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Planinitiativ - Reguleringsplan for bustadområde på Bjelland, Sunde 
 

Planinitiativet omfattar ei vidareutvikling/fortetting av eksisterande bustadområde på Bjelland, på Sunde 
i Kvinnherad kommune. Prosjektet skal utviklast i tråd med kommuneplanens arealdel.  
 
Plansituasjon og intensjonar med bustadprosjektet 

  
Figur 1 Utsnitt kommuneplanens arealdel  Figur 2 Utsnitt reguleringsplanar 

Planområdet er om lag 43 daa, der areal for vurdering av ulike tilkomstvegar er medteke i planområdet. 
Det er planar om å utvikle eit bustadområde på Bjelland, på delar av gbnr. 152/1 og 2. I kommuneplanens 
arealdel er aktuelle areal avsett til framtidig bustadområde og LNF. Ein ønsker å etablere bustader på 
areal avsett til bustader, og ta omsyn til areal avsett til LNF – med nokre justeringar. Arealet er ikkje 
regulert i frå før. Næraste reguleringsplan er Sunde sentrum (PlanID 19840007).  
 
Utviklinga av området vil ta utgangspunkt i kommuneplanens arealdel, samt areal til samferdsle og leik/-
uteopphald. Tilkomst er tenkt via Jensavegen eller Bjellandsvegen, som begge er kommunale. Delar av 
eigedommane gbnr. 152/4, 34, 102, 151 og 172 er innlemma i planområdet slik at ein får gjort gode 
vurderingar av tilkomstveg til bustadområdet i planarbeidet.  
 



 

Området ligg knytt til eit etablert bustadområde, som består for det meste av einebustadar bygd på 70- 
og 80-talet. Arealet er av SSB definert som tilhøyrande Sunde/Valen tettstad. Føringar for bustadbygging 
i dag gir ei meir konsentrert utbygging i sentrale strok, og det er dei seinare åra bygd nokre tomanns-
bustader og ei lågblokk i nærleiken.  
 
Omfang av bustadprosjektet vil bli avklara i reguleringsplanarbeidet, der ein ser føre seg om lag 30 
bueiningar. Ein ønsker ei variert utbygging av bustadområdet, som harmonerer med eksisterande bu-
setnad og landskap/terreng, men som òg stettar føringar for ei meir konsentrert bustadbygging. Ein ser 
føre seg ein kombinasjon av einebustader, to- og fleirmannsbustader, samt eit tun med bueiningar der 
ein vil samle hovudfunksjonar på eitt plan og slik leggje til rette for livsløpsstandard. 
 

  
 

  
Figur 3 Planområdet 

Skildring av arealet  
Planområdet er i dag ikkje bygd, og ligg omkransa av etablerte bustadområde. Mot nord grensar områ-
det  til Vågsvegen, og mot vest Bjellandsvegen. Den dyrka marka ber preg av manglande drift og drener-
ing. Jordsmonnet er av varierande kvalitet og djupne, der det stadvis er fjell i dagen. Haugen mot vest 
er overgrodd av kratt og blandingsskog, der ein òg finn spor av ei leikehytte. På synfaring av området 
framstår vegetasjon som vanleg for regionen.    
 
Det er ingen registreringar av prioriterte artar eller utvalde naturtypar med særskilt vern etter natur-
mangfaldlova. 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 natur-
typar etter Miljødirektoratet si handbok 13. Artsdatabanken sitt Artskart syner ingen registreringar i 
planområdet. Det er ingen verneområde i nærleiken.  
 



 

Det går to stiar i planområdet, som er noko brukt. I planarbeidet vil ein sikre allmenn ferdsle gjennom 
planområdet. Det er eit registrert friluftsområde (FK00011056) innanfor planområdet; Slåtto, som er av 
områdetypen jordbrukslandskap. Det er beskrive som eit leikeområde med leikehytte, der jordbruks-
landskapet må takast omsyn til når ein ferdast i området. Området er noko brukt lokalt, med litt symbol-
verdi og opplevelseskvalietar. Leikehytta i haugen eksisterer ikkje lenger, og området vert i mindre grad 
i dag nytta som leike- og opphaldsareal då det ikkje er busett mange barnefamiliar i området.   
 

  
Figur 4 Utsnitt Miljødirektoratet sin naturbase           Figur 5 Utsnitt AR5, NIBIOs Kilden 

Innanfor planområdet er det fulldyrka- og overflatedyra jord, samt innmarksbeite. Det er òg skog av høg 
(barskog) og særs høg (lauvskog) bonitet. Skogen mot Vågsvegen er hogd. Arealet har nytta til heste-
beite dei seinare åra. I seinare tid har ikkje areala vore aktivt i drift eller skjøtta, og ber preg av manglande 
vedlikehald. I samband med utvikling av bustadområdet ønsker grunneigar å fylle att groper i terrenget 
med overskotsmasse, for å drenere jordbruksarealet betre. Ein vil leggje matjorda tilbake på massane, 
og slik få eit jordbruksareal som kan driftast igjen.  
 
I området er radonaktsemda moderat til låg og det er ikkje registrert forureina grunn på arealet. Arealet 
ligg ikkje innanfor flaum- eller skredfaresone, eller aktsemdsområde for flaum, skred, jord- og flaum-
skred eller snøskred og steinsprang. Det er ingen registrerte skredhendingar, ustabile fjellparti, eller 
kvikkleire i området. Det går ingen bekkar eller vassdrag i området.  
 
Delar av planområdet i nord er innanfor 100-metersbeltet i frå sjø, men planområdet ligg på andre sida 
av Vågsvegen. Areal mellom planområdet og sjø er bygd ut med bustader. 
 
Det er ikkje registrert kulturminne eller verna bygningar innanfor området. Det er ingen SEFRAK-regi-
strerte bygningar innanfor plangrensa, som i frå før ikkje er bygd. Det er heller ingen registrerte kultur-
miljø/landskap eller utvalde kulturlandskap. 
 
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. 
 
Tiltaket er ikkje omfatta av forskrifta sitt vedlegg I, som gir kva for tiltak som alltid skal ha planprogram 
eller melding og konsekvensutgreiing (vedlegg I). Tiltaket er heller ikkje vurdert å vere omfatta av ved-
legg II, som gir kva for tiltak som skal vurderast nærare. Dersom ein ønsker å justere areal avsett til 
bustad og LNF må ein gjere ei vurdering av konsekvensar og omfang av dette. Tolkar ein forskrifta 
strengt, vil planen falle inn under § 6 bokstav b, reguleringsplanar for tiltak i vedlegg I, som alltid skal 
konsekvensutgreiast og ha planprogram eller melding. Punkt 25 i vedlegg I: Nye bustad- og fritids-
bustadområde som ikkje er i samsvar med overordna plan.  
  
Unntatt i frå kravet i § 6 bokstav b er reguleringsplanar der det konkrete tiltaket er konsekvensutgreidd 
i ein tidlegare plan, og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidlegare planen. Utbyggings-
området er tidelgare konsekvensutgreidd i samband med rullering av kommuneplanens arealdel.  
Veiledningsnotat – Konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven, utgitt av 
Kommunal- og moderniseringsdepartementet i juli 2017, gir at unntaket berre gjeld der regulerings-
planen er i samsvar med rammene gitt i overordna plan. Det vert vidare lagt til grunn at det kan gjerast 
mindre endringar i frå overordna plan i reguleringsplanen utan at planen må handsamast etter KU-
forskrifta. Kva som meinast med «mindre endringar» må vurderast konkret i den enkelte saka med 
utgangspunkt i moglege verknadar. I slike tilfelle er det viktig at det i planomtalen vert gjort greie for 
endringar sett i forhold til tidlegare vedtatt plan, og at verknadane av endringane blir beskrivne. 
 
Vi vurderer at dette tilfellet kan bli omfatta av ei «mindre endring» i frå overordna plan, ettersom reg-
uleringsplanen i all hovudsak vil vera innanfor dei rammene som er gjevne i kommuneplanens arealdel. 
 
Medverknad 
Ved varsel om planoppstart vil naboar og tilliggjande sameige/burettslag varslast, samt Fylkesmannen i 
Hordland, Hordaland fylkeskommune, NVE, Skyss, m.fl.  
 
 
 
Med vennleg helsing 
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Vedlegg  
 

1. Forslag planavgrensing 


