
PLANINITIATIV   
 

for Gbnr. 4/12, 72, 551 m.fl., Strømsnes, Askøy kommune 

 

FIGUR 1: OVERSIKTSKART MED PLANOMRÅDET MERKET MED RØD STIPET LINJE 

Utarbeidet av: Ard arealplan as 

Datert: 25.11.2019 
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Ansvarlige 
 
Fagkyndig 

Firma Ard arealplan as 

Kontaktperson Hedvig Godvik Olsen 

E-post hgo@ardarealplan.no 

Telefon 46419815 

 
Forslagsstiller 

  

Kontaktperson Jens Skei 

E-post jens.skei@gmail.com 

Telefon 90929724 

Hjemmelshaver Jens Skei m.fl.  

  

 Formålet med planen (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav a) 
• Innenfor planområdet er rundt 30% av tomtene ubebygde og disse ønskes nå å bygges ut. 

Dette tilsvarer rundt 25 parseller fordelt på 8 grunneiere, som er et godt grunnlag for 

utbygging i området. 

Siden området har krav om detaljregulering må det lages en detaljreguleringsplan før 

området kan bygges ut. 

• Ønsker å legge til rette for ene- og tomannsboliger, men også evt. rekkehus og 

flermannsboliger. I forbindelse med utbygging av tomtene vil en også se på utbedring av 

tilkomstveier og tilrettelegging av fortau. 

Planområdet og omgivelsene (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b) 
• Planavgrensning og lokalisering 

o Planområdet ligger på Strømsnes, mellom Erdal og Ask. Tilkomsten til området er via 

Askvegen (Fv563) og så på private veier (Fagerhaugvegen, Hylenborgvegen, Sjøvegen 

og Høgholtvegen) som fører til de ulike tomtene i planområdet.  
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FIGUR 2: A) LOKALISERING AV PLANOMRÅDET PÅ ASKØY, B) PLANOMRÅDET VIST MER DETALJERT 

o Forslag til planavgrensning har en størrelse på ca. 85 daa. 

 

FIGUR 3: FORSLAG TIL PLANAVGRENSING (SOSI FIL VEDLAGT) 

Planområdet 

Kleppestø 

 

Strømsnes 
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• Beskrivelse av planområdet 

o Dagens arealbruk 

Rundt 70% av planområdet er i dag bebygd areal med tilkomst fra private veier innad 

i planområdet. Disse veiene kobler seg på Askvegen nordvest i planområdet 

(fylkesveg 563) via Fagerhaugvegen. Resterende del av planområdet er ubygde 

tomter bestående av trær og annen vegetasjon. De ubygde tomtene er spredt 

mellom de bebygde tomtene i et kupert terreng med trær. Mot øst er det bratt 

terreng ned mot sjøen.  

o Eiendomsforhold  

De fleste av de bebygde tomtene har sikre eiendomsgrenser, men for de ubygde 

tomtene er eiendomsgrensene usikre enkelte steder. 

o Tilstøtende arealbruk 

Sør og nord for planområdet er det ubebygde områder bestående av grøntområder 

og skogsareal. Dette gjelder også i store deler for tilgrensende areal mot vest. Mot 

vest ligger også et stort drivhus med jorder rundt. Mot øst grenser planområdet til 

sjø. 

 

• Analyse av nærområdet og omgivelsene  

o Planområdet og nærområdet ligger i et kupert terreng som går bratt ned mot sjøen i 

øst. Det er ikke gjort registreringer av utvalgte naturtyper eller truede arter i 

planområdet, men like sør og sørvest for planområdet er det gjort registeringer av 

arter med stor og særlig stor forvaltningsinteresse og fremmede arter (se figur 5).  

 

 

                                                FIGUR 1: KART OVER PLANOMRÅDET DER MAN KAN SE DET KUPERTE TERRENGET 
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o Sørvest og nord for planområdet er deler arealet registrert som jordbruksareal som 

vist på kartet under.  

 

FIGUR 3: KART SOM VISER REGISTRERINGER AV JORDBRUKSAREAL TILGRENSENDE PLANOMRÅDET. 

FIGUR 2: KART SOM VISER REGISTRERING AV ARTER I NÆROMRÅDET
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o Tilgrensende planområdet er det gjort registreringer av sefrak-bygninger (bygg fra før 

1900). Sør for planområdet ligger Strømsnes østre som er et bygg fra 1700 tallet som er 

et en-etasjes laftet tømmerhus med valmtak og liggende panel (se figur 7). 

 

 

                                    FIGUR 4: KART SOM VISER REGISTRERING AV KULTURMINNER I OMRÅDET.  
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o Nærmeste dagligvarebutikk ligger 3 km nord for planområdet på Ask. Det ligger også 

en dagligvarebutikk 5 km sør for området på Florvåg. Nærmeste kollektivholdeplass 

er Strømsneshøyden som ligger rett vest for området. Busstoppet betjenes av linje 

485 Kleppestø-Hanevik. De nærmeste barnehagene er Furuly barnehage som ligger 

0,8 km unna planområder, Fridahuset Steinrusten barnehagen som ligger 2,8 km 

unna og Erdal barnehage som ligger 3,5 km unna. Nærmeste barneskole er Erdal 

barneskole, 2,7 km sør for planområdet. Nærmeste ungdomsskole er Erdal 

ungdomsskole, 3,5 km sør for planområde og  nærmeste videregående skole er Hop 

videregående skole, 1,1 km nord for området. De nærmeste idrettsanlegget er Erdal 

fotballbane, 3,5 km sørvest for planområdet. 

 

FIGUR 5: KART SOM VISER KOLLEKTIVHOLDEPLASSER, SKOLER, BARNEHAGER MM. I NÆROMRÅDET 
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Plansituasjon og føringer (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav g) 
• Planområdet er i kommuneplanen avsatt til boligbebyggelse. Planarbeidet er ikke i strid med 

kommuneplanen. 

 

FIGUR 9: UTSNITT AV GJELDENDE KOMMUNEPLAN 

• Planområdet blir delvis omfattet av to reguleringsplaner. En i sør i planområdet og en i 

nordvest. 

1. Plan ID: 1247_109 «Strømsnes boligområde» 

2. Plan ID: 1247_274 «Rv563 Strømsnes – Hop, g/s-veg, vegutbedring»  

 

FIGUR 10: GJELDENDE REGULERINGSPLANER I OMRÅDET 1. 1247_109 OG 2. 1247_274 

 

• Det er i dag ingen pågående planarbeid i eller omkring planområdet. 

1. 

2. 
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Kort presentasjon av prosjektet / planidéen (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav c, d og e) 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 
• De planlagte nye boligene skal opparbeides med gode kvaliteter og tilpasse seg eksisterende 

terreng på best mulig måte. Det skal sikres gode utearealer, både private og felles 

lekeplasser. Vegsystemet i området vil bli oppgradert ved at man får tilstrekkelig bredde på 

vegene, samt at de blir tilrettelagt med fortau for å ivareta trafikksikkerheten i området. Den 

planlagte utbyggingen forutsetter også tilknytning til kommunalt VA-nettverk. 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
• Det er på nåværende tidspunkt ikke utarbeidet noen skisser for tenkt ny bebyggelse i 

området. Men man vil tilpasse seg eksisterende bebyggelse på best mulig måte ift. 

byggehøyde, utnyttelse mm. slik at de nye boligene vil passe inn i det eksisterende 

boligområde på en god måte. De ubebygde tomtene har en god størrelse på mellom  

1000 m2 1500 m2 som gjør at man på tomtene har god plass ift. å tilpasse seg eksisterende 

bebyggelse og terrenget.  

Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 
(jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav b og f) 

 

• Da man ikke enda har fått laget noen skisser av prosjektet vil det være vanskelig å si noe 

konkret om hvordan prosjektet forholder seg til terrenginngrep, landskapselementer mm. 

• Prosjektet fører til at flere folk kan flyttet til området som igjen vil føre til noe økt trafikk. Da 

det i planforslaget skal legges til rette for fortau langs tilkomstvegene i planområdet vil den 

økende trafikken ikke føre til problemer for de gående. Tilrettelegging av fortau vil også være 

et svært positivt tiltak for de som allerede bor i planområdet. 

• Planområdet er ikke vurdert til å bli omfattet av krav om konsekvensutredning.  

Samfunnssikkerhet (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav i) 
Er det spesielle utfordringer i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet? 

• Overvann og flom /havnivåstigning 

Planområdet ligger i et kupert terreng i god høyde over sjøen og er således ikke flomutsatt. 

Det må ved utbygging av område lages en plan som sikre at det ikke blir problem med 

avrenning og overvann. 

• Steinsprang 

En er ikke kjent med at det er fare for steinsprang innenfor planområdet. 

• Virksomheter med fare for brann og eksplosjonsfare, samt utslipp 

Det ligger ingen slike virksomheter i eller tett på planområdet. 

• Forurensing (støy og luft) 

Planområdet er ikke støyutsatt 

• Forurensing i grunnen 

Man er ikke kjent med at det er forurensing i grunnen i planområdet 
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• Tilkomst for utrykningskjøretøy  

Det er tilstrekkelig tilkomst for utrykningskjøretøy til alle boliger i planområdet 

• Trafikksikkerhet 

Vegene i planområdet utbedres noe, samt de vil tilrettelegges med fortau som vil ivareta 

trafikksikkerheten i området. 

Vurdering i forhold til om tiltaket er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav l) 

 

For planarbeidet for Strømsnes er det vurdert om det skal utarbeides en konsekvensutredning. Det 

er i overordnet plan (kommuneplanen) lagt til rette for at det kan bygges boliger her.  

Hensikten med bestemmelsene om konsekvensutredninger (KU) er å sikre at hensyn til miljø og 

samfunn blir tatt hensyn til under forberedelser av planer, og når det tas stilling til om, og på hvilke 

vilkår, planer kan gjennomføres. Det er opp til tiltakshaver selv å vurdere om planforslaget kommer 

inn under forskriften sitt virkemråde.  

En vil under gå igjennom punktene i forskrift om konsekvensutredninger og drøfte om planarbeidet 

for Strømsnes utløser krav om konsekvensutredning. Vurderingen blir gjort kronologisk, etter kapittel 

2 (§ 6, § 7 og § 8) i forskriften, hvor det går fram hvilke planer og tiltak som skal omfattes av 

forskriften. 
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I § 6 kommer plan for Strømsnes ikke inn under punkt a), b) og c) da planen ikke blir omfatta av tiltak 

i vedlegg I. 

 

I § 7 kommer plan for Strømsnes ikke inn under punkt a) og b) da planen ikke blir omfattet av andre 

lover enn plan- og bygningsloven. 

 

I § 8 kommer plan for Strømsnes ikke inn under punkt a) og b) da planen ikke blir omfattet av tiltak i 

vedlegg II eller tiltak som har vesentlige virkninger etter § 10 . 

 

Konklusjon: 

 

Planlagt tiltak i detaljreguleringsplan for Strømsnes er vurdert mot 

konsekvensutredningsforskriften og ikke funnet konsekvensutredningspliktig. Planforslaget vil ikke 

gi vesentlige negative virkninger for miljø og samfunn. 

 

Planprosessen og samarbeid / medvirkning (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav h, j og k) 

 

• Er det vesentlige interesser som berøres av planinitiativet?  

Ikke som vi er kjent med. 

• Hvilke offentlige instanser og andre interesserte skal varsles om planoppstart? 

Naboliste over grunneiere i og tilgrensende planområdet vil bestilles på ambita ellers vil alle 

de offentlige instansene det er krav om at skal varsles varsles. 

• Omtal prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 

naboer og andre berørte. 

Det vil i planprosessen bli vurdert om det skal legges opp til ytterligere medvirkning enn 

varsel om oppstart. Evt. nabomøter vil bli vurdert.  

 

 


