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Ansvarlige 
 

 
Fagkyndig 

Firma COWI AS 

Kontaktperson Jannicke Neteland Olsen 

E-post jaon@cowi.com 

Telefon  454 04 732 

 
Forslagsstiller 

Firma Haugland Næringspark AS 

Kontaktperson Jan Egil Berland 

E-post Jan.Egil.Berland@askoy.kommune.no 

Telefon 995 16 167 

Punktene videre i malen er hentet fra Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 
etter plan- og bygningsloven § 1, og er krav til innholdet i planinitiativet.  

Formålet med planen (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav a) 

• Hensikt med planen  

 

Arealet er i kommuneplanens arealdel avsatt til Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) nærmere 

bestemt Offentlig eller privat tjenesteyting (SOSI-kode 1160).  

 

Formålet med planen er å legge til rette for kommunens tekniske avdelinger, i tillegg til 

dagens brannstasjon. Det vil bli planlagt for ny bygningsmasse tilpasset formålet. Planen skal 

også tilrettelegge for dagens bussvirksomhet.  

 

• Fremtidig arealformål 

 

Aktuelle reguleringsformål er: 

 

Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 

o 1160 – Offentlig eller privat tjenesteyting  

o 1169 – Annen offentlig eller privat tjenesteyting  

 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

o 2071 – Kollektivanlegg 

o 2080 – Parkering 

o 2082 – Parkeringsplasser 

 

Det utelukkes ikke at også andre formål kan bli aktuelt.  

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

 

Det aktuelle området ligger i hovedsak innenfor gnr. 15, bnr. 275 i Askøy kommune, og har i 

dag tilkomst fra fv. 562 Ravnangervegen. Gnr. 15, bnr. 275 er på om lag 32 dekar. Området 
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ligger 2 km fra Ravnanger lokalsenter, og 7,5 km fra Kleppestø som er kommunesenter på 

Askøy.  

 

FIGUR 2: DET AKTUELLE OMRÅDE SIN PLASSERING I ASKØY KOMMUNE (KARTKILDE: GOOGLE MAPS). 

Forslag til varslingsområde er på ca. 32,5 dekar, og omfatter den delen av eiendom gnr. 15, 

bnr. 275 som er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, samt 

noe LNFR-areal mot øst. I tillegg er eksisterende vegareal med sideareal inkludert. En ønsker 

å se på om en mindre del av LNFR-arealet kan reguleres om til utbyggingsformål, samt 

vurdere behov for sikring av området og hensiktsmessig plassering av dette. Forslag til 

varslingsgrense er vist med stiplet lyseblå linje på figur 3.  

 

Resterende del av eiendom gnr.15, bnr. 275 som ligger innenfor område avsatt til LNFR-areal 

i kommuneplanens arealdel ansees ikke som aktuelt for ny utbygging. Arealet er derfor ikke 

inkludert i foreslått varslingsgrense. Eiendom 15/275 er vist med heltrukket mørkeblå linje på 

figur 3. 

 

Kleppestø 

Ravnanger Aktuelt område 
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FIGUR 3: KOMMUNEPLANENS AREALDEL. EIENDOMSGRENSE OG FORESLÅTT VARSLINGSGRENSE ER VIST 

(KILDE: PLANINNSYN, ASKØY KOMMUNE - 02.05.2019). 

 

FIGUR 4: OVERSIKT OVER GNR. 15, BNR. 275 (MARKERT GUL). FORESLÅTT VARSLINGSGRENSE VIST MED 

BLÅSTIPLET LINJE (KILDE: SE EIENDOM, KARTVERKET – 02.05.2019). 

• Beskrivelse av planområdet 

 

Dagens arealbruk 

Foreslått planområde inneholder i dag et bussdepot og en brannstasjon. Dagens leietakere er 

henholdsvis HFK Bussanlegg AS og Askøy kommune. Det står to bygninger på tomten i dag. I 

den største bygningen er det brannstasjon, samt driftsbygg for bussvirksomheten (vaskehall 

etc.). Den andre bygningen på tomten er et lager-/garasjebygg. Utenom disse to bygningene 

består tomten ellers i stor grad av harde/asfalterte flater. De harde/asfalterte arealene 

omfatter blant annet interne veger, manøvreringsareal, parkeringsplasser og 

oppstillingsplasser for busser. Den utbygde og asfalterte delen av eiendommen samsvarer 

med arealet som i kommuneplanens arealdel (KPA) er satt til offentlig eller privat 

tjenesteyting.  

Eiendomsgrense 

Fagerdalen 

Storhaugbrekka 

Fagerdalstjørna 

Forslag til varslingsgrense 

Fv. 562 
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FIGUR 5: SKRÅFOTO, TATT MOT NORD (KILDE: 1881). 

 

FIGUR 6: SKRÅFOTO, TATT MOT SØR (KILDE: 1881). 

Tilstøtende arealbruk 

Tilstøtende arealbruk er i hovedsak etablerte boligområder. Bebyggelsen langs 

Ravnangervegen er i bygd 7-20 meter fra vegkant. 

 

Boligarealene i nærområdet er i stor grad utbygd. Det ligger noe fremtidig boligareal som 

ikke er løst ut i øst, nærmere enden av vegen Storhaugbrekka (se figur 3 og 4).  

 

Vegen Fagerdalen, som går langs planområdets nordside, samt fortsettende skogsvei forbi 

Fagerdalstjørna, gir tilkomst til grøntområde i øst. Området øst for forslått varslingsgrense er 

avsatt til LNFR-areal i KPA. 
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FIGUR 7: OVERSIKT, ORTOFOTO. FORESLÅTT VARSLINGSGRENSE VIST MED BLÅSTIPLET LINJE (KILDE: 
PLANINNSYN, ASKØY KOMMUNE – 02.05.2019). 

Plansituasjon og føringer (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav g) 

• Forholdet til kommuneplanen: 

 

Kommuneplanens samfunnsdel 2015-2030, vedtatt 18.03.2015: 

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder blant annet en arealstrategi som skal vise 

sammenhengen mellom samfunnsutvikling og arealbruk. Strategien angir hovedprinsipper 

for arealforvaltningen i Askøy og skal være førende for neste rullering av arealdelen. 

Arealstrategien er delt inn etter satsingsområdene i samfunnsdelen for å tydeliggjøre 

hvordan mål og strategier må følges oppi konkret arealbruk. 

 

Arealstrategien sier blant annet at arbeidsplassintensive næringer primært skal plasseres i 

senterområder og nært kollektivknutepunkt. Arealstrategien sier også at arealkrevende 

næringer primært skal lokaliseres langs hovedvegnettet og utenfor senterområder og 

tettbygde strøk.  

 

 

Rullering av Kommuneplanen (KPA 2018-2030): 

Kommuneplanen er under rullering (KPA 2018-2030) og 06.06.2017 ble planprogram for 

rullering av KPA 2018-2030 fastsatt av Formannskapet. 

 

 

  

Fv. 562 

Fagerdalen 

Storhaugbrekka 

Fagerdalstjørna 
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Kommuneplanens arealdel 2012-2023 (KPA 2012-2023), vedtatt 13.12.2012 og revidert 

18.02.2016: 

I gjeldende kommuneplan, KPA 2012-2023, er området i hovedsak avsatt til nåværende 

offentlig eller privat tjenesteyting. Området grenser til nåværende boligbebyggelse, LNFR-

areal, og hovedveg. Langs fylkesvegen går en rød og gul støysone som berører deler av 

eiendommen. Rødprikket trasé indikerer gang-/sykkelveg. Forbi planområdet i vest, er det 

vist en fremtidig trasé for hovedveg, med rød linje. Se figur 8. 

 

For reguleringsplanen vil kommuneplanens krav til parkering gjelde. Kontor har, jf. KPA 2012-

2023, krav om 1 parkeringsplasser for bil og minst 0,5 parkeringsplasser for sykkel per 50 m² 

BRA. Minimum 5 % av bilparkeringsplassene skal være utformet og reservert for 

forflytningshemmede. Det er ikke satt bestemmelser i KPA til utnyttelse, byggehøyder, etc. 

for arealformålet offentlig eller privat tjenesteyting. 

 

Byggegrense mot fylkesveg 562 er 50 meter ifølge pkt. 7-1 i kommuneplanens bestemmelser. 

Dette sammenfaller med byggegrense gitt i Rammeplan for 2017-2020 (rapport nr. 542, 

Statens vegvesen) 1. I KPA 2012-2023 er det definert en ny trasé for hovedveg forbi 

planområdet, og ny veg er regulert i detaljreguleringsplan vedtatt i 2017.  

 

I temakart for grønnstruktur, KPA 2012-2023, er vegen Fagerdalen med fortsettende 

skogsveg opp mot Fagerdalstjørna, definert som en adkomstvei til grøntområde (overordnet 

grønnstruktur).  

 

 

FIGUR 8: KOMMUNEPLANENS AREALDEL. FORESLÅTT VARSLINGSGRENSE VIST MED BLÅSTIPLET LINJE (KILDE: 
PLANINNSYN, ASKØY KOMMUNE - 02.05.2019). 

  

 
1 https://www.hordaland.no/globalassets/for-hfk/veg-og-transport/rammeplan-avkoyrsler.pdf 

Fv. 562 

Fagerdalen 

Storhaugbrekka 

Fagerdalstjørna 
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• Forholdet til gjeldende reguleringsplaner 

 

Plan for Rutelagets boligfelt, Søre Haugland (planID 1247_71): 

Tilgrensende og delvis overlappende planområdet i sør, ligger plan for Rutelagets boligfelt, 

Søre Haugland. Reguleringsplanen ble vedtatt 17.04.1986. Planområdet er utbygd. 

 

Plan for Brattstien – Søre Haugland (planID 1247_157): 

Tilgrensende og delvis overlappende planområdet i nordvest, ligger plan for Brattstien – Søre 

Haugland. Reguleringsplanen ble vedtatt 13.05.2004. Planområdet er delvis utbygd. 

Reguleringsplanen regulerer en justert tilkomst til Fv. 562 for vegen Fagerdalen, som i dag 

munner direkte ut i Fv. 562. 

 

• Forholdet til pågående planarbeid i eller omkring planområdet. 

 

Detaljreguleringsplan for Fv. 562 Juvik- Ravanger (planID 1247_236): 

Vest for planområdet ligger detaljreguleringsplan for Fv. 562 Juvik- Ravanger, som ble vedtatt 

02.11.2017. På strekningen forbi planområdet er fylkesvegen planlagt i ny trasé. 

 

Plan for Teknisk beredskapssenters. Haugland, gnr 15/275 m.fl. (planID 1247_366): 

Det er registrert et pågående planarbeid for det aktuelle området.  

 

 

FIGUR 9: GJELDENDE REGULERINGSPLANER. FORESLÅTT VARSLINGSGRENSE VIST MED BLÅSTIPLET LINJE 

(KILDE: PLANINNSYN, ASKØY KOMMUNE - 02.05.2019). 

  

Fv. 562 

Fagerdalen 

Storhaugbrekka 

Fagerdalstjørna 

Pågående plan 366 

Plan 236 Plan 71 

Plan 157 
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Kort presentasjon av prosjektet / planidéen (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav c, d og e) 

 

Det er utført en overordnet områdeanalyse for området. Se eget vedlegg. 

 

Funksjonell og miljømessig kvalitet 
 

Vegstruktur  

Trafikkavvikling innenfor området, samt avkjørsler skal vurderes i planarbeidet. Eventuell regulering 

av tilgrensende veg vurderes i planarbeidet i samråd med vegmyndighetene.  

 

Hensynta Fagerdalen 

En bør holde avstand mot nord og vegen Fagerdalen, som er en adkomstvei til et viktig grøntområde i 

øst. 

 

Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 
 

I planen vil man legge til rette for eksisterende bruk og for fremtidig bruk.  

 

Eksisterende brannstasjon 

Eksisterende brannstasjon blir stående. Brannstasjonen ligger vegg i vegg med bygningsmasse som i 

dag benyttes av bussvirksomheten (se avsnitt under). Dagens bygningsmasse, som blant annet 

inneholder brannstasjon, har en grunnflate på om lag 2000 m² (BYA). På rundt 1000 m² av 

bygningens grunnflate er bygningsmassen etablert i to etasjer. Det antas at dagens bygningsmasse, 

som inneholde brannstasjon og bussvirksomhet, har en utnyttelse på rundt 3000 m² (BRA).  

 

Bussdepot 

Eksisterende bruk av området som bussdepot er planlagt videreført.  

Dagens bussdepot har plass til rundt 48 busser utomhus. I tillegg har bussvirksomheten en del areal 

innomhus, i bygningsmasse som ligger vegg i vegg med brannstasjonen.  

 

Ny bebyggelse inntil terreng, mot Storhaugbrekka 

Det legges til rette for ett eller flere nye bygningsvolum. Endelig mengde og utforming av nye 

bygningsvolum er ikke avklart. Sørlig del av det aktuelle området mener en tåler en høy 

utnyttelsesgrad, og en ser for seg at det her kan komme en bygningskropp med byggehøyde på rundt 

kote+51,0 moh. En bygningsflate i dette området kan være på opp mot 2500 m² (BYA). Dagens 

terreng ligger på rundt kote + 40,0 moh. En bygningskropp med tre etasjer over bakken, samt en 

parkeringsetasje under/delvis under bakken, vil i dette området kunne ha en teoretisk utnyttelse på 

opp mot 10 000 m² BRA (fire etasjer x 2500 m² BRA), men en antar at BRA blir lavere enn dette når 

en får detaljert bebyggelsen. 

 

Viser til skisser for mulig bebyggelse (utarbeidet av Norconsult), kalt "alternativ 3". Det antas at 

utnyttelsen på dette volumstudiet er på under 6000 m² BRA. Se utdrag fra volumstudie i figur 10 og 

11. 
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FIGUR 10: VOLUMSTUDIE, "ALTERNATIV 3". (UTARBEIDET AV NORCONSULT) 

 

FIGUR 11: VOLUMSTUDIE, "ALTERNATIV 3".  (UTARBEIDET AV NORCONSULT) 

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

 

Ivareta hensyn til landskap og natur 

Terrengets hovedform og høyder blir i hovedsak rettledende og avgrensende for tiltaket. 

Eksisterende terrengformer og grøntareal bør i hovedsak beholdes som buffer mot boligareal og som 

overgang til grøntområde i øst. Eksisterende grøntområder kan også fungere som koblingspunkt mot 
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lekeareal og stistruktur i sørøst. Ny bebyggelse bør ikke komme for nær vegen Fagerdalen, som er en 

gangveikobling mot viktig grøntområde. 

 

Plassering av ny bebyggelse 

Overordnet områdeanalyse konkluderer med at eventuell ny bebyggelse bør differensieres. I sør tåler 

tomten en tyngre utbygging enn i nord, da ny bebyggelse i sør vil bli skjermet av terrenget og ikke vil 

ligge i de viktigste synsfeltene for eksisterende boliger. (Se figur 12 og areal med mørkeblå og lyseblå 

skravur.) En vil i planforslaget legge opp til/tilstrebe ny bebyggelse i sør, mens bussdepot videreføres 

på areal i nord. 

 

 

FIGUR 12: UTSNITT FRA OVERORDNET OMRÅDETANALYSE. 

 

 

Utbedring av trafikkareal 

En oppstramming av arealer langs med hovedvegen vil virke positivt på trafikksikkerheten og 

opplevelsen av området. 

 

Positiv side ved utvikling av området 

Det vil være positivt å legge til rette for å utnytte dette arealet til nye arbeidsplasser, da arealet 

allerede er planert ut og bearbeidet, og delvis bebygd med store bygningsmasser. 

 

Mulige negative sider ved utvikling av området 

Det vil kunne oppleves som negativt for omkringliggende boliger at området, som i dag er relativt 

åpent, bli bebygget. Ny utbygging i området kan gi endrede utsikts- og solforhold for eksisterende 

boligbebyggelse. Ny utbygging vil også generere økt trafikk til området, som igjen kan gi økt støy og 

forurensing i området. 

 

En ny utbygging opp mot eksisterende grøntområder, vil kunne gi en reduksjon i opplevd attraktivitet 

og kvalitet på grøntområdene 
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En må i planarbeidet gjøre grep for å sikre at disse aspektene som kan virke negativt inn, blir vurdert 

og hensyntatt, slik at planforslaget sikrer en utbygging som hensyntar omgivelsene på en god måte. 

Samfunnssikkerhet (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav i) 

 

Forhold som kan være utfordrende i forhold til samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet, er listet opp 

under. 

• Overvann 

Det går en bekk fra Fagerdalstjørna mot sørvest, langs med vegen Fagerdalen. Planområdet 

består i dag av store harde/asfalterte flater. I planarbeidet skal det utarbeides en egen VA-

plan hvor det blant annet skal gjøres vurderinger knyttet til overvannshåndtering.  

 

• Støy 

Det er støy langs med fylkesvegen. Støysonene berører delvis areal hvor dagens brannstasjon 

står. Støysonen berører ikke areal hvor det er planlagt for ny bebyggelse.  

 

• Forurensing i grunnen 

Det er tidligere utført en miljøgeologisk grunnundersøkelse i området. Da det er påvist 

forurensning i massene på deler av eiendommen, må det i henhold til 

Forurensningsforskriftens kapittel 2 utarbeides en tiltaksplan før det kan graves i eller bygges 

på massene. Tiltaksplanen må blant annet inneholde en oversikt over utførte undersøkelser, 

en vurdering av risiko for forurensningsspredning både i forbindelse med arbeidet og ved 

fremtidig arealbruk, en beskrivelse av planlagt disponering av gravemassene og forslag til 

dokumentasjon på utført arbeid (sluttkontroll). Tiltaksplanen må godkjennes av Askøy 

kommune før arbeidet kan settes i gang.  

 

• Tilkomst og trafikkavvikling for store kjøretøy 

Brannstasjon på tomten må ha gode utrykningsforhold. I tillegg må en ivareta bussdepotet. 

 

• Trafikksikkerhet 

Temaet må vurderes, særlig for myke trafikanter langs Fv. 562 Ravnangervegen. 

 

• Skred 

Terrenget skrår bratt opp mot avsatt LNFR-areal i sørøst. Området ligger under marin grense, 

noe som kan indikere kvikkleire i grunnen, og som må undersøkes nærmere. 
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Vurdering i forhold til om tiltaket er omfattet av forskrift om 
konsekvensutredninger (jf. forskriftens §1, andre ledd bokstav l) 
 

Området er avsatt til offentlig eller privat tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, men en kan ikke 

se at det foreligger en konsekvensutredning av tiltaket. Vurdering av om tiltaket er omfattet av 

forskrift om konsekvensvurderinger er gjort i tabellene under. Konklusjonen etter gjennomgangen av 

§ 10, er at tiltaket ikke vil få vesentlige virkninger for miljø og samfunn og utløser derfor ikke krav om 

konsekvensutredning. Det vises til tabellene under for detaljer. 

 

Tabell 1 

Vurdering etter: Kapittel 2. Planer og tiltak som omfattes av forskriften 

  Aktuelt? Begrunnelse 

  Ja Nei  

§ 6 Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller melding 

a) kommuneplanens arealdel 

etter § 11-5 og regionale 

planer etter plan- og 

bygningsloven § 8-1, 

kommunedelplaner etter § 

11-1, og områdereguleringer 

etter § 12-2 når planene 

fastsetter rammer for tiltak i 

vedlegg I og II 

 

 x Planen er en detaljreguleringsplan, og blir derfor 

ikke omfattet av § 6 a). 

b) reguleringsplaner etter plan- 

og bygningsloven for tiltak i 

vedlegg I. Unntatt fra dette 

er reguleringsplaner der det 

konkrete tiltaket er 

konsekvensutredet i en 

tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i 

samsvar med denne tidligere 

planen 

 

 x Området er avsatt i kommuneplanens arealdel som 

offentlig og privat tjenesteyting, men en kan ikke se 

at det foreligger konsekvensutredning av 

arealbruken. En planlegger at avsatt formål skal 

videreføres. 

Det er vurdert om tiltakene i planen faller inn under 

Vedlegg I, punkt 24;  

"Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål med 

et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak 

omfattes av vedlegg II nr. 11j)." 

Reguleringsplanen skal legge til rette for at det kan 

etableres ny bebyggelse for offentlig eller privat 

tjenesteyting. I tidligere fase er det utarbeidet 

skisser for mulig bebyggelse, og en anser det ikke 

som sannsynlig at total utnyttelse i 
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reguleringsplanen vil komme over 15 000 m². 

Ettersom en planlegger for en mindre utbygging enn 

15 000 m² (BRA), vurderer en at tiltaket og planen 

ikke er omfattet av Vedlegg I. 

c) tiltak i vedlegg I som 

behandles etter andre lover 

enn plan- og bygningsloven. 

 x Tiltak i planen skal ikke behandles etter andre lover 

enn plan- og bygningsloven, og planen blir derfor 

ikke omfattet av § 6 c). 

  

§ 7 Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal konsekvensutredes, men ikke ha melding 

a) tiltak i vedlegg II som 

behandles etter energi-, 

vannressurs- eller 

vassdragsreguleringsloven 

 x Tiltak i planen faller ikke inn under Vedlegg II som 

skal behandles etter energi-, vannressurs- eller 

vassdragsreguleringsloven, og planen blir derfor ikke 

omfattet av § 7 c).  

b) planer og programmer etter 

andre lover som fastsetter 

rammer for tiltak i vedlegg I 

og II og som vedtas av et 

departement. 

 

 x Planen skal ikke avgjøres av et departement, og er 

derfor ikke omfattet av § 7 b). 

  

§ 8 Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø eller 

samfunn 

a) reguleringsplaner for tiltak i 

vedlegg II. Unntatt fra dette 

er reguleringsplaner der det 

konkrete tiltaket er 

konsekvensutredet i en 

tidligere plan og der 

reguleringsplanen er i 

samsvar med denne tidligere 

planen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

x 

 

 

x  

 

 

x 

 

Det har vært vurdert om tiltakene i planen faller inn 

under Vedlegg II, punkt 10 b) og/eller 11 j); 

 

10 a): "Utviklingsprosjekter for industriområder." 

Reguleringsplanen skal ikke regulere areal til 

industriformål, og punkt 10 a) er derfor ikke aktuelt. 

 

10 b): "Utviklingsprosjekter for by- og 

tettstedsområder, inkludert kjøpesentre og 

parkeringsanlegg." 

Området ligger ikke i by eller i tettstedsområde, og 

punkt 10 b) er derfor ikke aktuelt. 

 

11 j): "Næringsbygg, herunder kjøpesentre som 

ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål." 
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Reguleringsplanen skal legge til rette for at det kan 

etableres bygg for offentlig eller privat 

tjenesteyting, med tilhørende kontorfasiliteter. 

Området er avsatt til offentlig eller privat 

tjenesteyting i kommuneplanens arealdel, men en 

kan ikke se at det foreligger en konsekvensutredning 

av tiltaket. Planen og tiltakene vurderes opp imot § 

10 i forskriften, for å avgjøre om det er behov for 

konsekvensutredning. 

Vurdering etter § 10 følger i etterfølgende tabell. 

b) tiltak i vedlegg II som 

behandles etter en annen lov 

enn plan- og bygningsloven. 

 x Planen omfatter ikke tiltak i Vedlegg II som 

behandles etter en annen lov enn plan- og 

bygningsloven, og er derfor ikke omfattet av § 8 b). 
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Tabell 2 
 
Vurdering etter: § 10. Kriterier for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn 
 

Egenskaper ved planen eller tiltaket omfatter: 

a) størrelse, planområde 
og utforming 
 
 
 
 
 
 
 

Forslått varslingsområde er på ca. 32 dekar, og består i all hovedsak av 
harde og asfalterte flater. Varslingsområdet inkluderer i hovedsak areal 
som i dag er tatt i bruk til brannstasjon og bussdepot, samt vegareal. I 
tillegg har en tatt med et mindre skogsareal. På grunn av terrengform kan 
være aktuelt å ta i bruk deler av skogsarealet som byggeareal. I tillegg kan 
det være aktuelt med sikringstiltak på arealet. 
 
Området har vært planert, bebygget og tatt i bruk i lang tid. Det ser ut til at 
det har vært et bergverk i området (se ortofoto under fra 1965). Av 
ortofotoet kan en se at det har vært bygningsmasse i området i lang tid. 
 

 
Figur 13: Historisk ortofoto fra området (år 1965). (Kilde: 1881) 
 
I reguleringsplanen vil en legge til rette for at det kan etableres 
bygningsmasser med en utnyttelse på under 15 000 m² (BRA). Planens 
formål er å videreføre dagens arealbruk og tilrettelegge for etablering av 
mer offentlig/privat tjenesteyting med tilhørende kontorfasiliteter. 
 
En har til hensikt å tilpasse ny bebyggelse til dagens terrengformasjon med 
høydebegrensning. En vil vurdere om noe skogsareal, som er del av avsatt 
LNFR-areal, kan inngå i utbyggingsområdet. Dette vil kreve at en tar ut 
masser av en fjellskråning.  
 
Med bakgrunn i områdets historikk (planert og bebygd i lang tid) og 
planlagt bebyggelse sin plassering og høyde (bryter ikke vesentlig med 
terrengets hovedform) vurderer en ikke dette punktet til å være utløsende. 
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b) bruken av 
naturressurser, særlig 
arealer, jord, 
mineralressurser, vann 
og biologiske ressurser 
 
 

Ikke aktuelt. 
 

c) avfallsproduksjon og 
utslipp 
 

Ikke aktuelt. Veileder (KMD) beskriver at dette punktet omhandler 
uttak/utnyttelse av metalliske malmer og uorganiske energimineraler, avfall 
av metalliske malmer, samt utslipp av prioriterte miljøgifter.  
 
For øvrig kan planlagt arealbruk (brannstasjon) innebære forurensning av 
jord og vann ved vask av biler og utstyr, og ved øvelser. 
 
I planprosessen skal en gjennomføre en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-
analyse). ROS-analysen vil avdekke eventuell risiko og sårbarhet, og på 
bakgrunn av denne analysen må en sikre avbøtende tiltak der dette er 
nødvendig. I ROS-analysen må det blant annet sees på om det kan være 
noe utslipp fra drift av brannstasjon, og eventuelt hvordan en skal håndtere 
dette. 
 

d) risiko for alvorlige 
ulykker og/eller 
katastrofer. 
 
 

En kan ikke se av planen eller tiltakene kan føre til ulykker som har alvorlige 
konsekvenser for de omkringliggende omgivelser. 
 
Temaet vil bli behandlet videre i planarbeidet, i egen ROS-analyse. 

Lokalisering og påvirkning på omgivelsene omfatter en vurdering av om planen eller tiltaket kan 
medføre eller komme i konflikt med: 

a) verneområder etter 
naturmangfoldloven 
kapittel V eller 
markaloven § 11, 
utvalgte naturtyper 
(naturmangfoldloven 
kapittel VI), prioriterte 
arter, vernede vassdrag, 
nasjonale laksefjorder og 
laksevassdrag, objekter, 
områder og kulturmiljø 
fredet etter 
kulturminneloven 

Det er vurdert at planen og tiltakene ikke kommer i konflikt. 

Verneområde: 

Ingen aktuelle områder, jf. søk i Naturbase (kartlag "Vern"), 

Miljødirektoratet, 19.01.2021. 

Utvalgte naturtyper: 

Ingen aktuelle områder, jf. søk i Naturbase (kartlag "Naturtyper"), 

Miljødirektoratet, 19.01.2021. 

Prioriterte arter: 

Av de artene i Norge som er truet av utryddning, har tretten arter status 

som prioriterte etter naturmangfoldloven. Det er ingen registreringer i 

området. 

Jf. Miljøkommune og kartsøk i Artskart (Artsdatabanken), 19.01.2021. 

Vernede vassdrag: 

Ikke aktuelt. Det er ingen vernede vassdrag i Askøy kommune, jf. kartsøk i 

NVE sin kartdatabase (kartlag "NVE Verneplan for vassdrag"), 19.01.2021. 

Nasjonale laksefjorder og laksevassdrag: 
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Ikke aktuelt, jf. kartsøk i Miljøstatus (kartlag "Laksefjorder – nasjonale", 

19.01.2021. 

Objekt, område og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven: 

Ikke aktuelt, jf. kartsøk i Naturbase (kartlag "Kulturlandskap", 

"Kulturminner"), Miljødirektoratet, 19.01.2021. 

b) truede arter eller 
naturtyper, verdifulle 
landskap, verdifulle 
kulturminner og 
kulturmiljøer, nasjonalt 
eller regionalt viktige 
mineralressurser, 
områder med stor 
betydning for samisk 
utmarksnæring eller 
reindrift og områder som 
er særlig viktige for 
friluftsliv 
 
  

Det er vurdert at planen og tiltakene ikke kommer i konflikt. 

Truede arter eller naturtyper: 

Ikke aktuelt, jf. kartsøk i Miljøstatus (kartlag "Arter på land)", 19.01.2021.  

I Ravnangervegen i nærheten av foreslått varslingsgrense, er det gjort en 

registrering på karplanten "parkslirekne" langs veikant. Dette er ikke en 

truet art eller naturtype, men en fremmed art i kategori SE (svært høy 

risiko). Arten er plassert i kategori SE på grunn av et stort invasjonspotensial 

kombinert med stor negativ økologisk effekt. Det må i planarbeidet avklares 

om det må tas forholdsregler, dersom det er aktuelt med graving nær 

voksesteder til parkslirekne. 

Verdifulle landskap: 

Ikke aktuelt. Jf. Landbruksdirektoratet og kartsøk i Miljøstatus (kartlag 

"Kulturminner") og Naturbase, Miljødirektoratet (kartlag "Kulturlandskap", 

"Kulturminner"), 19.01.2021. 

Verdifulle kulturminner og kulturmiljø: 

Ikke aktuelt. Jf. Kommuneplanens arealdel 2012-2023 og NB!-registeret 

(Riksantikvaren), 19.01.2021. 

Nasjonalt eller regionalt viktige mineralressurser: 

Ansees ikke som aktuelt. Området er en tidligere myr som ble fylt ut ved 
etablering av anlegget. Det ble ikke utført fullstendig 
masseutskifting av myrmassene og det ligger derfor fremdeles et jordlag 
under fyllmassene (bestående av sprengstein). Jf. rapport for miljøgeologisk 
grunnundersøkelse (Mulitconsult). 
 
Områder med stor betydning for samisk utmarksnæring eller reindrift:  

Ikke aktuelt å vurdere i dette området. 

Områder som er særlig viktige for friluftsliv: 

Ikke aktuelt innenfor foreslått varslingsområde. Øst for foreslått 

varslingsområde (omtrent 250 meter i luftlinje unna) ligger et svært viktig 

friluftslivområde ("Dronningen – Askevatnet – Hopsvatnet"). 

Jf. kartsøk i Naturbase, Miljødirektoratet (kartlag "Friluftsliv "), 19.01.2021. 



19 
 

Vegen Fagerdalen med fortsettende skogsveg opp mot Fagerdalstjørna er 

definert som en adkomstvei til grøntområde (overordnet grønnstruktur), jf. 

temakart for grønnstruktur KPA 2012-2023. 

c) statlige 
planretningslinjer, 
statlige 
planbestemmelser eller 
regionale 
planbestemmelser gitt i 
medhold av plan- og 
bygningsloven av 27. juni 
2008 nr. 71 eller 
rikspolitiske 
bestemmelser eller 
rikspolitiske 
retningslinjer gitt i 
medhold av plan- og 
bygningsloven av 14. juni 
1985 nr. 77. 

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging: 

Retningslinjene har som mål å sikre at planlegging av arealbruk og 

transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 

ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. 

Planleggingen skal bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge 

til rette for verdiskaping og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 

livskvalitet. Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling av 

kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette 

for klima- og miljøvennlige transportformer. 

Planområdet ligger ca. 7,5 km fra Kleppestø sentrum m/rådhus, 

handlesenter, busstasjon, hurtigbåt m.m.. Det er kort avstand til Ravnanger 

lokalsenter (2 km). Planområdet ligger like ved fylkesveg og 

bussholdeplassen Haugland verkstedet. Reisetid mellom bussholdeplassene 

Haugland verkstedet og Kleppestø terminal er 12-17 minutter, og avganger 

skjer hver halvtime i rushtrafikken.  

Det er planlagt for en omlegging av dagens fylkesveg forbi området (jf. plan 

236), og det bli i ny situasjon omtrent 500 meter å gå til bussholdeplass i 

fylkesvegen. Den nye fylkesvegen vil avlaste dagens veg og gi bedre 

forhold/tilgjengelighet for kollektiv, sykkel og gange.  

I Regional areal- og transportplan for bergensområdet 2017-2018 er 
området definert som et "C1-område" i ABC-kart for bergensområdet – det 
vil si at området har god tilgjengelighet for bil og tungtrafikk (inntil 1 km til 
overordnet veg).  
 
Arbeidsplassene som planen tilrettelegger for ligger i gangavstand til 
boligområder, sykkelavstand til et større omland og er tilgjengelig med 
kollektivtransport. Plasseringen vurderes ikke å være i strid med samordnet 
areal- og transportplanlegging 
 
 

d) større omdisponering 
av områder avsatt til 
landbruks-, natur- og 
friluftsformål, samt 
reindrift eller områder 
som er regulert til 
landbruk og som er av 
stor betydning for 
landbruksvirksomhet 

Ikke aktuelt.  

Arealet er i hovedsak avsatt til bebyggelse og anlegg, jf. kommuneplanens 

arealdel 2012-2023. Det er foreslått at en tar med et mindre LNFR-areal 

mot øst, for å se på hensiktsmessig avgrensning og eventuelt en mindre 

omregulering fra LNFR-areal til utbyggingsformål. En vil også vurdere 

sikringstiltak og plassering av disse. En vurderer at slike mindre justeringer 

ikke vil være utløsende. 

e) økt belastning i 
områder der fastsatte 
miljøkvalitetsstandarder 
er overskredet 

Ikke aktuelt. 

Dersom en plan eller et tiltak kan medføre overskridelse av grenseverdier 

for økologisk og kjemisk tilstand, vil dette normalt utløse 
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konsekvensutredning. Dersom grenseverdiene for god økologisk og kjemisk 

tilstand er overskredet slik at det økologisk og/eller kjemisk tilstand 

allerede er dårlig, bør virkningen av plan og tiltak konsekvensutredes. 

Det går i dag et avløp fra planområdet og ned til Hauglandsosen ved 

Hauglandshella. Hauglandsosen, kystvannet i vest, har moderat økologisk 

tilstand og dårlig kjemisk tilstand (jf. Miljøstatus og Vann-nett, 19.09.2019). 

Avløpsledning og utslipp i Hauglandsosen er allerede omfattet av 

forurensingsforskriften. Det foreligger utslippstillatelse for dagens 

avløpsanlegg. I planarbeidet vil det bli utarbeidet en VA-rammeplan som 

blant annet vil fange opp avløpsproblematikken. 

En vurderer at dette punktet ikke vil være utløsende. 

f) konsekvenser for 
befolkningens helse, for 
eksempel som følge av 
vann- eller 
luftforurensning 

Tiltaket vil gi noe trafikk til området, men ikke i den grad at det vil føre til 

vesentlig luftforurensing og/eller støyplager. 

g) vesentlig forurensning 
eller klimagassutslipp 

Ikke aktuelt. 

Dersom en plan eller et tiltak kan føre til at miljøtilstanden i 

vannforekomsten, inkludert kjemisk tilstand i sedimentet, kan bli forringet 

fra en tilstandsklasse til en annen, eller allerede er dårligere enn god, vil det 

normalt utløse konsekvensutredning (jf. veileder, KMD). Hauglandsosen har 

moderat vannkvalitet (jf. Vann-Nett, 19.09.2019). 

Ved endring av arealplaner som berører allerede forurensede områder eller 

områder med mistanke om forurenset grunn, vil det normalt gi 

konsekvensutredning (jf. veileder, KMD). Det er forurenset grunn i 

planområdet (jf. Miljøstatus, 19.09.2019, og rapport for miljøgeologisk 

undersøkelse (Multiconsult, 2016)).  

Håndtering av eksisterende forurenset grunn blir tilstrekkelig ivaretatt i 

forurensingsloven. Det vil bli stilt krav til utarbeiding av tiltakskrav i 

reguleringsplanens rekkefølgekravbestemmelser. 

En vurderer at dette punktet ikke vil være utløsende.  

h) risiko for alvorlige 
ulykker som en følge av 
naturfarer som ras, skred 
eller flom. 

Det er ingen registrert fare for jord-, flom-, snø- eller steinsprang i området, 
jf. søk i aktsomhetskart fra NVE, 04.09.2019. 
 
Det er noe fjellsider innenfor foreslått varslingsområde, men ingen av 
partiene er brattere enn 27 grader, jf. NVE sitt bratthetskart, 04.09.2019. En 
må i planprosessen avklare hvor bratte disse partiene er, og om det er 
behov for en utredning knyttet til skredfare. 
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Planprosessen og samarbeid / medvirkning (jf. forskriftens §1, andre ledd 

bokstav h, j og k) 
 

• Interesser som vil kunne berøres av planinitiativet er; naboer i omkringliggende 

boligbebyggelse, brannstasjonen, friluftsinteresser. 

• Av offentlige instanser og andre interesser kan det være aktuelt å varsle; Fylkesmannen i 

Hordaland, Fylkeskommunen i Hordaland, Statens vegvesen, Skyss, BKK, Norges vassdrags- 

og energidirektorat (NVE), aktuelle kommunale etater i Askøy kommune, turlag og 

friluftsorganisasjoner på Askøy, m.fl. 

• Det er ikke laget en plan for samarbeid og medvirkning foreløpig, utover det som er krav i 

ordinær planprosess. Det kan bli aktuelt å ha et eget opplegg for medvirkning og involvering 

av naboer som bor i nærheten av planområdet. 


