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1 Sammendrag 

2 Bakgrunn  

2.1 Hensikten med planen 

Dette området har tidligere vært planlagt utbygd med fritidsboliger, rorbuer, naust, små-
båthavn m.m. etter en godkjent bebyggelsesplan, men disse planene har ikke blitt reali-
sert. Nå ønsker en ny utbygger å bygge ut området med konsentrert fritidsbebyggelse, og 
det er derfor nødvendig å gjennomføre en detaljreguleringsprosess for å kunne gjennom-
føre disse planene. 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller for detaljplanen er nå North Investor AS som har overtatt prosjektet fra 
Gondolin AS som begge har adresse Lysaker. Gondolin AS er engasjert i store hytteut-
bygginger til fjells, men dette er det første hyttefeltet de er engasjert i som ligger ved kys-
ten.  

Gondolin AS har opsjonsavtale med grunneier Bjarne Andreas Iversen om å få kjøpe om-
rådet.  

        Engasjert plankonsulent er Ha-Plan AS v/ siv.ing. Hallgeir Wuttudal. 
  



Detaljplan for fritidsbebyggelse på Hellandshamna – planbeskrivelse
  5 

Ålesund kommune – Ha-plan AS 

2.3 Tidligere vedtak i saken 

Forslagsstiller, arkitekt, entreprenør m.fl. har hatt oppstartmøte med Haram kommune 
25.09.2019 der det ble avklart at de kunne søke om løyve til oppstart av privat regulering 
for dette området. 

Fast utval for plansaker i Haram kommune har i sak 047/19 gitt løyve til å starte detaljre-
gulering av gbnr. 384/132. 

2.4 Utbyggingsavtaler 

Ingen utbyggingsavtale er inngått.  
 

2.5 Krav om konsekvensutredning?  
Haram kommune skriver i referat fra oppstartmøte 25.09.2019 at det ikke er krav om 
konsekvensutredning. 

3 Planprosessen 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, ev. planprogram 
Oppstart av detaljregulering er varslet i brev til naboer og offentlige organer i brev da-
tert 21.10.2019, samt annonsert i lokalavisa Nordre og lagt ut på hjemmesida til Haram 
kommune. 
Kommunen har ikke stilt krav om utarbeiding av planprogram. 

4 Planstatus og rammebetingelser  

4.1  Overordnede planer  
 Kommunedelplan for Brattvåg-Helland-Hildre og forslag til kommuneplanens  

arealdel. 
Planområdet er avsatt til fritidsboliger på begge disse planene. 
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Kommunedelplan for Brattvåg-Helland-Hildre. Planområdet er farget brunt. 
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Forslag til ny arealdel av kommuneplanen som har vært ute til 2. gangs høring. 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner og bebyggelseplan 
Det meste av planområdet er ikke regulert i dag, men området har en godkjent plan kalt 
«Bebyggelseplan for Hellandshamna» der dette området er detaljert planlagt med veger, 
naust, hytter, rorbuer, småbåthavn m.m. 
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Bebyggelse- og reguleringsplaner for området. 
 
  

4.3 Tilgrensende planer 
Tilgrensende planområde mot nord er regulert til rorbuer, fritidsboliger og naust. 
Området mot sør og øst er avsatt til friluftsområde på gjeldende kommunedelplan. 

4.4 Temaplaner 
Det er ingen kjente temaplaner innenfor planområdet som er relevante. 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  
Ingen spesielle er aktuelle her. 

5 Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 
 Beliggenhet  
Planområdet ligger ved Hellandshamna ved Brattvåg på østsida av Samfjorden. 
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Planområdet ligger nordøst for Brattvåg. 
 
 Avgrensning og størrelse på planområdet 
Planområdet er på knapt 22 dekar inkl. sjøareal. 

5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
Planområdet er stort sett tilgrodd med løvtre, busker og annen vegetasjon. Tilstøtende 
område mot nord er i ferd med å bli ubygget med rorbuer og naust. Området mot sør og 
øst ved Naustvågen er delvis opparbeidet som friområde. 

5.3 Stedets karakter 
 Struktur og estetikk/byform  
Planområdet framstår stort sett som uberørt naturområde.  
 
 Eksisterende bebyggelse 

Ved den kommunale vegen Hellandshamna ligger en gammel låvebygning. Det står 
også 2 gamle vinsjhus inntil planområdet fra den tiden nabotomten ble benyttet til 
båtbygging. Mot nord er det på gang utbygging av rorbuer og naust. Lenger mot 
nord ligger en etablert havn med næringsbygg langs havnen. 

 

5.4 Landskap  
 Topografi og landskap 

Kupert område med busker og vegetasjon. Strandsonen består av steinfjøre og noe  
svaberg. 

 Solforhold 
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Gode solforhold. 
 Lokalklima 
Normalt lokalklima for området. Ikke spesielt vindutsatt. 
 Estetisk og kulturell verdi 
Ingen spesielle. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
Ingen spesielle kjente kulturverdier innenfor planområdet. 
På Grøtholmen vest for planområdet ligger 2 arkeologiske lokaliteter. 

5.6 Naturverdier  
Ingen spesielle kjente naturverdier. 

5.7 Rekreasjonsverdi/rekreasjonsbruk, uteområder 
Planområdet er stort sett tilvokst og vanskelig tilgjengelig og således ikke mye benyttet til 
rekreasjonsbruk. 

5.8 Landbruk 
Området er ikke benyttet til landbruk i dag. 

5.9 Trafikkforhold 
 Kjøreatkomst  
Det er regulert vegtilkomst til planområdet fra nord. 
 Vegsystem 
Kommunal veg til havn, industriområde, fritidsboliger og naust på nordøstsida av  
planområdet. 
 Trafikkmengde 
Lite trafikk i dag. Noe tungtrafikk til bedriftene langs hamna. 
 Ulykkessituasjon 
Lite ulykkesutsatt område. 
 Trafikksikkerhet for myke trafikanter 
Det er ikke utbygget gangveger i området, men kommunal veg og andre private og  
felles veger har liten trafikk. 
 Kollektivtilbud 
Ikke kollektivtilbud langs den kommunale vegen, men noen bussruter langs  
fylkesvegen i gangavstand (ca. 700 m) fra planområdet. 

 

5.10 Barns interesser 
I Naustvågen like øst for planområdet er det opparbeidet område for sosiale treff, leik og 
andre friluftsaktiviteter. 

5.11 Sosial infrastruktur 
 Skolekapasitet 
Barneskole, ungdomsskole og videregående skole ligger i Brattvåg ca. 12 km fra plan-

området. 
 Barnehagedekning 
Flere barnehager i Brattvåg. 
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5.12 Universell tilgjengelighet 
Utbyggingen vil bli planlagt for å legge til rette for dette. 

5.13 Teknisk infrastruktur 
 Vann og avløp 
Hovedvannledning med brannkum ved kommunal veg Hellandshamna, samt framlagt 
vannforsyning til nye rorbuer som Havnes AS bygger på nordsiden av planområdet.  
Havnes og Gjendemsjø Seafood har etablert slamavskilleranlegg og utslippsledning like 
nord for planområdet. 
 Trafo 
Det er trafo også like ved den kommunale vegen Hellandshamna. Det er også framlagt  
strømforsyning (400 V) til rorbuene til Havnes fra denne.  
 Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme m.m. 
Det er ikke kjent at det er etablert annen strømforsyning enn fra strømnettet. 

5.14 Grunnforhold 
 Stabilitetsforhold 
Ingen kjente problemer med grunn i området. Det er mye fjell i dagen og fjell med  
tynt vegetasjonsdekke. 
 Ledninger 
Ingen kjente ledninger i planområdet. 
 Evt. rasfare 
Ingen rasfare. 

 

5.15 Støyforhold 
Det er ingen spesielle støykilder i området. 

5.16 Luftforurensing 
Ingen spesielle luftforurensingskilder i nærheten. 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  
 Kapasiteten for slokkevann må vurderes. 
 Havnivåstigning og stormflo må vurderes. 

5.18 Næring 
Planområdet omfatter ikke områder for næringsareal.  

5.19 Analyser/ utredninger 
Ingen spesielle er aktuelle. 

6 Beskrivelse av planforslaget 

6.1 Planlagt arealbruk 

6.1.1 Reguleringsformål 
Innenfor planområdet er det regulert areal til: 
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 Konsentrert fritidsbebyggelse. 
 Frittliggende fritidsbebyggelse. 
 Uteoppholdsareal. 
 Renovasjonsanlegg. 
 Kjøreveg. 
 Annen veggrunn – tekniske anlegg. 
 Parkering. 
 Badeplass/-område. 
 Friluftsformål. 
 Badeområde (i sjø). 
 Friluftsområde i sjø og vassdrag. 

6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål 

6.2.1 BFK-1 
Dette området er planlagt benyttet til 14 stk. fritidsboliger totalt. Disse er planlagt fordelt på 3 
rekker med 5 og 4 stk. 

6.2.2 BFF-1 
Dette området er planlagt benyttet til frittliggende fritidsbebyggelse.  

6.2.3 f_ BUT-1 
Dette området er planlagt benyttet til felles uteoppholdsareal for fritidsboligene. 

6.2.4 f_ BUT-2 
Dette området er planlagt benyttet til felles uteoppholdsareal for fritidsboligene og besøkende 
til området. På området skal det etableres trebrygge for opphold og vandring langs sjøkanten. 
Det kan også tilrettelegges for korttidsfortøyning av småbåter langs bryggekanten. 
 

 
Illustrasjon av brygge og fortøyningsplass for småbåter (Fylling og Bjørge Bygg AS). 
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6.2.5 BRE-1 
Dette området er planlagt benyttet til oppstilling av konteinere for avfall.  

6.2.6 o_ SKV-1 
Dette er eksisterende kommunal veg ved planlagt renovasjonsområde. 

6.2.7 o_ SVT-1 
Dette er annen offentlig veggrunn ved renovasjonsområdet. 

6.2.8 f_ SKV-1 og f_SKV-2 
Dette er tilkomstveger til fritidsboligene, samt også tilkomst til badeplass og friluftsområde på 
Grøtholmen. 

6.2.9 f_ SVT 
Dette er annen veggrunn langs felles veger. 

6.2.10 f_ SPA-1 
Dette er en parkeringsplass primært tiltenkt parkering for bevegelseshemmede besøkende til 
Grøtholmen. 

6.2.11 f_GB-1 
Dette er landareal som skal opparbeides og tilrettelegges for soling og badeaktiviteter. 

6.2.12 LF-1, LF-2, LF-3, LF-4 og LF-5. 
Dette er areal som kan benyttes til friluftsformål av alle som ønsker det. 

6.2.13 VB-1 
Dette er sjøareal som skal tilrettelegges for badeaktiviteter. 

6.2.14 VFV-1 
Dette er sjøareal som skal nyttes til friluftsformål. Det skal bygges en enkel bro fra fastlandet 
til bade- og friluftsområdet på Grøtholmen. 
 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

6.3.1 Bebyggelsens høyde 
Gesimshøyden skal ikke overstige 4,5 m for bygninger med vanlig saltak, og mønehøyde ikke 
over 6,5 m. 

6.3.2 Grad av utnytting  
 Maks. %-BYA er satt til 50%.  

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 
På området BFK-1 er det planlagt bygget 14 fritidsboliger. Fritidsboligene er planlagt sam-
mensatt i rekker på 4 og 5 boliger. 
Antall fritidsboliger på området BFF-1 er foreløpig antatt å bli ca. 4 stk. 
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Illustrasjon av aktuell utføring av fritidsbebyggelse fra Fylling og Bjørge Bygg AS. 
 

6.4 Boligmiljø/bokvalitet 
Nærområdet er under utvikling fra å være et område med blanding av industriaktiviteter,  
uberørt natur og litt jordbruksdrift til å primært bli et område med fritidsboliger og friluftsak-
tiviteter. 

6.5 Parkering 
 Antall parkeringsplasser  
Parkeringsplasser skal etableres på tomtene. Det er krav om minimum 1  
parkeringsplass for bil pr. boenhet. 

6.6 Tilknytning til infrastruktur  

6.6.1 Vann og avløp. 
Hovedledning for vann og brannkum ved den kommunale vegen Hellandshamna kan  
tilknyttes.  
Spillvann kan ledes til egen slamavskiller og pumpes til Havnes og Gjendemsjø Seafood sitt 
anlegg på nordsiden av planområdet. 
Området ligger rett ved sjøen slik at drens- og overvann enkelt kan ledes dit. 
 

6.6.2 Strøm og fiber. 
Strøm og fiber vil bli utført etter plan utarbeidet av Nordvestnett. Tilknytting kan gjøres ved 
trafo ved kommunal veg eller fra området til Havnes dersom det har nok kapasitet. 
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6.7 Trafikkløsning 

6.7.1 Kjøreatkomst 
 Tilknytning til overordnet vegnett 
Tilkomst til området er planlagt fra regulert veg på nordsida av planområdet. 

6.7.2 Utforming av veger 
 Bredde og stigningsforhold 
Kjørevegene er planlagt med totalbredde 4,0 m inkl. vegskulder og 2,0 m annen  
veggrunn – tekniske anlegg på begge sider av vegen slik at totalt vegareal får en bredde  
på 8,0 m.  
Alle vegene innenfor planområdet vil få stigningsforhold langt under anbefalte grenser i  
vegnormalene. 

6.7.3 Krav til samtidig opparbeidelse 
Tilkomstvegen må opparbeides samtidig med at det blir gitt igangsettingsløyve for 
bygging av fritidsboliger. 

6.7.4 Tilgjengelighet for gående og syklende 
Gående og syklende kan benytte lokalveger med lite trafikk som tilkomst til området 
for fritidsboliger og til friluftsområde og badeplass på Grøtholmen. 

6.7.5 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 
Felles veger skal eies og driftes av eierne av fritidsboliger i fellesskap. 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 
Det er ikke regulert nye offentlige anlegg innenfor planområdet. Det er ikke planlagt tiltak på 
eksisterende kommunal veg Hellandshamna. 

6.9 Miljøoppfølging 
 Miljøtiltak 
Det er antatt at det ikke er nødvendig med spesielle miljøtiltak innenfor planområdet. 

6.10 Universell utforming  
Det står i planbestemmelsene at: «Planlegging og utbygging skal basere seg på prinsip-
pet om universell utforming/tilgjengelighet for alle (jf. pbl. § 1-1)». 
 
Det er planlagt parkeringsplass tilrettelagt for bevegelseshemmede midt i planområdet. 
Der vil det være universell tilkomst til fritidsboliger, friluftsområder, badeplass, uteopp-
holdsareal m.m. 

6.11 Uteoppholdsareal 
 Privat og felles uteoppholdsareal 
Private uteoppholdsareal er planlagt på alle tomtene. Det er også regulert et sentralt  
område til felles uteoppholdsareal (f_BUT-1) og fellesareal for vandring eller opphold 
langs sjøkanten (f_BUT-2). 
 Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal 
Det er planlagt delvis skjerma private uteoppholdsareal på alle tomtene.  
Dette gjelder det meste av utearealet på tomtene.  
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Felles uteoppholdsareal (f_BUT-1) kan nyttes til sosiale treff, leik og sportsaktiviteter.  
Det må settes opp gjerde eller annen sikring mot fjellskjeringen mot øst. 
 Leikeplasser 
Det er ikke regulert inn leikeplass på området. 
 Begrunnelse for ev. avvik fra vedtekter/normer 
Ingen spesielle avvik fra kjente normer. 
 Ivaretakelse av eksisterende og ev. ny vegetasjon 
På området for uteopphold kan det planeres og etableres ny vegetasjon på deler av  
området. 
 Offentlige friområder 
Ikke regulert inn offentlige friområder. Badeplassområdet kan om ønskelig overtas  
av kommunen. 
 Arealstørrelse 
Felles uteoppholdsareal er på 1390 m2 totalt. 
 Turveier 
Det kan ryddes for krattskog og etableres turveger i områdene for friluftsformål slik  
at områdene blir tilgjengelige. 
 Atkomst og tilgjengelighet 
Felles uteoppholdsareal, badeplass og friluftsområder vil bli lett tilgjengelige fra  
etablerte nye veger og stier. 
 Sesongbruk 
Både felles uteoppholdsareal og uteareal på tomtene kan tilrettelegges for helårsbruk. 
 Andre uteoppholdsarealer 
Badeplassområde på Grøtholmen. 
 Krav om utomhusplan og rekkefølgebestemmelse 
Kommunen kan stille krav om bindende situasjonsplan for hele eller deler av  
området for konsentrerte fritidsboliger.  
Før det gis brukstillatelse til første fritidsbolig skal det dokumenteres at badeplass, bru 
til Grøtholmen og stier i friluftsområdene er ferdig opparbeidet.  

 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger 
Det er ikke landbruksdrift i området som blir berørt av planlagt utbygging. 

6.13 Kollektivtilbud 
Det er noen bussruter på hverdager ved fylkesvegen ca. 700 m fra planområdet. 

6.14 Kulturminner 
 Løsninger i forhold til kulturminner 

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Utbygging iht. denne planen vil etab-
lere tilkomst til gravrøysene på Grøtholmen. 

6.15 Sosial infrastruktur  
Helland har ingen butikker, kafeer eller offentlige kontor. Disse er samlet i nærmeste bydels-
senter som er Brattvåg ca. 12 km fra planområdet. 

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett 
Det er laget et forprosjekt for teknisk plan som er vedlagt. 
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Kartutsnitt fra forprosjekt for teknisk plan.  
 
Vann: Brattvåg vassverk har hovedledning for vann ved den kommunale vegen som kan til-
knyttes.  
Det er antatt at vannledning kan legges i tilkomstvegen fram til fritidsboligområdet. 
 
Spillvann: Spillvannet er planlagt leda til slamavskiller og pumpet til Havnes og Gjendemsjø 
Seafood sitt anlegg i Hellandshamna. 
 
Overvann: Området ligger rett ved sjøen slik at drens- og overvann enkelt kan ledes dit. 
 
Strøm og fiber: Strøm og fiber vil bli utført etter plan utarbeidet av Nordvestnett. Tilknytting 
kan gjøres ved trafo ved kommunal veg eller fra området til Havnes dersom det har nok kapa-
sitet. 
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6.17 Plan for avfallshenting 
Det er regulert et område ved den kommunale vegen Hellandshamna for plassering av felles 
konteinere for avfall fra planområdet og annen fritidsbebyggelse i nærområdet. Vegene blir 
bygget etter Årim sine krav til bredde, snuhammer o.l. slik at slamavskilleren blir tilgjengelig 
for tømming. 

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 
Slokkevann: Det er antatt at det blir etablert hydrant(er) eller brannkum(mer) ved området for  
fritidsboliger iht. til krav fra Ålesund brannvesen. Vegene vil bli opparbeidet til å tilfredsstille 
tekniske krav fra brannvesenet. 

6.19 Rekkefølgebestemmelser 
Det blir ikke gitt brukstillatelse for nye fritidsboliger før tilkomstvegene er opparbeidet. Ut-
bygging kan gjennomføres ved bruk av regulerte traseer med anleggsvegstandard. 
 
Før det gis brukstillatelse til første fritidsbolig skal det dokumenteres at badeplass, bru til 
Grøtholmen og stier i friluftsområdene er ferdig opparbeidet.  
 

7 Konsekvensutredning 
7.1 Haram kommune har gjort en grundig vurdering av dette i referatet fra oppstartmøtet for 
planen og konkludert med at planen ikke trenger å bli konsekvensutredet. 
 

8 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

8.1 Overordnede planer 
Planforslaget medfører ikke vesentlige virkninger/ konsekvenser for overordnede planer. 

8.2 Landskap 
Planlagt utbygging iht. til denne planen medfører at en langt mindre del av eksisterende land-
skap blir berørt enn det som var planlagt etter gjeldende utbyggingsplan. Dette gjelder spesielt 
på Grøtholmen der det var planlagt bygging av naust og småbåthavn som krevde kjøreveg/ 
bru til holmen. Hele området LF-1 var også på den planen planlagt til fritidsboliger. Nå blir 
bygging av fritidsboliger på dette området redusert til nordsiden av dette høydedraget.  
Som avbøtende tiltak for privatisering av strandsona blir det tilrettelagt for vandring og besøk  
langs sjøkanten ved BFK-1. I tillegg blir det etablert badeplass på Grøtholmen og tilrettelagt 
med stier i friluftsområdene. 

8.3 Stedets karakter 
Planlagt utbygging langs sjøkanten vil stå i stil med pågående utbygging av rorbuer og store 
naust nordsida av planområdet og bidra til at området framstår som et moderne fritidsbolig-
område. 

8.4 Byform og estetikk 
Denne planen vil bidra til en mer lik byggestil på området med rekker av fritidsboliger og 
naust som er omgitt av både uberørte og bearbeidede friluftsområder. 
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8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi 
En kjenner ikke til at vesentlige kulturminner eller kulturmiljø blir berørt av planen. Planlagt 
utbygging vil bidra til å forbedre tilgjengeligheten til gravrøysene på Grøtholmen.  

8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
Planområdet har vært disponert til utbyggingsformål i lang tid. 
Det er ikke kjent at viktige arter eller naturtyper blir berørt av planen. 

8.7 Rekreasjonsinteresser/rekreasjonsbruk 
Denne planen tilrettelegger større områder til rekreasjonsbruk enn tidligere planer. En spesiell 
forbedring i forhold til tidligere planer er at hele Grøtholmen blir tilrettelagt for bading og an-
net friluftsliv. 

8.8 Uteområder 
Utbygging av regulerte veger og stier vil gjøre tilgjengeligheten til omliggende rekreasjons-
områder sterkt forbedret. 

8.9 Trafikkforhold 
 Vegforhold 
Planlagte veger vil få lite trafikk ettersom det ikke blir tilrettelagt for annen parkering 

enn på tomtene og en liten parkeringsplass for bevegelseshemmede. 
 Trafikkøkning/reduksjon 
Denne utbyggingen er redusert i forhold til tidligere planer, og vil medføre mindre tra-

fikk på grunn av at både naustområde og småbåthavn er tatt ut av planen. 
 Kollektivtilbud 
Planen medfører ikke vesentlig trafikkøkning på eksisterende kollektivnett ved  
fylkesvegen.  

8.10 Barns interesser 
Det er planlagt opparbeidet badeplass, brygge for vandring, uteoppholdsareal m.a. tilrettelagt 
for leik og veger og stier for forbedring av tilgjengeligheten til friluftsområdene i nærheten. 

8.11 Sosial infrastruktur 
 Skole- og barnehagekapasitet 
Utbyggingen gjelder fritidsboliger og berører således ikke skole- og  
barnehagekapasiteten i området. 

8.12 Universell tilgjengelighet 
Fritidsboliger, uteoppholdsområde, veger og badeplass kan opparbeides universelt tilgjenge-
lige. 

8.13 Energibehov – energiforbruk 
Planen omfatter ca. 18 fritidsboliger slik at dette ikke vil ha stor effekt på energiforbruket i 
området. 

8.14 ROS 
 Rasfare 
Området ligger utenfor aktsomhetsområde for ras. 
 Flomfare 
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Fritidsboligene langs strandkanten må bygges slik at en unngår skade på grunn av 
stormflo og havnivåstigning. Beliggenheten til fritidsboligene gjør at de blir beskyttet mot 
havbårer ved eksisterende fylling og planlagt bro til Grøtholmen. 
Veger og bygninger må plasseres på så høgt nivå og elles skjermes slik at en unngår skader 
ved stormflo.  
Sikkerhetsklasse mot stormflo, TEK17 §7-2:  
Fritidsboliger er plassert i sikkerhetsklasse 2 som har 1:200 årlig sannsynlighet for flom. 
I temaheftet «Havnivåstigning og stormflo» fra DSB er det i tabell 6 beregnet nivå for storm-
flo og havnivåstigning for Haram (Brattvåg). Nivå iht. NN2000 med returperiode 20 år er 
oppgitt slik: 
Returnivå stormflo  170 cm + havnivåstigning 76 cm – 5 cm (kartgrunnlag NN2000) = 241 
cm som opphøyd til nærmeste 10 cm blir 250 cm. 
For 200 års periode er returnivået for stormflo oppgitt til 188 cm + havnivåstigning 76 cm – 5 
cm (kartgrunnlag  NN2000)=259 cm som opphøyd til nærmeste 10 cm blir 260 cm. 
Veger: Lavtliggende veger må bygges slik at de tåler å bli påført krefter fra stormflo og  
bølger. Minimumsnivå for veger i området er satt til kote 2,75.  
Minimum gulvnivå for fritidsboligene er satt til kote 3,0.  

 
 Vind 
Planområdet er ikke spesielt vindutsatt. 
 Støy 
Utbyggingen vil ikke medføre vesentlige støy til omgivelsene utenom litt anleggsstøy  
i byggeperioden. 
 Luftforurensning 
Planen vil ikke medføre spesiell forurensing til luft. 
 Forurensning i grunnen 
Planen vil ikke medføre forurensing av grunnen. 
 Beredskap og ulykkesrisiko 
Planen vil ikke medføre krav om økt beredskap eller øke ulykkesrisikoen i området. 

8.15 Jordressurser/landbruk 
Planområdet er ikke egnet til landbruksformål. Det er allerede godkjent til utbyggingsformål 
slik at denne planendringen ikke medfører konsekvenser for jordressurser/landbruk. 
 

8.16 Teknisk infrastruktur 
 Vann og avløp 
Vannforsyning og spillvann kan tilknyttes til eksisterende anlegg som har nok kapasitet. 
 Trafo 
Det er fremlagt strømforsyning til rorbuene som Havnes er i gang med å bygge ut.  
Dersom disse ledningene har nok kapasitet kan en koble seg til der. Alternativt kan  
en knytte seg til nettstasjonen like øst for planområdet. 

8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Det er antatt at utbyggingen ikke medfører direkte utlegg for kommunen. 

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser 
Ingen næringsinteresser blir direkte berørt av utbyggingen. 



Detaljplan for fritidsbebyggelse på Hellandshamna – planbeskrivelse
  21 

Ålesund kommune – Ha-plan AS 

8.19 Interessemotsetninger 
Planene har forsøkt å avveie interessene for utbygging av fritidsboliger opp mot  
friluftsinteressene til allmennheten.  
Det er derfor tatt grep for å tilrettelegge for bedre tilkomst til Grøtholmen og andre friluftsom-
råde. Tidligere planlagte naustområde og småbåthavn på denne holmen er erstattet med tilret-
telegging av badeplass. 
For å unngå at sjøkanten ved fritidsboligene blir privatisert er det regulert inn et område langs 
sjøen som skal tilrettelegges for vandring og opphold som skal være tilgjengelig for alle. 
 

8.20 Avveining av virkninger 
Utbygger har prøvd å tilpasse en utbygging som i størst mulig grad tilfredsstiller ønskene om 
å etablere et attraktivt område for fritidsbebyggelse uten å ødelegge for mye av eksisterende 
natur. Det har også vært viktig å inkludere interessene til andre besøkende til dette flotte  
friluftsområdet. 

9 Innkomne innspill 

9.1 Sammendrag av innspill. Innspillene i sin helhet er vedlagt planen. 

9.1.1 Saksutredning til møte i Fast utvalg for plansaker i Haram kommune, møtedato 
02.10.2019, sak 047/19. 

 Planen vil etablere grønne korridorer til naturstier, badeplasser og leikeplasser i områ-
det. På den måten kan det kompenseres for at planen privatiserer en del av strandsona. 

 Ved utskyting av fjell i tomta må det tas hensyn til risiko for ulykker. 
 Løsmassekart fra NGU viser at det meste av planområdet har bart fjell eller tynt dekke 

over fjell. Kommunen vurderer derfor at det ikke er nødvendig med grunnundersø-
kelse. 

 Det overordnede formålet med planen er ikke i strid med den gjeldende regulerings-
plan eller forslaget til ny arealplan. Intensjon og løsninger er i strid med gjeldende re-
guleringsplan slik at det er nødvendig å lage en ny reguleringsplan som stetter de nye 
utfordringene dette skaper. Den største utfordringen er at en realisert plan vil privati-
sere en del av strandsona. En må kompensere for dette ved legge friområde til det om-
rådet som er regulert til naust i dag på Grøtholmen. Planen må legge vekt på grønne 
korridorer slik at allmennheten får lett og god tilgang til strandsona ellers. 

 Det må lages ROS-analyse der en spesielt vurderer stormfloproblematikken. 

9.1.2 Uttale fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, datert 25.11.2019 
 Fylkesmannen forutsetter at planen blir utformet slik at nye fritidsboliger ikke privati-

serer områdene helt ned til sjøen, men at det blir tilrettelagt for allmenn tilgjengelighet 
mellom sjø og bygninger. 

 Områdene med fare, risiko eller sårbarhet skal avmerkes på plankartet som hensyns-
sone, og det skal knyttes bestemmelser til hensynssonene. 

9.1.3 Uttale fra Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 21.10.2019. 
 Fylkeskommunen mener at en bør drøfte behovet for båtplass og småbåthavn i plan-

prosessen.  
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 Fylkeskommunen forutsetter at verneområdet med gravrøyser på Grøtholmen blir vi-
dereført i den nye reguleringsplanen, med minst samme utstrekning som gjeldende be-
byggelsesplan for området.  

 Fylkeskommunen opplyser at de har vært i kontakt med Bergens Sjøfartsmuseum med 
hensyn til marine kulturminne. Museet gjør oppmerksom på at tiltakshaver plikter å gi 
melding til museet dersom en under arbeid i sjøområdene finner skipsvrak, keramikk 
eller andre marine kulturminne. 

 Fylkeskommunen gjør oppmerksom på krav om utredning dersom det blir etablert bo-
ligareal i strid med gjeldende planer. 

9.1.4 Tilbakemelding fra Statens vegvesen, datert 05.11.2019. 
 Statens vegvesen forutsetter at tilkomst fra fylkesvegen er tenkt via kommunal veg 

Hellandshamna. Det er flere private veger i området med dårlig standard. Det må sik-
res at disse ikke blir benyttet hverken i anleggsfasen eller som tilkomst til fritidsboli-
gene. 

9.1.5 Uttale fra Kystverket Midt-Norge, datert 14.11.2019. 
 Kystverket skriver m.a. at de ser for seg en risikovurdering i tilknytting til fremtidig 

stormflo, kombinert med ekstrem sjøgang og hvorledes disse momentene vil virke inn 
på nyetableringer og omgivelser. 

9.1.6 Uttale fra Fiskeridirektoratet, datert 24.10.2019. 
 Det er ingen registreringer av fiskeri- eller akvakulturinteresser i direkte nærhet av 

planområdet. 
 Det er registrert et lokalt viktig gytefelt for torsk i Samfjorden. Ved mudring,  

sprenging eller fylling i sjø må det tas hensyn til dette.  

9.1.7 Uttale fra Ålesund brannvesen KF, datert 07.11 2019. 
 Brannvesenet angir tekniske krav til adkomstveger m.m. for rednings- og slokkeinn-

sats. 
 Slokkevannskapasiteten må være tilstrekkelig, og det må etableres brannkummer eller 

hydranter iht. brannvesenets krav. 
 Byggverk skal prosjekteres og utføres for rask og sikker rømning og redning.  

9.1.8 Epost fra Bergens Sjøfartsmuseum, datert 15. november 2019. 
 Dette er medtatt under uttalen fra Møre og Romsdal fylkeskommune. 

9.1.9 Epost fra Nina Helland, datert 14. november 2019. 
 Hun er bekymret over at planen legger opp til privatisering av en del av strandsonen, 

samt etterspør skjerming mot friarealet og Naustvågen. 
 
 

9.2 Hvordan innspillene er tatt hensyn til i planforslaget. 
 

 Planen medfører utbygging av strandsona. Som kompenserende tiltak vil det bli etab-
lert brygge mellom fritidsboligene og sjøen, samt bygget tilkomst til Grøtholmen og 
etablert badeplass der. Ellers blir det etablert veger og stier som sikrer tilkomst til nær-
liggende friluftsområder, m.a. i Naustvågen. 
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 Stormfloproblematikken er vurdert i punkt 8.14 og det er stilt krav til m.a. kotehøyder 

i planbestemmelsene. 

 
 Forslagsstiller har vurdert at det ikke er behov for småbåthavn innenfor planområdet 

og tatt ut småbåthavna som ligger på Grøtholmen på gjeldende plan. Havnes AS har 
planer om etablering av båtplass til 50 småbåter i Hellandshamna og tilbyr båtplass 
der til alle beboerne i dette området som ønsker det.  
Det kan etableres fortøyningsplasser for noen småbåter på korttidsbesøk lags brygge-
kanten ved f_BUT-2.  
 

 Plikten til å varsle Bergens Sjøfartsmuseum ved funn av marine kulturminne er tatt inn 
i planbestemmelsene. 

 
 Det er inntatt krav i reguleringsbestemmelsene om å ta hensyn til gytefeltet for torsk i 

Samfjorden. 
 

 Det er ikke regulert inn boligareal i planen. 
 

 Tilkomst til planområdet går via kommunal veg Hellandshamna.  
 

 

10 Avsluttende kommentar 
 
Denne detaljplanen medfører at et område som etter godkjent utbyggingsplan omfatter utbyg-
ging av hytter, naust og småbåthavn er erstattet med en plan for bygging av ca. 18 fritidsboli-
ger. Planområdet på Grøtholmen er omgjort til badeplass og friluftsområde. 
 
Dette medfører at områdene for fritidsboliger blir konsentrert langs strandsona og langs nord-
sida av høgdedraget. Resten av planområdet blir tilrettelagt til uteliv og friluftsinteresser. 
Dette er en endring som en har tro på at er etterspurt blant potensielle kjøpere som ønsker fer-
dige anlegg med høy kvalitet på både bygningsmasse og uteareal. Planen legger til rette for å 
benytte både private skjerma uteareal og felles uteareal. 
 



Detaljplan for fritidsbebyggelse på Hellandshamna – planbeskrivelse
  24 

Ålesund kommune – Ha-plan AS 

     

 
Figur 1: Forslag til plankart pr. 21.03.2020. 

 
 
 
 
 



Detaljplan for fritidsbebyggelse på Hellandshamna – planbeskrivelse
  25 

Ålesund kommune – Ha-plan AS 

Planområdet har et totalt areal på ca. 21,6 daa. inkl. sjøareal. Arealet er fordelt på de ulike re-
guleringsformålene slik som vist i tabellen nedenfor.  
 
 
Formål Areal Andel  

(av landarealet) 
Fritidsbebyggelse - konsentrert 4889 m2 42,0% 
Uteoppholdsareal 1397 m2 12,0% 
Renovasjonsanlegg 112 m2 1,0% 
Kjøreveg 1064 m2 9,1% 
Annen veggrunn – tekniske anlegg 1005 m2 8,6% 
Parkering 73 m2 0,6% 
Badeplass 578 m2 5,0% 
Friluftsformål 2512 m2 21,6% 
Sum landareal 11630 m2 100% 
   
Badeområde (i sjø) 743 m2  
Friluftsområde i sjø og vassdrag. 9195 m2  
Totalt areal inkl. sjøareal 21568 m2  
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11 Vedlegg  

11.1 Flyfoto og bilder fra planområdet. 
 

 
Flyfoto fra planområdet. 
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Planområdet er i dag stort sett tilvokst med busker og kratt. 
 

 
Området på Grøtholmen som er planlagt til badeplass. 
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Området for planlagt bru til Grøtholmen. 
 

 
Her er det planlagt fritidsboliger og trebrygge langs strandsona. 
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Planlagt vegtrase langs det gamle båtopptrekket. 
 

 
Friluftsområde i sjø mellom Grøtholmen og fastlandet. 
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Utsikt mot Nordøyane. 
 

 
Nedlagt slipp og vinsjhus på nordsida av planområdet. 
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Området på nordsida av planområdet som er under utbygging med rorbuer. 
 

 
Den gamle låvebygninga som må rives for å etablere renovasjonspunkt. 
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Friluftsområdet i Naustvågen på østsida av planområdet.  
 

 
Utsikt fra Naustvågen mot området for fritidsbebyggelse. 
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11.2 Risiko og sårbarhetsanalyse. 
 
Sjekkliste for vurdering av risiko og sårbarheit i saker etter plan- og bygningslova  
 
Namn på tiltak/plan:   Fritidsbebyggelse på Hellandshamn på gbnr. 384/132. 
…………………………………………………………………………………………………………… 

Natur-
gitte 
for-
hold 

 

Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 
Dersom JA - kommenter i tabellen eller i 
eige avsnitt/vedlegg. 
Grunngje NEI etter behov. 

J
a 

N
ei 

Kommentar 
 

a Er området utsett for snø-, flaum-, jord- 
og/eller steinskred?  

 X Sjå kommentarar i kapittel 8 i 
planomtalen. 

B Er området utsett for større fjellskred?  X  

c Er det fare for flodbølgjer som følgje av 
fjellskred i vatn/sjø? 

 X  

d Er det fare for utgliding av området 
(ustabile grunnforhold)?  

 X Sjå kommentarar i kapittel 5 i 
planomtalen. 

e 

Er området utsett for flaum eller flaum-
skred, også når ein tek omsyn til auka 
nedbør som følgje moglege av klima-
endringar? 

 X  

f 
Er det kjente problem med overflate-
vatn, avløpssystem, lukka bekker, over-
fløyming i kjellar osb? 

 X  

g Kan det vere fare for skogbrann/lyng-
brann i området? 

 X  

H 
Er området sårbart for ekst-
remvêr/stormflo medrekna ei ev. havni-
våstigning som følgje av endra klima? 

X  Sjå kommentarar i kapittel 8 i 
planomtalen. 

I Treng det takast særskilte omsyn til ra-
don?  

 X  

j Anna (Spesifiser)? 
 

 

Om-
gjev-
nad 

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a Er det regulerte vassmagasin med spesi-
ell fare for usikker is i nærleiken? 

 X  

b Er det terrengformasjonar som utgjer 
spesiell fare (stup etc.)? 

X  Det må oppsettast gjerde på østsida 
av f_BUT-1. 

c 
Vil tiltaket (utbygging/drenering) kunne 
føre til overfløyming i lågareliggande 
område? 

 X  

d Anna (spesifiser)? 
 

 

Vass-
for-
syning 

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a Er det problem knytt til vassforsyning og 
avløp i området? 

 X Sjå kommentarar i kapittel 6 og 8 i 
planomtalen. 
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b 
Ligg tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for 
drikkevatn, og kan dette utgjere ein ri-
siko for vassforsyninga? 

 X  

c Anna (spesifiser)? 

Kraft-
for-
syning 

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a Er området påverka av magnetfelt over 
0,4µT frå høgspentliner? 

 X  

b Er det spesiell klatrefare i høgspentmas-
ter? 

 X  

c Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsy-
ningstryggleiken i området? 

 X  

d Anna (spesifiser)? 
 

 

Sam-
ferd-
sel 

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a Er det kjente ulukkespunkt på transport-
nettet i området? 

 X  

b 

Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar 
som kan inntreffe på nærliggande trans-
portårer inkl. sjø- og luftfart utgjere ein 
risiko for området? 

 X  

c Er det transport av farleg gods til/gjen-
nom området? 

 X  

d 
Kan området bli isolert som følge av 
blokkert infrastruktur, eks som følge av 
naturhendelser?            

 X  

e Anna (spesifiser)? 
 

 

Miljø/  
Land-
bruk 

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a 
Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller for-
årsake forureining i form av lyd, lukt el-
ler støv? 

 X  

b 
Vil plana/tiltaket bli ramma av, eller for-
årsake fare for akutt eller permanent 
forureining i området? 

 X  

c Vil tiltaket ta areal frå dyrka eller dyrk-
bar mark? 

X  Sjå kommentarar i kapittel 8 i 
planomtalen. 

d Anna (spesifiser)? 
 

 

Er om-
rådet 
på-
verka/ 

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a Gruver: opne sjakter, steintippar etc.?  X  

b Militære anlegg: fjellanlegg, piggtråd-
sperringar etc.? 

 X  
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for-
ureina 
frå 
tidle-
gare 
bruk 

c 
Industriverksemd eller aktivitetar som 
t.d. avfallsdeponering, bålbrenning, 
skipsverft, gartneri etc.? 

 X  

d Anna (spesifiser)? 

 

Brann
/uluk-
kesbe-
red-
skap 

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a Har området mangelfull sløkkjevassfor-
syning (mengde og trykk)? 

 X Sjå kommentarar i kapittel 8 i 
planomtalen og vedlagt Forprosjekt 
teknisk plan. 

b Har området dårlige tilkomstruter for 
utrykkingskjøretøy? 

 X  

c Anna (spesifiser)? 
 

 

Sår-
bare 
objekt 

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a 

Medfører bortfall av følgjande tenester 
spesielle ulemper for området: 

- elektrisitet, 
- teletenester? 
- vassforsyning? 
- renovasjon/avløp? 

 X  

b Er det spesielle brannobjekt i området?  X  

c Er det omsorgs- eller oppvekstinstitusjo-
nar i området? 

 X  

d Anna (spesifiser)? 
 

Verk-
semds
risiko 

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a Omfattar tiltaket spesielt farlege an-
legg? 

 X  

b 
Vil utilsikta/ukontrollerte hendingar i 
nærliggande verksemder (industriføre-
tak etc.), utgjere ein risiko? 

 X  

c Er det storulukkesbedrifter i nærleiken 
som kan representere ein fare? 

 X  

d Anna (spesifiser)? 
 

 

Ulov-
leg 
verk-
semd  

 Er det knytt risiko til følgjande ele-
ment? 

J
a 

N
ei 

Kommentar 

a Er tiltaket i seg sjølv eit sabotasje-/ter-
rormål? 

 X  

b Finst det potensielle sabotasje-/terror-
mål i nærleiken? 

 X  

c Anna (spesifiser)? 
 
Sjekklista er gjennomgått den 21.03.2020 av Ha-Plan AS v/siv.ing. Hallgeir Wuttudal 


