Austevoll kommune

Stord, 21.12.2021
Vår ref.: 202051300

Planinitiativ - Reguleringsplan for bustadområde på Storebø
Planinitiativet omfattar ei vidareutvikling og fortetting av eksisterande bustadområde på gbnr. 43/913
m.fl., Storebø i Austevoll kommune. Viser til møte mellom Austevoll kommune og tiltakshavar, Austevoll
Bygg, den 07.01.2019 og oppstartsmøte i plansaka 16.12.2021. I oppstartsmøtet vart det stilt krav om at
planområdet òg skulle innlemme heile BKS1b i områdeplan for Storebø sentrum, sjølv om det ikkje er
planar om å vidareutvikle heile dette området. Det er andre grunneigarar her. Prosjektet er tenkt utvikla
i tråd med kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplan for Storebø, med unnatak av etablering
av barnehage i området og vidareføring av nokre rekkjefølgjekrav i områdereguleringsplanen.
Plansituasjon
Det aktuelle området er i kommuneplanens arealdel avsett til boligbebyggelse - framtidig.

Figur 1 Utsnitt kommuneplanens arealdel

Figur 2 Utsnitt reguleringsplanar

Eigedomen er ikkje omfatta av detaljreguleringsplan. Områdereguleringsplan for Storebø sentrum (planID 20150016) gjeld for arealet, som her er avsett til BKS1b; bustader-konsentrert-småhus, med omsynssone H190 Andre sikringssoner og H410 Krav vedrørende infrastruktur på deler av arealet. Det er òg tre
kulturminne (der eitt er frigjeve) og ein regulert ein turveg gjennom området (f_GT1). Turvegen er del
av kyststi i frå Storebø brygge til Åsen, i retning Indreholmen.
Føresegnene gir eit plankrav for BKS1, med krav om m.a.:
-

detaljreguleringsplanen skal dekkje heile det aktuelle området med nødvendig tilkomst. Tilkomst til
offentleg veg skal gå fram i detaljreguleringsplanen.
felles VA-rammeplan, godkjent av mynde og dimensjonert for no og framtidige byggetiltak. VArammeplanen leggjast ved detaljreguleringsplanen. Det ligg kommunale vassleidningar på kvar side
av utbyggingsarealet.

-

Sikring av ein felles nærleikeplass på minst 500 m2, som skal ligge sentralt i området med maksimal
avstand på 200 m få kvar av bueiningane i det aktuelle byggeområdet.
Det skal setjast av areal til barnehage, minimum 4 daa.
Edellauvskog og store gamle tre skal takast vare på. Dette skal dokumenterast i detaljreguleringsplan
for området.

Viser elles til føresegn 5.3 knytt til BKS-områda i planen, samt rekkjefølgjekrav.
Mindre deler av omsynssone Krav som gjeld infrastruktur H410 går inn i BKS1b, men ut i frå føresegner
og plankartet vurderer vi at denne sona er knytt til BKS1a; Utkøyring til fylkesveg 546 skal vere avklart
med Statens vegvesen ved oppstart av detaljreguleringsplan og ved dispensasjonar. Dette då vegtilkomst for BKS1b er avklara i planarbeidet for fv. 546 Storebøvegen.
Innanfor H190 Andre sikringssoner er det berre tillate med tiltak på grunnen dersom det kan dokumenterast at tiltaket ikkje får uønskte konsekvensar for fjellhall. Norconsult gjennomførte i 2021 ei ingeniørgeologisk vurdering av fjellhall og terreng (vedlagt), som konkluderer;

Foreløpige vurdering indikerer at bergmassen er av middels til god kvalitet. Med en bergoverdekning
på omtrent 20 meter vurderer Norconsult at det er gjennomførbart å utvikle tomten 43/913 på Storebø.
For å ha kontroll på sprengningen må det plasseres en vibrasjonsmåler inne i hallen og eventuelt stenge
hallen for personell i det tidsrommet det sprenges. Det kan også vurderes å dekke til kassene, eventuelt
flytte de over i en hall, mens sprengning foregår over den andre hallen.
Arbeida er vurdert til å ha låg til middels vanskelegheitsgrad. Området er relativt flatt, og det vil vera
avgrensa eller ingen skjeringshøgder. Sprenging vil skje nær eksisterande bustader. Berg på tomt er
synleg fleire stader og ein antar at det er minimalt behov for store berguttak. Den anbefalte påliteligheitsklassen (CC/RC) 2 medfører at bergtekniske arbeid hamnar i tiltaksklasse 2, som medfører krav om
uavhengig kontroll. Vidare vert det anbefalt å montere minst tre vibrasjonsmålarar på dei næraste
bygningane i aust før oppstart av sprenging, i tillegg til ein målar i fjellhallen. Rapporten vil bli følgt opp
i planarbeidet, og innarbeidast i føresegnene.

Figur 3 Planområdet sett i frå vest
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Intensjonar med bustadprosjektet
Planområdet er 47,1 daa, og omfattar gbnr. 43/58, 204, 252, 265, 350, 351, 365, 422, 546, 564, 583, 607,
610, 655, 666, 667, 786, 787, 795, 836, 913, 920, 954.
Som skreve over har ein tatt med heile BKS1b i planområdet, etter krav i frå kommunen. Eigedomar som
ikkje er omfatta av tiltakshavar sitt prosjekt vil regulerast som i dag, der føresegnene for BKS1b i områdereguleringsplanen vert vidareførte. På eigedomar med god plass kan det bli opna opp for fleirmannsbustader, som vi vil be om innspel på ved varsel om oppstart.
Mot Storebøvegen er planavgrensinga sett i tilstøytane plan detaljregulering for fv. 546 Storebøvegen.
Det er elles tatt justeringar i planavgrensinga mot eigedomsgrenser.

Utviklinga av området vil ta utgangspunkt i kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplan for
Storebø. Det vil setjast av areal til bustader, samt samferdsle, og leik/uteopphald. Tilkomst er tenkt frå
fv. 546 Storebøvegen og vidare inn Leavegen. ABO Plan- og arkitektur jobbar med reguleringsplan for
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utbetring av fv. 546 Storebøvegen, som var på offentleg ettersyn i perioden 30.08-14.10.2021 og er venta
godkjent i løpet av kort tid. Ein vil kople seg på det nye krysset mellom fylkesvegen og Leavegen som
her vert planlagd. Denne legg til grunn ein tilkomstveg med 5,5 meter breidde. Denne kan, i tråd med
SVV handbok N100, smalne inn lenger inn i planområdet til ei breidde på 4,5 meter. Det er inngått
avtalar med grunneigarane for den private vegen fram til utbyggingsområdet på gbnr. 43/913. Det er
òg sikra rett til å føre VA over annan manns eigedom fram til kommunalt tilknytingspunkt i frå gbnr.
43/913.
Området ligg knytt til eit etablert bustadområde, som består for det meste av einebustadar og ein firemannsbustad i frå ulike årstal, der firemannsbustaden vart bygd i seinare tid. Det er i dag 19 bueiningar
tilknytt Leavegen. Arealet er av SSB definert som tilhøyrande Storebø tettstad, og ligg tett til sentrumssona. Føringar for bustadbygging i dag gir ei meir konsentrert utbygging i sentrale strok, som den nyleg
oppførte firemannsbustaden.

Figur 5 Planområdet sett i frå aust

Figur 6 Utsnitt SSB senter- og tettstadssoner
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Omfang av bustadprosjektet vil bli avklara i reguleringsplanarbeidet, der ein ser føre seg om lag 20-24
bueiningar på gbnr. 43/913, som harmonerer med eksisterande busetnad og landskap/terreng, men
som òg stettar føringar for ei meir konsentrert bustadbygging. Ein ser føre seg ein kombinasjon av toog fleirmannsbustader. Eksisterande bustader i BKS1b vil vidareførast som dei er i dag, der ein legg føresegnene til områdereguleringsplanen til grunn for ev. vidareutvikling av desse. På eigedomar med god
plass kan det bli opna opp for fleirmannsbustader dersom grunneigarane ønskjer dette.
Skildring av arealet
Eigedomen gbnr. 43/913 har eit areal på om lag 9.500 m2, der det i dag går ein gamal sti/traktorveg og
er bygd med ei gamal løe. I følgje tiltakshavar kan løa utgjere ei fare då den er tilnærma falleferdig.
Det er ingen registreringar av prioriterte artar eller utvalde naturtypar med særskilt vern etter naturmangfaldlova i planområdet. Det er heller ingen registreringar av truga artar vurderte i Norsk rødliste
for arter 2015 eller artar av nasjonal forvaltningsinteresse i Miljødirektoratets Naturbase. Det er ingen
registrerte naturtypar etter Miljødirektoratet si handbok 13. Det er ingen verneområde i nærleiken. Artsdatabanken sitt Artskart syner ei registrering av hønsehauk (Nær truga, NT) i planområdet, synt med
rosa sirkel i utsnittet. I eit større område er det registrert tyrkerdue (NT), stær (NT), ærfugl (NT), fiskemåke
(NT), gulspurv (NT), vipe (Truga, EN, dvs. trua art jf. rødlista)

Figur 7 Utsnitt Artskart

Det går ein gamal sti/traktorveg gjennom utbyggingsområdet, som i områdereguleringsplanen er avsett
til f_GT1. I planarbeidet vil ein sikre allmenn ferdsle gjennom planområdet. Det er ingen registrerte fri-
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luftsområde innanfor planområdet, men lenger aust er det eit registrert leike- og rekreasjonsområde,
Akebakke ved Storebø (FK00022237). Området vert nytta av born i området og av Storebø skule.

Figur 8 Utsnitt Miljødirektoratet sin naturbase

Figur 9 Utsnitt AR5, NIBIOs Kilden

Innanfor planområdet er det fulldyrka- og overflatedyra jord. Det er òg skog av høg (barskog) og særs
høg (lauvskog) bonitet. Naturressursane i området vart omdisponert ved vedtak av områdeplanen, men
planen vil sikre jorda som ressurs andre stader.
I Miljøstatus er det ikkje registrert forureina grunn i området. NVE Atlas syner at området ikkje ligg
innanfor flaum- eller skredfaresone, eller aktsemdsområde for flaum, skred, jord- og flaumskred eller
snøskred og steinsprang. Det er ingen registrerte skredhendingar, ustabile fjellparti, eller kvikkleire i
området. Området er omfatta av aktsemdsområde for kvikkleire. Det går ingen bekkar eller vassdrag i
området.

Figur 10 Utsnitt aktsemdskart for kvikkleire. NVE Atlas
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I Norconsult si ingeniørgeologiske vurdering vart berg i området kartlagt (synfaring). Området er av
NGU kartlagt å bestå av granodioritt. Lausmasser i området er kartlagt av NGU til å være tynn morene.
I følgje liste over lausmassetypar mot. sannsyn for marin leire, er marin leire stort sett fråverande i denne
lausmassetypen. Morenen er truleg særs tynn i dette området då det er registrert flere bergblotninger i
det flate terrenget som består av beitemark. Vi vurderer at tiltakskategori K4, då det her vert planlagd
for om lag 20-24 nye bueiningar. Basert på rapporten og forhold på staden vurderer vi at sannsyn for
kvikkleire/områdeskred i dette området å vera minimal, og vi ser ikkje behov for å gå vidare til steg 7, jf.
prosedyre for utgreiing av områdeskredfare i NVE sin rettleiar nr. 1/2019 Sikkerhet mot kvikkleireskred.
ROS-analysen vil såleis vera tilstrekkeleg, i tillegg til gjennomført ingeniørgeologiske vurdering.

Figur 11 Hallen er innmålt og deretter plassert i kartplan for å kunne sjå fjellhallen
sitt «fotavtrykk» i terrenget. Norconsult

Figur 12 NGUs Løsmassedatabase syner tynn morene
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Området ligg like ovanfor fiskeindustrien/fiskerimottaket LACO. I samband med utarbeiding av områdereguleringsplanen for Storebø utarbeidde Norconsult ein støyrapport med ei utgreiing av støy frå fiskeindustriområdet. Her vart det vurdert at bygget i hamna gir god skjermingseffekt mot området i aust
(omsøkte planområde), medan områda nord for bedrifta ligg uskjerma frå hamneaktivitet. Her kan
grenseverdiar for støy bli overskridne. I følge tiltakshavar er det ikkje særleg høgt støynivå som kjem frå
industriområdet. Når det er store tankbåtar som kjem inn kan ein høyre støyen ved avlessing, men elles
er det ikkje meir støy her i frå, enn det er frå biltrafikken frå fylkesvegen.
Støysoner i frå Statens vegvesen sitt støykart vil implementerast i plankart med tilhøyrande føresegner,
i tråd med områdereguleringsplanen.

Figur 13 Utsnitt støy i frå vegtrafikk, framtidig situasjon. Norconsult

Mindre deler av planområdet er innanfor 100-metersbeltet i frå sjø. Planområdet ligg om lag på kote
+32, separert i frå sjø av terrengskilnad, industriområde og Bjånesøyvegen. I følgje SSB er området ikkje
potensiell tilgjengeleg strandsone grunna utbygde tiltak i nærleiken. Strandsonekartlegginga gjennomført av Akvator i 2010 syner òg at strandsona her er bygd ned/er utilgjengeleg.

Figur 14 Utsnitt SSB
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I Askeladden er det ikkje registrert verna bygningar innanfor området, eller SEFRAK-registrerte bygningar innanfor plangrensa. Det er heller ingen registrerte kulturmiljø/landskap eller utvalde kulturlandskap. Det står ei gammal løe i planområdet, som blei tatt i bruk 12.12.1900 og kan ha lokal verdi som
lokalt kulturminne eller jordbruksminne. Den er ikkje nemnd i Kommunedelplan for Kulturminne 20162028. I referat i frå møtet med kommunen er det synt til kulturhistoriske registreringar, rapport 13, 2018
Hordaland fylkeskommune. Vi ber om å få denne tilsendt av kommunen då denne ikkje er å finne på
nett.
Det er fem automatisk freda kulturminne innanfor planavgrensinga, samt ein uavklart lokalitet (2412790 Fallosstein på Storebø). Denne ligg i hagen på utbygd bustadeigedom gbnr. 43/351. Eitt av kulturminna (241011-0 Dyrkingslokalitet 1 Storebø) vart søkt frigjeve i områdereguleringsplanen, medan dei
andre tre er teke i vare (H730 bandlegging etter lov om kulturminne og H570 Bevaring kulturmiljø).

Figur 15 Utsnitt Riksantikvaren Askeladden

Barnehage
Områdereguleringsplanen set krav om at barnehage skal inngå i bustadføremål BKS1 og KBA8, der
plassering av barnehagen må avklarast i detaljreguleringsplanar for områda. I områdeplanen vert det
opna for om lag 600 nye bueiningar. Ut frå tidlegare erfaring legg Norconsult til grunn ca. fire barnehagebarn per 20 bueiningar, dvs. ca. 120 barnehagebarn samla med full utbygging. Dette gir behov for
to barnehagar à 60 born. Vidare skriv dei at behovet vil ikkje vere til stades med det same, men at det
er viktig å sikre sentrale areal til barnehage i områdereguleringsplanen og i påfølgande detaljreguleringsplanar.
Det er 3 barnehagar på/nær Storebø:
• Sol-li barnehage, Prestaneset 30: inntil 70 born (om lag 1,5 km unna planområdet)
• Haugland gards- og friluftsbarnehage: inntil 45 born (om lag 1,7 km unna planområdet)
• Storebø FUS barnehage: Inntil 67 born (om lag 1 km unna planområdet)
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Tiltakshavar ønskjer ikkje å utvikle sin eigedom til barnehage, eller selje eigedomen til utvikling til dette
føremålet. Det er truleg ingen interessentar på noverande tidspunkt, då det p.t. ikkje er behov for enda
ein ny barnehage i området. Utbygginga av nye einingar i tråd med områdeplanen tek mange år, og
behov for ny barnehage er lenger fram i tid. Det vil vere uheldig å plassere ein barnehage inst i Leavegen,
med trafikken det vil føre med seg for kringliggjande naboar. Det er pågåande reguleringsarbeid med
barnehageføremål i KBA8, og kommunen er kjent med at det ikkje p.t. er behov for nye barnehageplassar, og vurderer difor at det ikkje er naudsynt å sette av plass til barnehage innanfor BKS1b. Skulle
det bli behov for ekstra barnehageplassar i framtida er det moglegheit for det innanfor BKS1a.
Rekkjefølgjekrav
Det er fleire rekkjefølgjekrav knytt til regulering og utbygging av BKS1, utan at dei er spesifisert til dei
ulike delområda BKS1a-d;

I tillegg er det sett rekkefølgjekrav til leikeareal (§ 3.1.1), støy (§ 3.1.3) og krav til plan før utbygging (§
2.1).
Krava i punkt 7 over gjeld for opp til fleire delområde i områdeplanen, som beskrive under, og presedens
har vore at det blir løyst ut når utbygginga råkar eit av dei opplista elementa. Ein forsøker òg å fordele
rekkjefølgekrava slik at ikkje første eller siste utbyggar må koste alt. For BKS1b har administrasjonen
følgjande vurdering:
• Reguleringsplanarbeid for Storebøvegen tar for seg avkøyrsle, delar av o_SGS11 og o_SGS12. Strekket er planlagt finansiert gjennom Austevoll-pakken. Krysset blir utbetra i samband med utbetringa av
Vestbøbrekko. Ordføraren skal sjå på moglegheita for å få innlemma større delar av strekket i
Austevoll-pakken, då det blir ei naturleg forlenging av prosjektet.
• Det er satt i gong planarbeid for industriområde ved Austevoll laksepakkeri der dei vil få krav til å
utbetre o_SVK7 med tilhøyrande fortau o_SF.
o_SGS3 finn vi ikkje att i plankartet, men ut i frå føresegnene kan det verke som om dette er ev. undergang mellom o_SGS2 (knytt til Storebø skule) og o_SGS11. Det er uvisst om det er tenkt undergang
mellom o_SGS11 og o_SGS2, men kommunen vurderte i oppstartsmøtet at det ikkje er tilfellet. Rekkjefølgjekrav knytt til opparbeiding av o_SGS3 er òg gjort gjeldande ved utbygging/planarbeid for BI1-2.
For BI1-2 er det òg rekkjefølgjekrav knyt til o_SKV8, som er vegen undergangen er knytt til. Det vil vera
naturleg at undergangen vert etablert samstundes med oppgradering av vegen, og vi finn det meir
hensiktsmessig at rekkjefølgjekravet vert innfridd samstundes med vegen. Det er elles stilt rekkjefølgjekrav om o_SKV8 for BS1-4 og BS9, samt KBA1 (og SKV8).
Krav opparbeiding av o_SGS2 er òg sett som rekkjefølgjekrav for BS1-4, 6-9, KBA1 og SKV8. For BS6-8
er o_SGS2 tilknytt opparbeiding av torg o_ST1-2, som ligg på kvar side av gang- og sykkelvegen. Vi
vurderer såleis at det er naturleg at denne vert etablert samstundes med desse to torgområda ved utbygging/planarbeid for BS6-8, og at dette rekkjefølgjekravet ikkje vert gjort gjeldande for BKS1 no.
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Resterande deler av o_SGS11 er om lag 135 meter med særs krevjande terreng, samt ein eksisterande
garasje som må rivast/flyttast. Det er naturleg at dette strekket vert oppgradert samstundes med resten
av o_SGS11 og tilhøyrande veg, o_SKV1, og ikkje gjerast som eit separat prosjekt. Rekkjefølgjekravet gir
at tiltaka som det er knytt krav om skal vera fysisk opparbeid før bruksløyve. Sjølv om eit slikt rekkjefølgjekrav ikkje automatisk inneber at tiltakshavar skal bera kostnaden, er det erfaringsmessig slik Vestland fylkeskommune følger opp slike krav. Dersom tiltakshavar skulle ha kosta opparbeidinga av dette
strekket av o_SGS11, er det estimert til om lag 6 mill. kr., samt kostnader til detaljprosjektering. Dette
gjer at utbygginga av gbnr. 43/913 ikkje vert realiserbar av økonomiske grunnar. Kommunen skriv i
referatet at ein kan sjå på moglegheita for at fylkeskommunen vil inkorporere denne som ein del av
Austevoll-pakken, då ordføraren meinar at det aldri var intensjonen med områdeplanen at utbyggingane
skulle få slike krav på seg, og at det berre er store utbyggjarar som t.d. Obos som vil kunne bygge ut på
Storebø med slike krav.
Omsynet bak rekkjefølgjekrava er slik me vurderer det trygg (skule)veg for mjuke trafikantar. Dette er
etter vår vurdering eit viktig og naudsynt rekkjefølgjekrav for ei utbygging av nye bustader, som tener
interessene i utbyggingsområdet. På den annen side er det allereie i dag opparbeidd fortau langs fv. 546
Storebøvegen (o_SGS11), med overgang over fv. 5141 Prestanesvegen (o_SKV8). Det er òg etablert
gangveg mot skulen (o_SGS2). o_SGS2(, 3) og 11 er i områdeplanen ei oppgradering av desse etablerte
tiltaka, og det er såleis allereie i dag gode alternativ for trygg ferdsle for mjuke trafikantar. Vi kan ikkje
sjå at 20-24 nye bueiningar aleine vil kunne utløyse krav om ei så omfattande oppgradering av offentleg
gang- og sykkelveg, når det i dag allereie eksisterer åtskilte løysingar for mjuke trafikantar i området.
Erfaringsmessig er denne løysinga vurdert som noko utrygg grunna høg fart på sykkel ned mot overgangen. Dette kan t.d. avbøtast med bom/pullert, jf. kap. 6.6 i Handbok V122 Sykkelhåndbok.

Figur 16 Etablert fortau langs fv. 546 Storebøvegen, sett i frå aust ned mot skulen (ein ser taket på skulen).
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Figur 17 Etablert fortau langs fv. 546 Storebøvegen og overgang, sett i frå nord (skulen ligg til høgre for biletet).

Figur 18 Etablert overgang og fortau inn til skulen, sett i frå sør (på fv. 5141 Prestanesvegen).

I planen vil ein sikre turveg f_GT1 gjennom planområdet. Denne er del av kyststi mellom Gråsidedalen
og Åsen, saman med f_SKV32. I planomtalen står det at denne vil òg kunne fungere som skuleveg frå
BKS1-området. Utbygging av denne, kombinert med ny kryssing av Vestbøbrekko, vil gi trygg skuleveg
for borna i området, som i dag nyttar denne vegen til skulen då det er den kortaste vegen - som òg er
opplevd som meir spanande enn å gå langs fv. 546. Det er etablert gangveg mot skulen på andre sida
av fv. 5141, men det manglar overgang over fv. 5141. Dette kan etablerast i samråd med fylkeskommunen og deira reglar/prosess for etablering av overgangar.

Figur 19 Biletet til venstre syner f_SKV32 og firemannsbustad i BKS1, og bildet til høgre syner etablert gangveg mot
skulen.
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Med bakgrunn i dette vurderer vi at det, med enkle og forhaldsmessige tiltak, kan sikrast at ein tryggare
skuleveg basert på dagens infrastruktur. Dette vil etter vår vurdering vera tiltak som står forholdsmessig
saman med storleiken og konsekvensar av utbygginga ein her planlegg for.
Vurdering etter KU-forskrifta
Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter pbl. gir at ein i planinitiativet skal
vurdere om planen er omfatta av forskrift om konsekvensutgreiingar, og korleis krava i tilfelle vil kunne
bli ivaretatt. Føremålet med forskrifta er å sikre at omsynet til miljø og samfunn blir tatt i betraktning
under førebuinga av planar og tiltak, og når det vert tatt stilling til om, og på kva vilkår, planar eller tiltak
kan gjennomførast.
Planen er etter vår vurdering ikkje omfatta av § 6 Planar og tiltak som alltid skal konsekvensutgreiast og
ha planprogram eller melding og konsekvensutgreiing. Tiltak planen opnar for er ikkje lista opp i forskrifta sitt vedlegg I, som gir kva for planar/tiltak som alltid skal ha planprogram eller melding og konsekvensutgreiing. Planen er heller ikkje vurdert å vera omfatta av § 7 Planar og tiltak etter andre lover som
alltid skal konsekvensutgreiast, men ikkje ha melding. Basert på skildringa over vurderer vi ikkje at planen
fell under § 8 Planar og tiltak som skal konsekvensutgreiast dersom dei får vesentlege verknader for
miljø eller samfunn. Dette då vi vurderer at planen heller ikkje er omfatta av vedlegg II, som gir kva for
tiltak som skal vurderast nærare. Utbyggingsområdet er tidelgare konsekvensutgreidd i samband med
områdereguleringsplan for Storebø. Vi går difor ikkje vidare med vurderingar av punkta i § 10, jf. vår
vurdering av § 8.
Medverknad
Ved varsel om planoppstart vil naboar og relevante regionale instansar varslast, som t.d. Statsforvaltaren
i Vestland, Vestland fylkeskommune, NVE, Skyss, m.fl.
Kommunen oppmoda i oppstartsmøte at det vert halde informasjonsmøte for grunneigarane i BKS1b,
og vi kjem tilbake til dette i ei ev. oppstartsmelding.

Med vennleg helsing
ABO Plan & Arkitektur Stord AS

Berit Haga Vikanes

Vedlegg
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