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Reguleringsplanen omfatt e r regulerings bestemmelser og reguleringskart i
målestokk 1:1000. Avgrensing av område t er vist med regulerings plan grense
på reguleringskartet. Regulerings bestemmelsene gjelder for de områd er som
ligg er inn e n for plangrensen.

F o rmålet med planen er å etablere en ny trygg skoleveg fr a Myrbekkane i
Mauseidvåg til planlagt ny skole på Rørstadmarka.

R eguleringsplanen skal avklare plassering og utforming av ny lokalveg med
fortau samt en gang - og sykkel veg .

Området er regulert til følg ende formål:

Bebyggelse og anlegg , jf. PBL § 12 - 5, ledd nr. 1

Arealformål SOSI - kode feltna v n

Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse 1111 BFS

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, jf. PBL § 12 - 5, ledd nr. 2

Arealformål SOSI - kode feltna v n

Kjøreveg 2011 SKV

Fortau 2012 SF

Gang - og sykkelveg 2015 SGS

Annen veggrunn - grøntareal 2019 SVG

Bruk og vern av sjø og vassdrag , jf. PBL § 12 - 5, ledd nr. 6

Arealformål SOSI - kode feltna v n

Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende
strandsone

6001 V
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Hensynssoner, jf. PBL § 12 - 6 og § 11 - 8a

Arealformål SOSI - kode feltna v n

Faresone – Høyspenningsanlegg 370 H370

Midlertidig bygge - og anleggsområde (MRA1) , jf. PBL §12 - 7.

Veger og anlegg for myke trafikanter s kal utform es i samsvar med gjeld e nde
kommunale vegnorm e r med material av god kvalitet og ha e n estetisk god
utforming.

a) Faseplan for gjennomføring av tiltaket skal f oreligge før igangsetting.
b) Belysning skal v æ re i samsvar med gjeld e nde vegnor mal e r og

dokumenter e s med lysbere g ning.
c) Kulverten bygges med tilstrekkelig kapasitet for å avlede en flom med

minimum 100 år gjentaksintervall . Det etterstrebes at kulverten bygges
så kort som det lar seg gjøre slik at bekken renner mest mulig i dagen.

Områder som er merk et med o_... på plankartet skal v ær e i offentl ig eie.

Prinsipp ene for universell utforming skal benyttes for alle gangareal i samsvar
med gjeld e nde krav og retningslinjer. Statens vegvesen si n h å ndbok V129
«Universell utforming av veger og gater» er lagt til grunn for utforming av
reguleringsplanen.
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Støy i anleggsfasen skal h å ndter e s i tråd med tilrådde grenseverdi e r i T - 1442.
Det skal fortrinnsvis b are utfør es støy e nde arbeid på dagtid (kl . 07 – 19).
Støy e nde arbeid på natt skal ikke f o reko m me.

Byggegrense langs veg følger av veglova § 29 andre .

Dersom det i forbinde lse med utbygging en blir oppdag et automatisk fred e de
kulturminne r skal arbeidet stan ses i den utst rekning det berører kulturminnet
eller sikringsson en på 5 meter. D e som utfører arbeidet i marka skal gjøres
kjent med denne bestemmelsen . Funn skal straks meld es til Møre og Romsdal
fylkeskommune, kulturavdelinga, jf. § 8, 2. ledd i lov om kulturminne.

Planområdet skal vurderes av geotekniker i forbindelse med prosjektering .

Fremmede skadelige arter skal kartlegges og det ska l lages en plan for ytre
miljø (YM - plan) for å unngå spredning.

Avkjørsler skal utformes i tråd med de til enhver tid gjeldende vegnormer til
Sula kommune . Det kan ikke settes opp gjerde, hekker eller annet sikthinder i
sikttrekanten.
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Areal merket med BFS er avsatt til frittliggende småhus med BYA 30%.

Areal merket SKV skal brukes til kjøreveg og vegskulder. Vegen skal
opparbeides med linjeføring og bredde som vist på plankartet. Vegen skal ha
standard i samsvar med kommunens vegnorm.

Når o_ SKV1 realiseres skal avkjørsel til Nylendet o_SKV2 legges om sam tidig
og tidligere veglinje innenfor området o_SVG8 skal saneres.

Når o_SKV6 realiseres skal eksisterende veglinje på område o_SVG4 saneres
og området skal opparbeides med et tiltalende uttrykk. Området skal tilsås og
ha et naturlig uttrykk.

Når de øver ste hus i Raudåna (eiendo m 74/136, 74/346, 74/86 og 74/278) får
tilkomst fra sør skal o_SKV8 tilbakeføres til annen veggrunn - grønt areal.
Området skal tilsås og ha et naturlig uttrykk.

Fortau skal opparbeides med linjeføring og bredde som vist p å plankartet .
Fortau skal ha standard i samsvar med kommunens vegnorm .

Gang - og sykkelveg skal opparbeides med linjeføring og bredde som vist på
plankartet. Gang - og sykkelveg skal ha standard i samsvar med kommunens
vegnorm .
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Grøfter, skråning e r og planeringsareal ligg er inn e nfor dette f or målet . R ekkverk
og mur e r kan plasser e s inn e nfor f ormålet . Teknisk infrastruktur som rør,
kabl e r , belysning og sluk e r kan plasser e s inn e nfor f ormålet .

Nytt veganlegg skal utfør es slik at det blir best m u li g tilpass et eksister e nde
terreng og omg ivelser . Alle skj ær ing e r og fylling e r skal avslutt e s inn mot
terreng, slik at s ideområd et får e n estetisk god utforming.

Inn en for områd et kan det mellomlagr es vekstmass e r og l ø smasser der det er
hensiktsmessig .

Areal merket med V er avsatt til formålet bruk og vern av sjø og vassdag.
Formålet er knytte til bekken i Raudåna.

Langs bredden av vassdrag med årssikker vannføring, skal det etter at
bekkeløpet er justert og med et minimum av nødvendig lukking av elvelø pet,
holdes åpent et naturlig vegetasjonsbelte på 10 meter som motvirker
avrenning og som fungerer som levested for planter og dyr, jf. vassressurslova
§ 11.

Nytt elveløp dimensjoneres med et tverrsnitt etter forventede vannføringer og
hydraulisk kapasitet med utgangspunkt i gradient, bredde og substrat i dagens
løp.

Bunnplastring bør unngås, men heller lage et naturtypisk bunnsubstrat ut fra
eksisterende masser i bekken som flyttes. Bunnsubstratet i dagens elveløp
bør skaves av og tas vare på for bruk i nytt elveløp. Det er kun de øverste
massene med stein og eventuelt grus som anses som brukbare, og derfor skal
kun de øverste massene tas vare på. Alternativt kan finstoff siles ut før
tilbakeføring. Særlig viktig er det at større steiner tas vare på.

I kulverten skal det anlegges terskler (f.eks flexi baffels, betongterskler eller
treterskler) for at åleyngel kan vandre opp på strømsvake områder. Ut ifra
hvilken spranghøyde som anbefales ved hver terskel vil det trolig være behov
for mellom 40 - 50 terskle r for den 75 meter lange strekningen, med
utgangspunkt i formel gitt i notat om allmenne interesser knyttet til
bekkelukking (dok. 6).
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Kulvertens øvre ende skal legges ved en høydekote nært opp til dagens
vannstand i Raudåvatnet . Dette for å sikre at det ikke blir et stort sprang
mellom kulverten og terskelen ved utløpet av Raudåvatnet.

Hensynssonen skal ivareta behovet for sikkerhet i forhold til høyspentanleg g.
Det er byggeforbud i hensynssonen.

I byggeprosjekter (for bygg med varig opphold) der det forventes feltnivåer
over 0,4 µT (mikrotesla) skal det gjennomføres utredninger som skal gi
grunnlag for å vurdere om tiltak mot magnetfelt skal gjennomføres elle r ikke.

Alle tiltak i området krever godkjenning av nett eier.

Før det kan iverksettes tiltak som involverer bruk av høye maskiner eller andre
innretninger som kan medføre fare for nærføring med høyspentledningen skal
det være dialog med netteier. Arbeidso mfang, varslingsrutiner og annet skal
avklares med netteier før arbeid kan iverksettes.

M idlertidig anleggs - og rigg område er areal som kan benyttes i forbindelse
m ed ut bygging en . På areal et kan det midlert idig lagres mass e r fr a
veganlegget og etabler e s brakkerigg og lagerområde for anleggsmaskiner og
driftsutstyr med plassering til minst m ulig ulempe for omkringligg ende område.
D et kan også bygg es midlertidige veger for avvikling av trafikk i bygge - og
anleggsfasen. Når områder blir tatt i bruk, skal de sikres på forsvarlig måte.

Tilko b ling til og omlegging av eksisterende teknisk infrastruktur kan gjøres
innenfor området der dette skulle vise seg nødvendig.

Etter av slutt et anleggsperiode skal alle berørte område r set tes i stand og
revegeter e s ved bruk av eksister e nde vekstmass e r som blir lagr et i
anleggsperioden. M idlertidig område skal tilbakefør e s til det f o rmålet som er
vist på plankartet eller til sin opprinn e lig e tilstand.


