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Behandling:

Arne J Hauge gjekk frå som ugild grunna familiære forhold til sentral grunneigar i
planområdet.

Merknad frå Ernst Veum vart referert , er lagt på saka .
PFS meiner regulering til hyttebygging ikkje er aktuelt i denne planrunden. At sykkelsti
vert teke med i planframlegget vil ikkje representere vesentleg hinder for ev seinare
omregulering.

PFS drøfta planutkastet og endringar som må gjerast før ny utlegging av framlegget.

Rådmannen si tilråding vart samrøystes vedteken.

Vedtak:
I samsvar med PBL §12 - 10 vedtek Plan - og forvaltningsstyret å leggje nytt framlegg
til reguleringsplan for Heggmyrane – sentrale deler , plan - id 1426 - 2013005, ut til
nytt offentleg ettersyn. Planen får fylgjande endringar etter førre offentleg ette rsyn:

Plankart:
Serviceområde (BAS1) vert utvida mot sør, vest og nord. Deler av området ligg innafor
fareområde sørpeskred og det må etablerast sikring mot dette ved utviding av anlegget.

To eksisterande hyttetomter har ved ein feil ikkje vorte teikna inn i planen som område
for fritidsbustad. Dette vert retta opp i planframlegget og området vert kalla BFR7.
Området har gangtilkomst via tursti frå Modvovegen SKV5 om sommaren og frå veg
SKV4 både sommar og vinter.

Vegen SKV4 vert flytta litt mot nord sl ik at den ikkje kjem i konflikt med kulturminnet
Setrehallen. Ved behov kan det nyttast mur forbi kulturminnet i staden for eventuell
fylling.

Vegen SKV5 med tilhøyrande snuplass vert avslutta før gardsanlegget Modvo. Det vert
lagt opp til ein gjesteparke ring for bruk om sommaren her.

Busskur ved avkøyring til skisenteret vert flytta mot nord for å ikkje hindre frisikt.

Rulleskiløype.
Det kan byggast ei samanknyting av løypa lengst mot sør (kortare runde). Dette må
visast i plankartet.
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Hoppanlegg .
Areal avsett til hopp vert vridd nokre grader mot aust og utvida litt mot nord og aust,
slik teikning frå Sogn skisenter viser. Stien mellom gravhaugane og hoppanlegget vert
justert.

Grav - /rydningsrøyser frå eldre/yngre bronsealder (ID: 95120 - Nygard) er eit
automatisk freda kulturminne. Plankartet vert retta opp i samsvar med dette. Kartet
vert retta opp slik at alle dei automatisk freda kulturminna får ei omsynssone kulturmiljø
H570 med tilsvarande nummerering som i omsynssone H730. (H570_1 = H730_1)
Bu ffersona med «bevaring av kulturmiljø » på id: 25510 - S æ trehallen (H570_3) vert
utvida slik at den strekkjer seg 20 meter i alle kantar. Omsynssone kulturmiljø er på dei
to andre kulturminna 5 meter større i alle retningar enn omsynssone automatisk freda
k ulturminne.

Buffersona med «bevaring av kulturmiljø H570_4 kring id 35877 - Modvo og id 95120 -
Nygard, vert utvida over vegen mot nord, om lag 20 meter frå omsynssone H730_1.

Jordkabel og andre tiltak som heng saman med ny 66 kV kraftleiing Hafslo - Vei tastrond
innafor plangrensa, vert teikna inn. Faresone/ k lausuleringsbreidde er 5 meter.

Føresegner:
Punkt 4.12 – utviding av føresegner:
Dersom beitande dyr er til ulempe for skianlegg (BSA) og skiløypetrasear (BSS1) kan
det setjast opp gjerde eller a nna tilsvarande hinder for halda beitedyr ute.

Punkt 5.2 Fritidsbustader – ny tekst: BFR7 - har gangtilkomst via tursti frå Modvovegen
SKV5 om sommaren og frå veg SKV4 både sommar og vinter.

Endra punkt 5.6 Serviceområde:
Deler av BAS1 ligg innafor fareområde sørpeskred og det må etablerast sikring mot
dette ved utviding av anlegget. Før byggeløyve vert det stilt plankrav (jfr. føresegna sin
§4.1).

Punkt 5.6 – endring/utviding av føresegner for skianlegg BSA :
Området merka med BSA kan nyttast til f ormålet skianlegg. I vekstsesongen kan desse
områda nyttast til tradisjonelt landbruk og dei områda som er innmark er då ikkje
tilgjengeleg for allmenn ferdsel. Unntak frå dette er BSA 6 (hoppbakkane) som vil ha
heilårsbruk. Hoppanlegget skal byggast etter definerte standardar frå Norges skiforbund
og til hoppanlegget høyrer lys, skitrekk og anna som naturleg høyr er til eit komplett
hoppanlegg.

Punkt 5.8 – endring/utviding av føresegner for idrettsanlegg BSS :
Idrettsanlegg med heilårsbruk, slik som bl.a. rulleskiløype, har prioritert bruk i området
og anna bruk i området må ikkje skade etablerte heilårsanlegg. Ved legging av
kraftledningar i bakken i dette arealet, må desse leggast i trekkerøyr med nødvendige
trekkekummar. Det kan innafor området BSS1 rydd ast skog i maks 15 m bre idde på ski -
og rulleskiløyper.

Det vert sett inn i føresegnene at før anlegg før skiskyting kan byggast må det byggast
støydempande tiltak mot hytteområdet BRF2 og BFR7.

Punkt 5.9 - endring/utviding av føresegner for skiløypetras e BST.
Det kan innafor områda BST1 og BST2 ryddast skog i maks 15 m breidde på skiløyper.
Nye skiløyper skal byggast innanfor definerte standardar frå Norges Skiforbund.
Skisenteret sitt ansvar for opp - /nedsetjing av grinder fell vekk om gjerdehald ikkj e vert
ivareteke av grunneigar.
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Skisesongen vert endra til frå og med november til april, og ikkje frå og med desember
som i planutkastet.

Tillegg til punkt 5.8:
Før anlegg for skiskyting kan takast i bruk må det byggast støydempande tiltak mot
hytteområda i området.

Endra punkt 6.1 Køyreveg - offentleg o_SKV :
Modvovegen o_SKV 1 og veg til skisenteret o_SKV2 er offentlege køyrevegar. Regulert
vegbreidde er 7 meter . Regulert vegbane er 5,5 meter. Regulert frisikt for kryss mot FV
55 er 10 x 120 meter.
Punkt 6.1 Køyreveg – offentleg o_SKV
til skisenteret vert i føresegnene retta til o_SKV1.

Nytt punkt 6.4 Busstopp:
Busstopp skal ha universell utforming.

Endre punk t 9.3 - ny tekst:
Ny jordkabel en på 66 kV har ei klausuleringsbreidde/faresonebreidde på 5 meter.

9.6 omsynsoner:
V ert retta opp slik at alle dei tre automatisk freda kulturminna er lista opp.
Ny tekst: H730_3 er grav - /rydningsrøyser frå eldre/yngre bronsealder (ID: 95120 -
Nygard).

Nytt punkt 9.7 Omsynssone H730:
1. Inngrep i grunnen eller andre tiltak som har innverknad på det automatisk freda
kulturminnet innanfor omsynssone H730 er ikkje tillate.
2. Tiltakshavar har plikt til å vise varsemd og til å straks melde frå til Sogn og Fjordane
fylkeskommune dersom ein under arbeid skulle støyte på automatisk freda kulturminne,
jfr . § 8, 2. ledd i Lov om kulturminne.
3. Ved all sakshandsaming etter plan - og bygningslova skal oppdatert datasett med
kul turminne lastast ned frå Riksantikvaren sin kulturminnedatabase (askeladden.ra.no)
for å sikre at omsynet til kulturminnet vert ivareteke.

Punkt 11.2 – endring av føresegner tursti #2.
Over regulert skianleggsareal, BSA5 og BSA6, må trasèen tilpassast formålet for
skianlegget der skianlegget har første prioritet.

Planomtale og ROS - analyse:
Avsnittet «Metodikk» i ROS - arbeidet vert flytta slik at den ligg saman med sjølve ROS -
analysen.

Punkt 4.1 i planomtalen vert endra slik at avlaupssystem og eventuell naturleg
drenering skal takle ekstremnedbør på 140 mm i løpet av 24 timar.

ROS - analysen vert oppdatert om tema knytt til nye/auka beredskapstiltak som viser at
beredskap/redning/branntryggleik har vore drøft a med relevante fagetatar. Dette må
også gå tydlegare fram i planomtalen.
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