innenfor dette feltet. 1) 

Planleggeransvaret ligger i en tydelig deltakelse og ansvar for den fysiske formingen av 

omgivelsene for å være med på å sikre helhetlig planlegging og drøfting av de ulike 

interessene som finnes. 2) Forvaltningsansvaret ligger i en forvalting av landskapet hvor 

utvikling, bruk og vern finner en god balanse. 3) Som byggherre ligg ansvaret i å skape 

attraktive, funksjonelle og stimulerende fysiske omgivelser, hvor ulike hensyn blir balansert 

til det beste for innbyggerne. Det er viktig at reguleringsplanen ser ut over egne plangrenser 

og leter etter løsninger som kan være med på å bedre lokalsamfunnet som en helhet.  Dette ser 

en blant annet i koblingen mot Dyrdalsfjell.  

 

Kulturminnevern og museum er delt inn i åtte ulike tema; dokumentasjon, museumsløft, 

kulturminne som ressurs, utvalgte kulturminnekategorier, verdensarv, lokalt kulturminnevern 

og museum, forvaltning i kulturminnevernet og tradisjonsuttrykk. I statlig politikk er vern av 

kulturminne grunngitt i to forhold: Man skal sikre de ikke-fornybare ressursene fra å 

ødelegges, samtidig som man skal legge de til rette for lokal samfunnsutvikling og 

verdiskaping. Premiss – kultur presiserer at det er viktig at hensynet til kulturminne skal 

sikres i all lokal, regional og nasjonal utvikling og arealplanlegging. Forvaltningsansvaret er 

delt mellom stat, fylkeskommuner og kommuner. Kommunene har et spesielt ansvar gjennom 

rollen som lokal styresmakt med hjemmel i plan- og bygningsloven mens fylkeskommunen 

og staten forvalter kulturminner etter kulturminnelova. De aller fleste kulturminne er eid av 

private som dermed tar stort ansvar på vegne av samfunnet, og samspillet mellom de private 

og de offentlige partene er viktig.  Det er derfor viktig at eventuelle kulturmiljø eller 

kulturminne i og rundt planområdet blir godt ivaretatt. 

 

Fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv har en visjon om «Aktiv Kvar Dag». Målet er at alle skal 

kunne være aktive etter eget ønske og forutsetning på allment tilgjengelige område i naturen 

og i anlegg i nærheten av der de bur. 

 

Hverdagsaktiviteten er kraftig redusert de siste 20 åra, for eksempel ved stillesittende jobber, 

bruk av bil, og medie- og kommunikasjonsbruk. Friluftsliv er det området på kulturfeltet som 

har klart størst interesse blant innbyggerne i Hordaland, mens idrett ligger som nummer tre. 

Hovedfokuset er å skape gode aktivitetsvaner for barn og ungdom. Endringene i forholdet 
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mellom organisert aktivitet, egenorganisert fysisk aktivitet og kommersielle interesser må tas 

hensyn til i all planlegging og utvikling av aktivitetstilbud og anlegg for fysisk aktivitet, idrett 

og friluftsliv. Planforslaget har en god beliggenhet til friluftsområdet ved Dyrdallsfjellet og 

fritidstilbud.  

 

Regional plan for folkehelse er forankret i regional planstrategi for Hordaland 2010-2011 og 

erstatter Fylkesdelplan for universell utforming 2006-2009 «Deltaking for alle». Visjonen for 

arbeidet er «flere gode leveår for alle» og for å nå dette målet fokuserer planen på fem viktige 

temaområder; Helhetlig folkehelsearbeid og universell utforming, lokalsamfunn, nærmiljø og 

bolig, oppvekst og læring, arbeid og arbeidsplassen, aktivitet og sosial deltakelse. Plan- og 

bygningsloven krever blant annet at all planlegging skal fremme befolkningen sin helse, 

utjevne sosiale helseforskjeller og forebygge kriminalitet. Planforslaget legger vekt på blant 

annet universell tilgjengelighet, gode og nære uteoppholdsareal og kriminalitetsforebyggende 

tiltak.  

 

Regional Transportplan Hordaland er en samlet langsiktig regional strategiplan for 

transportsektoren i Hordaland. Planen legger grunnlag for fylkeskommunen sine prioriteringer 

gjennom handlingsprogram og budsjettvedtak, samtidig som den gir innspill og føringer til 

prosesser som gjelder Hordaland, men som ligger utenfor fylkeskommunen sitt direkte 

ansvarsområde. Transportplanen viser en økning av bruk kollektivtrafikk i Bergensområdet 

samt at Askøy sammen med Fjell kommune har størst andel pendling til Bergen med 40% 

pendlere. Det er også vist at vegsystemet med Askøybroen som innfartsåre er sårbar pga. 

manglende omkjøringsalternativ.  
 

5.3 Kommunale planer 

5.3.1 Kommuneplanen sin 

arealdel 

I gjeldende kommuneplan for 

2012-2023 er planområdet satt av 

til nåværende og fremtidig 

boligbebyggelse, 

samferdselsanlegg og teknisk 

infrastruktur samt LNF areal langs 

vegen Kvernhusdalen.  

 

Kommuneplanens samfunnsdel 

ble vedtatt 18.06.15. 

Samfunnsdelen inneholder 

retningsvalg og mål for 

kommunens utvikling, både for 

askøysamfunnet som helhet og 

kommunen som organisasjon.  

 

I samfunnsdelen er det fokus på at 

boligtilbudet skal tilpasses ulike 

livsfaser og familietyper. Dette 

ivaretas i Kvernhusdalen, da 

planen legger til rette for en 

Figur 2: Kommuneplanens arealdel 2012-2023 
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boligsammensetning bestående av leiligheter i ulike størrelser, rekkehus og eneboliger. 

Videre fokuserer samfunnsdelen på at boligbyggingen skal legges langs hovednettet for 

kollektivtrafikk og allerede etablerte boligområdet. Kvernhusdalen ligger ved et etablert 

boligområde og har god kollektivdekning.  

 

Det er også fokus på at nye boligområder bør ha tilgang på friluftsområder og etableres nær 

friluftsområder. Kvernhusdalen ligger nær Dyrdalsfjellet og planen sikrer tilgang til 

friluftsområdet.  
         

5.3.2 Tematiske kommunedelplaner og temaplaner 

Kommunedelplan for kultur, idrett og friluftsliv 2014-2025 

Planen erstatter tidligere Kommunedelplan for idrett og fysisk aktivitet, Kulturskoleplan og 

Bibliotekplan. Med bakgrunn i stor årlig befolkningsvekst er det et betydelig press på alle 

samfunnsmessige områder på Askøy. Dette gjelder også områdene kultur og idrett. Askøy 

kommune har som mål å levere tjenester innen kultur, idrett og friluftsliv med høy kvalitet, 

god kapasitet og med et mangfold av aktiviteter som gjør at de fleste kan ha et tilbud de kan 

nytte. 

 

Kommunedelplan helse og levekår 2015-2027 

Hovedmålet med planen er å peke på hvilken retning Askøy kommune ønsker å ta innenfor 

helse og levekår. De viktigste begrepene og tema i planen er helse, omsorg, levekår og 

folkehelse. Det skal utarbeides målsettinger og strategier. Kommunedelplan helse og 

levekår skal trekke de store linjene for hvordan en skal møte den økte etterspørsel etter 

tjenester og være førende for temaplaner som skal utarbeides. 

 

Energi og klimaplan 2011-2014/2020 

Formålet med planen er å sikre en planstyrt reduksjon av de direkte klimagassutslippene. 

Videre legger planen opp til redusert vekst i energiforbruket – parallelt med økt bruk av 

alternative og fornybare energikilder. Energimålsettingene i planen viderefører strategiene i 

kommunedelplan Energi 2001-2005. 

 

Trafikksikringsplan 2014-2018 

Målet med kommunal trafikksikkerhetsplan er å øke kommunens innsats i 

trafikksikkerhetsarbeidet. Forrige trafikksikkerhetsplan for Askøy kommune ble utarbeidet i 

2000 for perioden 2001 – 2004. Trafikksikringsplan for Askøy kommune 2015 – 2018 (20) 

er en revisjon av denne. Planen er et overordnet verktøy for å redusere antall ulykker og øke 

trafikksikkerheten i kommunen. Planen bygger på nullvisjonen og inneholder 

organisatoriske, forebyggende, holdningsskapende og fysiske tiltak. Den skal tilrettelegge 

for et systematisk trafikksikringsarbeid med utgangspunkt i de utfordringer og den 

ulykkessituasjonen kommunen har.  

 

 

VVA-norm 

Når kommunen skal stå som fremtidig eier av VVA-anleggene, er det en forutsetning at 

disse blir bygget ut slik at kommunen sine overordnede målsetninger i planer og rutiner ved 

drift og vedlikehold blir ivaretatt. Normen stiller kravspesifikasjon for VVA-anleggene 

overfor rådgivere, utbyggere og entreprenører.  

 

Naturtyper i Askøy 2003 
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Miljøvernmyndighetene har pålagt kommunene å få laget en oversikt over sitt biologiske 

mangfold. Som et ledd i dette arbeidet er naturtypene i Askøy blitt kartlagt og omtalt i en 

rapport. Kartleggingen har plukket ut og kartfestet områder som er særlig viktige for det 

biologiske mangfoldet.  

 

Viltet i Askøy 2003 

Etter initiativ fra Fylkesmannens miljøvernavdeling, har Askøy kommune gjennomført en 

revidering av eksisterende viltkart for kommunen. Det nye kartverket inneholder alle 

viltarter i overenskommelse med det utvidete viltbegrepet: Alle forekommende arter innen 

gruppene amfibier, krypdyr, fugl og pattedyr. Det er lagt spesiell vekt på arter med 

økonomisk og rekreativ verdi (først og fremst hjortevilt), trua- og sårbare arter 

(rødlistearter), områder som er viktige for enkelte arter eller artsgrupper og områder som er 

spesielt artsrike. Sommeren 2016 var måldokumentet «Mål for forvaltning av hjort i Askøy 

kommune 2016-2019» på høring.  

5.4 Reguleringsplaner 

 
Figur 3: Reguleringsplaner, Askøy senter og Høgatun 
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Planområdet overlapper i nord sørlig del av reguleringsplanen for Askøy senter, Kleppe Gnr. 

9 Bnr. 259 m.fl. planid: 203 fra 2007. I tillegg er det pågående planarbeid for utvidelse av 

Askøy Amfi, plan 368.   

 

Øst-nordøst for plan 422 ligger reguleringsplan Høgatun, ø. Kleppe Gnr. 8 Bnr. 9 m.fl 

(planid:203) vedtatt 18.06.2015, men ble opphevet av Fylkesmannen i Hordaland, slik at 

planen fremdeles er under behandling. Planen legger til rette for konsentrert boligbebyggelse 

med ca. 104 boenheter fordelt på seks bygg.  
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5.5 Lokale retningslinjer/normer  

Vegnorm for Hordland, NKF nettverksgruppe Veg og trafikk, 2015 

Normen er utarbeidet for å ivareta trafikksikkerhet, bomiljø, framkommelighet for alle, 

anleggskostnader, kommunal service og framtidig vedlikehold og drift av kommunaltekniske 

anlegg ved planlegging og bygging av bolig- og industriområder og kommunale veger. 

 

Veglysnorm, 2014 

Formålet med veglysnormen for Askøy kommune er å sikre anlegg med god kvalitet på 

materiell og utførelse, slik at anlegget blir driftssikkert og ivaretar hensyn til trafikksikkerhet, 

trafikkavvikling, trivsel, trygghet og økonomi på best mulig måte. Vegbelysningen skal 

medvirke til at trafikantene får tilstrekkelig synsinformasjon i mørket om fotgjengere og 

farlige hindringer, andre kjøretøys plassering og fart på vegen, gangfelt, vegkryss, vegens 

linjeføring samt skilting og oppmerking. 

5.6 Avvik fra planer og retningslinjer 

Planen er i henhold til gjeldende kommuneplan for Askøy 2012-2023. Retningslinjer og 

regionale og kommunale planer er tatt hensyn til, se kapittel 5.1 og 5.2. 

 

6 FORSKRIFT OM KONSEKVENSUTREDNING (KU) 
Planen er i henhold til overordnet plan og gjeldende reguleringsplan, og er dermed ikke 

vurdert til å utløse krav om konsekvensutredning. Se kapittel 4.6 for utredning.  
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7 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET I DAG 

7.1 Lokalisering 

Planområdet ligger sør på Askøy, i Kvernhusdalen ved Kleppe. Området tilhører Kleppe 

skolekrets. Butikk, skole og barnehage ligger i underkant av 500 meter fra planområdet. 

Nærmeste legesenter ligger omtrent 2km sørøst for planområdet.  

Askøybroen 

Kleppestø 

Strusshamn 

Figur 4: Lokalisering av planområdet 
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7.2 Avgrensning og størrelse på planområdet 

7.2.1 Begrunnelse for planavgrensningen 

Planområdets avgrensing forholder seg i 

stor grad til vegen Kvernhusdalen, dette 

gjelder spesielt grensen i vest. Ellers 

forholder planavgrensningen seg til 

eiendomsgrensene til gbnr. 8/1, 6, 94 mfl.   

7.2.2 Beskrivelse av dagens bruk av 

planområdet 

Gbnr. 8/6 er registrert som innmarksbeite, 

og er ellers ikke opparbeidet til annen bruk. 

Om vinteren blir bakkene i planområdet 

brukt til aking av barn i nærområdet. 

Tilgrensende områder er bolig og vegen 

Kvernhusdalen. Sør i planområdet er det i 

kommuneplanen satt av hensynssone for 

grønnstrukturareal. Dette er dermed et 

område der det skal tas særlig hensyn til 

grønnstruktur i den videre planleggingen.  

7.3 Topografi og landskap 

Som en ser av figur 6 er Kvernhusdalen en 

smal dal som strekker seg i retning nord/sør, 

planområdet ligger i dalsiden som skråner mot 

vest. Området består av høydeforskjeller og kupert terreng. Laveste punkt er på ca. 69 moh., 

men etterhvert som man beveger seg opp i terrenget og vender mot sør når man 95 moh. 

Fjernvirkningen av området vil være begrenset da det det ligger blant et eksisterende  

boligområde og Askøy senter. Nærvirkingen vil også overskygges noe av Askøy senter.  

Figur 5: Planavgrensning 

Askøy 

senter 

N 

Figur 6: Planområdet, kupert terreng (Kilde: kommunekart.com) 
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7.3.1 Sol- og lysforhold 

Området ligger vestvendt til, noe som gir gode solforhold, terrenget er noe kupert og 

solforholdene vil dermed variere innenfor planområdet.  

7.3.2 Lokalklima 

Askøy er en kystkommune, og en kan derfor oppleve perioder med mye nedbør og vind. 

Askøy ligger øst for Sotra og er derfor noe skjermet for sterk vind. Selve planområdet ligger 

sør på Askøy, ca. 2,5 km i luftlinje fra Byfjorden. Planområdet ligger skjermet i terrenget. 

Det kan oppstå kuldedrag nedover dalen på grunn av bekken som følger vegen.  

7.3.3 Estetisk og kulturell verdi 

Det er ikke registrert spesielle kulturelle verdier innenfor planområdet. Området inneholder 

tre SEFRAK-registrerte bygg, disse er beskrevet i kapittel 7.4.3. Området er ellers ubebygd 

og består av kupert terreng.  

7.4 Stedets karakter 

7.4.1 Eksisterende bygninger 

Planområdet ligger ved et etablert boligområde som hovedsakelig består av frittliggende 

bebyggelse med eneboliger og innslag av kjedehus. Vest for området, på vestlig side av 

Kvernhusdalen, ligger en barnehage og frittliggende småhusbebyggelse. Kjøpesenteret Amfi 

Askøy ligger ca. 100 m nord for planområdet, det er noe trafikk i forbindelse med 

kjøpesenteret.   

 

Innenfor planområdet finner man flere bygninger, blant annet et kommunalt 

vannrenseanlegg for drikkevannskilden «Kleppevatnet» og boliger. Øst i planområdet i 

tilknytning til Øvre Kleppe-vegen ligger et par SEFRAK-registrerte bygg.  Disse vil 

gjennomgås i kapittel 7.4.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 7: Alderssammensetning (Tall fra ssb.no) 

Planområdet ligger delvis i grunnkretsene Øvre Kleppe og Nedre Kleppe. Antall personer i 

Øvre Kleppe er 852 mens det er registrert 677 personer i Nedre Kleppe. 

Alderssammensetningen viser at alle aldersgrupper er representert.  
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7.4.2 Samspill mellom landskap og bygningsmasser 

Eksisterende bygninger er plassert på en god måte i terrenget, med mye eksisterende 

vegetasjon rundt som gjør at byggene sklir godt inn i landskapet.  

7.4.3 Kulturminne og kulturmiljø 

Det er ikke registrert at 

planområdet har kjente 

kulturminner eller kulturmiljø, 

bortsett fra SEFRAK-bygg. 

SEFRAK-bygninger er bygg fra før 

1900. SEFRAK er et 

landsdekkende register over eldre 

bygninger og andre kulturminner. 

De røde trekantene er bygg som 

krever søknad ved endring eller 

ombygging mens grå trekant betyr 

ruin/fjernet bygning. Planen krever 

ikke endring/ombygging av 

bygningene, og vil derfor ikke 

påvirke byggene innenfor 

planområdet. Bygningene 

beskrives i punkt 1-4.  

 

 

 

 

1. Bygningen ligger på gbnr. 8/1, og er en løe m/flor i kjeller. Den opprinnelige funksjonen 

var hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under ett tak. Bygget er fra perioden 1825-

1849. Bygget ble sist brukt til dyrehold på slutten av 60-tallet. I dag brukes bygget som 

uthus.  

Figur 9: SEFRAK-bygning Løe (Kilde: Helge Risholm) 

Figur 8: SEFRAK-bygg i området (Kilde: miljøstatus.no) 
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2. Bygget er et bolighus fra perioden 1825-1849. Boligen var tidligere en del av en 

husklynge som lå ved avkjørselen fra Øvre Kleppe-vegen. Boligen ble utskiftet mellom 

1872 og 1919 og flyttet til nåværende plassering. Boligen ble ombygget i 1949.  

 
Figur 10: SEFRAK-bygning bolighus (Kilde: Helge Risholm) 

3. Bygget ligger på gbnr. 8/1035 mot Øvre Kleppe-vegen. Bygningen er en løe m/flor i 

kjeller. Den opprinnelige funksjonen var hus for flere dyreslag, fôr, redskaper m.v. under 

ett tak. Brukes i dag til oppbevaring.  

Figur 11: SEFRAK-bygning løe (Kilde: Helge Risholm) 

 

4. Bygget er en fjernet utedo, fra perioden 1825-1849. Plassering er vist på figur 12 
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Figur 12: SEFRAK bygning fjernet (Kilde: askoy.kommune.no/fakta-om-askoy/gamle-filmer-og-flybilder) 

Figuren under er et flyfoto som viser SEFRAK-bygningene i planområdet, flyfotoet er fra 

tidlig 60-tall.  
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Figur 13: Flyfoto Øvre Kleppe (Kilde: Helge Risholm) 

7.5 Naturverdier og landbruk 

 

Området består av blandet markslag. Eiendomsteig 8/6 består hovedsakelig av innmarksbeite, 

mens teigene 8/1 og 8/94 består av lauvskog med særs høy bonitet.  

 

Det er ikke registrert vegetasjon eller naturtyper som det bør tas hensyn til jf. databasen til 

miljostatus.no.  
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7.6 Rekreasjonsverdi, rekreasjonsbruk og uteområde 

Planområdet grenser til friluftsområdet Dyrdalsfjellet som er registrert som middels 

tilrettelagt og viktig friluftsområde. Når et område blir sett på som viktig friluftsområde gir 

det en konsekvens for arealforvaltningen og bruken av området, det betyr at det ikke bør skje 

inngrep som fører til at funksjonen som friluftsområde blir ødelagt. Planområdet inngår i 

hensynssonene 15 og 16. I hensynssone 15 skal grøntdrag mellom hensynssonen for 

Dyrdalsfjellet og større naturområde ved Krokåsdalen og Follesmarka opprettholdes. For 

hensynssone 16, skal man ved utarbeidelse av reguleringsplan sikre stier/tilkomst gjennom 

Figur 14: Markslagkart (Kilde: skogoglandskap.no/gaardskart) 
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området og til hensynssonen for Dyrdalsfjellet. 

 
Figur 15: Kommuneplanens arealdel, hensynssone 15 og 16 (Kilde: Askøy kommuneplan 2012-2023) 

7.7 Barn og unges interesser 

Rett vest for planområdet ligger den private barnehagen Haugen, barnehagen har friluftsliv 

som satsingsområde og bruker nærområdet aktivt. Det er ikke tydelig spor av lek fra barn eller 

opparbeidede stier innenfor planområdet. Om vinteren blir bakkene i planområdet brukt til 

aking av barn i nærområdet. Askøyhallen ligger omtrent 2km sørøst for planområdet. Ved 

Kleppe skole, omtrent 300 meter nord for planområdet finner en ballbinge og fotballbane.  

7.8 Trafikkforhold 

7.8.1  Veitilkomst 

For å nå området følger man Fylkesvei 562 fra Askøybroen. Etter ca. 1,1 km tar man av i 

første avkjøring i rundkjøringen, og følger Fylkesvei 562 Ravnangervegen videre. Etter 500 

meter tar man til høyre inn på den kommunale vegen Kvernhusdalen og følger denne i 

underkant av én km. Planområdet ligger på østsiden av vegen.   

7.8.2  Veisystem 

Fartsgrensen til Kvernhusdalen er på 30km/t. Det er ingen registrerte trafikkulykker i 

Kvernhusdalen, det er derimot registrert et par ulykker på fylkesveg 216 og 562 med 

alvorligste skadegrad: meget alvorlig skadet. Grønne punkt viser ulykker med lettere skadet 

mens oransje viser alvorlig skadet og meget alvorlig skadet. Figur 16 viser 15 registrerte 

trafikkulykker i perioden 1985-2000. Stigningsforhold eller ÅDT for Kvernhusdalen er ikke 
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registrert i databasene til Statens vegvesen. Det er opparbeidet fortau i den nordlige delen av 

Kvernhusdalen frem til Kleppe skole.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 16: Oversikt over trafikkulykker i nærområdet (Kilde: vegvesen.no/vegkart) 

7.8.3 Kollektivtilbud 

Planområdet ligger sentralt med god kollektivforbindelse og nærhet til Kleppestø. Det ligger 

ingen bussholdeplass i Kvernhusdalen, nærmeste bussholdeplass ligger ved Askøy senter, 

omtrent 200 meter fra planområdet. Her går rutene 493, 495, 496, 497 og 499, alle går innom 

Kleppestø terminal. Fra Kleppestø terminal går det jevnlig avganger til Bergen busstasjon. Fra 

Kleppestø terminal går det også båt til Strandkaien, med 22 avganger daglig, overfarten tar 

15min.  

7.9 Sosial infrastruktur og andre servicetilbud 

7.9.1 Skole- og barnehagekapasitet 

Planområdet inngår i Kleppe skole sin grunnkrets. Kleppe skole er en barneskole med 1.-7. 

klasse. Skolen ligger omtrent 400m fra planområdet og har ca. 330 elever og 50 ansatte. 

Kapasiteten er ifølge «Skolebruksplan for Askøy kommune 2013-2030» på 450 elever1.  

 

I Askøy kommune finnes det 27 barnehager, 18 er private mens 9 er kommunale. Askøy har 

siden 2009 per definisjon hatt full barnehagedekning. Det innebærer at alle med 

                                                 
1 Skolebruksplan for Askøy kommune 2013-2030, s. 53 
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lovfestet rett til barnehageplass, har fått et tilbud om barnehageplass innen utgangen av august 

hvert år. 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 17 viser de ulike barnehagene i området rundt Kvernhusdalen. De nærmeste 

barnehagene er forholdsvis Haugen og Kleppe barnehage som er private og Kleppestø 

barnehage som er kommunal.  

7.9.2 Idretts- og Kulturtilbud  

I nærheten av planområdet finner man flere aktivitetstilbud. Nærmest er ballbinge og ballplass 

ved Kleppe skole. Askøyhallen ligger ca. 2 km fra planområdet og består av idrettshall og 

svømmehall. Idrettshallen brukes på dagtid av skolene i nærheten mens den på ettermiddags- 

og kveldstid er treningsarena for mange av Askøys idrettslag. Lengre øst ligger Huset 

ungdomskultursenter som er en arena for opplevelse og deltakelse i ungdomskulturelle 

aktiviteter. Her holdes det jevnlig kurs og aktiviteter. Huset ligger i Florvåg ca. 4 km øst for 

planområdet.  

 

Askøy folkebibliotek ligger i Kleppestø omtrent 3 km sørøst for planområdet. Biblioteket har 

lesesal for studenter og grupperom, samt et variert låneutvalg som blant annet inkluderer 

kano, fiskestenger, bøker, spill og filmer. Det arrangeres også flere arrangement for både barn 

og voksne som eventyrstunder, språkgrupper, strikkeklubb mm.  

                                                 
2 Plan for barnehageutbygging, 2014-2030, Askøy kommune, s.20 

Figur 17: Oversikt over barnehager i Askøy kommune (Kilde: Plan for barnehageutbygging).  

Planområdet 
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7.9.3 Helsetilbud 

Legesentre i nærheten av planområdet er Fenring legesenter (Kleppestø), legekontoret 

Kleppestø senter, legesenteret i Florvåg, Strand legesenter (Kleppestø) og Strusshamn 

legesenter. Det nærmeste legekontoret er Fenring legesenter ca. 2km sørøst for planområdet, 

her finner man også legevakt.  

Figur 18: Legekontor i nærheten av planområdet (Kilde: kart.finn.no) 

7.9.4 Nærhet til arbeidsplasser  

Planområdet ligger i nærheten av Kleppestø som er administrasjonssenter og 

kommunesenter i Askøy kommune. Mange av arbeidsplassene i kommunen finner man 

derfor her.  

 

Det ligger to større næringsområder lenger nord på Askøy.  Storebotn næringspark og 

Horsøy. Storebotn har i underkant av 100 bedrifter innenfor området, mens Schlumberger, 

som monterer offshore utstyr og installasjoner, har etablert seg på Horsøy. I Florvåg er 

Frank Mohn AS etablert.  

7.9.5 Dagligvarehandel og andre servicetilbud 

Planområdet ligger 200 m fra Askøy senter som har et rikt utvalg av butikker. Her finner 

man blant annet dagligvare, post, apotek og bensinstasjon. Andre servicetilbud finner en 

ellers hovedsakelig på Kleppestø som ligger ca. 3 km unna.  
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7.10 Universell utforming og tilgjengelighet 

Det er opparbeid fortau fra Kleppe skole til planområdet. Hovedsakelig består planområdet av 

kupert terreng og oppnår ikke tilgjengelighetskrav.  

7.11 Teknisk infrastruktur  

7.11.1 Vann og avløp  

Eksisterende boliger er tilknyttet offentlig vannforsyning, via private stikkledninger. En 

eldre vannledning krysser planområdet på gbnr. 8 /94. På gbnr. 8/6 ligger det eksisterende 

vannledninger og spillvannsledninger. For mer utfyllende informasjon se vedlagt VA-

rammeplan datert 08.05.17.  

7.11.2 Trafo og kraftlinjer 

En høyspenttrasé krysser planområdet.  

7.11.3 Energiforsyning og alternativ energi 

Bruk av alternativ energi skal vurderes i planen. Energibruken i bygg kan påvirkes av ulike 

stedbundne forutsetninger som landskapstype, lokalklima og eksisterende bygg. 

Lokalklimatiske forhold som sol, vind og kuldegroper påvirker energibruken i et bygg med 

10-20 prosent. 

 

Elektrisitet skal etterhvert i størst mulig grad bare benyttes til elektrospesifikke formål og 

ikke oppvarming av bygg. For å få maksimal uttelling er det viktig at en også tar hensyn til 

utforming og plassering av byggene.  Evt. anlegg skal ta vare på visuelle forhold og ikke 

være til sjenanse for andre bygg på stedet.  

 

Alternativ energi som fjernvarme er ikke tilgjengelig i planområdet. Det er i dag elektrisk 

strøm innenfor planområdet.  

 

7.12 Miljø, klima og grunnforhold 

7.12.1 Stabilitetsforhold i grunn 

Berggrunnkart fra NGU viser at grunnen i området består av gabbro, amfibolitt. 

Planområdet ligger ikke under marin grense.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Figur 19: Berggrunn i planområdet 

(Kilde:geo.ngu.no/kart/berggrunn)    
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7.12.2 Mikroklimatiske forhold 

En er ikke kjent med at det finnes elveos i området. Beliggenheten er i et dalføre og området 

kan være utsatt for kuldedrag eller inversjon, men det er ikke fremtredende. Det er 

høydeforskjeller innad i planområdet og det kan dermed være noe ulike vindforhold, men 

hovedsakelig er planområdet lite vindutsatt. Det kan oppstå kuldedrag nedover dalen på 

grunn av bekken som følger vegen.  

7.12.3 Støyforhold 

I støysonekart for Askøy kommune, utarbeidd av statens vegvesen ser man at planområdet 

ikke er plaget av støy fra veg. Planområdet inngår heller ikke i gul støysone fra Flesland 

flyplass.  

 

7.13 Beredskap og ulykkesrisiko 

7.13.1 Beredskap 

Figur 21 viser planområdets plassering i forhold til brannstasjonen og politistasjon på 

Askøy, det finnes tre adkomster til planområdet, dette er tilstrekkelig med adkomst for 

uttrykkingskjøretøy. Brannstasjonen på Askøy ligger ca. 4 km nordvest for planområdet, 

mens politistasjonen ligger på Juvikflaten omtrent 1,5km nordvest for planområdet. 

Figur 20: Støysonekart for Askøy kommune og støysonekart utarbeidd for flystøy fra Flesland flyplass (Kilde: vegvesen.no og 

saas.avinor.no/flystøy) 

Planområdet 

Planområdet 
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Figur 21: Tilkomst for utrykningskjøretøy 

7.13.2 Rasfare 

Kart utarbeida av NVE viser ikke Kvernhusdalen som område med fare for ras/steinsprang. 

Bestemmelse §4-1 sier at alle skråninger brattere enn 35º (kildeområder) med tilhørende 

utløpsområde (i henhold til temakart) er mulige fareområder for steinsprang. Deler av 

Kvernhusdalen består av skråninger brattere enn 35 º, det er derfor utarbeidd geologisk 

rapport.  

7.13.3 Flomfare 

I Kart som viser flomsoner er elven i 

Kvernhusdalen ikke markert. NVE har derimot 

utarbeidd aktsomhetskart for flom som viser 

hvilke arealer som kan være flomutsatt, her er 

elven i Kvernhusdalen markert, se figur 22. Kartet 

i figur 22 viser derimot ikke flomsoner for 10-

1000 års flom. 

7.13.4 Overvann 

Store deler av planområdet ligger i et tidvis bratt 

og kupert terreng, overvannet ledes derfor ned fra 

terrenget og ut i vegen Kvernhusdalen, hvor det 

følger vegen sørover med avrenning i 

Strusshamnvatnet.  

Figur 22: Aktsomhetskart for flom (Kilde: nve.no) 
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7.13.5 Vind 

I forhold til de andre fjellkommunene Sund, Fjell og Øygarden er Askøy litt bedre stilt og er 

mindre utsatt for sterk vind. Planområdet ligger på den sørlige delen av Askøy inn mot 

byfjorden og er mindre vindutsatt enn områdene lengre nord i kommunen. Kjeller 

Vindteknikk har på oppdrag fra NVE gjennomført en kartlegging av vindressursene over 

fastlands-Norge. Denne kartleggingen viser at sørlig del av Askøy har en gj. snittlig 

vindstyrke på ca. 6-7 m/s (50 meter over bakken). Nordvestlig del av Askøy har til 

sammenligning 7-8 m/s og mens det heilt vest i Fjell og Øygarden kommune er registrert 8-

Figur 23: Avrenningsmønster før utbygging (Kjelde: COWI) 
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9 m/s (50 meter over bakken)3. Planområdet er vestvendt og kan derfor være noe utsatt for 

vind.  

7.13.6 Potensielle forurensningskilder 

Hovedsakelig består planområdet av moderat til lav radon-forekomst, men en mindre del 

sørvest i planområdet er registrert med høy aktsomhet. TEK10 sikrer at nye boliger blir 

bygget med radonsperre. Det er påvist fare for steinsprang fra mindre bergskråninger i 

planområdet. En høgspentlinje krysser området.  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7.13.7 Ulykkesrisiko 

Elven som går gjennom Kvernhusdalen er vist i aktsomhetskart på figur 22. Det er også 

kartlagt fare for radon i sørlig del av planområdet. Deler av Kvernhusdalen består av 

skråninger brattere enn 35 º og er derfor mulige fareområder for steinsprang. En 

høyspenttrasé krysser planområdet.  

 

7.14 Privatrettslige bindinger 

Ingen kjente. 

  

                                                 
3 https://gis3.nve.no/link/?link=vindressurser, lastet ned 28.03.17 

Figur 24: Aktsomhetskart radon (Kilde: miljøstatus.no) 

https://gis3.nve.no/link/?link=vindressurser
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8 BESKRIVELSE OG VIRKNING AV PLANFORSLAGET 

8.1 Innledning 

Planområdet ligger i Kvernhusdalen på Kleppe, og har en attraktiv beliggenhet med hensyn til 

solforhold, nærhet til servicefunksjoner, turområder og kollektivbetjening. På Kleppe finner 

en handel, skole og barnehage i umiddelbar nærhet. Nærmeste bussholdeplass ligger i 

underkant av 200 m fra planområdet, her er det regelmessige avganger til Kleppestø. 

Kleppestø ligger omtrent 3 km fra planområdet og er administrasjons- og kommunesenter på 

Askøy. Her finner en handel, arbeidsplasser, skole, barnehage, rekreasjon, buss- og 

båtterminal mm.  

 

Planen legger til rette for en utbygging av 64 leiligheter i blokkbebyggelse kombinert med 

ene- og tomannsboliger. Dette gir et variert boligområde med til sammen 79 boenheter. 

Leilighetene ligger hovedsakelig i nordlig del av planområdet. Prinsippet er at bebyggelsen 

skal tilpasse seg landskapet ved å følge terrenget opp mot bebyggelsen som ligger i Øvre 

Kleppe-vegen. Blokkbebyggelsen vil brytes opp i høyde og utforming og vil bestå av 

leiligheter i varierende størrelser. Leilighetene og tilhørende uteområder følger prinsippet om 

universell utforming. Innenfor blokkbebyggelsen vil det dannes større uteområder med gode 

solforhold. Parkering anlegges under bebyggelse, i egne parkeringsetasjer.  

 

I sørlig del av planområdet legger man til rette for en blanding av frittliggende småhus samt et 

leilighetsbygg. Planområdet ivaretar grøntdrag og sikrer tilkomst gjennom området i henhold 

til hensynssone 15 og 16 i kommuneplanens arealdel. 

 

Planen regulerer fortau sørover langs Kvernhusdalen, som kobles sammen med plan 73 

Tilførselsveger til Askøybroen.  

 

Planen er utarbeidet av Ard arealplan as på oppdrag fra Rogde Eiendom AS. Forum 

Arkitekter AS har vært samarbeidende arkitekter.    
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Figur 25: Plankart 
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8.2 Planlagt arealbruk 

Formål Totalt areal 

(daa) 

Bebyggelse og anlegg  

Boligbebyggelse-blokkbebyggelse BBB1-3 7,849 

Boligbebyggelse- konsentrert BKS 0,057 

Boligbebyggelse- frittliggende BFS1-19 13,76 

Garasjeanlegg for bolig BG 0,071 

Avløpsanlegg BVF1-2 1,797 

Renovasjonsanlegg f_BRE1-3 0,203 

Uteoppholdsareal f_BUT1-3 1,854 

Lekeplass f_BLK1-2 1,125 

Total bebyggelse og anlegg:  26,643 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Veg f_SV1-15 2,718 

Kjøreveg 

 

o_SKV1 

f_SKV2 

4,117 

1,155 

Fortau o_SF1-8, 10 

f_SF9 

2,385 

0,516 

Gangveg/gangareal f_SGG1-3 0,288 

Annen veggrunn- tekniske anlegg f_SVT1-2 0,071 

Annen veggrunn- grøntareal o_SVG1-11, 26 3,350 

 f_SVG12-25, 27 3,192 

Komb. formål for samferdselsanlegg og/eller teknisk 

infrastruktur.  

f_SKF1-4 0,076 

Total Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur:  18,098 

Grønnstruktur GN1-2 4,352 

Total grønnstruktur  4,352 

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone: 

 
 

 
VNS 1,091 

Total bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone: 

 1,091 

Totalt:  50,184 
 

I tillegg er sikringssone for frisikt (H140) regulert inn i kryss. Oppgitt areal for 

uteoppholdsareal og lekeplass er ikke oppgitt i areal som tilfredsstiller kommunens krav til 

helning og bredde, dette er nærmere beskrevet i kapittel 8.3.2. 
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8.3 Formål knytt til bygninger og anlegg   

8.3.1 Type bygninger og anlegg  

 

Boligbebyggelse- frittliggende småhusbebyggelse 

BFS1-19 

 

Byggeformål 

Reguleringsformål BFS 

Total BYA-% 30 %: BFS1-2, BFS4, BFS11-13, BFS15, BFS17 

35 %: BFS3, BFS5-10, BFS14 og BFS16  

Eksisterende/ny bebyggelse Eksisterende bebyggelse blir stående på tomt: BFS1-2, 

BFS4, BFS12, BFS15, BFS17 

Ny bebyggelse på tomt: BFS3, BFS5-11, BFS13, BFS14, 

BFS16 

Maksimal Byggehøyde 9 meter: BFS3, BFS5, BFS6, BFS9, BFS10, BFS11, 

BFS13, BFS14 og BFS16.  

 

 

I sørlig del av planområdet vil en hovedsakelig videreføre bruken av eneboliger og 

tomannsboliger som en finner innenfor eksisterende bebyggelse i dag. 

Deler av planområdet består av eksisterende bebyggelse, denne bebyggelsen er planlagt å 

bli stående. Byggehøyden for den frittliggende boligbebyggelsen er satt til 9 meter, 

mønehøydene er fastsatt i plankartet. BFS7 og BFS8 ligger i et krevende terreng, og 

parkering må plasseres under byggene, her åpnes det derfor for en byggehøyde på 12 meter 

inklusiv parkeringsgarasje. Maksimal mønehøyde er fastsatt i plankartet.  

 

 

Boligbebyggelse- blokkbebyggelse 

Blokkbebyggelse BBB1 

Byggeformål 

Reguleringsformål BBB1 

Total BRA-% 120 %  

Boenheter 12 

Etasjer (inkl. parkeringskjeller) 5 

Maksimal Byggehøyde k+ 86.0 

 

Blokkbebyggelsen innenfor BBB1 er planlagt med 12 enheter, og en BRA på 120 %. 

Bebyggelsen vil følge adkomstveien til planområdet og dermed ha en utforming som følger 

veiens kurve. Tilkomstveien til planområdet er retningsgivende for utformingen og 

plasseringen av blokken. Eksisterende terreng stiger mot øst, lavblokken vil ikke gi 

skjæringer som er skjemmende for området. Bebyggelsen er planlagt til 5 etasjer (inkludert 

parkeringsetasje). Parkering skjer under bygget. Innkjøring til parkeringskjeller er i nord, 

lokalisert etter krysset mellom Kvernhusdalen og adkomstveien til planområdet.  

 

Maksimal byggehøyde er satt til kotehøyde k+ 86.00. Området er lett tilgjengelig med 

trinnfri adkomst. Uteoppholdsarealet er sikret opparbeidet med sandlekeplass jf. 
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planbestemmelsene § 3.1.1.4 og § 2.13. Uterommet er sørvendt noe som gir gode 

solforhold, en er ikke kjent med at det finnes støykilder i nærheten. Lokaliseringen og 

utformingen av uteoppholdsarealet gjør at det kan brukes av alle. Det er planlagt en felles 

hovedinngang til bygget, denne er lokalisert i nord, her finner man også trapperom og heis. 

Hovedinngangen er løst med en åpen portal i første etasje, denne gir tilkomst til leilighetene 

i første etasje samt uteoppholdsarealene. Ved inngangen er det planlagt en bod i 1.etg som 

kan brukes til barnevogner, sykkel mm. Bebyggelsen ligger nordøst og sørøst for utearealet 

og skjermer for innsyn, samtidig som det skaper et lunt og trygt område. Illustrasjonsplan 

datert 19.12.17 er retningsgivende.  

 

Blokkbebyggelse BBB2 

 

Byggeformål 

Reguleringsformål BBB2 

Total BRA-% 125 %  

Boenheter 40 

Etasjer (inkl. parkeringskjeller) 6 

Maksimal Byggehøyde k+ #1 = 85.0, #2=91.0, #3=101.5 

 

Bebyggelsen innenfor BBB2 er planlagt med 40 enheter, over seks etasjer (inkludert 

parkeringskjeller). BBB2 har en %-BRA på 125 %.  

 

Planområdet er noe kupert og stiger merkbart mot øst i en bratt skråning. Bebyggelsen er 

trukket mot skråningen i øst for å skape et stort og åpent uteoppholdsareal mellom byggene. 

Bak bygget er det lagt opp til en løsning med broer som knytter bebyggelsen til terrenget. 

Broene er planlagt plassert i fjerde og femte etasje og gir beboerne mulighet til å nå uteareal 

som ligger sørøst for bebyggelsen. Ved hjelp av broene får man en trinnfri adkomst til 

uteareal som ligger relativt høyt i terrenget, og som ellers ville vært utilgjengelig. Disse 

arealene har gode solforhold på formiddagen.  

 
Figur 26: Illustrasjon som viser broene på baksiden av BBB2 (Illustrasjon: Forum ark.) 

Det største uteoppholdsarealet ligger mellom byggene som et gårdsrom og er orientert mot 

sørvest. Dette området vil ha spesielt gode solforhold på ettermiddagen. Da vil hele området 
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få soltilførsel, og dette vil kunne skape en trygg og lun atmosfære mellom byggene. 

Uteoppholdsarealet vil være opparbeidet med sandlekeplass og nærlekeplass og har trinnfri 

adkomst. Opparbeidelse av sand- og nærlekeplass er sikret i § 2.142 og § 8.1.  

 

Bebyggelsen innenfor BBB2 vil ha samme arkitektoniske preg, men med noe ulik utforming 

for vestlig og østlig del.  

 

Bebyggelsen i øst legges til rette som blokkutforming mens boenhetene i vest formes som 

rekkehus. Bebyggelsen i øst ser en for seg vil bestå av leiligheter i varierende størrelser. 

Første etasje består av leiligheter med én solside. For å tilføre tilstrekkelig med lys inn i 

leilighetene har leilighetene fått en avlang form. De lange fasadene skaper gode og 

attraktive leiligheter. Rekkehusene i vest vil bryte opp fasaden til blokken i øst, og gjøre 

bebyggelsen mindre dominerende i forhold til terrenget og mot veien som går gjennom 

planområdet. Rekkehusene vil følge terrengformen og gi en avtrappet form. Ved å innføre 

rekkehus i tillegg til de ulike leilighetsstørrelsen i BBB2 vil en skape et variert bomiljø. 

Innenfor området vil en finne enheter for førstegangskjøpere, eldre og barnefamilier, dette 

gir en variert beboergruppe som kan gi yrende liv innenfor området. Nord i bebyggelsen har 

en lagt til rette for å åpne første og andre etasje og skape en portal til grøntområdet nord i 

planområdet. I grøntområdet ønsker en å bevare eksisterende terreng.  

 

 
Figur 27: Portalen til grøntområdet GN1 vises midt i illustrasjonen (Illustrasjon: Forum ark.) 

Det legges til rette for inngangen til bebyggelsen gjennom parkeringskjelleren. Her har en 

også lagt til rette for sykkelparkering. I parkeringskjelleren er det planlagt to heis- og 

trapperom. Det nordlige trapperommet gir tilgang til leilighetene nord i blokken, samt 

uteoppholdsarealet og rekkehusene som ligger i vest. Det andre heis- og trapperommet gir 

tilgang til leilighetene sør i blokken. Ved å ligge parkeringen under bakken, får en et stort, 

åpent og bilfritt uteoppholdsareal mellom bebyggelsen. Illustrasjonsplan datert 19.12.17 er 

retningsgivende. 
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Blokkbebyggelse BBB3 

 

Byggeformål 

Reguleringsformål BBB3 

Total BYA-% 90 %  

Boenheter 12 

Etasjer (inkl. parkeringskjeller) 4 

Maksimal Byggehøyde k+ 73.0 

 

Sør i planområdet er det lagt til rette for en blokkbebyggelse, med 12 enheter. Parkering 

foregår i parkeringskjeller. %-BRA er satt til 90 %. Byggets plassering vil ivareta formålet 

til hensynsone 15. Hensynssonen skal ivareta grøntdraget i forbindelse med Dyrdalsfjellet 

og et større naturområde ved Krokåsdalen og Follesmarka. Byggehøyden er satt til kote k+ 

73.0, dette gir rom for fire etasjer (inkludert parkeringskjeller).  

 

Boligbebyggelse-konsentrert 

BKS 

Feltet reguleres til dagens bruk av området.   

 

Garasjeanlegg for bolig 

BG 

Eksisterende garasjeanlegg på gbnr. 9/26 helt sør i planområdet.  

 

Vannforsyningsanlegg 

BVF1-2 

Innenfor BVF1 står det i dag et kommunalt vannrenseanlegg for drikkevannskilden 

«Kleppevatnet». Dette blir stående. Innenfor BVF2 står det oppført en eldre 

pumpestasjon/lagerbygning som også blir stående.  

8.3.2 Leke- og uteoppholdsareal 

Privat uteoppholdsareal 

Privat uteoppholdsareal for boenhetene i blokkbebyggelsen er sikret på balkonger, og i 

hage. Det skal være minimum 10m2 per boenhet, dette er sikret i planbestemmelsene §§ 

3.1.1.4, 3.1.2.4 og 3.1.3.4. Småhusbebyggelsen skal ha minimum 75m2 privat 

uteoppholdsareal jf. § 3.2.3. 

 

Felles uteoppholdsareal 

De 12 leilighetene innenfor BBB1 utløser et krav om 600m2 felles uteoppholdsareal (12x50 

m2) i henhold til kommuneplanen. Uteoppholdsarealet er løst på et stort område mellom 

bebyggelsen. Uteoppholdsarealet ligger over parkeringskjelleren og strekker seg sørover. 

Det er satt av 800m2 til felles uteoppholdsareal, 250m2 av dette skal opparbeides til 

sandlekeplass, dette er sikret i § 3.1.1.4. Lekeplassen opparbeides på kotehøyde k+ 74.0.  I 

tillegg er det tilrettelagt for en felles takterrasse på 110m2. Det er også åpnet for å etablere 

lekeapparater innenfor areal satt av til f_BUT3 slik at en kan oppnå en glidende overgang 

mellom f_BUT3 og lekeareal.  
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Figur 28: Illustrasjonsplan BBB1 

 

 
Figur 29: Illustrasjon over nedre gårdsrom (Illustrasjon: Forum ark.) 
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De 40 nye boligene innenfor BBB2 utløser et krav om 2000m2 felles uteoppholdsareal 

(40x50m2) i henhold til kommuneplanen. Uteoppholdsarealet er i hovedsak løst på området 

mellom bebyggelsen, en finner også felles uteoppholdsareal sørøst og vest for bebyggelsen. 

Det store fellesområdet mellom bebyggelsen ligger over parkeringskjelleren, og er på ca. 

1000m2. Her skal 250m2 løses som sandlekeplass, lekeplassen skal opparbeides på 

kotehøyde k+ 85.0. De resterende 750m2 skal løses som nærlekeplass. Sørøst for 

bebyggelsen på BBB2 er det tilrettelagt for uteoppholdsareal på ca. 300m2. Dette er plassert 

høyere i terrenget og med ankomst fra broene bak bygget. En har også lagt til rette for 

741m2 på andre siden av vegen SKV2, på felt f_BUT3. Den interne vegen f_SKV2 har så 

lav fremtidig ÅDT at den ikke blir sett på som en barriere mellom boligene og lekeareal. 

Uteoppholdsareal for BBB2 er sikret i § 8.1.  

 
Figur 30: Illustrasjonsplan BBB2  
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Figur 31: Illustrasjon øvre gårdsrom (Illustrasjon: Forum ark.) 

De 12 leilighetene innenfor BBB3 utløser et krav om 600 m2 felles uteoppholdsareal  

(12x50 m2) i henhold til kommuneplanen. Det skal opparbeides 250m2 sandlekeplass og 

350m2 uteoppholdsareal innenfor BBB3, dette er sikret i § 3.1.3.4.  

 
Figur 32: Illustrasjonsplan BBB3 

Den frittliggende boligbebyggelsen har krav om at hver boenhet skal ha minimum 50 m2 

felles uteoppholdsareal. For tomtene BFS1-17 gir det et krav om 1050 m2 felles 

uteoppholdsareal (50x21). Dette sikres innenfor feltene f_BUT1 og f_BLK1-2, dette blir til 

sammen 1112m2. Arealene ligger ikke innenfor bebygde arealer, trafikk- og 

parkeringsarealer, fareområder, støyarealer, arealer smalere enn 10 meter og ikke allment 

tilgjengelig areal. Arealene tilfredsstiller således disse kravene til uteoppholdsareal jf. § 8-2 i 

kommuneplanens arealdel.  
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I § 8-2 stilles det krav til at areal brattere enn 1:3 ikke kan medregnes ved beregning av 

uteoppholdsareal. Lekearealene innenfor BBB1, BBB2 og BUT3 oppfyller krav om 1:3.   

f_BUT1 og f_BLK2 ligger nærme veg og opparbeides derfor på ca. samme nivå som 

nærliggende veg og oppnår krav om 1:3.  

 

f_BLK1 er planlagt som nærlekeplass og legger til rette for aking.  Pga. kupert terreng og 

vannledning som går gjennom området er det ikke tjenlig med en større opparbeiding av 

området. f_BLK1 har en kvalitet for lek i natur med blant annet aking om vinteren. Vestlig 

halvpart av f_BLK1 oppfyller krav om 1:3. 

 

Det er også krav om at 50% av lekearealet skal være solbelagt kl. 15 ved vårjevndøgn. Figur 

33 viser sol- og skyggeanalyse for planområdet, området har svært gunstige solforhold kl. 

15.   

 

 

Lekeplass og uteoppholdsareal 

BLK1-2 og BUT1-4 

I tillegg til løsninger for uteoppholdsareal innenfor formålene BBB1-3, er formålene BUT1-

2 og BLK1-2 satt av til forholdsvis uteoppholdsareal og lekeplass. Innenfor planområdet er 

det planlagt sandlekeplass (1-7 år). Kommuneplanen sine kvalitetskrav til uteoppholdsareal 

er i hovedsak ivaretatt, dette er utdypet i punktene under: 

 

1. Lokalisering: Det meste av arealet ligger på bakkeplan. På grunn av et krevende terreng 

vil ene- og tomannsboligene ikke ha tilgang til sandlekeplass maks 50 meter fra 

boenheten. Men en har sikret gode gangveger som gir tilgang til fellesareal og 

lekeplasser, her løses det også med 75m2 privat uteoppholdsareal.  

2. Helning: Ingen areal er brattere enn 1:3.  

3. Helse, miljø og sikkerhet: Lekeplassene er bilfrie og skjermet fra kjøreveg.  

4. Form og struktur: Det er lagt til rette for mange uteoppholdsareal av ulik utforming. 

Utforming av sand- og nærlekeplassene fremgår av avsnitt under.  

5. Lokalklima: Kl. 15 vårjevndøgn har utearealene sol, se figur 33.  

6. Opparbeiding: Det er lagt inn rekkefølgekrav til opparbeidelse og ferdigstillelse av 

lekeplasser og uteoppholdsareal. Opparbeiding av lekeplass og uteoppholdsareal er 

sikret i §§ 2.11-2.15.   

 

I kommuneplanens bestemmelser er det krav til lekeareal. Typen som er brukt i planen er 

utdypet under: 

 

• 4 Sandlekeplasser plassert innenfor BBB1-3 og f_BLK2:  

Ved etablering av hver 20 nye boenhet skal det avsettes areal på minst 250m2. 

Lekeplassen skal legge til rette for småbarnslek, og skal utstyres med sandkasse, 

lekeredskaper samt bord/benker. Lekeplassen skal ligge maks 50m fra boenheter som 

betjenes, det skal være synskontakt med boenhetene. Mesteparten av området skal være 

flatt. 50% av arealet skal være solbelagt ved jevndøgn kl. 15.00. Området skal 

inngjerdes og ha port med barnehagelås.  

 

• Nærlekeplass skal opparbeides innenfor BBB2 med 750m2 og f_BLK1 på 760m2. Dette 

er til sammen 1500m2. Kommuneplanens bestemmelser setter krav om nærlekeplass for 

reguleringsplaner som omfatter mer enn 20 boenheter. En nærlekeplass skal legge opp 



 

11.01.17 

Side | 46 

til ballek, sykling, aking o.l. Det fremgår også av KPA § 8-3 at utsyr skal være: 

lekeredskaper, naturterreng, vegetasjon, sand/asfalt, bord/benker o.l.  

 
Figur 33: Illustrasjon som viser sol- og skyggeanalyser i mars. Illustrasjonen viser nordlig del av planområdet 

(Illustrasjon: Forum arkitekter) 

8.3.3 Renovasjon avfallshåndtering 

Arealformålet BRE er satt av til renovasjonsanlegg.  

Det finnes et returpunkt ved Askøy senter omtrent 100m fra planområdet, her kan det 

leveres glass- og metallemballasje. Omtrent 8km lengre nord på Askøy ligger 

gjenvinningsstasjonen på Ravnanger, mens det ca. 3km sørøst for planområdet, på 

Kleppestø, finnes et mottak for farlig avfall.  

 

Det skal utarbeides en egen renovasjonsteknisk avfallsplan (RTP) for bebyggelsen. RTP 

avklarer hvilken avfallsløsning en vil benytte seg av. For planområdet kan det være aktuelt å 

benytte seg av nedgravd bunntømt container (10-150 boliger) eller nedgravd bunntømt 

komprimerende container (50-300 boliger). En ser på det som mest sannsynlig at 

blokkbebyggelsen benytter seg av overnevnte løsninger. Det bør være maks 100m 

gangavstand fra boliginngang til avfallsanlegg. Krav til tilkomst for renovasjonsbil og 

ferdigstilling er sikret i bestemmelsene.  

 

Endelig renovasjonsløsning vil bli avklart i renovasjonsteknisk avfallsplan, RTP utarbeides i 

forbindelse med planprosessen.  

 

8.3.4 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 

Veg 

o_SKV1 er den kommunale vegen Kvernhusdalen.  

 

Kjørevei 

f_SKV2 er tilknyttet o_SKV1. Veg f_SKV2 er felles for planområdet. Ved avkjørsel til 

Kvernhusdalen skal det være frisikt i en høyde av 0,5m over tilgrensende vegs plan. 

Frisiktsone er omtalt i planbestemmelse § 7.1.  
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f_SKV2 følger terrengformene, og unngår på denne måten for store terrenginngrep. 

Samtidig blir de områdene som er mest attraktive for bolig og uteområder tilgjengelig. 

f_SKV2 går forbi BBB1 og BBB2, etter avkjørsel til BBB2 endres vegdimensjonen, og 

vegen deles i f_SV10 og f_SV9. Krav til ferdigstilling er omtalt i planbestemmelse §2.4. 

 

Fortau/ Gang- og sykkelveg 

Nord i planområdet har en regulert fortau på vestsiden, dette er videreført fra plan 203. 

Fortau til Kleppe skole er etablert.  

 

På vestsiden av Kvernhusdalen ligger det en del hus og avkjørsler tett på vegen, en har på 

grunnlag av dette valgt å plassere fortauet på østsiden. Da minsker man tap av areal for 

nærliggende boliger. Sør i planområdet kobles det til fortauet i plan 422. I plan 73 er 

fortauet anlagt på vestsiden, her kreves det dermed kryssing av vegen. Fortau langs offentlig 

veg er i hovedsak gjennomgående, myke trafikanter skal ha fortinnsrett. 

 

Innad i boligområdet er kjørevegen f_SKV2 regulert med fortau og gjør blokkbebyggelsene 

BBB1 og BBB2 tilgjengelig for myke trafikanter.  

 

Gangveg/gangareal 

f_SGG1-3 er gangveger internt i planområdet. Gangvegene f_SGG1-2 sikrer forbindelse fra 

Kvernhusdalen til friluftsområdet Dyrdalsfjellet. Gangveg f_SGG3 knytter planområdet til 

bebyggelsen i Øvre Kleppe-vegen.  

 

Parkering/garasje 

I følge kommuneplanens bestemmelser har rekkehus/bolig med 5 eller flere enheter et 

minstekrav om 1,5 p-plass per enhet. I tillegg til parkeringsplasser for biler setter man krav 

om 0,5 parkeringsplasser for sykler per enhet. Under viser tabellen hvor mange 

parkeringsplasser dette gir for de ulike felt. 

 

Planlagt parkering 

Felt Antall boenheter Type Regnestykke Antall plasser 

BBB1 12 Bil 1,5x12 18 

Sykkel 0,5x12 6 

BBB2 40 Bil 1,5x40 60 

Sykkel 0,5x40 20 

BBB3 12 Bil 1,5x12 18 

Sykkel 0,5x12 6 

 

Parkering for feltene BBB1-3 løses i egne parkeringskjellere. Det er satt av plass til 

parkeringsplass for bevegelseshemmede, bestemmelsene krever at minimum 5% av 

parkeringsplassene er utformet og reservert for forflytningshemmede, dette er sikret i §§ 

3.1.1.3, 3.1.2.3 og 3.1.3.3. 

 

For rekkehus/bolig med 4 eller færre enheter er det ifølge kommuneplanens bestemmelser et 

minstekrav om 2 parkeringsplasser pr. enhet. Det er ikke satt et krav om sykkelparkering. 

Parkering for den frittliggende småhusbebyggelsen løses innenfor hver tomt.  
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Annen Veggrunn 

Arealformålet SVG er annen veggrunn- grøntareal, arealet er satt av til fyllinger, murer og 

restareal langs veg.  

 

Arealet SVT er overkjørbart og sikrer tilkomst for større kjøretøy til bla. renovasjonsanlegg.  

8.3.5 Landbruks - natur og friluftslivsformål 

Arealformålet GN er området satt av til naturområde- grønnstruktur. GN1 ligger nord i 

planområdet og er regulert for å sikre grønnstrukturen mellom eksisterende bebyggelse og 

ny. Naturområdene GN2 ligger innenfor hensynssone H540_15. Denne hensynssonen sikrer 

grøntdrag mellom hensynssonen for Dyrdalsfjellet (H530_4) og et større naturområde ved 

Krokåsdalen og Follesmarka. Ved å regulere området GN2 til naturområde opprettholder 

man dette grøntdraget. Innenfor arealformålet GN2 finner man hensynssonen H540_16. 

Denne sonen er satt for å sikre stier/tilkomst gjennom området og til hensynsonen for 

Dyrdalsfjellet (H530_4).  
 

8.4 Bomiljø og -kvaliteter 

Boligen er rammen for sosialt liv og gir tilhørighet til nærmiljø og lokalsamfunn. Ved å tilby 

et boligområde tilrettelagt for et bredt spekter av mennesker med ulike behov, i ulike faser i 

livet oppnår man nettopp dette. De ulike boligene og utearealene vil speile mangfoldet og 

tilrettelegges slik at de er attraktive for alle innenfor planområdet, unge som eldre.  

 

Planforslaget legger til rette for å bevare tomtenes terreng og karakter så langt det er mulig og 

vil bestå av leiligheter i ulike størrelser samt ene- og tomannsboliger. En har hatt fokus på sol- 

og lysforhold, og å skape utearealer som er brukervennlige og attraktive. Planen legger til 

rette for felles uteoppholdsarealer med sentral plassering som vil skape samhold, samt gode 

private uteoppholdsarealer på bla. egen tomt og på balkonger.  

 

Fokus på uteoppholdsarealene ser en spesielt i områdene BBB1 og BBB2, her har en valgt å 

skape et uteareal som er sentrert i forhold til bebyggelsen. Byggene kurver seg rundt 

utearealene og skaper trygghet samtidig som det gir le for vind og vær.  

 
Figur 34: Illustrasjonsplan over BBB1 og BBB2. (Illustrasjon: Forum arkitekter) 
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De felles utearealene ligger spredt i planområdet og gir kort avstand for de ulike boligene. 

Siden en har valgt å ta vare på mye av eksisterende terreng kan uteoppholdsarealene brukes til 

ulike funksjoner som akebakke og naturlek.  

8.5 Folkehelse 

Ifølge Stortingsmelding 19 «Folkehelsemeldingen, Mestring og muligheter» har utforming av 

utemiljøer, bygg og offentlige rom betydning for tilgjengelighet, fysisk aktivitet, trygghet og 

sikkerhet, psykisk helse og deltakelse i sosiale og kulturelle aktiviteter. Planforslaget ligger 

sentralt i forhold til kollektivtilbud, skole- og barnehagedekning, handel og lignende samt 

tilgang til friområdet Dyrdalsfjellet. Planen gir dermed en god forutsetning for å fremme 

livskvalitet og folkehelse.  

En legger også til rette for store og godt tilrettelagte utearealer innad i planområdet hvor 

voksne og barn kan møtes og være aktive. Utearealer er planlagt i områder med gode 

solforhold og som oppleves som trygge for barn og voksne.  

 

Man har sett at parker, grøntområder, anlegg for rekreasjon, idrett og friluftsliv, 

kollektivtransport, service og butikker i nærheten av hjemmet fører til mer fysisk aktivitet. En 

mener dermed at planforslaget gir et godt grunnlag for fysisk aktivitet.  

8.6 Støytiltak 

Det er ikke påvist veitrafikkstøy fra nærliggende veier. Planforslaget inneholder maksimalt 79 

nye boliger, dette vil føre til noe økt trafikkmengde i Kvernhusdalen. I utregningen under er 

håndbok V173 Trafikkberegninger fra Statens vegvesen lagt til grunn for beregning av 

fremtidig trafikkmengde. 

 Antall boliger Turer per bolig ÅDT generert av planen 

Minimum 79 2,5 (79x2,5)             197,5 ≈ 198 

Normal 79 3,5 (79x3,5)             276,5 ≈ 277 

Maksimum 79 5 (79x5)                395  

 

Utregningen viser at planforslaget i normal situasjon vil kunne generere en økt årsdøgntrafikk 

(ÅDT) på ca. 277 på Kvernhusdalen. ÅDT er et gjennomsnittstall for daglig trafikkmengde på 

et punkt. Det er i dag ikke registrert ÅDT for Kvernhusdalen, men en vil anta at 

trafikkøkningen som genereres av planforslaget kun vil føre til en mindre økning av 

veitrafikkstøy i området.  

8.7 Terreng, landskap og estetikk 

Planområdet er noe kupert. Kjørevegen f_SKV2 er tilpasset terrengformene for å unngå store 

terrenginngrep.  

 

BBB1 og BBB2 er utformet for å unngå store fjernvirkninger for området. En har hatt fokus 

på å bevare landskaps- og terrengformer, og dette viser seg spesielt i figuren under. Figur 33 

viser nordlig bebyggelse sett fra vegen Kvernhusdalen. Som en ser av figuren vil BBB1 være 

synlig fra vegen, mens bebyggelsen BBB2 som har høyest byggehøyde skjules bak BBB1.   
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Figur 35: BBB1 sett fra Kvernhusdalen (Illustrasjon: Forum ark.) 

 
Figur 36: BBB1 og deler av BBB2 sett fra Kvernhusdalen (Illustrasjon: Forum ark.) 

BBB1 

BBB1 

BBB2 
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Figur 34 viser bebyggelsen lengre sør på vegen Kvernhusdalen. En ser BBB1 i forkant, mens 

store deler av bebyggelsen BBB2 fortsatt er skjult.  

 

For eksisterende bebyggelse i Øvre Kleppe-vegen og bebyggelsen på vestsiden av 

Kvernhusdalen vil den nye bebyggelsen føre til endringer i nærområdet. Med fokuset på å 

bevare terreng- og landskapsformer og estetikk vil en derimot unngå for store nær- og 

fjernvirkninger. Ved å bevare de større grøntområdene vil en videreføre noe av det grønne 

uttrykket som planområdet har i dag.  
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8.8 Naturmangfold 

Det er et nasjonalt mål at tap av biologisk mangfold skal stoppes, og at arealbruken skal støtte 

opp om dette målet (St.meld 26 (2006 - 2007)). Tiltaket skal vurderes ut fra kravene i kapittel 

II i Naturmangfoldloven, med særlig hensyn til prinsippene i følgende hjemler: 

§ 8: Kunnskapsgrunnlaget.  

§ 9: Føre-var-prinsippet.  

§ 10: Økosystemtilnærming og samlet belasting.  

§ 11: Tiltakshaver betaler. 

§ 12: Miljøforsvarlige teknikker.  
 

Vurdering etter § 8 Kunnskapsgrunnlaget: 

 

Sentrale tema Vurdering 

Hvilke type landskap, økosystem, naturtyper eller 

arter blir berørt av planen? 

Planområdet er et tidligere innmarksbeite, og består 

blant annet av lauvskog med særs høy bonitet.  

Hvilken effekt vil planen ha på landskap, økosystem, 

naturtyper og arter? 

Planforslaget vil føre til inngrep i og med at området 

er ubebygd i dag. Inngrepet kommer av 

tilrettelegging av veger og boliger. Planen har fokus 

på å følge terrengformer og vil derfor ikke føre til 

store terrenginngrep.  

Hvordan er tilstanden for landskapet, økosystemer og 

utviklingen i antall på lokaliteter av naturtypene og 

bestandene på landsbasis og på stedet? 

Så vidt en er bekjent er tilstand til landskap, 

økosystem og utvikling i antall på lokaliteter av 

naturtypene god.  

Foreligger det faglige rapporter og utredninger om 

naturmangfold i det aktuelle  

planområdet? 

 

Det foreligger en rapport «Viltet i Askøy» fra 2003, 

som viser trekkvei for hjort ved nedre Kleppe. 

Trekkveien inngår ikke i planområdet. Et 

måldokument for forvaltning av hjortebestanden på 

Askøy har vært på høring under planarbeidet. Ingen 

oppføringer om naturmangfold i Artsdatabankens 

artskart eller Miljødirektoratets naturbase.  

Foreligger det erfaringsbasert kunnskap (fra 

lokalsamfunnet, kommuner og andre Myndigheter) 

om det aktuelle planområdet? 

 

En er ikke kjent med at det foreligger erfaringsbasert 

kunnskap om det aktuelle planområdet.   

Vil planen påvirke truete og nært truete arter på 

Norsk rødliste for arter 2010? 

Planen vil ikke påvirke truet eller nært truet arter på 

Norsk rødliste for arter 2010. 

Vil planen påvirke truete og nært truete naturtyper på 

Norsk rødliste for naturtyper 2011? 

Planen vil ikke påvirke truet eller nært truet 

naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 2011. 

Vil planen påvirke utvalgte naturtyper eller prioriterte 

arter? 

Planen vil ikke påvirke utvalgt naturtyper eller 

prioriterte arter.  

Vil planen påvirke verneområder, nærområder til 

verneområder, marint beskyttete områder eller 

vernete vassdrag (jf. Verneplan for vassdrag)? 

Vil ikke påvirke verneområder, nærområder til 

verneområder, marint beskyttete områder eller vernet 

vassdrag.  

Vil planen påvirke tilstanden i sjø eller 

vannforekomster? 

Vil ikke påvirke tilstand i sjø eller vannforekomster.  

Vil planen påvirke utvalgte kulturlandskap? Området er ikke et utvalgt kulturlandskap, en er ikke 

kjent med at planen vil påvirke utvalgte 

kulturlandskap. 

Vil planen påvirke miljøregistreringer i skog? Vil ikke påvirke miljøregistrering i skog. 

Vil planen påvirke inngrepsfrie naturområder  

(INON)? 

Planen vil ikke påvirke inngrepsfrie naturområder 

(INON) 

Vil planen påvirke områder eller naturtyper som er 

spesielt verdifulle for naturmangfoldet? 

Det er ikke kjent at planen vil påvirke områder eller 

naturtyper som er spesielt verdifulle for 

naturmangfold.  
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Vurdering etter § 9 Føre-var-prinsippet: 

 

Sentrale tema Vurdering 

Vet en nok om landskap, økosystem, naturtyper og 

arter, og om hvilken virkning det aktuelle tiltaket har 

for disse? 

Ja, tilstrekkelig kunnskap foreligger. 

Er det sannsynlig at tiltaket vil medføre  

vesentlig (alvorlig eller irreversibel) skade på 

landskap, økosystem, naturtyper og arter? 

Ikke sannsynlig at tiltaket vil medføre vesentlige 

skade på landskap, økosystem, naturtyper og arter. 

 

Vurdering etter § 10 Økosystemtilnærming og samla belasting: 

 

Sentrale tema Vurdering 

Hvilke fremtidige tiltak og bruk i landskapet eller 

økosystemet, som en har oversikt over, kan utgjøre 

påvirkning på naturtyper og arter? 

 

Det er ingen utbredt bruk av området i dag, det er 

derfor ingen særskilt påvirkning på landskap, 

økosystem, naturtyper og arter.  

Hva vil være den samlete belastningen (effekten) av  

planen eller tiltaket, det vil si eksisterende tiltak og 

bruk, planforslaget og fremtidig tiltak og bruk? 

Tiltak som vil skje innenfor området vil være 

opparbeiding av veger og nye boliger. Dette vil føre 

til en økt bruk av området, men bare i tilknytning til 

boligene. Dette vil ikke føre til en påvirkning på 

naturtyper og arter. 

Hva vet en om situasjonen for det naturmangfoldet 

som påvirkes på kommunenivå, fylkesnivå og på 

landsbasis? 

 

Naturmangfold av stor viktighetsgrad blir ikke 

påvirket.  

Mangler en kunnskap om virkingen (effekten) av 

planens samlete belastning for landskapet, 

økosystem, naturtyper og arter? I så fall må § 9 

tilleggs stor vekt.  

 

Nei, tilstrekkelig kunnskap foreligger.  

 

Vurdering etter § 11 Tiltakshaver betaler: 

Paragrafen går på at tiltakshaver skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på  

naturmangfoldet som tiltaket forårsaker, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og 

skaden sin karakter. Kostnader som tiltakshaver kan komme til å måtte dekke for å få tatt 

nødvendige hensyn til naturmangfoldet kan være følgende: 

-  At tiltakshaver blir pålagt å betale for å skaffe mer kunnskap om naturmangfoldet. 

-  At tiltakshaver blir pålagt å overvåke naturtilstanden. 

-  At tiltakshaver må velge en mer kostbar og tidkrevende teknikk, lokalisering eller 

driftsform. 

-  At tiltakshaver får gjennomføre tiltaket, men at det blir gitt pålegg om retting eller 

avbøtende tiltak som reduserer eller minsker skadene på naturmangfoldet.  
 

Vurdering etter § 12 Miljøforsvarlige teknikker: 

Paragrafen går på at for å unngå eller avgrense skader på naturmangfoldet skal det 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 resultatene. Det er i planforslaget forsøkt å ivareta 

dette ved at man tar hensyn til terrenget og prøver å gjøre minst mulig inngrep ved utbygging 

av planområdet. Samt å sikre at en vil ivareta deler av eksisterende vegetasjon.  
 

Samla vurdering av naturmangfoldet 
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Ut fra vurderingen etter § 8-12 naturmangfoldsloven kan en ikke se at planforslaget vil ha 

vesentlige virkninger for naturmangfoldet i området. Dette vurderer en på grunnlag av at en 

ikke har gjort viktige registreringer av landskap, økosystem, naturtyper og arter.  

8.9 Overordnete planer og retningslinjer 

Planforslaget er i samsvar med overordnet plan. Planområdet er regulert til bolig slik området 

er avsatt til i kommuneplanen.  

8.10 Krav til utbyggingsrekkefølge og bestemmelser 

8.10.1 Krav til samtidig opparbeiding 

Ikke aktuelt.  

8.10.2 Rekkefølgekrav 

En har satt krav om at planområdet ikke kan tas i bruk før det er dokumentert nødvendig 

skolekapasitet. Fortau langs o_SKV1 og f_SKV2 skal være ferdig opparbeidet før det kan 

gis brukstillatelse/ferdigattest. Det kan ikke gis tillatelse til tiltak før det foreligger godkjent 

vannforsynings-/overvanns- og spillvannssystem. Krav til leke-/uteoppholdsareal skal 

dokumenteres oppfylt før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest.  

8.10.3 Universell utforming 

Spesielt områdene BBB1 og BBB2 oppnår tilgjengelighetskrav. Her er alle boenhetene gjort 

tilgjengelige ved hjelp av trinnfrie løsninger. Bestemmelse § 1.3 sikrer at prinsipp om 

universell utforming legges til grunn.  

8.11  Annet  

Ingen kjente.   
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9 KONSEKVENSAR AV PLANFORSLAGET 
Reguleringsplanen legger til rette for en fortetting i form av ny boligbebyggelse, i et område 

som tidligere har vært innmarksbeite og fremstått som et grønt område.  

9.1 Overordna planar og mål 

Planforslaget er i tråd med gjeldende kommuneplan.  

 

En har lagt prinsippet om universell utforming til grunn innenfor planområdet. Terrenget er i 

deler av området svært kupert, og dette fører til at en ikke kan oppfylle 

tilgjengelighetskravene uten å gjøre store terrenginngrep. Dette er videre beskrevet i kapittel 

9.7   

9.2 Eksisterende reguleringsplaner 

Planforslaget overlapper sørlig vegdel av reguleringsplanen for Askøy senter, Kleppe Gnr. 9 

Bnr. 259 m.fl. (planid: 203). Planforslaget endrer ikke del av gjeldende reguleringsplan, men 

viderefører regulerte formål.   

9.3 Natur- og ressursgrunnlaget 

Planforslaget vil føre til et inngrep i landskapet i forhold til dagens situasjon der store deler av 

planområdet er ubygd. Utbyggingen skal foregå på en mest mulig skånsom måte i forhold til 

landskapet. Skjæringer og andre terrenginngrep kamufleres med løsmasser og tilrettelegges 

for beplantning.  

9.4 Terreng og landskap 

Planområdet består av kupert terreng med åpne gresslagte områder og lauvskog med høy 

bonitet. Oppføring av ny bebyggelse vil gi en annen opplevelse av området, planforslaget har 

fokus på å bevare grøntdrag og stitilkomst til friluftsområder. Bebyggelsen er plassert inn i 

terrenget for å unngå store nær- og fjernvirkninger, blant annet med tanke på 

silhuettvirkninger. Området rundt er hovedsakelig utbygd og planforslaget vil være med på å 

fortette et område med gode servicefunksjoner, tur- og solforhold og god kollektivbetjening.  

9.5 Virkninger for naboer og interessemotsetninger 

Utbyggingen vil ikke ha direkte konsekvenser for naboer i området. Boligene i Øvre Kleppe-

vegen ligger bak (øst for) planområdet. 

Av omkringliggende bebyggelse ligger det laveste bygget omtrent på kote +101,0 mens ny 

bebyggelse vil ha maksimal høyde på kote + 101,5. Trappe- og heishus innenfor BBB2 har 

toppkote på kote +101,1 – altså lavere enn topp møne. Illustrasjonen under viser bebyggelsen 

på gbnr. 8/955. Kjelleretasjen på gbnr. 8/955 ligger på k+ 101,0 og består av en utleieleilighet. 

Figur 37 viser hvordan eksisterende bebyggelsen i øst ligger i forhold til planlagt bebyggelse 

innenfor BBB2. Illustrasjonen viser også siktlinje fra bakkenivå på eiendom 8/955.  
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Figur 37: Snitt over BBB2, vist i forhold til eksisterende bebyggelse på gbnr. 8/955. (Illustrasjon: Forum arkitekter) 

Figur 38 og 39 er fotomontasje som illustrerer eksisterende og nytt utsiktsforhold for tomten 

8/955.  

 

 

Figur 38: Fotomontasje fra kjeller, eksisterende situasjon. (Illustrasjon: Forum arkitekter) 

 

Figur 39: Fotomontasje fra kjeller, ny situasjon. (Illustrasjon: Forum arkitekter) 

Ellers finnes det eksisterende bebyggelse vest for planområdet. Her er det spredt 

boligbebyggelse. Ny og eksisterende bebyggelse skilles av vegen Kvernhusdalen, noe som gir 

godt med rom mellom de to områdene. Med fokus på terrenginngrep og estetikk, mener en at 

den nye bebyggelsen har tatt hensyn til omkringliggende bebyggelse.  

Sørlig del av planområdet består i dag av tett lauvskog og en ny bebyggelse vil derfor endre 

oppfattelsen av området noe. Den nye bebyggelsen er hovedsakelig regulert til ene- og 

tomannsbolig og vil derfor ikke oppleves som fravikende fra strøkskarakteren. Ett mindre 

område er regulert til blokkbebyggelse med 12 enheter. Dette bygget vil omkranses av et 

grøntdrag, som vil være med på å skåne eksisterende bebyggelse for store endringer i inn- og 

utsyn.  
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Sørlig del av planområdet med ny bebyggelse ligger godt trukket fra eksisterende boliger og 

vil ikke negative konsekvenser for utsikts- og solforhold.  

 

Figur 40: Snitt over ny bebyggelse i sørlig del av planområdet. 

9.6 Friluftsliv, naturområde, barn og unges interesser i nærmiljøet 

En er kjent med at området brukes som akebakke av barn i nærområdet ved vinterstid, dette 

videreføres innenfor området f_BUT1. Planforslaget legger til rette for å bevare en del 

grøntareal innen planområdet. Dette sikres i områdene GN1-2. En er ellers ikke kjent med 

annen bruk innenfor planområdet. Terrenget er til tider svært bratt, det er ingen stier eller 

annet spor etter barns lek innenfor området.  

 

Det er kort vei til både barnehage og barneskole med tilhørende lekeplasser. Det etableres 

også felles uteoppholdsareal samt lekeplasser for den nye bebyggelsen. Det vil være to større 

arealer på dekke, og flere mindre arealer internt mellom ene- og tomannsboligene. 

Planforslaget er lokalisert i nærheten av Dyrdalsfjellet, i den sammenheng har en bevart et 

større grøntdrag mot friluftsområdet. Dette grøntdraget, GN2, sikrer bevaringen av 

vegetasjonen innenfor området og tilkomst til Dyrdalsfjellet. Tilkomsten er sikret ved hjelp av 

gangveger gjennom planområdet.  

9.7 Universell utforming og tilgjengelighet 

Planforslaget legger til rette for at en kan få boliger med gode tilgjengelighetskrav. Terrenget 

er til tider svært krevende, og krav om tilgjengelighet, i sørlig del av planområdet vil føre til 

store terrenginngrep. I denne delen av planområdet vil det derfor være delområder som ikke 

oppnår krav om tilgjengelighet. Tomtene BFS7 og BFS8 har blant annet ikke trinnfri 

adkomst. Gangvegene f_SGG2 og f_SGG3 oppnår ikke stigningskravet til universell 

utforming, og er heller ikke trinnfrie.   
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Innenfor feltene BBB1-3 oppnår leiligheter og uteareal tilgjengelighteskrav.   

 

9.8 Trafikkforhold og teknisk infrastruktur 

Planforslaget inneholder maks 79 nye boenheter, og vil generere en noe økt trafikkmengde i 

Kvernhusdalen. ÅDT for Kvernhusdalen vil øke med omtrent 277 kjøretøy, jf. kapittel 8.6. 

Dette er en akseptabel økning. Planområdet ligger svært sentralt med god tilkomst til både 

Kleppestø og Strusshamn i sør og i nord til f.eks. industriområdene på henholdsvis Horsøyna 

eller Storebotn. En ser på det som svært aktuelt at trafikken vil fordeles til de ulike 

serviceområdene i nærheten. Når det gjelder trafikksikkerhet og oversikt ved de ulike 

kryssene fra Kvernhusdalen, regner en med at de fleste vil bruke krysset i nord mot Fv. 562 

Ravnangervegen da dette er mer oversiktlig. 

Kvernhusdalen reguleres med fortau. Det er ikke vurdert som nødvendig med oppgradering av 

veien. En legger til grunn at Kvernhusdalen inngår i dimensjoneringsklasse Sa1, noe som gir 

6 m vegbredde. 

9.9 Sosial infrastruktur og servicetilbud 
 

Tabellen under viser en teoretisk befolkningssammensetning og er basert på tall fra SSB per 

01.01.16. En har tatt utgangspunkt i at 79 nye boenheter vil kunne gi 166 nye beboere i 

området (med gjennomsnittlig 2,1 beboere per bolig). En kan se av tabellen at en må ta høyde 

for at det i dette område kan komme 18 barn i barneskolealder, 7 barn i ungdomsskolealder, 

og 9 ungdom i videregående alder. Tabellen viser også at 13 barn teoretisk sett skal være i 

barnehagealder. 

 

 
 

Kleppe skole har i dag 330 elever fordelt over 1.- 7. klasse. Skolebruksplanen for Askøy 

kommune 2013-2030 oppgir en maksimal kapasitet på 450 elever. Kleppe skole har dermed 

god kapasitet for å ta imot nye elever. Kleppestø ungdomsskole har 366 elever på 8. -10. 

trinn. Skolen er nyutbygget med en kapasitet på 630 elever. Det eksisterer fortau til nærmeste 

skole- og barnehage.  

 

I Askøy kommune finnes det 27 barnehager, 18 er private mens 9 er kommunale. En forventer 

en økning på 1300 barn i perioden 2013-2030. Askøy kommune har siden 2009 hatt full 

barnehagedekning. I 2012 åpnet Juvik barnehage (tidl. Sokrates) som er den største 

barnehagen på Askøy, denne tar unna for veksten i kommunen.  
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Planforslaget har ingen konsekvenser for andre servicetilbud i området. Det kan ikke sies å 

utløse nye behov og eksisterende tilbud reduseres ikke som resultat av planforslaget.  

9.10 Kulturminne og kulturlandskap 

Det er ingen kjente kulturminner eller kulturmiljø i, eller i umiddelbar nærhet til planområdet 

som blir berørt. 

 

Det er registrert flere SEFRAK-bygninger innenfor planområdet. Disse bygningene vil ikke 

bli påvirket av planforslaget. Bygningene er nærmere beskrevet i kapittel 7.4.3.  
  

9.11 Risiko og sårbarhet 

Det er mulig at uttak/tilføring av masser kan føre til endringer i avrenningssituasjonen. 

Figuren under viser nytt avrenningsmønster etter utbygging.  Det er sikret store grøntareal, 

både felles og private, i planforslaget som naturlig vil ta unna en del avrenning. Videre skal 

hver tomt tilpasse sin avrenning og drenering opp mot hovedavrenningen, s. kapittel 5 i VA-

rammeplan.  

Geologisk rapport utarbeidet av Multiconsult konkluderte med at det er  

Figur 41: Avrenningsmønster etter utbygging (Kilde: VA-rammeplan utarbeidet av COWI) 
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«..fare for steinsprang fra mindre bergskråninger i planområdet. Sannsynligheten for skred fra de 

markerte faresonene i Figur 1 er 1/1000 < s ≤ 1/100. Dersom det skal bygges tett opp til disse sonene 

må det derfor utføres sikringstiltak for å ivareta sikkerheten mot skred iht. TEK 10 § 7-3. Firma med 

bergteknisk kompetanse skal prosjektere/anvise sikringstiltakene.» 

 
Det presiseres at Multiconsult sine vurderinger baserer seg på dagens terreng- og  

skogsforhold. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

9.12 Juridiske/økonomiske konsekvenser for kommunen  

Ingen kjente konsekvenser.  

9.13  Energibehov og forbruk 

Planforslaget legger høgspentlinjen innenfor planområdet i kabler langs veg f_SKV2. 

Bebyggelsen innenfor planområdet vil benytte elektrisk energi, fjernvarme er ikke 

tilgjengelig. Som delvis ubebygget område brukes det ikke strøm per i dag, energibehovet vil 

derfor øke. 

Figur 42: Utløsningsområder for steinsprang (Kilde: Multiconsult) 
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9.14  Konsekvenser for næringsinteresser 

Ingen kjente konsekvenser.  

9.15  Avveining av virkningene 

Planforslaget følger formålet i kommuneplanen hvor arealet er avsatt til bolig. Planen legger 

til rette for å ivareta terreng og landskap ved å sette av areal til grønne områder og ved at 

boliger skal tilpasses terrenget. Trafikkøkningen som utbyggingen fører med seg vil ikke føre 

til vesentlige konsekvenser siden vegen inn i planområdet har fortau. Dette bevarer trygghet 

og tilgjengelighet for myke trafikanter. Planforslaget vil ikke gi vesentlige konsekvenser.   
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10 RISIKO- OG SÅRBARHETSANALYSE (ROS) 
ROS-analysen baserer seg på akseptkriterier vedtatt av kommunestyret i Askøy kommune 13.12.12, K-sak 111/12, og er utført i henhold til 

NS5814:2008 

Etter plan og bygningsloven 2008 skal det utarbeides risiko og sårbarhetsanalyser (ROS-analyser) i alle planer for utbygging.  
§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse gjennomføres for planområdet, 

eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til 
utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 

avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 
 

Kommunestyret i Askøy har 13.12.12 vedtatt akseptkriterier for slike analyser. Akseptkriterier for ROS-analysen i arealplaner er 

basert på følgende definisjon av risiko:  
 

 

 
 

Kategorisering av sannsynlighet 

Kategorisering av sannsynlighet baserer seg på sikkerhetsklasser i TEK10 §§ 7-3 og 7.4, for hendelsene flom, stormflo og skred. 
TEK10 sier noe om hvor man kan plassere ulike bygg i forhold til sannsynlighet for flom- eller skredhendelser. For flom er 

intervallene 20 år – 200 år – 1000 år, mens for skred er det 100 år – 1000 år – 5000 år. Fylkesmannen i Hordaland mener at dette må 

være minstekravet for sannsynlighetskategoriene i ROS-analyser for arealbruk, da man ikke bør godta større risiko for andre hendelser 
enn man godtar for flom og skred. Dette innebærer en inndeling av seks sannsynlighetskategorier, som vist i tabell 1. 

 

Sannsynlighetskategorier: 
Sannsynlighetskategori  Vekting Beskrivelse 

Svært sannsynlig 6 Skjer oftere enn hvert 20. år 

Meget sannsynlig 5 Mindre enn en hendelse hvert 20. år, men mer enn en hendelse hvert 100. år 

Sannsynlig  4 Mindre enn en hendelse hvert 100. år, men mer enn en hendelse hvert 200. år 

Noe sannsynlig 3 Mindre enn en hendelse hvert 200. år, men mer enn en hendelse hvert 1000. år 

Lite sannsynlig 2 Mindre enn en hendelse hvert 1000. år, men mer enn en hendelse hvert 5000. år 

Usannsynlig 1 Skjer sjeldnere enn hvert 5000. år 
 

Kategorisering av konsekvenser 

Kategorisering av konsekvenser baserer seg blant annet på tall fra TEK10, erfaringer, skjønn og Transportøkonomisk institutt sin 
rapport ”Den norske verdsettingsstudien. Ulykker – Verdien av et statistisk liv og beregninger av ulykkens samfunnskostnader”. I 

denne rapporten er verdien av et statistisk menneskeliv satt til ca. 26 000 000 (TØI-rapport 1053C/2010). Denne verdien viser til 

betalingsvillighet i forhold til å reduseres risiko og forebygge for tap av et menneskeliv. Inndelingen av konsekvenskategoriene i 
forhold til liv og helse, ytre miljø og økonomiske verdier/produksjonstap er sett i sammenheng, slik at de ulike gradene av konsekvens 

samsvarer for de ulike temaene. Det er seks kategorier for konsekvens, fra ubetydelig til katastrofalt.  

Konsekvenskategorier: 
Konsekvens Vekting Liv/helse Ytre miljø Økonomiske verdier/ 

produksjonstap 

Katastrofalt 

 

6 Mer enn 10 døde, og/eller 20 

alvorlige skadde. 

Varige og alvorlige miljøskader 

av stort omfang. 

Fullstendig ødeleggelse av 

materiell, utstyr, og andre 

økonomiske verdier. Skader for 
mer en 250 000 000 og varig 

produksjonsstans. 

Kritisk 

 

 

5 Inntil 10 døde og /eller 20 

alvorlig skadde. 

Langvarig, og i verste fall varig 

alvorlig skade på miljøet. 

Fullstendig ødeleggelse av 

materiell, utstyr og andre 

økonomiske verdier. Skader inntil 

250 000 000 og produksjonsstans 

inntil et år.  

Alvorlig 4 Alvorlige (varige) personskader 

og inntil 3 omkomne. 

Store og alvorlige miljøskader 

som det vil ta tid å utbedre (dvs. 

flere tiår). 

Tap av, og/eller kritisk skade på 

materiell, utstyr og andre 

økonomiske verdier. Skader inntil 
50 000 000 og produksjonsstans 

inntil ett år. 

En viss fare 3 Personskader som medfører 
sykemelding og lengre 

sykefravær. 

Miljøskader av stort omfang og 
middels stor alvorlighet, eller: 

Skader av lite omfang og høy 

alvorlighet. 

Alvorlig skade på materiell, 
utstyr og andre økonomiske 

verdier.  Skader begrenset til 5 

000 000 og produksjonsstans 
inntil 3 måneder. 

Liten 2 Personskade kan forekomme, 
fravær begrenset til bruk av 

egenmelding. 

Små skader på miljøet, og som 
utbedres av naturen selv etter 

relativt kort tid. 

Mindre lokal skade på materiell, 
utstyr og andre økonomiske 

verdier. Skader begrenset til  

500 000 og produksjonsstans 
inntil en måned. 

Ubetydelig 1 Få og ubetydelige personskader. Ingen eller få og ubetydelig 
miljøskader og/eller forurensing 

av omgivelsene.  

Små eller ingen skader på 
materiell, utstyr og andre 

økonomiske verdier. Skader for 

Risiko = sannsynlighet + konsekvens 
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inntil 50.000 og produksjonsstans 

inntil en uke. 
 

Akseptkriterier og risikomatriser 

Akseptkriterier er kriterier basert på standarder, erfaringer, teoretisk kunnskap m.m. som legges til grunn for beslutninger om 
tolererbar risiko og skal være i samsvar med krav i lovverk, forskrifter og eventuelle andre styrende dokumenter.  

 

Med valgt metodikk er akseptkriteriene foreslått som følger: 
 

Rødt felt Medfører uakseptabel risiko. Her skal risikoreduserende tiltak gjennomføres, alternativt skal det 

utføres mer detaljerte ROS-analyser for avkrefte risikonivået. 

Gult felt 
 

ALARP-sone, dvs. tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen så mye som mulig. (ALARP= As 
Low As Reasonable Practicable). Det vil være naturlig å legge en kost - nytteanalyse til grunn for 

vurdering av ytterligere risikoreduserende tiltak. 

Grønt felt 
 

I utgangpunktet akseptabel risiko, men ytterligere risikoreduserende tiltak av vesentlig karakter skal 
gjennomføres når det er mulig ut i fra økonomiske og praktiske vurderinger. 

 

 

Risikomatrise Liv og helse 
 

Svært 

sannsynlig 
 

S6 

43      

Meget 

sannsynlig 

S5 

 15, 44     

Sannsynlig 
 

S4 

 7, 8     

Noe 

sannsynlig 
 

S3 

4  42, 50    

Lite 
sannsynlig 

 

S2 

 45     

Usannsynlig 
 

S1 

6  33, 48, 49    

Sannsynlighet 

 

 
 

Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Ubetydelig Liten En viss fare Alvorlig Kritisk 
 
Katastrofalt 
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Risikomatrise Ytre miljø 

 

Svært 

sannsynlig 

 

S6 

43      

Meget 

sannsynlig 

S5 

 44     

Sannsynlig 

 

S4 

 7, 8     

Noe 

sannsynlig 

 

S3 

 4 50    

Lite 

sannsynlig 
 

S2 

      

Usannsynlig 

 

S1 

6, 24  48, 49    

Sannsynlighet 
 

 

 
Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Ubetydelig Liten En viss fare Alvorlig Kritisk 

 

Katastrofalt 
 

 

 
 

Risikomatrise Materielle verdier 

 

Svært 

sannsynlig 

 

S6 

43      

Meget 

sannsynlig 

S5 

 15, 44     

Sannsynlig 

 

S4 

 7, 8     

Noe 

sannsynlig 

 

S3 

 4 42, 50    

Lite 

sannsynlig 
 

S2 

 45     

Usannsynlig 

 

S1 

6  48, 49    

Sannsynlighet 
 

 

 
Konsekvens 

K1 K2 K3 K4 K5 K6 

Ubetydelig Liten En viss fare Alvorlig Kritisk 

 

Katastrofalt 
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Hendelse/Situasjon Aktuelt? Liv og 
helse 

Ytre 
miljø  

Økonomi Kommentar/Tiltak 
 

Natur- og miljøforhold      

Ras/skred/flom/grunnforhold. Er området utsatt for, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for: 

1. Masseras/-skred Nei     

2. Snø-/isras Nei     

3. Flomras Nei     

4. Elveflom Ja S3K1 S3K2 S3K2 Elven som går gjennom 

Kvernhusdalen, fra Kleppevatnet til 
Strusshamnvatnet, inngår i 

aktsomhetskart utarbeid av NVE. 

Elven inngår ikke i aktsomhetskart for 
200-års flom og trenger ikke å 

avgrenses som aktsomhetsområde i 
planen jf. retningslinjer 2, 2011 

«Flaum- og skredfare i arealplanar». 

Det er sikret i bestemmelsene at 
elveløp ikke kan lukkes. Elven ligger 

omtrent 100 m fra eksisterende 

bebyggelse.  

5. Tidevannsflom Nei     

6. Radongass Ja S1K1 S1K1 S1K1 Sørvestlig del av planområdet inngår i 

område med høy radon-aktsomhet. 

Radon skal behandles etter teknisk 
forskrift.  

Vær, vindeksponering. Er området: 

7. Vindutsatt Ja S4K2 S4K2 S4K2 Vind blir ikke sett på som en risiko for 

området. Sterk vind kan forekomme, 
men slik området ligger, vil det ikke 

bli utsatt for vindpåkjenning utover 

det en kan forvente.  

8. Nedbørutsatt Ja S4K2 S4K2 S4K2 Store nedbørsmengder kan 
forekomme, men blir ikke sett på som 

en spesiell risiko for planområdet.  

Natur- og kulturområder 

9. Sårbar flora Nei    Ingen sårbare arter registrert i 

naturbase.  

10. Sårbar fauna/fisk Nei    Ingen sårbare arter registrert i 

naturbase.  

11. Verneområder Nei    Verneområde inngår ikke i 

planområdet. 

12. Vassdragsområder Nei    Ikke registrert vassdragsområder i 

naturbase.  

13. Fornminner (afk) Nei    Ingen fornminner registrert i 

planområdet.  

14. Kulturminne/-miljø Nei    Nei, SEFRAK-byggene innenfor 

planområdet vil ikke påvirkes av 
planen.  

Menneskeskapte forhold      

Strategiske områder og funksjoner. Kan planen/tiltaket få konsekvenser for: 

15. Vei, bru, knutepunkt Ja S5K2  S5K2 Det er registrert trafikkulykker i 
avkjørslene fra Kvernhusdalen.  

Planforslaget vil føre til en økning av 

trafikk på nærliggende veger. 
Reguleringsplanen regulerer fortau 

langs Kvernhusdalen, dette øker 

trafikksikkerheten for myke 
trafikanter.  

16. Havn, kaianlegg Nei    Ingen kjente konsekvenser for havn, 

kaianlegg. 

17. Sykehus/-hjem, kirke Nei    Utover evt. økning av befolkning i 
grunnkretsene i Kleppe, er det ingen 

andre kjente konsekvenser.  

18. Brann/politi/sivilforsvar Nei    Ingen kjente konsekvenser for 
brann/politi/sivilforsvar.  

19. Kraftforsyning Ja    Omleggingen av høyspentledningen 

nord i planområdet vil ha midlertidige 

konsekvenser for kraftforsyning. En 
slik omlegging følger egne tekniske 

krav. Dette skal hindre personskader, 

skader på miljø og skader på utstyr.    

20. Vannforsyning Nei    Ingen kjente konsekvenser. Det finnes 

vannledninger innenfor planområdet. 

Reguleringsplanen legger ikke opp til 
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fjerning av disse. VA-rammeplan av 

08.05.17 viser til at det i 

detaljprosjektering må ses på om 
ledning kommer i konflikt med nye 

bygg.   

21. Forsvarsområde Nei    Ingen kjente konsekvenser for 
forsvarsområde.  

22. Tilfluktsrom Nei    Ingen kjente konsekvenser for 

tilfluktsrom.  

23. Område for idrett/lek Nei    Utover evt. økning av befolkning i 
grunnkretsene i Kleppe, er det ingen 

andre kjente konsekvenser. 

Planområdet legger opp til 
lekeområder innenfor planområdet. 

24. Park; rekreasjonsområde Ja  S1K1  Planforslaget bevarer i hovedsak 

hensynsone 15 og 16 i 
kommuneplanens arealdel. Deler av 

hensynssone 15 innskrenkes og 

bygges ut. Dette har konsekvenser for 
dyrelivet innenfor hensynssonen. 

Grøntdraget i KPA vil likevel 

videreføres i reguleringsplanen. En 
sikrer tilkomst til friluftsområdet 

Dyrdalsfjellet.  

25. Vannområde for friluftsliv Nei    Går en bekk langs den kommunale 

vegen, men ikke kjent med noen 
friluftslivsinteresser tilknyttet denne. 

Ingen kjente konsekvenser for 

vannområde for friluftsliv. 

Forurensningskilder. Berøres planområdet av: 

26. Akutt forurensning Nei    Planområdet berøres ikke av akutt 

forurensing.  

27. Permanent forurensning Nei    Planområdet berøres ikke av 
permanent forurensing.  

28. Støv og støy; industri Nei    Planområdet berøres ikke av støv og 

støy fra industri. 

29. Støv og støy; trafikk Nei    Planområdet berøres ikke av støv og 
støy fra trafikk.  

30. Støy; andre kilder Nei    En er ikke kjent med at planområdet 

berøres av støy fra Amfi Askøy. 
Kjøpesenteret ligger ca. 200m fra 

planområdet. Ikke kjent med at 

planområdet berøres  av støy fra andre 
kilder.  

31. Forurenset grunn Nei    Ikke forurenset grunn innenfor 

planområdet.  

32. Forurensning i sjø Nei    Planområdet berøres ikke av 
forurensing i sjø.  

33. Høyspentlinje (em stråling) Ja S1K3   En høyspentlinje krysser planområdet 

i dag. Planen legger til rette for at 

høyspent innenfor faresone 
H370_legges i kabel 1. Bestemmelse 

§ 7.2.2 sikrer at det ikke etableres nye 

boenheter eller område for lek og 
opphold innenfor faresone H370.  

34. Risikofylt industri mm 
(kjemikalier/eksplosiver, 
olje/gass, radioaktivitet) 

Nei    Ingen risikofylt industri innenfor 

planområdet. 

35. Avfallsbehandling Nei    Ingen avfallsbehandling innenfor 

planområdet. 

36. Oljekatastrofeområde Nei    Ingen oljekatastrofeområder innenfor 
planområdet.  

Medfører planen/tiltaket: 

37. Fare for akutt forurensning Nei    Planen medfører ikke fare for akutt 

forurensing.   

38. Støy og støv fra trafikk Nei    Planen medfører en trafikkøkning. Det 

er sikret i bestemmelsene at boliger og 

uteoppholdsareal skal skjermes 
tilstrekkelig.  

39. Støy og støv fra andre     
kilder 

Nei    Planen medfører ikke støy og støv fra 

andre kilder.  

40. Forurensning i sjø Nei    Planen medfører ikke forurensing i 
sjø.  
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41. Risikofylt industri mm 
     (kjemikalier/eksplosiver, osv.) 

Nei    Planen medfører ikke risikofylt 

industri mm.  

Transport. Er det risiko for: 

42. Ulykke med farlig gods Ja S3K3  S3K3 Kvernhusdalen er omkjøringsveg for 
Ravnangervegen. Avkjørsel mot FV 

562 og 216 kan være aktuelle 

ulykkespunkt,  

43. Vær/føre begrenser 
      tilgjengelighet til området 

Ja S6K1 S6K1 S6K1 Askøybroen kan stenges ved kraftig 

vind.  

Trafikksikkerhet 

44. Ulykke i av-/påkjørsler Ja S5K2  S5K2 Se punkt 15.  

45. Ulykke med gående/syklende Ja S2K2  S2K2 Planforslaget regulerer fortau langs 
Kvernhusdalen og langs f_SKV2 i 

planområdet. Dette gjør det tryggere å 
ferdes for gående/syklende.   

46. Ulykke ved 
      anleggsgjennomføring 

Nei    Kvernhusdalen er lite trafikkert og 

med god oversikt. En ser ikke på 

ulykker ved normal 

anleggsgjennomføring som 

sannsynlig.  

47. Andre ulykkespunkt Nei    Ingen kjente.  

Andre forhold 

48. Sabotasje og                      
terrorhandlinger 
- er tiltaket i seg selv et 
sabotasje- 
/terrormål? - er det potensielle 
sabotasje-/terrormål i nærheten? 

Ja S1K3 S1K3 S1K3 Vannrenseanlegget innenfor 

planområdet og drikkevannskilden 

nord for planområdet er mulige 
sabotasje-/terrormål. Eventuelle 

konsekvenser kan ha en viss fare men 

en ser på muligheten for en slik 
hendelse som usannsynlig. 

Planområdet er ikke et potensielt 

sabotasje-/terrormål.   

49. Regulerte vannmagasiner, 
med spesiell fare for usikker 
is, endringer i vannstand mm 

Ja S1K3 S1K3 S1K3 Finnes ikke regulerte vannmagasiner 
innenfor planområdet. Det finnes en 

demning for drikkevann nord for 

planområdet, her kan det være fare for 
usikker is. Regulerte vann skiltes 

vanligvis med «usikker is» når dette er 

tilfelle.  

50. Naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare. (Stup, 
etc.) 

Ja S3K3 S3K3 S3K3 Det er påvist fare for steinsprang fra 

mindre bergskråninger i planområdet. 

Bestemmelse § 1.6 setter krav om 
geologisk undersøkelse, samt at det 

ved søknad om tillatelse til tiltak må 

dokumenteres at sikringstiltak 
gjennomføres i samsvar med 

anbefalinger i geologisk rapport datert 

04.04.17. 

51. Gruver, åpne sjakter, 
Steintipper, etc. 

Nei    Ingen gruver, åpne sjakter eller 

steintipper innenfor planområdet eller 

i nærheten.  

52. Spesielle forhold ved 
utbygging/gjennomføring 

Nei    Se pkt. 50, ellers ingen spesielle 
forhold ved utbygging.  

 

Konklusjon: 

Følgende punkt havner innenfor gult felt hvor tiltak skal gjennomføres for å redusere risikoen 

så mye som mulig: 15. (Vei, bru, knutepunkt), 42. (ulykke med farlig gods), 44. (ulykke i av- 

og påkjørsler) samt 50. (naturlige terrengformasjoner). De tre første punktene omhandler veg 

og trafikk. Et risikoreduserende tiltak er fortauet som reguleres fra planområdet og sørover 

mot plan 73. Punkt 50 omhandler steinsprangfaren innenfor planområdet. Bestemmelse § 1.6 

setter krav om sikring av områder med steinsprangfare.  
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11 UTTALELSER OG MERKNADER 

11.1  Innspill og merknader ved oppstart av planarbeidet 

 

Nr. Avsender Dato 

 Offentlige instanser  

1 Statens Vegvesen 01.06.2016 

2 NVE 02.06.2016 

3 Fylkesmannen i Hordaland 06.06.2016 

4 BIR 20.06.2016 

5 Hordaland Fylkeskommune 27.06.2016 

 Private  

6 Jan Ove Jacobsen 20.05.2016 

7 Stein Gustav Riisøen 08.06.2016 

8 Kåre Kleppe 08.06.2016 

9 Andreas Andreassen 10.06.2016 

10 Trygve Holgersen 14.06.2016 
 

Statens Vegvesen (01.06.2016) 

1. Ber kommunen vurdere å sette krav om gang- og sykkelveg på strekningen.  

2. Nevner at vegen er omkjøringsveg for Fv 562, og at det ved omkjøring vil utfordre 

trafikktryggheten på stedet vesentlig. Siden det er en kommunal vei må Askøy 

kommune se til at trafikktryggheten ivaretas i reguleringsplanarbeidet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Det er regulert til fortau i planen.  

2. Tatt til følge. 

 

NVE (02.06.2016) 

1. Har ingen innspill til planarbeidet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Ok.  

 

Fylkesmannen i Hordaland (06.06.2016) 

1. Påpeker at deler av planområdet er innenfor hensynssone grønnstruktur i 

kommuneplanen, og forutsetter at grønnstrukturen opprettholdes.  

2. Gjør oppmerksom på at ROS-analysen må benytte akseptkriteria som er i tråd med 

byggteknisk forskrift (TEK10). Videre må analysen se på risiko både innenfor og 

utenfor planområdet som kan påvirke tiltaket, og eventuell risiko som følge av tiltaket. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Tatt til følge, formål til hensynssone H540_15 og H540_16 er ivaretatt i planen.  

2. Tatt til følge. 

 

BIR (20.06.2016) 

1. Ber planmyndighetene legge inn krav om utarbeidelse av en renovasjonsteknisk 

avfallsplan (RTP), i planbestemmelsene til planen, herunder rekkefølgekrav om 

ferdigstilling av avfallsanlegg før ferdigattest og at avfallsløsning skal vises på 

situasjon/illustrasjon/utomhusplan. 
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- RTP skal utarbeides i samsvar med BIRs renovasjonstekniske veileder. 

- RTP skal være godkjent av BIR forut for byggesaken/innsending av søknad om tiltak 

(rammetillatelse).  

- Etablering av returpunkt (glass/metallemb.) og innsamling av farlig avfall/grovavfall 

skal vurderes som del av RTP.  

2. Avfallshåndtering skal være del av eventuell utbyggingsplan. 

3. Nærområdet til planområdet skal vurderes for eventuell utarbeiding av felles 

avfallsplan/avfallsløsning. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Tatt til følge, sikres i bestemmelsene.  

2. Tatt til følge, sikres i bestemmelsene.  

3. Tatt til etterretning. 

 

 

Hordaland fylkeskommune (27.06.2016) 

1. Gir generell tilbakemelding på grunn av mangelfull oppstartsmelding. Informerer om 

at det må fremgå om det er en område- eller detaljregulering, hva som er avgrensingen 

i planområdet og om en har vurdert om planen utløser konsekvensutgreiing.  

2. Legger vekt på følgende i planprosessen: 

Ros, areal- og transport, arkitektur og estetikk, barn og unges interesser, friluftsliv, 

folkehelse, klima og energi, landskap, naturmangfold, samferdsel, senterstruktur og 

handel, universell utforming.  

3. Ber om at evt. kulturminneinteresser blir omtalt, verneverdier vurdert og tatt hensyn til 

i det videre planarbeidet.  

4. Kjenner ikke til automatisk fredet kulturminner i planområdet. Øst i planområdet 

kjenner en til tre SEFRAK-registrerte bygninger, samt en ruin. Ber om disse blir 

omtalt og at verneverdier blir vurdert og verdiene sikret som ledd i planarbeidet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Avgrensing av planområdet samt opplysning om detaljregulering fremgikk av varsel 

om oppstart av reguleringsplanarbeid.  

2. Ok, tatt hensyn til i planbeskrivelse samt bestemmelse.  

3. Kulturminneinteresser omtales i planbeskrivelsen.  

4. SEFRAK-bygningene omtales og vurderes i planbeskrivelsen. 

 

Jan Ove Jacobsen (20.05.2016) 

1. Nylig kjøpt hus i Kvernhusdalen 52. Stilte spørsmål om hvorvidt planen ville berøre 

hans eiendom og om han kom til å miste parkeringsplassene foran garasje. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Fortau reguleres på østsiden av vegen. Ved regulering vil det ikke endre 

eiendomsforholdet, en evt. utbygging må skje med avtale med grunneier.  

 

Stein Gustav Riisøen (08.06.2016) 

1. Påpeker at det utvilsomt vil være mest praktisk å ha fortau langs østsiden av veien, 

pga. eksisterende utkjørsler. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Tatt til følge, fortau er regulert på østsiden av veien. 
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Kåre Kleppe (08.06.2016) 

1. Anbefaler en byggehøyde på maks 3 etasjer, for å bevare siktlinjer i området og 

områdets uttrykk.  

2. Ny bebyggelse bør tilpasses den eksisterende med tanke på form og volum, samt 

ivareta områdets grønne uttrykk. Mener det i denne sammenheng at det bør vurderes å 

anlegge grønne tak på noen av bygningene.  

3. Det bør gjøres undersøkelser for å avgjøre om det er potensial for ikke-registrerte 

automatisk freda kulturminner, primært i form av bosetning-/aktivitetsspor under 

dagens markoverflate, som kan komme i konflikt med planforslaget. 

4. Støy: 

a. Bør sikre at naboer ikke blir utsatt for unødvendig støy fra tekniske 

installasjoner. 

b. Støyvurdering ved etablering av nærmiljøanlegg 

c. Støy fra bygg- og anleggsvirksomhet jf. T-1442, bør tas med i reguleringsbestemmelse 

 

5. Det må tas hensyn til vann og avløpsledninger i området fra eneboligene på oppsiden 

av planområdet. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Delvis tatt til følge. Ny bebyggelse ligger lavere i terrenget enn omkringliggende 

boliger. En har i planforslaget sikret at byggehøyden for nye tiltak er lavere enn 

siktlinjen for boligene som ligger øst for planområdet. Ikke regulert til maks. 3 etg.  

2. Tas delvis til følge. Deler av ny bebyggelse i sørlig del av planområdet vil tilpasses 

eksisterende bebyggelse i form av frittliggende småhusbebyggelse.  

3. Ikke tatt til følge. Fylkeskommunen har gitt merknad i saken, har ikke stilt krav om 

undersøkelser for å avgjøre om det finnes kulturminner som kan komme i konflikt med 

planforslaget. SEFRAK-bygg i planområdet beskrives i planbeskrivelsen.  

4. Punkt om støy tas delvis til følge, sikres i bestemmelsene.  

5. Tatt til følge. 

 

Andreas Andreassen (10.06.2016) 

1. Eier av gbnr. 8/14 og grenser til planområdet i sør og øst. Eiendommen er regulert til 

bolig i kommuneplanen og er derfor interessert i mulighet til veiutløsning for deler av 

eiendommen sin. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Veiutløsning er vurdert og tatt med i planforslaget. Veien er avtalt dimensjonert til 

maks 10 boliger. 

 

Trygve Holgersen (14.06.2016) 

3. Melder om at det ved bygging av fortau må tas hensyn til påkjørselveien til gnr. 8 bnr. 

88 og at dere må ta kostnaden ved å heve denne. 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Tatt hensyn til, avkjørsel er regulert i planen. 
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11.2 Uttalelser og merknader etter offentlig ettersyn og høring 

 

Odd Dale og Lise Dale, Øvre Kleppe-vegen 142, 8/869, Kåre Kleppe, Øvre Kleppe-vegen 

162, 8/955, Mats Fugelsnes og Camilla Natås Thorsen, Øvre Kleppe-vegen 160A, 8/354, 

Petter Lønningen og Anette Friedrich Johannessen, Øvre Kleppe-vegen 160B, 8/354  

(mottatt 23.10.17).  

 

1.     Merknad fra 8/955 og 8/354:  

1.1   Viser til skisse vedlagt vedtak i UTM. Ber utbygger sjekke høyder og korrigere ned  

maksimal byggehøyde tilsvarende slik at BBB2 sitt høyeste punkt kommer 3.5 meter lavere 

enn eksisterende bebyggelse.  

1.2   Ber om at det lages målsatte tegninger som viser BBB2 sett fra uteplass, laveste punkt og 

fra alle etasjer fra 8/955 og 8/354. Blokken må vises inkludert takoppstikk og vinduer.  

 

2.     Merknad fra 8/354, 8/955 og 8/869 

2.1   Ber om at det klargjøres hvordan arealet mellom BBB2 og 8/955 og 8/869 utformes.  

Påpeker at arealet er nære eksisterende boliger. Hvordan er arealet mellom eiendommene 

tenkt utformet, beplantet og brukt?  

2.2   Viser til størrelsen på BBB2 og mener det er for stort til å passe inn med eksisterende  

bebyggelse. Mener en må vurdere å flytte blokken/endre knekkpunkt eller dele opp blokken i 

mindre enheter. Utformingen av taket blir dominerende sett fra omkringliggende boliger. Ber 

om at en forsøker å dempe utformingen av taket vha. farger, vegetasjon mm.  

2.3    Hvordan blir det med innsyn fra blokken for eiendom 8/955 og 8/652? 

2.4    Ber om at eventuelle støykilder må kartlegges og planlegges slik at en unngår støy for  

naboeiendommer.  

2.5    Viser til at det må gjøres en vurdering av hvordan vindhastigheter/ retninger endres  

ved bygging av BBB2, mtp. hvordan utbyggingen vil påvirke eksisterende boliger.  

2.6    Vil at utbygger lager en teknisk vurdering av mur/hus konstruksjoner på 8/955 og 8/652 

før arbeidet igangsettes slik at eventuelle skader under anleggsfasen kan dokumenteres og at 

det finnes en avtale/regelverk om hvordan dette økonomisk kompenseres.  

 

3.    Informerer om at hus på eiendom 8/955 delvis ligger på utfylte steinmasser i skråning  

som inngår i planforslaget. Ber om at risiko må avklares ved fjerning av masser så tett opp til 

en bratt skråning. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

 

1.1 Delvis tatt til følge. Snitt og illustrasjoner er revidert etter å ha mottatt byggesakspapir  

for bolig på gbnr. 8/955. Illustrasjoner av bygg på gbnr. 8/955 er revidert med nye høgder, der 

bygget er senket til kote +101.0. En beholder høyde på bygg BBB2, men en fjerner 

bestemmelse som tillater heisbygg på 1,5m over regulert maksimal byggehøyde. En har også 

lagt til at «Takoppbygg ikke skal oppføres foran bolig på gbnr. 8/955» i bestemmelse 

§3.1.2.2.    

 

1.2    Delvis tatt til følge. En mener illustrasjonene som foreligger i dag er tilstrekkelige for å  

vise planlagt bebyggelse ift. eksisterende bebyggelse. En har laget fotomontasje som viser  

hvordan ny bebyggelse vil ligge ift. eksisterende bygg innenfor gbnr. 8/955, se figur 38 og 39.    

 

2.1    Ikke tatt til følge. Arealet innenfor GN1 er regulert til Naturområde – grøntstruktur, i  
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bestemmelse § 5.1.1 står det «Innenfor GN1-2 kan det etableres stier og mindre tiltak som vil 

kunne fremme bruken av arealene som møteplasser for beboerne innenfor planområdet.». 

Mtp. at terrenget vest for gbnr. 8/955 og 8/869 er relativt bratt kan en ikke se for seg at 

området vil bli brukt til møteplass og andre tiltak. Området vil mest sannsynlig bestå av 

vegetasjon. Planen fastsetter ikke hvilken beplantning som skal være innenfor nevnte areal.  

 

2.2    Delvis tatt til følge. En beholder utformingen innenfor BBB2. Ny bebyggelse sin 

byggehøyde er på 101.5 mens eksisterende bebyggelse er etablert på 101.0. en har fjernet 

muligheten til å oppføre et takoppbygg på 1.5 meter over BBB2, takoppbygg inngår derfor i 

byggehøyden 101.5. En har også satt begrensing på at takoppbygget ikke kan plasseres foran 

bolig på gbnr. 8/955. Sol- og skyggeanalysene viser at eksisterende bebyggelse i liten grad vil 

påvirkes av de nye byggene. Uttalelse fra Fylkeskommunen nevner at det er en 

overrepresentasjon av eneboliger i Askøys boligsammensetning.  

 

2.3 BBB2 vil ligge lavere enn eksisterende bebyggelse i tillegg til at nytt bygg (på det 

nærmeste) ligger 10 meter fra eiendomsgrensene i øst. Planforslaget vil endre på inn- og utsyn 

for den eksisterende bebyggelsen, men planområdet er i KPA satt av til bolig. Området er 

dermed vurdert som passende til boligformål i overordnet plan.   

 

2.4 Ikke tatt til følge. Støy ved anleggsvirksomhet sikres i Klima- og miljødepartementets 

retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2012). Denne gir anbefalte 

grenser for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet.  

 

2.5 Ikke tatt til følge. BBB2 følger terrengformene og plankonsulent vurderer det slik at 

bygningsvolumet ikke er stort nok til å endre på vindretning og lokalklimaet.  

 

2.6 Dette sikres ikke i arbeidet med reguleringsplanen, men er entreprenørens ansvar i 

anleggsfasen. Det utplasseres rystelsesmålere i og en følger regelverk i forhold til tillatt 

rystelser i forbindelse med f.eks. sprenging.  

 

3. Tas til orientering. 

 

Tone Knutsen Jansson og Peter Jansson, Kvernhusdalen 90  

(mottatt 02.11.17) 

 

1. Vei og trafikkutfordringer: 

Viser til at Kvernhusdalen er en smal vei hvor det på enkelte strekninger ikke er mulig for to 

biler å passere hverandre. Kvernhusdalen er ikke dimensjonert for økt trafikk. Mener begge 

kryssene ut fra Kvernhusdalen i retning mot askøybroen er vanskelige kryss å komme seg 

gjennom, med blant annet dårlig sikt og høy fart. Viser til at utbygging vil føre til kø, spesielt 

i rushtrafikken, og at en får behov for lysregulering.   

 

Det er et par eldre avkjørsler i Kvernhusdalen som blant annet har dårlige siktforhold. 

Avkjørslene er fungerende i dag, men ved økt trafikk vil en øke risikoen. Stiller spørsmål om 

hvordan dette løses.  

 

2. Fortau: 

Stiller spørsmål om fortauet. Det må legges til rette for trygg skolevei for barna på vestlig side 

av veien også. 
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Viser til at nedre del av innkjørsel i dag brukes til privat parkering og gjesteparkering for et 

par av husene i nabolaget. Spør om dette vil kompenseres for. Hvordan vil dette løses? Hvor 

er det tenkt at vi som er avhengig av privat‐ og gjesteparkering på vei fremdeles skal ha 

tilgang til dette. 

 

3. Barnehage i Kvernhusdalen: 

Det er en del trafikk til og fra barnehagen morgen og ettermiddag. Avkjørselen har dårlig sikt 

og uavklar vikeplikt. Mener at det ved økning av trafikk må settes opp speil og skiltes med 

hvem som har vikeplikt eller forkjørsrett. Det må være trygt å gå til/fra barnehagen under og 

etter eventuell utbygging. Må være både fortau og overgangsfelt. 

 

4. Luftkvalitet:  

Viser til at Kvernhusdalen har dager med lite utveksling i luften. Stiller spørsmål ved hvordan 

luftkvaliteten blir med over 70 nye boligenheter mtp. økning av vedfyring og bilkø.    

 

5. Endring i boligmiljø, grønnstruktur, utsikt, bygningstruktur og befolkningssammensetning: 

I dag er det ikke blokkbebyggelse i Kvernhusdalen. Hus bør ikke ha mer enn 2 etasjer.  

 

Viser til at å bygge hus i deler av dalen vil føre til stup der grøntområde forsvinner og blir 

erstattet med mindre fine og stygge, steinete stup. Dette vil ødelegge naturen i området og 

gjøre utsikten over dalen mindre fin. Dette vil senke verdien på de hus som ligger her i dag. 

Hvordan skal de som bor her i dag kompenseres for at huset og eiendommene får et verdifall 

på grunn av dårligere og mindre fin utsikt?  

 

Mener at hvis hus blir bygget høyere opp enn deres hus vil det bli økt innsyn til huset og tomt 

deres.  

 

6. Bredbåndsnett:  

Viser til at eksisterende internettdekning er dårlig. Stiller spørsmål om det blir lagt fiber ved 

evt. utbygging. 

 

Forslagsstillers kommentar: 

 

1. Tas til orientering. En legger til grunn at Kvernhusdalen tåler økt trafikk og at kryssene er 

tilfredsstillende, da det ikke er problematisert av Statens vegvesen eller samferdsel i 

kommunen.   

 

- Eksisterende avkjørsler strammes opp i reguleringsplanen.  

 

2. Planen regulerer fortau på 3 meter på begge sider av Kvernhusdalen sørover til den neste 

avkjørselen (f_SV2). Videre sørover fra avkjørselen, f_SV2, er det regulert fortau på østlig 

side av vegen. Vegen er regulert med 6 meters bredde. 

 

Planen overlapper planforslag 368 Askøypakken som regulerer fortau på vestlig side. Planen 

for Kvernhusdalen følger delvis plan 368 sin utforming. Ellers er avkjørsel til bla. gbnr. 9/133 

er innstrammet. Planforslaget vil ikke legge bånd på arealet ved avkjørselen, da det ikke er 

satt rekkefølgekrav om å opparbeide dette arealet for å ferdigstille boligbebyggelsen.  

 

3. Ikke tatt til følge. Skilting, overgangs felt mm. sikres ikke i reguleringsplanen. 
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4. Tas til orientering. Nye bygninger har strenge miljøkrav til oppvarming. Plankonsulent 

vurderer det derfor som lite sannsynlig at ny bebyggelse vil ha vedfyring som 

hovedoppvarming. 

 

5. Ikke tatt til følge. Viser til uttale fra fylkesmannen som viser til at eneboliger er 

overrepresentert i Askøys boligsammensetning, og at planen med fordel kunne fokusert enda 

mer på konsentrert boligbygging. Planforslaget er i tråd med KPA hvor området er satt av til 

bolig.  

 

- Området er satt av til boligbebyggelse i KPA, og er dermed i overordna planer vurdert som 

område som kan utvikles videre med boligbebyggelse. Bestemmelse § 1.2.4 sikrer at 

terrenginngrep skjer skånsomt og beplantes/behandles på en tiltalende måte etter tiltak i 

terrenget.  

 

- Tas til orientering. En realisering av planen vil føre til en endring i inn- og utsyn fra tomten. 

Utbyggingen ligger derimot på andre siden av vegen og det er dermed rikelig med luft mellom 

byggene.  

 

6. Detaljer som dette tas senere i utbyggingen og fastsettes ikke i reguleringsplanen. 

 

Harry Johan Rosvold og Edel Synnevåg Rosvold, Øvre Kleppe-vegen 132  

(mottatt 02.11.17) 

 

1. Viser til at kartgrunnlag for gnr. 8 bnr. 1038 og gnr. 8 bnr. 352 ikke er korrekt. Ber om at 

det benyttes oppdatert kartgrunnlag i det videre planarbeidet for området.  

 

2. Drikkevann og avløp må sikres både under og etter utbyggingsperioden. Det må inntas 

bestemmelser som ivaretar innsenders behov med hensyn til sikker vanntilførsel og åpent 

avløp under utbyggingsperioden og med garantert tilkobling til nytt anlegg som erstatning for 

deres anlegg.  

 

Forutsetter at tilkobling til nytt ledningsanlegg til erstatning for deres anlegg skjer uten 

omkostninger for de og med minst mulig ulemper og ledningsbrudd.  

 

3. Viser til vedlagt vedtak i UTM der en må sikre tilkomstrett helt frem til offentlig veg 

gjennom planen. BFS17 utgjør hoveddelen av innsenders eiendom gbnr. 8/1038. Mener denne 

opplysningen må være feil. 

 

4. Vil gjøre oppmerksom på at deres stikkledning fra det omtalte felles private 

ledningsanlegget ikke er inntegnet i kartet. Viser til plassering av stikk- og avløpsledninger. 

Mener dette bør vises i kartgrunnlaget.   

 

Forslagstillers kommentar: 

 

1. Tas til følge. En oppdaterer til siste kartgrunnlag før endelig vedtak.  

 

2. Ikke tatt til følge. Rettigheter til drikkevann, avløp mm. sikres senere i anleggsfasen.  
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- Eiendommene har tinglyst rett til VA over gnr 8 bnr 6 og er på denne måten sikret rett til 

vann og avløp. Det er utbyggers plikt å sikre dette under og etter utbygging/anleggsfasen.  

 

3. Det er skrivefeil i vedtaket, vegretten gjelder BFS16.  

 

4. Ikke tatt til følge. Vann- og avløpsledninger vises ikke i plankartet. 

 

Arne Monsen 

(mottatt 04.10.17) 

 

1. Opplyser om vannledning på østsiden av elven i Kvernhusdalen. Denne vannledningen 

betjener gbnr 8/442 og tre andre eiendommer.  

2. Ber om at det blir tatt hensyn til vannledningen i det videre planarbeidet og utbyggingen av 

området. Har også forventning om at utbygger av planområdet tar alle kostnadene med 

flytting av vannledningen. 

 

Forslagstillers kommentar: 

 

1. Tas til orientering.  

2. Sikring/kostnader av drikkevann, avløp mm. tas senere ved realisering.   

 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat  

(mottatt 17.10.17) 

 

1. Tolker skredfarerapporten slik at det er utløsningsområde for steinsprang som er kartlagt.  

Når man skal utarbeide faresonekart så må også utløpsområde for skredet/steinspranget tas 

med i faresonen. 

2. NVE mener Askøy kommune må sørge for å få oppdatert skredfarerapporten før planen 

skal sluttbehandles. 

3. Fareområde, og hensynssonene i plankartet må også inkludere utløpsområde. 

 

Forslagstillers kommentar: 

 

Tatt til følge. Geologisk rapport er oppdatert til å inkludere utløpsområder.   

 

Statens vegvesen datert  

(mottatt 17.10.17) 

 

1. Viser til at det er lagt opp til etablering av fortau fra planområdet og fram til undergang 

under Fv 562. Mener fortauet er et viktig element i å sikre myke trafikanter på en 

vegstrekning som vil få økt biltrafikk ved realisering av boligfeltet. I tillegg vil den 

kommunale vegen være omkjøringsveg for Fv 562 ved spesielle forhold. Mener derfor at det 

er viktig at dette vegstykket er rusta på best mulig måte for å ivareta de myke trafikantene. 

 

2. Videre vises det til at en nord i planområdet ved avkjøring til boligområdet er lagt inn en 

busslomme, samt at det like nord for planområdet ligg en tilsvarende i dag. Statens vegvesen 

er ikke kjent med omfanget av busstrafikken her, men etablering av busslommer legger opp til 

en miljøvennlig transportform som kan redusere bruken av privatbil. 

 



 

11.01.17 

Side | 76 

 

 

Forslagstillers kommentar: 

 

1. Tatt til orientering.  

2. Tatt til orientering. 

 
Fylkesmannen i Hordaland  

(mottatt 24.10.17) 

 

Viser til bestemmelse § 3.1.1.3 og 3.1.3.3 som setter minimumskrav til antall 

parkeringsplasser for boligblokkene. Det kan med fordel også settes et maksimum på antall 

parkeringsplasser i tråd med KPA pkt. 5.1. 

 

Forslagstillers kommentar: 

 

Tatt til følge, §§ 3.1.1.3-3.1.3.3 er oppdatert til å omhandle minimum og maksimum 

parkeringsplasser pr. boenhet.  

 

Hordaland fylkeskommune  

(mottatt 03.11.17) 

 

1. Senter og tettstedsutvikling: 

Fylkeskommunen påpeker at eneboliger er overrepresentert i Askøys boligsammensetning, 

planen kunne med fordel fokusert enda mer på konsentrert boligbygging og helst tatt ut noen 

av areala som nå sett av til spredd boligbygging til fordel for grønnstruktur. 

 

2. Areal og transport: 

2.1 HFK tror leilighetsbyggene vil komplimentere botilbudet på Askøy på en god måte. Stiller 

spørsmål om enkelte av eneboligtomtene er god arealutnytting, då det krever uforholdsmessig 

store terrenginngrep for å realisere både tomt og adkomstveg, i tillegg til at boligene vil være 

synlige fra avstand. Det gir noe mening i øst, der en knytter sammen to boligfelt med felles 

gang- og sykkelsti, men HFK vil råde til at BFS9 og BFS10 omgjøres til grøntformål. Dette 

vil binde sammen viktig grønnstruktur internt i planområdet, skåne landskapet for lite 

hensiktsmessige terrenginngrep og bedre fjernvirkning mot friluftsområdet Dyrdalsfjellet. 

 

2.2 Er positiv til at det er lagt inn krav om at min 25% av parkeringsplassene innenfor  

BBB1-3 skal tilrettelegges med ladepunkt for el-bil. Ber kommunen vurdere om det skal 

settes krav til flere ladepunkter.  

 

2.3 Viser til at en kunne prioritert syklister i større grad enn hva som kommer frem i forslaget. 

Ved å etablere sykkelfelt knytt til offentlig veg (Kvernhusvegen) i dalbotnen, kunne man fått 

en betre tilknytning mot Fv 562 i sør og Fv 216 i nord for myke trafikanter og slik være i 

forkant av arbeidet med å få etablert sykkeltrasè langs fylkesvegene. 

 

3. Arkitektur og estetikk: 

3.1 Ved planlegging i bratt terreng med stor fjernvirkning bør det stilles flere kvalitetskrav til 

ny bebyggelse og infrastruktur knyttet til utforming og tilpassing til terreng. Viser til at det i 

områder hvor ny bebyggelse blir svært synlig, bør en legge føringer for til dømes takform 

eller –vinkler, farge eller materialitet. HFK savner en større grad av detaljering i 
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planframlegget som sikrer arkitektonisk og estetisk sammenheng mellom bygninger, anlegg, 

uterom og landskap. 

 

4. Barn og unges interesser: 

Viser til bestemmelse 3.6.4 som sier at «Naturlig vegetasjon og topografi skal i størst mulig 

grad beholdes som i dag». Mener dette med fordel kan nedfelles i alle bestemmelsene, ikke 

bare for 3.6.4. 

 

5. Kulturminne og kulturmiljø: 

5.1   For å sikre de potensielle kulturminneverdiene ber vi om at følgende setning blir tatt med 

i føresegnene, under § 3.2, «3.2.9 Alle søknadspliktige tiltak i felta BFS12 og BFS17 skal 

sendes Hordaland fylkeskommune for uttale.» 

 

6. Landskap og friluftsliv: 

Blokkbebyggelsen krever relativt store terrenginngrep for å bli realisert. På grunn av det sterkt 

skrånende terrenget blir det vanskelig å tilpasse blokkbebyggelsen uten store terrenginngrep, 

men forslaget søker å dempe fjernvirkning ved å bryte planlagt blokkbebyggelse opp i høyde 

og utforming. HFK viser videre til plankartet der BBB1 og BBB2 er oppdelt i to ulike 

bestemmelsesområder, og byggegrenser som harmoniserer godt med byggene illustrert i 

planbeskrivelsen.  

  

7. ROS: 

Viser til ROS-analysen som viser fare for steinsprang og at det er satt krav om geologisk 

undersøkelse og gjennomføring av evt. sikringstiltak ved byggesøknad. Det er også påvist økt 

fare for trafikkulykker som følge av utbygging, og at dette er sikret med etablering av fortau.  

 

8. Samferdsel: 

Samferdselsavdelinga har ingen merknader. 

 

Forslagstillers kommentar: 

 

1. Ikke tatt til følge. Beholder den generelle planstrukturen og eneboligtomtene i 

planforslaget, se forklaring under.  

 

2.1 Ikke tatt til følge. BFS9, BFS10 og tilhørende vegareal ligger like vest for areal som er 

satt av til framtidig boligbebyggelse i KPA. Ved planoppstart sendte grunneier av dette 

tilstøtende arealet merknad som viste til at han er interessert i mulighet til veiutløsning for 

deler av eiendommen sin. BFS9, BFS10 og spesielt det tilhørende vegareal åpner derfor for en 

videre utnyttelse av tilstøtende areal som er satt av til bolig i KPA. Ved å strekke vegen 

sørover ser en derfor på nærområdet under ett og sikrer dette vegtilkomst. Figur under viser 
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forslag til hvordan vegtilkomsten til området kan løses. 

 
Figur 43: Illustrasjon som viser hvordan vegtilkomsten kan gå videre forbi planområdet og boligtomtene BFS9 og BFS10. 

Området skravert i gult er areal som er satt av til framtidig boligbebyggelse i KPA.   

 

2.2 Tatt til følge. Øker til 30%.  

2.3 Ikke tatt til følge.  

 

3.1 Delvis tatt til følge. Det er sett krav til fargebruk i § 1.1.4.  

 

4. Mener dette er en skrivefeil, en finner ikke bestemmelsen det vises til.  

 

5. Ikke tatt til følge. SEFRAK-bygg har egne regler som fremkommer av lovverk. En ser 

derfor ikke at det er nødvendig å sikre dette i detaljreguleringen.  

 

6. Tatt til orientering.  

 

7. Tatt til orientering.  

 

8. Tatt til orientering. 
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12 AVSLUTTANDE KOMMENTAR FRA FORSLAGSSTILLER 
Planforslaget er i samsvar med kommuneplanen for Askøy 2012-2023. Tiltakshaver Rogde 

Eiendom AS ønsker å legge til rette for en større utbygging av boenheter med varierende 

størrelse. Det er lagt til rette for 79 nye boenheter, fordelt på leiligheter, eneboliger og 

tomannsboliger med tilhørende infrastruktur. Det er satt av areal til felles uteareal og 

lekeplasser.  

 

Planområdet ligger sentralt til på Kleppe med nærhet til kollektivtransport, rekreasjon og 

handel. Askøy kommune har en ensartet boligmasse med eneboliger, tomannsboliger og 

rekkehus, men med mangel på leiligheter. Planforslaget foreslår 64 leiligheter innenfor 

planområdet. Dette gir attraktive boliger med god beliggenhet. Terrenget på tomten er kupert 

og har ført til en terrengtilpasset bebyggelse, som gjør at byggene fremstår som lite ruvende 

og dominerende.  

 

Nye beboere kan benytte tilgang til friluftsområde, korte avstander til privat og offentlig 

servicetilbud, og gode fellesareal i det nye byggefeltet. Innenfor planområdet ligger det flere 

eneboliger, disse er lokalisert ved ytterkantene til planavgrensningen og vil således ikke 

plasseres midt i et nytt byggefelt.  
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