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BESTEMMELSER

1 FELLES BESTEMMELSER

1.1 Landskapsbehandling og terrengtilpassing

Eksisterende bunnvegetasjon og vekstmedium skal i nødvendig omfang tas av og mellomlagres
til bruk i veganlegget.

Nytt veganlegg skal utføres slik at det blir best mulig tilpasset eksisterende terreng og omgivelser. Alle
skjæringer og fyllinger skal avsluttes inn mot terreng, slik at sideområdene får en estetisk god
utforming og slik at overgangen mot eksisterende terreng blir så naturlig som mulig.

Bekken ved fv. 312 Hovenvegen og langs rv. 70 (figur 8 i planomtalen) kan flyttes, men skal holdes
åpen så langt det er teknisk mulig. Kulverter og bekkeløpet skal utformes slik at fiskens gang og
bekkens produksjonsevne blir minst like god som i dag. Fiskebiologisk kompetanse skal nyttes i
detaljprosjekteringen.

Etter avsluttet anleggsperiode og senest i løpet av sommeren etter ferdigstilling av veganlegget
skal alle berørte områder settes i stand og revegeteres med bruk av eksisterende vekstmasser
som blir lagret i anleggsperioden. Midlertidige område skal tilbakeføres til det formålet som er
vist på plankartet.

1.2 Krav til støytiltak

Miljøverndepartementets veileder for behandling av støy i arealplanlegging (T 1442/2012) er lagt til
grunn for gjennomføring av reguleringsplanen. Eiendommer med boliger og støyfølsom bruk skal
ikke utsettes for utendørs støynivå over Lden 55 dB på én plass utendørs. Innendørs støynivå i rom
med støyfølsom bruk og godkjent for varig opphold, skal ikke overstig LpAeq24h30dB. Støygrensene
skal tilfredsstilles så langt det er teknisk mulig og økonomisk forsvarlig etter
kostnad/nyttevurderinger.

Fasadetiltak og lokale skjermer:

For eiendommer får et støynivå som overskrider de tilrådde støygrensene, skal det bli gitt tilbud om
lokal skjerm og/eller fasadetiltak. Konkret utforming og utføring av de lokale støytiltakene blir
avklart i et samarbeid med den aktuelle grunneier. Det går fram av tabell i figur 15 i planomtalen
hvilke boliger dette gjelder.

Med utgangspunkt i eksisterende uteplass tilbyr man boenhetene en skjermet uteplass som bør
ha gunstig eksponering i forhold lysforhold, vind etc. Størrelse på skjermet uteplass skal være
minst 9 m², men det bør tilstrebes å skjerme en uteplass på 25 m².

Størrelse på skjermet uteplass skal avgjøres ut fra lokal stedstilpassing i samråd med aktuelle
grunneiere. Støyskjermingstiltak skal ferdigstilles samtidig med veganlegget iht. § 8.2
rekkefølgekrav.

Ved oppføring av nye bygg skal utbygger dokumentere at utbyggingen er i samsvar med gjeldende
regelverk for støy.

Vedtatt i Sunndal kommunestyre den 13.06.2018
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2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12 5 nr. 2)

2.1 Generelt

Innenfor trafikkområdene skal det anlegges kjøreveger, gang og sykkelveger, fortau, bruer og, i ei
midlertidig fase, kjøre og gangveger og riggareal i tilknytning til veganlegget.

2.2 Anlegg av trafikkområde

Anlegg av trafikkområder skal utformes etter byggeplaner som detaljert viser utforming av veger,
gater, vegutstyr, beplantning, skråninger og murer m.m. I forbindelse med utarbeidelse av
byggeplaner skal det lages plan for nødvendige omlegginger av vann og avløpsledninger. Det skal før
utbygging lages en ytre miljøplan som sikrer at føringer og krav for mellom annet naturmiljø,
nærmiljø, flere former for forurensing, kulturmiljø og landskapsbilde blir ivaretatt.

2.3 Kjøreveger (o_SKV, SKV)

Alle veger merket med o_SKV skal være offentlige kjøreveger og bygges i samsvar med de bredder
som er vist på plankartet. Vegene skal ha tverrprofil som vist i vedlegg F001 og F002.

Innenfor planområdet er det ikke tillatt å opparbeide andre avkjørsler enn de som er vist på
plankartet.

Frisiktlinjer fremgår av plankartet.

2.4 Gang og sykkelveg (o_SGS)

Gang og sykkelveger skal opparbeides slik de er vist i plankartet. På o_SGS3 er det tillatt med
driftskjøring fra profil 30865 for kjøring til og fra eiendommene, 41/1, 41/3, 41/11, 41/12, 41/32 og
41/80. På o_SGS4 er det tillatt med driftskjøring til og fra eiendommen 41/12.

2.5 Kollektivholdeplass, (o_SKH)

Områdene skal bygges ut med kollektivholdeplasser som vist på plankartet.

2.6 Annen veggrunn teknisk anlegg, offentlig (o_SVT)

Arealet skal være offentlig og kan benyttes til rekkverk.

2.7 Annen veggrunn grøntareal, offentlig (o_SVG)

Området vist som annen veggrunn grøntareal skal være offentlig og kan benyttes til etablering av
skråninger for skjæringer og fyllinger for kjøreveg og gang og sykkelveger. Det kan også etableres
kommunaltekniske anlegg innenfor områdene for annen veggrunn.

Der annen veggrunn ligger langs elva, så bør man så langt som det er råd ivareta stedegen vegetasjon.

Areal som ikke blir brukt til vegformål skal tilbakeføres som tilstøtende eller opprinnelig formål
etter avtale med grunneier.
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3 LANDBRUKS , NATUR OG FRILUFTSOMRÅDER (LNF) (PBL §§ 12 5 nr. 5)

3.1 LNF områder

All graving utover vanlig pløying (dvs. grøfting, masseflytting etc.) samt alle andre bygnings og
anleggsmessige tiltak må søkes om til Sunndal kommune Det betyr at fritaket for bygge og
anleggstiltak på landbrukseiendommer ikke gjelder.

Det kan tilrettelegges for landbruk, natur eller friluftsliv innenfor arealene regulert til LNF områder.
Man bør så langt som det er råd ivareta stedegen vegetasjon langs elvebredden der det ikke skal
gjennomføres erosjonssikring, jf. §6.1. Innenfor LNF områdene kan det etableres stier langs elva og
til områdene med kulturhistorisk verdi.

4 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG (PBL §§ 12 5 nr. 6)

4.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone

Dette omfatter elva Driva. Nødvendige tiltak i elveløp og langs elvebredden for å
forebygge/hindre flom er tillatt, jf. §§6.1, 6.2 og 7.1.

5 HENSYNSSONER (PBL § 12 6)

5.1 Faresone flom

Sone med største nominelle årlig sannsynlighet 1:200 er markert som faresone flom og er merket
H320 på plankartet. Eksisterende vannveier skal holdes intakte. Nødvendige tiltak i samsvar med
vedlegg 4 til planomtalen skal iverksettes samtidig med utbygging av ny bru.

5.2 Faresone kvikkleire

Nødvendige tiltak i samsvar med vedlegg 4 og 5 til plandokumentene skal gjennomføres samtidig som
ny bru bygges.

5.3 Ras og skredfare

Dersom andre enn Statens vegvesen skal gjøre tiltak innenfor faresonen må det søkes til Sunndal
kommune

om å få godkjent tiltakene. I søknaden må det dokumenteres at tiltaket ikke forringer
stabilitetsforholdene. Det må benyttes geoteknisk kompetanse i vurderingene for å sikre at det ikke
gjøres tiltak som kan være ødeleggende for vegen og dens konstruksjoner.
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6 OMRÅDEBESTEMMELSER (PBL § 12 7 nr. 1)

6.1 Midlertidig anlegg og riggområder

Det skal settes opp gjerder som avgrensning mot områder der det ikke skal gjøres inngrep. Dette
gjelder mot Phillipshagen og mot områder der det er registrert viktige naturtyper.

Områdene kan i anleggsperioden benyttes til anlegg og riggområde. Det vil si til trafikkomlegging,
anleggstrafikk, mellomlagring av masser, materialer, maskiner, utstyr og lignende. Innen 1 år etter
avsluttet anleggsarbeid skal områdene istandsettes og tilbakeføres til angitt arealformål i planen.

Før deponering skal vekstmasser fra området avdekkes og mellomlagres. Når veganlegget er ferdig
skal nytt terreng formgis, tildekkes med stedegne vekstmasser og revegeteres.

6.2 Bestemmelsesområde RpBO ID145508, RpBO ID158128 og RpBO ID158136, automatisk
fredede kulturminner

Områdene er automatisk fredede kulturminner. Før området kan benyttes til det underliggende
formålet og eller som rigg og deponiområde skal kulturminnene nærere undersøkes og evt. graves
ut.

I god tid før tiltaket skal gjennomføres skal utbygger ta kontakt med Møre og Romsdal fylkeskommune
slik at omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. Tiltak i andre deler av planområdet
kan settes i gang før de arkeologiske undersøkelsene er utført.

7 REKKEFØLGEKRAV (PBL § 12 7 nr. 10)

7.1 Støy i anleggsfasen

Før start av bygge og anleggsarbeidet skal det være vurdert og gjennomført tiltak for å redusere
ulempene med støy fra anleggsarbeidet. Støygrenser og varslingsplikt som fastsatt i
Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T 1442 gjøres
gjeldende.

7.2 Tiltak for støyskjerming

Tiltak for støyskjerming skal ferdigstilles før det kan gis brukstillatelse.


