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1 . I nnledning
Rapporten er en konsekvensutredning innen temaet landskap .
Utredninge n er gjennomført på oppdra g fra forslagsstiller Roy - Åge Edvardsen og firmaet Multiconsult
as som er utreder av reguleringsplanforslaget . Forslagsstiller planlegger å legge til rette for
nyetablering og fortetting med 11 hytter i et område med to eksisterende hytter. Det planlegges også å
etablere en ny felles parkeringsplass i tilknytning til naturområdet på Ulvangsøya i Leirfjord kommune.
I tillegg , og som avbøtende tiltak , har forslagsstiller ønske om å legge til rette for offentli g ferdsel på
vegen inn til hytteområdet. Fore slått planområde er på 49,4 daa.

Utredningen er videre basert på planprogrammets bestilling vedrørende temaet landskap samt
kartskisse «Ulvangsøya hyttefelt» datert 29.08.16 . Utredningen er gjennomført i henho ld til de krav til
konsekvensutredninger som plan - og bygningsloven setter. Utredningen inneholder en beskrivelse av
dagens situasjon og en vurdering og visualisering av konsekvenser for landskapsbildet for det
planlagte inngrepet samt avbøtende tiltak.

2. Sammendrag
LandArk as har foretatt en konsekvensutredning innen temaet landskap i forbindelse med
detalj regulering av området Ulvangsøya hytteområde i Leirfjord kommune. Landskapsbilde brukes
som betegnelse på de visuelle og estetiske kvalitetene i landskapet. Begrepet omfatter både åpent
natur - og landbrukslandskap og bebygd landskap. Grunnlaget for konsekvensutredningen av området
baseres på dagens landskap og planlagt landskap innenfor prosjektområdet.

Planprogrammet foreslår å bruke deler av planområdet til spredt hyttebebyggelse, totalt 11 nye tomter
i tillegg til de 2 eksisterende tomtene, totalt 1 3 tomter/hytter. I tillegg vil det opparbeides veitraseer,
parkeringsplass m. m. Veitraseene er tenkt som en oppgradering av turstiene og vegen ska l gå fram til
grensegjerde ut mot Øytangen.

En utbygging av Ulvangsøya hytteområde vil gi store forandringer i landskapet. Ettersom området
består av skrinn og jorddekt fastmark med en større del fjell i dagen bør det tas hensyn til eksisterende
terreng s lik at det kan gjøres et minimalt inngrep i landskapet. For områdets estetiske verdi er det
viktig at kommunen følger dette opp. Bebyggelsen vil være hytte bebyggelse i likhet med eksist erende
hyttebebyggelse. Området ligger terrassert, der foreslåtte neder ste hyttebebyggelse ligger skjult bak
en åskam. Øvre bebyggelse blir liggende slik som dagens eksisterende bebyggelse , delvis oppå
åskammen. Det er denne bebyggelsen som spesielt vil bli synlig for omkringliggende områder.
U tsikten til omkringliggende beby ggelse blir ikke nevneverdig berørt grunnet eksisterende vegetasjon .
Det er et par landskapselementer i området som bør bevares; en idyllisk vik sørvest i området ,
Hestvika samt høyeste punkt mot grensegjerdet vest i planomr å d et (kote +14,5) som har en god utsikt
ut over Meisfjorden, Leines, Sandnessjøen m.m . og skip s leia .

Sammendrag fra konsekvensutredningen:

• Grunnet områdets særpregenhet både som kulturlandskap og naturlandskap og med kun 2
eksisterende hytter , vurderes området til å ha stor verdi for landskapsbildet .

• Tiltakets virkning/omfang for landskap ved utbygging av 11 nye hytter, veitraseer,
parkeringsplass m.m. ses derfor på som middels negativt.
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• Tiltakets samlede konsekvens blir med utgangspunkt i konsekvensviften blir middels neg ativ
konsekvens for landskapet .

Det foreligger ingen alternative planer for området. 0 - alternativet vil derme d ikke medføre endringer fra
dagens situasjon. Dette alternativet får da heller ingen konsekvens for landskapet .

3. Områdebeskrivelse (0 - alterna tivet)
Planområdet omfatter et område ved Hestvika som ligger på Ulvangsøya i Leirfjord kommune.
Ulvangsøya hytteområde ligger ca . 1 2,5 km og 1 5 minutters kjøring fra Leland sentrum. Foreslått
planområde er på ca . 49,4 daa og grenser mot eksisterende boliger, hytter, offentlig kjøreveg og
landbruksareal , både innmark og utmark , samt havet , jfr. figur 1 .

Figur 1. Skisse som viser planområdet med foreslått plan grense (stiplet linje).

Området er satt av til landbruksformål i kommuneplan en både LNF1 og LNF2. Formålet LNF1 tillater
bare bygging som har direkte tilknytning til jord - og skogbruk, reindrift, utmarksnæring, fiske som ledd i
stedbunden næring og annen stedbunden næring. For formålet LNF2 vil det kunne bli gitt tillatelse til
sp redt bolig - og ervervsbebyggelse. Fritidsbebyggelse vil b are tillates når det foreligger
reguleringsplan. LNF2 området dekker et areal på ca. 6,5 daa. Resterende areal er innenfor formålet
LNF1. Det finnes ingen eksisterende reguleringsplaner for plan området.
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Figur 2 : Utsnitt av kommuneplanen for området. Planområdet er avsatt til formålene NLF1 og NLF2.

Topografien i landskapet er særpreget med å være terrassert med langsgående åskammer i øst -
vestlig retning. Nederste terrasse er omgitt av åskamm er både mot den sørlige og nordlig siden. Det
er svært bratte skråninger, periodevis stup, fra toppen av åskammene og ned mot dette terrasserte
området. Høyeste del av planområdet ligger oppe på øverste åskam som danner et terrassert platå.
Videre dannes d et en ny terrasse ned mot myrvannet og adkomst stien inn til området.

Dagens landskap er preget av å være et gammelt jordbruks kulturlandskap. D et finnes en liten åker
ved Hestvika og en liten åker nordøst i planområdet, og disse to har tidligere vært bruk t til slåtteland,
men de er nå avsatt til innmarksbeite og de begynner å gro igjen. Et areal på ca 3,8 daa er dyrket
mark og ligger nord i planområdet. En god del av området består av skog og skrinn og jorddekt
fastmark som i tidligere tider har vært brukt til beite. Det finnes blant annet rester etter kystlynghei inne
i planområdet. I naturbase er nærområdet til planområdet fra grensegjerde og hele veien ut mot
Øytangen samt en mindre del av planområdet, registrert som utvalgte naturtyper, nærmere bestemt
kystlynghei. Det er flere registreringer for næ rområdet med arter med nasjonale forvaltningsinteresser.
For nærområdet til planområdet har det inntil de senere år gått sauer og beitet på utmarksbeitet ut mot
Øytangen. Området er kartlagt som kystlynghei, o g kystlyngheiene er avhengig av tradisjonelt
husdyrbeite og/eller brenning for å opprettholdes. Alle lyngheier som er i god hevd eller der hevden
nylig har opphørt er bevaringsverdige. Tilbakegangen av naturtypen er betydelig , noe som blant annet
skyldes g jengroing grunnet opphørt beite og brenning. Figur 3 og 4 viser arealfordelingen i området.

Nordvest i planområdet ligger det en innsjø, Øyvatnet, som er registrert som «Nasjonal
forvaltningsinteresse», men det er ikke foretatt kartlegging av den. Geologi en for Ulvangsøya består
av bergarter som avgir plantenæringsstoffer når de forvitrer . Dette kan gi et rikt planteliv og dermed
kan Øyvatnet være en rik kulturlandskapssjø. Det er av denne grunn viktig at Øyvatnet og hele
randsonen til den får ligge urørt , se figur 5 . Det finnes også et mindre brakkvann innenfor området ved
Hestvika innenfor innmarksbeitet. Vannet her kommer trolig fra sig i terrenget samt at det må
påregnes noe saltvann til tider i vannet.

Området er i dag bebygd med to hytter. Eksisterende hytter har en moderat størrelse og ligger lavt i
terrenget. Den ene hytten har opparbeidet plen med hagevekster i et sårbart natur miljø. Hyttene er
hvitmalte og vises godt igjen i landskapet.
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Figur 3 : Oversiktskart fra Gårdskart som viser arealfordelingen for prosjektområdet.

Figur 4 : Oversiktskart fra Gårdskart som viser arealfordelingen for hele nærområdet til
prosjektområdet.
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Figur 5 : Utsnitt av kart, Berggrunn N50, for området. Grønn farge betegner kalkglimmerskifer og
lysegul farge betegner granatglimmerskifer med lokalt konglomeratlag med dolomittboller. Begge
bergartene avgir plantenæringsstoffer når de forvitrer , noe som kan gi et rikt planteliv og videre
medføre at Øyvatnet kan være en rik kulturlandskapssjø.
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4. Metode
Konsekvensutredningen er utført med utgangspunkt i fastsatt utredningsprogram og gjeldende forskrift
om konsekvensutredninger etter plan - og bygningsloven.

Utredningen er utført med foto og 3 snitt og 1 oppriss av området. Dagens situasjon er do kumentert
med foto og visualisering av landskapsinngrep med foreslått bebyggelse tar utgangspunkt i
planprogrammet for Ulvangsøya hytteområde og er illustrert med snitt og oppriss . Det er deretter
foretatt en faglig vurdering av hvordan konsekvensene påvir ker omgivelsene. Og til slutt er det gitt en
faglig oppsummering samt forslag til evt. avbøtende tiltak.

Veiledende dokumenter for metodikk for vurdering av konsekvenser for landskap er:
• Statens vegvesen Håndbok V712 : Konsekvensanalyser (2014, versjon 1.1 )
• DN - veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplan , 2011
• DN - veileder: Landskapsanalyse , Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og

landskapsverdi , 2010

Følgende alternativer vil bli vurdert i konsekvensanalysen for planområdet :
• Alt. 0 I ngen utbygging
• Alt. 1 Utbygging av Ulvangsøya hytteområde etter planprogrammet

Analysen skal ha en oppsummering/ konklusjon samt forslag til eventuelle avbøtende tiltak.

Fremgangsmåte

Arbeidet har bestått av:
• Avgrensning av influensområde.
• Landskapets kvaliteter/verdier skal beskrives. Områder som bør bevares beskrives.
• Visuelle konsekvenser for landskapsbildet skal vurderes i forhold til referansesituasjonen. Det

skal redegjøres for virkningene og synligheten av bebyggelse, atkomstveger og ev. annen
infrastruktur i tilknytning til tiltaket med illustrasjoner av fremtidig situasjon. Dette skal
illustreres med snitt og oppriss.

I arbeidet er det brukt ulike kilder til informasjonsinnhenting:
• Fastsatt planprogram for Ulvangsøya hytteområde med kartskisse datert 29.08.16
• Kommuneplanen for Leirfjord kommune
• Gårdskart: www.gardskart.skogoglandskap.no
• Arealisdata på nett. Geologi, løsmasser, bonitet: www.ngu.no/kart/arealisNGU/
• Befaring

4.1 Dagens situasjon – alternativ 0

0 - alternativet vil ikke medføre endringer fra dagens situasjon. Dette alternativet får da heller ingen
konsekvens for landskapsbilde t . Dagens situasjon er dokumentert med fotografier av området.



LandArk as Fagervik: 92 62 25 56
Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord Karlsø: 99 03 80 25
org.nr. 995672588 mva e - post: landark@landark.no
konto: 96151205582 www.landark.no

Side 9 av 21

Bilde 1. Bildet viser planområdet sett fra Leines. Topografien i området be står av langsgående
åskammer i øst - vestlig retning. Eksisterende hytter er av en moderat størrelse og det er nesten bare
takene som er synlige fra denne siden. Landskapet består av en god del berg i dagen og skrinn og
jorddekt fastmark .

Bilde 2. Bilde t viser Ulvangsøya sett fra Ulvangskleiva.

Bilde 3. Oversiktsbilde av den øverste terrassen av planområdet sett mot vest. Et grensegjerde vises
til venstre i bildet.
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Bilde 4. Turstien på øverste terrasserte platå som går forbi eksisterende hyttebebyggelse.

Bilde 5 . En av de eksisterende hyttene i feltet, hyttene bør ha en avdempet farge, gjerne i naturfarger,
både på vegger og tak. Til høyre i bildet ses det et terrenginngrep i et sårbart naturlandskap.
Opparbeidelse av plen hører ikke ti l i et gammelt kulturlandskap. Kultiverte planter slik som Rosa
Rugosa som er plantet i denne hagen, er en svartelistet art og den kan lett spre seg i det
omkringliggende kulturlandskapet.
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Bilde 6 . Bildet viser den andre eksisterende hytt a i området, og det går turstier både på venstresiden, i
skogen, og høyresiden, langs med åskammen for hyttene. Bildet viser tydelig topografien i området
med sine terrasserte platåer .

Bilde 7 . Til venstre i bildet ses innmarksbeitet hvor det er ønskelig å etablere hyttebebyggelse. Det er
svært bratt fra toppen av Åskammen og ned til innmarksbeitet.
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Bilde 8. Til venstre i bildet ses turstien som etter slitasjen å dømme er i stor bruk. Til høyre i bildet ses
den ene av hyttene.

Bilde 9. Bilde tatt fra ø verste å skam i planområdet og til venstre i bildet ses Øyvatnet som kanskje er
en rik kulturlandskapssjø basert på geologiske vurderinger av området. Til høyre for midten av bildet
ses turstien ut til Øytangen. Denne delen av området har vært uten beite i flere år og
krattveg etasjonen begynner å ta seg opp. F ølgende av gjengroingen vil bli at kystlyngheien vil vike for
annen vegetasjon.
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Bilde 10. Til venstre i bildet ses den øverste åskammen som har et naturlig platå hvor eksisterende
hyttebebyggelse er plassert. Neste terrasse blir ned mot Øyvatnet som ligger til høyre i bildet. Den
skogkledde randsonen mellom foten av åskammen og Øyvatnet er en del av strandsonen og
infl uensområdet til Øyvatnet. Det bør derfor ikke foregå inngrep i denne sonen da et inngrep kan
forringe landskapsformen, kulturhistorien og det biologiske mangfoldet i vatnet. I tillegg vil særpreget
og opplevelsen i landskapet endres betydelig.

Bilde 1 1 . Til venstre i bildet ses Hestvika og nærområdet til den.
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Bilde 1 2 . Bildet viser området fra Hestvika og innover nederste åskam og innmarksbeite . Eksisterende
hytter ses til høyre for midten av bildet. Det er fint å gå på toppen av åskammen som går langs med
fjorden, men det er svært bratt og utilgjengelig fra åskammen og ned til havet , og det er brådypt
utenfor .

Bilde 1 3 . Hestvika er en liten intim og idyllisk vik med en svært liten steinstrand , dette er eneste
plassen innenfor planomr ådet hvor det er mulig å enkelt komme ned til havet. Det er ikke tydelige spor
som tilsier at vika har vært i bruk, for eksempel til båtstø grunnet store steiner som ligger i fjæra.
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4. 2 Utbygging av området – alternativ 1

Illustrasjonen e for påvirknin g av landskapet ved en utbygging av området er løst med snitt og oppriss.
Bygningsstruktur i form av hytter er vist med forenklet geometri for å illustrere volum i landskapet. For
å se snittene og opprisset vises det til avsnitt 9. Vedlegg.

Visualiseringen av foreslått bebyggelse tar utgangspunkt i skissen fra planprogrammet , da tert
29.08.16, jfr. figur 6 . Skissen viser at ny fritidsbebyggelse er plassert langsetter kotene i terrenget .

Kartgrunnlaget for planområdet er ikke tilfredsstillend e da det kun foreligger 5 meters koter og det er
større høydesprang flere steder i terrenget. Det har derfor vært ekstra viktig å orientere seg etter
ortofoto og foto for å få en mer riktig framstilling av landskapet enn det kartgrunnlaget gir for å
fremst ille snitt og oppriss .

Beskrivelse av inngrepet for alternativ 1

Tomter og veg
Ny adkomstveg inn i området , V eg 2, er lagt om i forhold til eksisterende sti. Vegen er lagt på
nord siden av berget til øverste åskam , mens stien går oppå åskammen. Nye hyttetomter og hytter er
også lagt på nordsiden av åskammen . Følgene for landskapet med å legge vegen slik den er vist på
skissen i planprogrammet, vil være et større landskapsinngrep med en større fylling for å få vegen opp
på høyden til åskammen igjen hv or hyttene er plassert . Influensområdet med randvegetasjon og
strandsone til Øyvatnet sta rter i berget nedenfor åskammen. V ed å legge vegen slik som foreslått vil
det føre til inngrep i influensområde og indirekte i vannet. Øyvatnet er registrert som «Nasj onal
forvaltningsinteresse» i Naturbase og det er ikke kartlagt , men ettersom det kan være en rik
kulturlandskapssjø basert på geologiske vurderinger, bør det ikke foregå inngrep i det eller
influensområdet til det. Planprogrammet beskriver at tiltaket ikk e skal berøre registrerte naturverdier
slik som kulturlandskapssjøen, men skissen fra 29. august 2016 viser at kulturlandskapssjøen og
influensområdet til d enne blir berørt av veg legemet.

På planskissen datert 29.08.16 er det inntegnet en hytte BFK 3 . Den ne hytta er planlagt å ligge mellom
åskammene med nærhet til Øyvatnet. Slik hytta er tegnet inn på planskissen vil den få f yllingsfoten til
vegen rett i nn i hytteveggen og vegen vil ligge i høyde med hyttetaket . Dersom denne hytta heves
betydelig 1,5 – 3,5 meter vil fyllingen fra hytta gå utenfor tomtegrensen og igjen blant annet skade
rand - og strandsone til Øyvatnet. I nnkjørselen til hytta blir en parallell veg til hovedvegen inn til
hyttefeltet. Innkjørselen til hytta får en stigning på 1:7 og den må starte minimum 10 - 15 meter før
tomtegrensen for å kunne komme ned til nivået til hytta .

For nedre del av fritidsbebyggelsen , BFK10 - BFK13, kommer adkomstvegen inn fra øst og
naboeiendommen. Vegen er ikk e tegnet inn på skissen, men det er blitt mun tlig beskrevet at den vil bli
foreslått til å gå i ytterkant av åkeren til naboeiendommen. Vegen , Veg 6, er lagt helt opp i skråningen
til berget og dette kan eventuelt medføre noe sprenging for grøft. Siden kartgrunnlaget inneholder lite
terrenginformasjo n, er det vanskelig å vurdere dette, men dersom vegen flyttes 1 - 2 meter lengre mot
sør vil dette ikke gi spre n gningsinngrep .

Parkering skal skje på den enkeltes hyttetomt i tillegg skal det opparbeides en felles gjesteparkering
ved innkjørselen til øvre h ytteområde. Parkeringsplassen bør legges varsomt inn i landskapet med så
lite inngrep i randsonen som mulig.

Størrelse og s ynlighet av bebyggelse
For hyttene i planområdet er de beskrevet i planprogrammet med 1,5 etasje . Det antas da at hyttene
mønehøyde /gesims over planert terreng er lavest mulig slik at de vil bli liggende lavt i landskapet . For
de nederste hyttene vil d e fleste være omgitt av åskammene rundt dem fra nord og sør, dermed vil de
bli betydelig mindre synlige i omkringliggende landskap enn hyttene på øvre åskam som ligger i
horisontlinjen . Planlagt ny fritidsbebyggelse på øvre nivå i planområdet ligger på samme høyde i
terrenget som eksisterende hyttebebyggelse eller høyere . Likevel vil de fleste hyttene på øvre åskam
ikke være synlige for b ebyggelse nord på Ulvangsøya, men dette skyldes hovedsakelig gjengroing av
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vegetasjon. Fjernes denne vegetasjonen vil hyttene bli synlige for eksisterende bebyggelse. Hyttene
ved det øverste innmarksbeite t nordøst i området , BFK8 og BFK9, vil bli synlig fr a både vegen og
omkringliggende bebyggelse.

Andre inngrep i terrenget
Kloakken for den nedre hyttebebyggelsen er tenkt å gå igjennom det eksisterende brakkvannet. Det er
ukjent om det er biologiske verdier i vannet som kan forringes ved inngrepet. Kloakken skal videre gå
ned i Hestvika. Hestvika er per i dag inngrep sfri . En kloakkledning medfører en grøft som må sprenges
ut, det vil da lett kunne oppstå sår i lands kapet som bør utbedres. Planprogrammet beskriver ikke hvor
k loakkledningen for øvre hyttebebyggelse skal legges, men det er etter samtale med forslagsstiller
nevnt at den kan legges enten nord på Ulvangsøya eller Øst ved Ågenstøa eller i Andreas - Bensovika.
Rørgate bør da legges i vegskulderen.

Figur 6. Karts kisse datert 29.08.16 som er vedlagt planprogrammet, skissen viser forslag til utnyttelse
av området.
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Figur 7. Skissen datert 29.08.16 med ortofoto som bakgrunn.

5. Konsekvensanalyse

Denne konsekvensutredningen er basert på en «standardisert» og systematisk tre - trinns prosedyre for
å gjøre analyser, konklusjoner og anbefalinger mer objektive, lettere å forstå og lettere å e tterprøve,
og følger metoden i Håndbok V712 « Konsekvensanalyser » (Sta tens vegvesen 2014, versjon 1.1 ). I
utredningen er det også tatt utgangspunkt i veiledere fra Direktoratet for naturforvaltning, se kap. 8 .
Referanser.

Trinn 1. Registrering og vurdering av verdi
Det vil si å vurdere hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdien angis på en tredelt glidende skala:
liten - middels – stor, og hvor verdien markeres med en pil. Linjalen er sammenfallende med x - aksen i
konsekvensviften.

Trinn 2. Tiltakets virkning/omfang
Her skal det vurderes hvilke endringer tiltaket ant as å medføre for de ulike miljøene eller områdene,
og graden av denne endringen. Omfang angis på en syv delt glidende skala: stort negativt - middels
negativt – lite negativt - intet – lite positivt - mid dels positivt - stort positivt, og vises på en figur hvor
omfanget markeres med en pil. Det kan være behov for å nyansere omfangsvurderingene ytterligere.
Dette kan gjøres ved at pilen flyttes til høyre eller venstre innen en kategori. Linjalen er
sammenfallende med y - aksen i konsekvensviften. Ved en positiv vurdering skal det tas stilling til om
tiltaket fører til noe forbedring, forbedring eller stor forbedring for et område. Ved en negativ vurdering
skal det tas stilling til om tiltaket vil føre til n oe forringelse, forringelse eller ødeleggelse for et omr åde.

Trinn 3. Samlet vurdering av konsekvenser
Det vil si å avveie mellom de fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre. Konsekvensen for et
miljø/område framkommer ved å sammenholde områdets verdi og omfang. Konsekvensutredningen
skal angis på en nidelt skala fra meget stor negativ til meget stor positiv konsekvens.
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5.1 Verdivurdering av landskapsbildet

Landskapet i planområdet er særpreget med å være terrassert med langsgående åskammer i øst -
vestlig retning. Nederste terrasse er omgitt av åskammer både mot den sørlige og nordlig siden. Det
er svært bratte skråninger, periodevis stup, fra toppen av åskammene og ned mot dette ter rasserte
området. Høyeste del av planområdet ligger oppe på øverste åskam som danner et terrassert platå.
Videre dannes det en ny terrasse ned mot myrvannet og adkomststien inn til området. Både
planområdet og omkringliggende områder har en symbolverdi som «tange» og dette vises godt igjen i
landskapet. Dagens landskap er preget av å være et gammelt jordbrukskulturlandskap med både
slåttemark og beite , og inngrepene i landskapet for området er hovedsakelig tilknyttet til jordbruk .
Disse fremstår som en beri kelse til landskapet. Området er i dag kun bebygd med to hytter, og
eksisterende hytter har en moderat størrelse og ligger lavt i terrenget. Planområdet har flere tråkk/stier
og den ene stien som er i utstrakt bruk ligger like nord for hyttene. Denne stien brukes også som
adkomst til den ene av hyttene. Det finnes rester etter kystlynghei in ne i planområdet og n ordvest i
planområdet ligger det en innsjø, Øyvatnet, som er registrert som «Nasjonal forvaltningsinteresse».
Det finnes også et mindre brakkvann in nenfor området ved Hestvika.

• Av disse grunnene settes verd ien av landskapsbildet slik området framstår i dag til stor .

V urdering av verdien for landskapsbildet for området blir dermed satt til stor .

Verdi: Liten Middels Stor

5.2 Tiltakets virkning/omfang

Omfangsvurderingene er et uttrykk for hvor store negative eller positive endring er det aktuelle tiltaket
(alternativet) vil medføre for det enkelte område. Omfanget vurderes i forhold til alternativ 0. Videre må
det begrunnes på hvilken måte tiltaket vil endre nærmiljøet.

Tiltakets virkning/omfang for p lanområdet
Planprogrammet foreslår å bruke deler av planområdet til spredt hyttebebyggelse, totalt 11 nye tomter
i tillegg til de 2 eksisterende tomtene, totalt 1 3 tomter/hytter. I tillegg vil det opparbeides vei traseer ,
parkeringsplass m.m . Veitraseene er tenkt som en oppgraderin g av turstiene og vegen skal gå fram til
grensegjerde ut mot Øytangen.

Hyttene er ønsket plassert med minst mulig sprengning i terrenget. Det er en sammenheng mellom
plassering av hyttene langs ved Veg 2 og høyden på Veg2. Ved lite sprengning for hyttene vil vegen
tilsvarende få stor fylling, og omvendt. Dermed vil det bli enten en stor fylling for Veg2 som berører
randsonen til Øyvatnet eller et større landskapsinngrep grunnet sprengning for plassering av hyttene i
landskapet.

Hytta BFK3, vil medføre e t større landskapsinngrep med fylling i randsonene til Øyvatnet og dette vil
igjen også påvirke avrenningen mot vannet.

Hytte BFK10 - 13 og Veg6 på nedre nivå og de to hyttene BFK8 og 9 samt Veg3 lengst øst i området vil
kunne tilpasses bra inn i landskape t uten de store landskapsinngrepene, forutsatt at det er lagt
føringer for dette i reguleringsbestemmelsene.
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Når det gjelder synligheten av ny bebyggelse og eventuelle andre inngrep i landskapet er det hyttene
lengst mot vest som åpenbart vil bli mest syn lig fra sørøst, sør, sørvest og vest . Dersom vegetasjonen
på nordsiden av hyttene langs Veg2 skulle bli borte, noe det i stor grad vil bli grunnet Veg2 og hytte
BFK3, vil hyttene bli svært synlig også fra nord vest på Ulvangsøya. Hyttene vil da bli svært synlige og
dominerende i landskapet i alle himmelretninger.

Det er usikkert hvor store inngrep v ann og avløp vil forårsake, men det er beskrevet i planprogrammet
at det hovedsakelig skal legges i veglegemet, med unntak av formålet SAV3 hvor det åpenbart må
sprenges grøft for å få avløpet ut i Hestvika.

Store inngrep i området v il forringe områdets kvaliteter. Landskapet er generelt åpent og sårbart for
større landskapsinngrep på grunn av mye fjell i dagen og vegetasjon på skrinn jord . Opplevels en av
Øyvatnet kan lett oppfattes fra å framstå som et uberørt våtmarksområde med store biologiske
kvaliteter til å oppfattes som et forringet område omgitt av grusfyllinger og steinmasser. En mindre del
av t iltaket vil stort sett ikke være tilpasset til l andskapets form og elementer og tiltakets dimensjon vil
ikke stå i et harmonisk forhold til landskapets skala. Disse delene vil heller ikke styrke områdets
kvaliteter og særpreg. Tiltakets virkning/omfang settes til middels negativt.

• Tiltakets virkning/o mfang for landskapsbildet ved utbygging av 11 nye hytter, veitraseer,
parkeringsplass m.m. ses derfor på som middels negativt .

Tiltakets samlede virkning/omfang
Tiltakets samlede virkning/omfang ses derfor på som middels negativt .

Omfang: Stor
negativt

Middels
negativt

Lite
negativt

Lite
positivt

Middels
positivt

Stort positivt

5.3 Samlet vurdering av konsekvenser

Her kombineres trinn 1 (områdets verdi) og trinn 2 (tiltakets virkning/omfang) for å få frem den
samlede konsekvensen av tiltaket. Med konsekvenser menes de fordeler og ulemper et definert tiltak
vil medføre i forhold til alternativ 0. Konsekvensvurderingen angis på en ni - delt skala fra meget stor
negati v til meget stor positiv konsekvens.
Det skal gjøres en vurdering av hvert alternativ samlet for de ikke - prissatte konsekvensene. Det skal
også redegjøres for om disse konsekvensene er positive eller negative i forhold til alternativ 0, samt
hvilke altern ativ som er best og dårligst i forhold til den samlete vurderingen av de ikke - prissatte
temaene.
Eventuelle avbøtende tiltak eller annen informasjon, eksempelvis usikkerhet, som kan ha betydning for
valg av alternativ, skal framgå som merknad i den samlete konsekvensvurderingen. Avbøtende tiltak
kan også redusere graden av negative konsekvenser.
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Figur 8 . Konsekvensviften. Konsekvensen for et tema framkommer ved å sammenholde områdets
verdi for det aktuelle tema og tiltakets virkning (omfang). Konsekvensen vises til høyre, på en skala fra
meget stor positiv konsekvens (+ + + +) til meget stor negativ konsekvens ( – – – – ). En linje midt på
figuren angir null virkning og ubetydelig/ingen konsekvens. Over linja vises positive konsekvenser og
under linja negative konsekvenser (etter Statens vegvesen, 2014, versjon 1.1. Håndbok V712:
Konsekvensanalyser, veiledning ).

Sam let vur dering av konsekvenser
Vurdering av dagens verdi for landskapsbildet ble satt til stor og tiltakets virkning/omfang ble satt til
mi ddels negativt . Konsekvensene av tiltaket blir med utgangspunkt i konsekvensviften middels negativ
konsekvens . Forslag til av bøtende tiltak vil kunne redusere graden av negative konsekvenser
betydelig , se punkt 6 . Avbøtende tiltak.

6 . Avbøtende tiltak
1. Hyttebebyggelsen bør ikke strekke seg for langt mot vest i planområdet grunnet topografien

og influensområdet til kulturlandskapssjøen, BFK1, 2 og 3 bør derfor fjernes , eventuelt flyttes
ved fortetting . Beliggenheten til BFK4 bør vurderes justert. Den største delen av Veg2 mot
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vest bør ikke anlegges. Det må ikke utføres inngrep i influensområdet med randvegetasjon og
strandsone eller selve Øyvatnet, dette bør nedfelles i reguleringsbestemmelsene.

2. Veglegemene med grøfteareal i planområdet bør utføres med minst mulig inngrep og legges
inn i terrenget hensynsfullt og skånsomt, dette bør nedfelles i reguleringsbestemmelsen e.

3. Eksisterende hytter er hvitmalte og vises godt igjen i landskapet. Generelt sett bør hyttene ha
en avdempet fargevalg i naturfarger for å dempes i landskapet. Hyttene bør derfor ikke være
hvit, lysegrå eller malt i andre kontrastfarger. Det samme gjeld er fargen på takene som f.eks.
ikke bør være rødt eller andre kontrastfarger, men i avdempede naturfarger, dette bør
nedfelles i reguleringsbestemmelsene.

4. Inngrepet med rørgata til kloakkledningen ned i Hestvika b ør utføres varsomt og med minst
mulig lands kapsinngrep. Landskapsinngrepet bør opparbeides etterpå for å dekke over
inngrepet. D ette bør nedfelles i reguleringsbestemmelsene.

7 . Konklusjon
• Verdien for landskap sbildet slik området er i dag vurderes som stor .
• Tiltakets virkning/omfang for landskapsbildet med de framsatte intensjonene for området ses

på som middels negativt .
• Samlet vurdering av konsekvenser (verdi og virkning/omfang) blir middels negativ konsekvens

for landskapsbildet , jfr. figur 8 . Konsekvensviften.

8 . Referanser

Skri ftlige referanser

Fastsatt planprogram for Ulvangsøya hytteområde
Statens vegvesen, 2014, versjon 1.1 . Håndbok V712 : Konsekvensanalyser, veiledning
DN - veileder: Metode for landskapsanalyse i kommuneplan , 2011
DN - veileder: Landskapsanalyse, Framgangsmåte for vurdering av landskapskarakter og
landskapsverdi, 2010

Databaser og nettbaserte karttjenester

Gårdskart: www.gardskart.skogoglandskap.no
Arealisdata på nett. Geologi, løsmasser, bonitet: www.ngu.no/kart/arealisNGU/

9. Vedlegg
1. Vedlegg Tegning L - 1608 - 901, Oppriss A - A’ med planutsnitt
2. Vedlegg Tegning L - 1608 - 902, Snitt B - B’
3. Vedlegg Tegning L - 1608 - 903, Snitt C - C’
4. Vedlegg Tegning L - 1608 - 904, Snitt D - D’
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