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Detaljregulering for Kannikteigen - handsaming før høyring og utlegging til 
offentleg ettersyn  
 

Saka gjeld: 

Aurland kommune har motteke eit framlegg til privat detaljreguleringsplan for Kannikteigen. 
Planområdet omfattar eksisterande utleigehytter på vestsida av fv til Skjerdal, eksisterande 
bustad og tomannsbustad, samt eit landbruksareal aust for fv til Skjerdal. Framlegget til 
reguleringsplan opnar for riving av tomannsbustaden og bygging av leilegheitsbygg med 
garasjeanlegg i kjellar og 15 bueiningar, i tillegg opnar planen for bygging av einebustadar 
eller rekkehus, med sju bueiningar og tre utleigehytter. 
 
Planframlegget er utarbeidd av Norconsult påvegne av grunneigar Sjur Gjerløw. 

 

Tilråding frå rådmannen: 
1.          Plan og eigedomsutvalet fremjar saka og legg den ut til høyring og offentleg 
ettersyn etter plan- og bygningslova § 5-2 og § 12-10. 
 

2.          Det vert teke sikte på å oppheve delar av følgjande gjeldande 
reguleringsplan:  
- Otterskål – Grønnene,  planid 1421-1994004, vedteken 22.09.1994  
- Gang- og sykkelveg Ytstebøen – Høydalen, planid 1421-2010004 vedteken 
23.09.2010 

inkludert alle seinare planendringar, delplanar og tilhøyrande føresegner, ved 
godkjenning av detaljregulering for Kannikteigen planid 1421-2018002. 
 

 

Saksframlegg 

Grunneigar Sjur Gjerløw ønskjer å utvikle delar av eigedomane sine, på 
Kannikteigen. Føremålet med planen er å legg til rette for utbygging av 
leilegheitsbygg med 15 leilegheiter med garasjeanlegg, einebustadar eller rekkehus 
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med 7 einingar, samt etablering av tre utleigehytter. 
 

Planforslaget som skal behandlast, består av  
-          plankart  
-          reguleringsføresegner 
-          planskildring 

-           ROS-analyse 

Ved oppstart av planarbeid omfatta meldinga også areal for etablering av 
småbåtanlegg. Framlegget til plan omfattar ikkje småbåtanlegg. 
 

Planområdet ligg nord for den etablerte busetnaden i Klokkargarden. Tilkomsten til 
dei nye byggeområda er fordelt mellom fv til Skjerdal og vegen gjennom 
Klokkargarden. 
 

Gjeldande planer innanfor området: 
- i arealdelen til kommuneplanen er området sett av til eksisterande busetnad.  
- reguleringsplan for Otterskål – Grønnene: arealet vest for fv til Skjerdal er regulert til 
område for utleigehytter.  
- reguleringsplan for fortau frå Ytstebøen – Høydalen: regulerer fortau langs fv til 
Skjerdal 
 

 
 

Planframlegget: 



3 
 

- B1 og B2 er regulert til småhus bebyggelse med til saman 7 bustadeiningar, felta 
skal byggast ut etter ein samla plan. Det er planlagt at feltet skal ha tilkomst via 
Klokkargarden, det er lagt inn krav om 1,5 p-plassar pr bueining. 
- BBB  - det er opna for bygging av bustadblokk med 15 bueiningar med 
garasjeanlegg, maks møne- og gesimshøgde 12m over gjennomsnittleg terrengnivå, 
det er planlagt garasjeanlegg i kjellar og 4 etasjar med leilegheiter over kjellaren. 
Anlegget skal ha tilkomst frå fv mot Skjerdal. Det er lagt inn krav om 1 p-plass pr 
bueining, samt 6 plassar til gjesteparkering, det er ikkje eit krav at gjesteparkering 
skal ligge innanfor BBB. 
- BFT – fritids- og turistformål som opnar for etablering av 3 utleigeeiningar i tillegg til 
dei to som står på området i dag. Det er i tråd med gjeldande plan i området. 
 - BLK . leikeplass – felles for bustadane i B1, B2 og BBB. Det er eit krav at plassen 
skal opparbeidast samtidig som utbygginga av bustadområda skjer. 
 

Planprosessen 

I samsvar med føresegnene i plan- og bygningslova varsla Norconsult alle partar 
som planarbeidet påverkar, om oppstart av planarbeid i brev 19.12.18 og kunngjorde 
det i Sogn avis 22.12.18. Merknadsfristen var sett til 30.01.2019. Det kom inn 6 
fråsegner totalt. I tillegg er det varsla om ei lita utviding av planområdet mot nord, det 
kom ein merknad til det. Merknadane følgjer saka som utrykte vedlegg. Hovudtrekka i 
merknadene er refererte nedanfor. Mange av innspela er knytt til småbåthamn som 
ikkje er ein del av framlegget som vert lagt fram no. Rådmannen kommentere ikkje 
dei delane av innspela no.  
 

 
I samband med oppstart av planarbeid vart dette kartet brukt, det syner delområda 
med nummer det vert referert til i fråsegnene nedanfor. 
 

Fråsegn frå Statens vegvesen, 17.01.19: 
Føreset at tilkomstane til delområde 1 og 2 stettar krav til sikt og geometrisk 
utforming før utvida bruk blir godtatt. Statens vegvesen vil vurdere motsegn dersom 
tilkomst til delområde 1 er tenkt gjennom utvida bruk av krysset fv. 243. SVV 
oppmodar at heile delområde 1 får sikra god tilkomst til dagens fortau langs fv. 242 
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Skjerdalsvegen. SVV føreset at tilkomsten på fjordsida til utleigehyttene vil nytte 
same tilkomst som i dag. Det må etablerast siktlinjer på 4x70 meter. Vidare føreset 
SVV at tilkomst til delområde 2 på austsida av fv. 242 skjer gjennom utvida bruk av 
dagens avkøyrsle frå fv. 242. Dersom denne avkøyrsla får ein ÅDT (Årsdøgntrafikk) 
på over 50, må den utformast som eit kryss. Dette kan skje dersom tilkomsten vil bli 
tilkomst for delområde 1. Småbåthamna vil bli definert som eit kryss, med siktkrav på 
6x 84 meter. Det er lite areal tilgjengeleg for å byggje eit kryss, og minner difor om at 
krava kapittel D.1.1.1. linjeføring i vegnormal N100 må følgjast. 
Kommentar frå forslagsstillaren:  
Tilkomstane til delområde 1 og 2 vert utforma i samsvar med handbok N100 og 
dimensjonerande ÅDT. I e-post dagsett 13.02.2018 klargjer vegvesenet at det må 
gjennomførast alternativvurdering til krysset Bjørgavegen x Klokkargarden. Denne 
alternativvurderinga er ein føresetnad for at det ikkje skal fremjast motsegn til planen. 
Tilkomst til delområde 2 på austsida av fylkesvegen vert samla i ei avkøyring. ÅDT er 
ikkje over 50. Småbåthamna er ikkje del av dette planframlegget. 
Kommentar frå rådmannen: Det er gjennomført ei enkel alternativvurdering som er 
innarbeidd i planomtalen. 
 

Fråsegn frå Kystverket, 23.01.2019 

Vurderer at tiltaket ikkje kjem i konflikt med deira interesser – farlei og 
navigasjonsinstallasjonar. Tiltak må prosjekterast og dimensjonerast slik at dei tåler 
den påkjenninga dei kan verte påført av farvatnet. Minner om at bygging, graving, 
utfylling og andre tiltak som kan påverke framkjømda i farvatnet også skal 
handsamast etter hamne- og farvasslova. Aurland kommune er lokalt hamnemynde 
her, jamfør § 27 i hamne- og farvasslova. 
Kommentar frå forslagsstillaren: Det vert ikkje lagt opp til nye tiltak i sjø innanfor 
delområde 2. Delområde 3 er ikkje del av dette planframlegget.  
Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok kommentert av forslagsstillaren 

 

Fråsegn frå Fiskeridirektoratet, 29.01.19: 
Peikar på at planen (delområde 2 og 3) vil kome i konflikt med ein låssettingsplass 
som vert nytta i brislingfiske. Desse er av nasjonal interesse. Direktoratet føreset at 
Sogn & Fjordane fiskarlag vert høyrd i saka om bruk av låssettingsplassen. 
Direktoratet voner at ei interessekonflikt kan løysast gjennom slik dialog, til dømes 
ved å justere grensene for låssettingsområdet og/eller planområdet. Direktoratet vil 
gå i mot etablering av småbåthamn (delområde 3) dersom denne syner seg å føre til 
konflikt med utøving av fiske i området.  
Kommentar frå forslagsstillaren: Det vert ikkje lagt opp til nye tiltak i sjø innanfor 
delområde 2. Delområde 3 er ikkje del av dette planframlegget. 
Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok kommentert av forslagsstillaren. 
 

Fråsegn frå NVE, 29.01.19: 
Syner innleiande til relevante rettleiarar og verktøy. Føreset at det vert kartlagd om 
areal er utsett for reell naturfare. 
- Delar av planområdet er i NGI-rapport 20100357-00-2-R frikjend for skredfare.  
- I ROSen må den reelle faren for skred avklarast med dokumentasjon på tryggleik i 
samsvar med TEK17 § 7-3. Eventuell fare må regulerast med omsynssone med 
tilhøyrande føresegner. Dersom det er trong for tryggingstiltak eller restriksjonar på 
arealbruk rår NVE til at dette vert teke inn i planen. 
- NVE syner til deira prosedyreskildring for identifisering, vurdering og kartlegging av 
skredfare og rår til at denne vert nytta saman med rapportmal for kartlegging av 
skredfare på reguleringsplannivå. 
- Planområdet ligg rett utanfor kartlagd faresone for flodbølgje ved fjellskred frå 
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Joasetbergi, NGI-notat dagsett 06.09.2017. NVE rår til at ein gjennom ROS-analysen 
likevel gjer vurderingar av tryggleik mot eventuell flodbølgje. 
- Eventuell utfylling i sjø krev vurdering om grunntilhøva har tilstrekkeleg stabilitet. 
- NVE tilrår at det gjennom planarbeidet vert teke omsyn til venta klimaendringar, 
havnivåstigning er eit viktig tema i denne vurderinga.  
- Det må vurderast om nye tiltak krev særskilde omsyn for handtering av overvatn.  
- Det må gå tydeleg fram av plandokumenta kva vurderingar som er gjort, og korleis 
omsyna er innarbeida i planen. Alle relevante fagutgreiingar innan fagområda til NVE 
skal vere vedlagd. 
Kommentar frå forslagsstillaren:  
- Delområde 1 og 2 er frikjend for skredfare innanfor alle tryggleiksklassane S1, S2 
og S3 i TEK17 (tidlegare TEK10), gjennom NGI-rapport 20100357-00-2-R. 
Delområde 3 er ikkje kartlagd, men er ikkje del av dette planframlegget.  
- Frå notatet vert det tilrådd å legge til grunn kote 2 m som faresone (F2) innanfor 
planområdet. Dette er lagt til grunn i planframlegget.  
- Dette planframlegget legg ikkje til rette for nye tiltak i sjø.  
- Omsyn til venta klimaendringar og havnivåstiging vert lagt til grunn i planframlegget.  
- Innspelet er teke til etterretning. 

- Innspelet er teke til etterretning 

Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok kommentert av forslagsstillaren. 
 

Fråsegn frå Sogn og fjordane fylkeskommune, 08.02.19: 
Planavdelinga syner til område for småbåthamn og at det her er fleire potensielle 
konfliktområde som er viktig å få utgreidd, m.a. parkering og trafikkløysing, tilhøve til 
overordna plan, låssettingsplass og at fjorden er nasjonal laksefjord. Fjorden inngår 
også i marin verneplan samstundes som at den er del av eit vestnorsk fjordlandskap 
som står på UNESCO-lista.  
Kulturavdelinga kjenner ikkje til automatisk freda kulturminne i tiltaksområdet, men 
ber om at tiltakshavar vert gjort merksam på meldeplikt ved funn av slike kulturminne, 
jf. § 8.2. i kml.  
Bergens sjøfartsmuseum kjenner ikkje til marine kulturminne i eller ved planområdet 
og har slik ikkje merknadar til planarbeidet. Dei gjer likevel merksam på at 
tiltakshavar har meldeplikt ved funn av slike kulturminne, jf. § 8.2. i kml.  
Kommentar frå forslagsstillaren: Delområde 3 (småbåthamn) er ikkje del av dette 
planframlegget. Resterande del av innspelet er teke til etterretning.  
Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok kommentert av forslagsstillaren 

 

Fråsegn frå  Fylkesmannen i Vestland, 13.02.19: 

Syner innleiande til deira skriv Fylkesmannen sine merknadar til oppstart av 
reguleringsplanarbeid, dagsett 11.11.2015. Det vert presisert at merknadar i dette 
skrivet er å sjå på som del av ein del av deira fråsegn til oppstartsvarselet. Det skal 
kome tydeleg fram korleis relevante punkt er vurderte.  
For planområde 1 (bustadområde og utleigehytter med naust) legg FM til grunn at det 
ikkje er planar om vidare utfylling i gruntområdet knytt til utleigehyttene. Når det gjeld 
leilegheitsbygget på 5. etasjar meiner FM at dette i utgangspunktet er høgt for dette 
området. Det er difor viktig at det i planomtalen vert vurdert kva verknad dette vil ha 
på området, særskild med omsyn til tilgrensande bustadmiljø og landskap/estetikk. I 
utgangspunktet rår FM til å redusere omfanget av bustadbygginga, ikkje minst høgda 
på leilegheitsbygget..  
For planområde 3 peikar FM på at planarbeidet ikkje er i samsvar med overordna 
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plan og kjem også i konflikt med regulert badeplass. Småbåthamna føreset utfylling i 
fjorden for etablering av molo og byggjeområde for servicebygg og parkering. FM 
peikar på at Aurlandsfjorden er nasjonal laksefjord og inngår også i marin verneplan 
samstundes som at den er del av eit vestnorsk fjordlandskap som står på UNESCO-
lista. Ei utfylling må vurderast opp mot desse verdiane. Sjøarealet innanfor 
planområdet er del av eit større samanhengande gruntområde. Dette gruntområdet 
er truleg eit viktig næringsområde for sjøaure, og den relativt korte avstanden til 
Aurlandselvi tilseier at dette gruntområdet er særskild verdfullt. Etablering av 
småbåthamn slik den er skissert bil kunne få store negative verknadar for verdien til 
dette gruntområdet. Planane er også utfordrande med tanke på strandsonevernet og 
dei statlege planretningslinjene for differensiert forvaltning av strandsona. Allereie før 
resultat av KU vil FM signalisere at ei utbygging av småbåthamn med fylling vere i 
konflikt med nasjonale og viktige regionale interesser knytt til strandsone og sjø. FM 
vil difor rå frå å etablere ei småbåthamn med fylling, ut i dette viktige gruntområdet i 
Aurlandsfjorden. Til varsel om utvida planområde skriv Fylkesmannen at dei legg til 
grunn at utvidinga ikkje inneber fleire utleigehytter enn det som låg til grunn i det 
opphavlege oppstartsvarselet. Når det gjeld prinsipp for plassering av nye 
utleigehytter i området, rår Fylkesmannen til å leggje vekt på samlokalisering, å 
unngå nye utfyllingar i sjøen og avgrense tal nye utleigeeiningar av omsyn til 
friområdet og strandsoneinteressene. 
Kommentar frå forslagsstillaren: Skrivet vert lagt til grunn for arbeidet med 
planframlegget. Planframlegget legg ikkje til rette for nye tiltak i sjø. Det vert lagt ned 
mykje ressursar i at tiltaka skal etablerast på ein harmonisk måte i fjordlandskapet. 
Planområde 3 (småbåthamn) er ikkje del av dette planframlegget. Planframlegget 
legg til rette for 3 nye utleigehytter, 5 totalt for heile fyllinga. Dette er i samsvar med 
gjeldande reguleringsplan for arealet, som også opnar for totalt 5 utleigehytter på 
fyllinga. Nye hytter på eksisterande fylling er vurdert til å ikkje ha negativ verknad på 
friområde og strandsoneinteressene.  
Kommentar frå rådmannen: Innspelet er godt nok kommentert av forslagsstillaren. 
 

Fråsegn frå Knut Jevnaker, 29.10.19: 
Jevnaker vart fyrst varsla om planarbeidet ved melding om utviding av planområdet 
den 28.10.2019. Jevnaker er nabo til nordvestre del av planområdet. Jevnaker har 
skriftleg kvittert ut at han har motteke varselet og har ikkje innspel til planoppstart. 
Kommentar frå forslagsstillaren: Ingen kommentar 
Kommentar frå rådmannen: Ingen kommentar 
 

Vurdering  
Detaljregulering for Kannikteigen er eit fortettingsprosjekt kor planen er å rive ein 
tomannsbustad og føre opp eit leilegheitsbygg med parkeringskjellar og 4 etasjar til 
bustadføremål. Arealdelen til kommuneplanen har ikkje føringar for denne typen 
prosjekt og utbygging må avklarast gjennom reguleringsplan. 
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I Aurland er det lite areal som er tilgjengeleg for utbygging. Det er to viktige omsyn 
som er årsak til dette. Store delar av tilgjengeleg areal er utsett for naturfare og areal 
som er trygt i høve naturfare er fulldyrka jord. Derfor er fortetting ein strategi som vil 
vere viktig for vidare utbygging i Aurland. Bustadpolitisk handlingsplan er på høyring 
no, det er eit viktig grunnlagsdokument for revisjon av kommuneplanen, både 
samfunnsdelen og arealdelen. Fortetting er peikt på som eit viktig verkemiddel for å 
få tilgang til bustadareal, god utnytting av eksisterande infrastruktur og ein større 
variasjon i tilgjengelege bustadtypar. Ein konsekvens av fortetting er at nye 
bustadeiningar blir etablert tett opptil eksisterande. Det fører til ein viss auke i 
trafikken i etablerte område og eit behov for å bygge i høgden innimellom 
eksisterande busetnad.  
 

Prosjektet som er planlagt her har eit anna volum og skala enn bustadane som ligg i 
kring. Terrenget i området stig bratt opp i bakkant av tomta for leilegheitsbygget. Sett 
frå fjorden har bygget mykje areal i bakkant og effekten av bygget vil vere avgrensa i 
storskalalandskapet. 
 

Aurland kommune har ein homogen bustadmasse som er dominert av einebustadar. 
Ei innbyggarundersøking gjennomført hausten 2018, synleggjer at ein del 
innbyggarar ønsker å bu i leilegheit. «fleire ønskjer seg lettstelte leilegheiter på eitt 
plan med fellesareal for sosialt samvære eller som ein kan leige til 
overnattingsgjester. I tillegg svara 64 % av dei mellom 60 og 75 år at ei praktisk 
leilegheit, dvs. alt på eitt plan, heis, vedlikehaldsfritt, var svært viktig ved kjøp av ny 
bustad.» Reguleringsplanen for Kannikteigen opnar for etablering av eit prosjekt som 
stettar desse krava.  
 

Planframlegget vil opne for bygging av 7 bustadeiningar som skal ha tilkomst 
gjennom Klokkargarden. Det er viktig at alle nye behov som oppstår på grunn av 
utbygginga vert løyst innanfor planområdet.  
 

Vurdering av miljørettslege prinsipp 
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Det går fram av § 8 første leidd i naturmangfaldslova fram at vedtak som rører 
naturmangfaldet skal bygge på vitskapleg kunnskap om artar sin bestandssituasjon, 
naturtypar si utbreiing og økologisk tilstand samt effekten av påverknad. 
Kunnskapsgrunnlaget bygger i hovudsak på informasjon som er tilgjengeleg i 
nasjonale databasar, opplysningar frå Aurland kommune og uttaler til varsel om 
oppstart av planarbeidet. Området er avsett til bustad og fritidsbustad i overordna i 
plan. Det er ikkje kome fram informasjon om at det er naudsynt å gjere 
tilleggsvurderingar/registreringar gjennom dette planarbeidet. 
Det har ikkje kome fram informasjon som inneber at det bør innarbeidast avbøtande 
tiltak for å unngå mogleg skade på naturmangfaldet, jf. § 9 i naturmangfaldslova. 
Det er ikkje avdekt omsyn gjennom planarbeidet som inneber at det bør stillast krav 
om miljøforsvarlege teknikkar og driftsmetodar etter § 12 i naturmangfaldlova. 
Norconsult AS har utarbeidd planframlegget for Sjur Gjerløw. Framleggsstillar og 
ansvarleg for planen er Sjur Gjerløw. Sjur Gjerløw vil vere tiltakshavar for utbygging 
på eigedommane. Det er lagt til grunn at tiltakshavar tek alle kostnader ved 
gjennomføring av tiltaket. 
 

Med bakgrunn i utgreiinga ovanfor tilrår rådmannen å sende planforslaget 
Detaljregulering Kannikteigen planid 1421-2018002 på høyring og leggje det ut til 
offentleg ettersyn 

 

 
18.11.2019 Plan- og eigedomsutval 
Tilleggsforslag: 
Tilleggsframlegg frå Gøran Johansen: 
Nytt punkt 3: Ein føreset at parkeringsbehovet vert dekka innanfor planområdet. 
 
Røysting: 
Tilrådinga frå rådmannen med tilleggsframlegg frå Gøran Johansen: samrøystes 
 
PEU-006/19 Vedtak: 

1.          Plan og eigedomsutvalet fremjar saka og legg den ut til høyring og offentleg 
ettersyn etter plan- og bygningslova § 5-2 og § 12-10. 
 

2.          Det vert teke sikte på å oppheve delar av følgjande gjeldande 
reguleringsplan:  
- Otterskål – Grønnene,  planid 1421-1994004, vedteken 22.09.1994  
- Gang- og sykkelveg Ytstebøen – Høydalen, planid 1421-2010004 vedteken 
23.09.2010 

inkludert alle seinare planendringar, delplanar og tilhøyrande føresegner, ved 
godkjenning av detaljregulering for Kannikteigen planid 1421-2018002. 
 
3. Ein føreset at parkeringsbehovet vert dekka innanfor planområdet. 
Samrøystes 

 

 
 
Vedlegg: 
Føresegner - Kannikteigen 
Plankart - Kannikteigen 
Planomtale - Kannikteigen 
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ROS - Kannikteigen 
 

 
 


