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Samandrag 

Denne fagtemarapporten, «Konsekvensutgreiing for landskapsbilete», er utarbeidd som del av 

reguleringsplanforslag for Breivika industriområde (planområde 1 og 2) i Bremanger kommune. 

Utgreiingsplikta er i samsvar med forskrift om konsekvensutgreiing og er utløyst av at planlagt utviding 

i Breivika ikkje er i tråd med kommuneplanen sin arealdel. Tiltaket gjeld fortetting av næringsverksemd 

i område 1A, utfylling i område 1B og masseuttak for utfylling i sjø frå planområde 2 (med seinare 

etablering av næringsverksemd i planområde 2). Det er berre eitt alternativ som vert 

konsekvensutgreidd i denne rapporten. Føremålet med utgreiinga å bringa fram kunnskap om 

verdiane i influensområdet, og vise korleis tiltaket vil kunne påverke forholdet for landskapsbilete. 

KU-rapporten er utarbeidd etter metode i Statens Vegvesen si handbok V712; Konsekvensanalyser. 

Utgåva frå 2014 av handboka er nytta, då siste utgåve frå 2018 først kom i siste del av dette arbeidet. 

Metoden for vurdering er bygd opp i tre trinn; 1) Verdi = vurdering av område(r) sin verdi i høve 

landskapsbilete. 2) Omfang = vurdering av korleis område vert påverka av det planlagde tiltaket.  

3) Konsekvens = samanstilling av verdi og påverknad på området (fordelar/ulemper tiltaket vil 

medføre i høve dagens situasjon).  

Verdsetting: Planområdet ligg i eit fjordløp (Nordgulen-Frøysjøen) og er frå før definert som 

landskapstypen «småfjord- og storsundlandskap». I denne overordna landskapskartlegginga er 

verdien satt til «representativ og vanleg førekommande landskap» i regionen. 

Området som vi har vurdert til å verte mest 

påverka av tiltaket (det indre influens-

området, Breivika og Botnen) er delt inn i sju 

delområde og er omtala og gitt verdi i tabell. 

Landskapsverdien som er satt for del-

områda varierer frå liten/middels til 

middels/stor.  

Vidare er omfang og konsekvens vurdert for 

dei einskilde delområda, der ein har vurdert 

konsekvensen av dei to tiltaka i plan 1 og 2 

kvar for seg og samla.  

 

 

 

For tema landskapsbilete, er tiltaket samla sett (både plan 1 og 2) vurdert til å få konsekvens liten til 

middels negativ (- / - - -). Konsekvensane er vurdert som like store for plan 1 (utfylling) og 2 (brot). 

 

 

Avbøtande tiltak: I planforslaget er det planlagt å utforme masseuttaket i terrasser der fjellskjeringar 

vert avrunda (tilbakeføring av masser i skråninga) og revegetert slik at inngrepet vert mindre synleg i 

terrenget. Avbøtande tiltak i planområdet vil vere meir landskapsarbeid t.d. med voll, planting og/eller 

murkantavslutning mot sjø. 
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 Innleiing 

 Bakgrunn 

Norconsult AS har på oppdrag frå Breivika Eigedom AS utarbeidd reguleringsplanforslag for Breivika 

industriområde (planområde 1 og 2) i Bremanger kommune. Utgreiingsplikt i samsvar med forskrift om 

konsekvensutgreiing er utløyst av at planlagt utviding ikkje er i tråd med kommuneplanen sin arealdel.  

Føremålet med detaljreguleringsplanen er å auke byggeareal for eksisterande næringsareal i 

planområde 1 og nytt næringsareal i planområde 2. For tilrettelegging av byggeklart næringsareal i 

planområde 1 trengst det steinmassar til fylling i sjø, medan planområde 2 mogeleggjer eit stort 

masseuttak som kan dekke opp til halvparten av det som trengst for full utbygging i planområde 1.  

Næringa i planområde 1 er knytt hovudsakleg til fiskeoppdrett (akvakultur). Planområde 2 vert planlagt 

tilrettelagt for nye eller andre verksemder i kommunen.   

Planprogrammet for reguleringsplanarbeidet vart vedteke 01. juni 2017 (sak FSK-067/17). Der går det 

fram at det skal utarbeidast deltemarapport for tema landskapsbilete, ettersom planframlegget vil føre 

med seg vesentlege verknader for dette tema. Det er berre eitt alternativ som vert konsekvensutgreidd 

i denne rapporten. Føremålet med utgreiinga å bringa fram kunnskap om verdiane i influensområdet, 

og vise korleis tiltaket vil kunne påverke forholdet for landskapsbilete.  

 Planområdet og planlagt tiltak 

Planområdet ligg lokalisert i Breivika ved tettstaden Svelgen, i Bremanger kommune (figur 1-1).  

 

Figur 1-1. Lokalisering av planområdet er vist med svart sirkel, og ligg inst i fjordbotnen Nordgulen, ved tettstaden 
Svelgen. 
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Arealet som reguleringa gjeld for femner omlag 165 dekar på land og i sjø, og er vist i figur 1-2 under. 

Området er vidare delt inn i planområde 1 (vist som Plan 1A og 1B) og planområde 2. Tiltaket gjeld 

fortetting av næringsverksemd i område 1A, utfylling i område 1B og masseuttak for utfylling i sjø frå 

planområde 2. 

 

Figur 1-2. Omtrentleg avgrensing av planområde 1 (vist som A og B) og planområde 2. Dei to planområda ligg 
nord og sør for fylkesveg 614. 

Ein ser for seg ei utbygging av planområde 1 (A og B) som skissert under.  

 

Figur 1-3. Illustrasjon for alternativ utnytting innanfor planområde 1 (A og B). Illustrasjonen må tilpassast 

føresetnadar som vert sett for området både planmessig og økonomisk. 

Planerings- og golvnivå for etablerte industribygg er på om lag kote + 3,0. I plankart 1 for nye 

etableringar av bygg for produksjon blir det føresett oppfylling til kote +4,5 av omsyn til utslepp frå 

produksjon og sikring mot bølgjepåverknad/200 års storflaum.  

Det er føresetnad om at det ikkje skal vere igjen bustader mellom fylkesveg 614 og sjøen ved vidare 

utbygging, og det er satt maksimum gesims- og mønehøgde på kote 18+. Fylkesvegen er på det 

lågaste på kote om lag +19,5 forbi planområdet.  
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Figur 1-4. Landskapssnitt/oppriss sett frå fjorden (Plan A), frå byggesøknad 2018.  

I planområde 2 legg ein til rette for masseuttak for utfylling i planområde 1B (primært  til eksisterande 

småbåthamn). Tiltaket (som vist på figur 1-5 under) vil medføra store inngrep der det er planlagt å ta 

ut om lag 400 000 m3 stein/massar. Etter avslutta masseuttak, vert planområde 2 tilrettelagt for 

kombinert formål for industri/lager og det er dette formålet arealet etter masseuttaket vert regulert til. 

Etter førebels plan og illustrasjonar så vert planeringnivå for byggeområde omtrent om lag 1 meter 

over nivået for fylkesvegen.  

 

Figur 1-5. Illustrasjon for istandsetjing av masseuttaket i planområde 2. Maksimum møne- og gesimshøgde for ny 
næringsbygg på flata er sett til kote +28 i BKB4 og kote + 38 i BKB5, og planert tomtenivå/golvnivå vil vere 
mellom kote 16 og +21 i BKB4 og mellom kote +20 og +21 i BKB5. 

Prinsippet for utforming av den høge fjellskjeringa etter masseuttaket for å dempa fjernverknaden er 

delvis tilbakefylling av skrotmassar eller andre tilførte lausmassar (figur 1-6 og 1-7). Hellingsgrad kan 

variera, men mest mogleg av ny fjellskjering vil verte dekt til og overgang topp/botn fylling vert runda 

av. Det er ikkje utført detaljprosjektering av masseuttaket, men det er gitt tilråding til design for å 

ivareta detalj- og totalstabilitet på tilfredsstillande måte.   
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Figur 1-6. Snitt A-A gjennom høgste skjeringa i planområde 2. Fjellskjering skal tildekkast/avrundast med 
tilbakeførte massar og vegetasjon mellom terrassane.  

 

Figur 1-7. Døme på korleis ein har tenkt å redusere fjernverknaden av inngrep ved masseuttak/skjeringar i 

terrenget.   

Sør for masseuttaket er det planlagt skogsveg/turveg frå kommunal veg ved gravplassen i aust og opp 

til Risesetra. Eksisterande turveg går der det skal takast ut bergmassar og etablerast næringsareal og 

må difor flyttast. Den nye traseen vert regulert med 5 meters breidde (vist i figur 1-5).  
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 Metode og datagrunnlag 

 Handbok V712 

Landskap er i Den Europeiske landskapskonvensjonen, definert som: eit område, slik folk oppfattar 

det, der særpreget er eit resultat av påverknad frå, og samspel mellom naturlege og/eller 

menneskelege faktorar. Definisjonen av landskap er svært vid og inneheld fleire perspektiv. I Statens 

vegvesen si handbok V712 omhandlar fagtema landskapsbilete landskapet si romlege og visuelle 

eigenskapar og korleis landskapet vert opplevd som fysisk form. Landskapsbilete omfattar alle 

omgjevnader, frå det tette bylandskap til det urørte naturlandskap.  

Temaet landskapsbilete omfattar dei visuelle kvalitetane i omgjevnadene og korleis desse vert endra 

som følgje av tiltak. Temaet tek føre seg både korleis tiltaket er tilpassa landskapet sett frå 

omgjevnadene og korleis landskapet vert opplevd sett frå tiltaksområdet. 

I samsvar med det vedtekne planprogrammet vert konsekvensar for tema landskapsbilete utgreidd 

etter metode i Statens Vegvesen si handbok V712; Konsekvensanalyser. Metoden i utgåve 2014 av 

handboka er nytta, då siste utgåve frå 2018 først kom i siste del av dette arbeidet. 

Denne metoden for vurdering (av ikkje-prissatte konsekvensar) er bygd opp i tre trinn:  

 

1. Verdi; ei vurdering av kor verdfullt eit område eller miljø er. 

2. Omfang; ei vurdering av korleis og i kva grad eit område vert 

påverka. 

3. Konsekvens; fordelar og ulemper eit definert tiltak vil medføra i 

høve til alternativ 0. Konsekvensen kjem fram av ei 

samanstilling av området sin verdi og omfanget av påverknad 

på området. 

 

 

 

Arbeidsgangen for vurderinga er følgjande arbeidstrinn: 
 

• Datainnsamling: Kjeldesøk og innhenting av nye data.  

• Delområde: Planområdet (og relevante delar av influensområdet elles) vert oppdelt i 

delområde i samsvar med registreringskategoriane for landskap. 

• Verdivurdering: Delområde skal verdivurderast med grunngjeving.  

• Omfang: Det skal vurderast og grunngjevast kva grad av endring – omfang – tiltaket medfører 

for dei råka delområda. Omfang vurderast i forhold til 0-alternativet.  

• Konsekvens: Konsekvensen for delområdet avgjerast ved å samanhalde delområdet sin verdi 

med omfanget av tiltaket. Konsekvensgrad blir fastsett ved bruk av konsekvensmatrise frå 

V712. 

• Samla konsekvensvurdering: Det skal gjerast ei samla vurdering av tiltaket. Her skal også 

irreversible inngrep i anleggsperioden inngå.  

• Uvisse og avbøtande tiltak: Det skal gjerast greie for relevant uvisse (som kunnskapsmangel) 

og forslag til avbøtande tiltak (evt kompenserande tiltak) som kan redusere dei negative 

verknadene.  
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 Datagrunnlag 

Datainnsamling og vurderingar i denne rapporten er gjort med utgangspunkt digitale 

kartløysingar/databasar, fotografi, skriftlege kjelder og informasjon frå oppdragsgjevar, kommunen og 

fylkeskommunen (sjå referanseliste bakarst i rapporten). Når det gjeld konsekvensvurderinga av 

fagtema landskap, er ikkje området blitt synfart. Men oppdragsleier og andre i prosjektet har i 

samband med andre vurderingar i planarbeidet synfart og fotografert området, der ein har lagt til grunn 

aktuelle bilete og informasjon i denne rapporten og har kontrollert rapporten.  

 Plan- og influensområde 

Planområdet består av områder som blir direkte påverka eller råka av det planlagde tiltaket (omtalt i 
kap. 1.2). Influensområdet er definert som alle samanhengande landskap som vert direkte påverka av 
den planlagde utbygginga. Influensområdet er større enn det som vert fysisk påverka av sjølve tiltaket, 
og kan her definerast som alle område der masseuttaket og utfyllinga vil vera synleg. Sjå avsnitt 3.2. 
Undersøkingsområdet som vert konsekvensvurdert består av både plan- og influensområdet.  
 

 0-alternativet - samanlikningssituasjon 

0-alternativet er eit samanlikningsalternativ som dette tiltaket skal samanliknast og vurderast opp mot i 

konsekvensutgreiinga. 0-alternativet for området (dagens situasjon) er noverande bruk med utnytting 

av området, eller situasjonen der det er planlagt ei framtidig løysing for området (som samsvarar med 

føringane i vedtekne reguleringsplanar).  

Store delar av planområdet er frå før av regulert, og området femnar om areal i 4 reguleringsplanar: 

• Reguleringsplan for Breivika,  vedtak K-066/98 den 06.10.1998, planid: 1438.1998.01. 

• Reguleringsplan for Svelgen sentrum, vedtak K-057/01 den 07.09.2001, planid: 1438.2001.01.  

• Veg nedste Langeneset, vedtak K-066/98 den 28.04.09, planid: 1438.2009.03.  

• Reguleringsplan fortau Svelgen, vedtak K-058/09 den 29.09.09, planid: 1438.2009.06. 

Mesteparten av planområde 1 er regulert til næring i reguleringsplan for Breivika (figur 2-1). Det er 

gjort ein del vedtak om mindre vesentleg regulering og dispensasjonsjonar til planen og skal 

innarbeidast i planforslaget. I tillegg femnar planområde 1 om regulert veg «nedste Langeneset» og 

reguleringsplan for «fortau Svelgen». Eit mindre område lengst aust i planområdet er i 

kommuneplanen avsett til LNF-område og er ikkje noko gjeldande reguleringsplan for. 

Omtrent halve planområde 2 er lokalisert innanfor reguleringsplan for «Svelgen sentrum» (figur 2-2). 

Planarbeidet femnar om heile industriområde I3 og deler av I4 (sett av til industri/lager). Område 

mellom dei to industriområda er regulert til friluftsliv. Gjennom dette friluftsområdet er det ein sti som 

går vidare opp til Risesetra. 

Planområde 1 og 2 langs fylkesvegen overlappar delvis reguleringsplan for «fortau Svelgen», samt 

reguleringsplan for Svelgen sentrum. 
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Figur 2-1. Kart som syner reguleringsplan for Breivika samt deler av reguleringsplan for fortau i Svelgen Sentrum 
og reguleringsplan for veg til Langeneset. Mesteparten av planområde 1 er regulert til næring i reguleringsplan for 
Breivika (Kjelde:kommunekart.com).  

 
Figur 2-2. Kart som syner del av reguleringsplan for Svelgen sentrum. Omtrent halve planområde 2 vil overlappe 
denne reguleringsplanen.  
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 Kriterium for vurdering av verdi, omfang og konsekvens  

Handbok V712 gjev spesifikke kriteria for å vurdere verdi og omfang for tema landskapsbilete. 

Verdisetjinga for dei einskilde landskapsområda tar utgangspunkt i følgjande områdetype (skildra i 

figur 2-3 under): 

• Naturområde og naturprega område 

• Område med spreidd utbygging 

• Tettbygde og urbane område 

 

Verdien på delområda i analysen vert deretter satt etter ein 

tredelt glidande verdiskala som går frå liten, via middels til stor 

verdi.  

 

Figur 2-3. Kriteria for verdsetjing av einskilde delområde (figuren er henta frå handbok V712, 2014). 

Verdivurderinga av landskapet blir vidare skildra ut frå heilskap (komposisjonen), om landskapet er 
vanleg i regionen (i høve NIJOS si regioninndeling) og strukturerande element som er viktige for 
landskapet sin karakter. For område der naturlandskapet er dominerande, blir verdien fastsett ut frå ei 
regional vurdering. For område med spreidd utbygging set ein verdien på same måte, men her blir 
verdien også relatert til ei vurdering av samspelet mellom dei bygde elementa og omgjevnadene. I 
tettbygde landskap er det dei visuelle kvalitetane på bygningsmassen, og byformen, i samspel med 
landskapet elles, dei kriteria som påverkar verdien av landskapsbiletet. I utgangspunktet har eit 
landskap med sine opphavelege kvalitetar middels verdi. Element som er tilført landskapet, eller 
foredling av landskapet over tid, kan senke eller heve denne verdien. I omtalen av delområda blir det 
gjort greie for karakter, skala og kva for element som inngår i landskapet. Overordna kriterium for 
verdiklassifisering av landskap er: 
 

- Mangfald / variasjon: Topografi / landskapet sine hovudformer, geologisk innreiing, 

vegetasjon, vassdrag, arealbruk, busetnad, tekniske inngrep m.m. 
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- Heilskap / kontinuitet: Landskapsområde og -element i innbyrdes balanse og harmoni, utan at 

strukturer vert brotne eller skjemma av framandarta inngrep, 

- Inntrykksstyrke / intensitet: Landskap med kontrast mellom landskapskomponentar, dramatikk 

og sterke inntrykk. 

Verdisetjinga er gjort i høve til Handbok V712, i eit landskapsregionalt perspektiv. 

 

Omfanget av tiltaket er eit uttrykk for tiltaket sin påverknad på dei einskilde delområda. Påverknaden 

kan vere positiv eller negativ og vert vurdert opp mot 0-alternativet (som i denne planen er dei fire 

gjeldande reguleringsplanar nemnt over i kap. 2.4). Grunngjeving for vurderinga blir gitt ved å omtale 

på kva for måte og i kor stor grad tiltaket vil endre landskapsbiletet. Endring av det visuelle 

landskapsbiletet er avhengig av: 

 

- Tiltaket si lokalisering og linjeføring 
(visuell forankring i landskapet sine 
former).  

- Dimensjon/skala på tiltaket sett i høve 
til landskapet sin skala. 

- Utforminga på tiltaket (konstruksjon, 
materialbruk og design).  

 

 

 

Omfanget vert vurdert på bakgrunn av kor store endringar tiltaket vil medføre for landskapsbiletet 

både med omsyn til nær- og fjernverknad.  

 

Konsekvensvurderinga er ei samanstilling av 

landskapet sin verdi og tiltaket sitt omfang. 

Konsekvensvifta vist til høgre, er ei matrise som gjev 

konsekvensane ut frå den vurderte verdien og 

omfanget av endringar som tiltaket medfører. 

Konsekvensvurderinga er gjort både for dei einskilde 

delområde og samla for området. 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 2-4. Konsekvensvifta frå V712, der ein finn 
konsekvensgrad ved samanstilling av verdi og 
omfang. 
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 Avbøtande tiltak og uvisse 

Avbøtande tiltak kan bidra til å redusere dei negative verknadene av tiltaket. Der det er fagleg 

grunnlag for det, skal behovet for avbøtande tiltak drøftast. Eventuelle uvisse i verdivurdering og 

omfang (kunnskapsmangel) følgjer med i konsekvensvurderinga. 

 Avgrensing mot andre utgreiingstema 

Landskapet er viktig for og dermed også ein del av andre deltema. Skiljelinene går på at det er ulike 

aspekt som vert vektlagt under dei ulike tema. I denne utgreiinga er tema avgrensa til landskapsbilete, 

i tråd med handbok V712. Landskapsbilete omhandlar det visuelle biletet av landskapet. Dette 

inneberer at andre aspekt slik som folk sin bruk av landskapet inngår i tema nærmiljø og friluftsliv, 

naturgrunnlaget vert handsama under tema naturmangfald og kulturhistoriske spor i landskapet inngår 

i tema kulturmiljø. Der kulturmiljø har betyding for det visuelle uttrykket, er dette omtala.  

 

 

 

 

 



 

 

Oppdragsnr.: 5165540   Dokumentnr.: 02   Versjon: 01 

Reguleringsplan for Breivika industriområde  |  KU Deltemarapport Landskap 

 

 

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sogndal\516\55\5165540\4 resultatdokumenter\41 rapporter\2018-05-

22_ku_deltemarapport_landskap.docx 
2018-05-22  |  Side 15 av 29 

 

 Landskapet i området - verdivurdering 

 Området i overordna landskapskartlegging 

Breivika (planområdet) ligg inst i Nordgulen som er ein fjordarm av den forgreina sidefjorden Gulen i 

Bremanger (figur 1-1). Med utgangspunkt i NIJOS sitt nasjonale referansesystem for landskap, blei 

det i 2009 utarbeidd ein rapport med verdivurdering av alt landskap i vestre delar av Sogn og Fjordane 

(Uttakleiv, L. A., 2009). Rapporten viser inndeling av landskapet, der Nordgulen blir definert under 

landskapstypen «småfjord- og storsundlandskap (id: LT21-02)», sjå figur 3-1. Denne landskapstypen 

skildrast å ha eit indre fjordpreg, markerte fjordsider med eit tydeleg relieff og ei open fjordflate. 

Fjordløpet ligg typisk omkransa av grovkuperte skogåsar og kollar (ein usamanhengande horisont). 

Dels samanhengande skogsvegetasjon i dei skråstilte fjellsidene er typisk, med spreidde 

gardsbruk/bustader og tettstader langs fjordsidene.   

Lengre utover i fjordløpet opnar landskapet seg opp i Frøysjøen, som er kartlagt som landskapstypen 

«brei fjord (id: 21T01‐11)». Heile fjordløpet (Nordgulen - Frøysjøen) ligg innanfor landskapsregion 21, 

«Ytre fjordbygder på Vestlandet» og underregion «Hornelen». Verdien på dette fjordløpet (landskapet 

der planområdet ligg innanfor) er vurdert til «representativ og vanleg førekommande landskap» i 

regionen (figur 3-2). 

 

Figur 3-1. Planområdet i Breivika er vist på kartet med raud stjerne. Landskapstypen der planområdet ligg 

lokalisert, er klassifisert som «Småfjord- og storsund» med id: LT21-02-06. 
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Figur 3-2. Her er landskapsregion 21 «Ytre fjordbygder på Vestlandet» vist i farger. Landskapsverdien der 
planområdet er lokalisert (vist med raud stjerne) er vurdert som representativt/vanleg førekommande landskap i 
regionen (verdi satt til C og er vist med grøn farge). Kjelde: Uttakleiv, L. A., 2009. 
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 Fjordbotnen - det samla influensområdet 

Planområdet er eksponert mot nord og ligg inne i fjordbotnen, like vest for kommunesenteret Svelgen 

(figur 3-3). Nedste del av dei omkransande fjordsidene er, i denne delen av fjorden, prega av bygt 

areal. Strandlina vekslar mellom bratt kyst med fjellveggar, småklipper, svaberg, lune viker og opne 

bukter. Dei markerte og skogkledde fjellsidene langs fjordbotnen gjer ei tydeleg overordna lukka 

romkjensle.  

  

Figur 3-3. Biletet av Nordgulen-fjorden er vist mot vest. Planområdet i Breivika vist med svart markør, tettstaden 
Svelgen er lokalisert inst i fjordbotnen. Kjelde: 3d.kommunekart.com. 

 

Fjordbotnen vert vurdert som influensområdet 

for tiltaket (dvs der tiltaket kan verte råka av eller 

synleg frå). Vi har delt det samla 

influensområdet i ytre fjordbotn (underdelt i 

nordleg og ein sørleg del), og indre fjordbotn 

med Svelgen sentrum, Verftet m.m., samt 

Botnen, som er eit særeige, godt avgrensa 

landskap innanfor influensområdet for tiltaket, 

sjølv om det ikkje er visuell kontakt med 

planområdet i dag (figur 3-4).  

Det er den sørlege delen av ytre fjordbotn og 

Botnen som vert omhandla vidare i denne 

utgreiinga. 

 

 Figur 3-4. Samla influensområde: vi har delt Fjordbotnen i ein 
Ytre del, ein Indre del, og Botnen. Markante romavgrensingar 
(fjellryggar) er med på å tydeleggjere romkjensla (vist med 
oransje strek). 
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 Verdisetjing av indre influensområde ved Breivika  

Som stadnamnet Breivika tilseier, ligg planområdet i ei brei vik. Landskapet her er eit eksponert/synleg 

blandingslandskap mellom sterke, dominerande naturelement som open sjøflate med den grøne 

skogkledde fjellsida bak, og tettbygde område med einebustader og næringsområde med ein del store 

bygg og planerte, men i dag ikkje utnytta steinflater. 

Inndelinga er gjort med utgangspunkt i topografi, arealtype, vatn, geologiske formasjonar og 

vegetasjon (figur 3-6). Det indre influensområde er i utgangspunktet Breivika, med sjøflata og 

omkringliggande grøne fjellsider – i kontrast til dei utbygde eller utfylte/planerte områda. Spesielt 

næringsområda utgjer ein såpass stor kontrast til naturelementa, at skiljet mellom desse er blant dei 

viktigaste grunnlag for inndeling av delområde.  

I tillegg til vurdering av visuell verknad av elementa i delområda og korleis desse framstår samla sett, 

er grad av synlegheit/eksposisjon vurdert særskilt. Delområda er alle eksponert mot fjorden, men 

nokre meir (særleg mot sentrum) og nokre mindre (t.d. frå veg, frå Langeneskogen mm).  

 

Skildring og verdivurdering av dei 7 delområda som vist i figur 3-5 og 3-6 under, er vidare 

omtala i tabell 1.               

Figur 3-5. Landskapet i undersøkingsområdet er vidare delt inn i sju delområde. Oransje tykke strekar syner 
markante fjellryggar som er med på å avgrense dei ulike landskapsområda. Stjernene markerer særskilte 

fokuspunkt/landemerke i området. 
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Figur 3-6. Oversiktsbilete av dei ulike delområda. Nokre av bileta er henta frå Google map Street view, andre er 
tatt på synfaring i samband med planarbeidet i tidleg fase. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-7. Planområdet ligg primært innanfor 0 - 65 moh og strekker seg frå sjøflata og opp langs fjellryggen mot 
Risesætra. Bilete er tatt frå delområde 3 og mot sørvest, og formasjonen på den markante fjellryggen er med på å 

skilje delområde 4 og 6  (kjelde: 3D, kommunekart.no).   
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Verditabellen under skildrar karakteren ved dei ulike delområda, der landskapsverdien er vurdert etter 

kriteria frå handbok V712 til; liten (L), medium (M), stor (S) eller ein overgang mellom desse. 

 

Tabell 1. Verdsetting av delområda. 

 Delområde Omtale og verdi Sårbarheit/synlegheit Verdi 

1 Langenes-
haugen 

Tettbygt bustadområde. Skråning mot 
sjø med einebustader langs 
internvegar, langs sjøen er det naust. 
Ein del vegetasjon, furu/bjørk og 
hagevegetasjon omkransar 
einebustadene. Heilskapleg.  

Middels synleg frå fjord, frå 
Verket og nordsida av fjorden 
og frå Myrane, dels frå sentrum, 
og i liten grad frå veg gjennom 
delområde 2a. 

M 

2a Breivika 
vest; 
nærings-
område 

Tettbygt område. Næringsområde mot 
sjø blanda med ein del eldre, større 
busetnad og nokre nyare bustader 
langs fylkesveg 614 som strekker seg 
langs øvre del av området. Mykje ikkje 
opparbeidd steinfyllingsareal nedfor 
vegen og mot fjorden. 

Middels synleg frå fjord, frå 
Myrane og frå 
Langeneshaugen. Lite synleg 
frå veg, ikkje synleg frå sentrum. 

L/M 

2b Breivika 
aust; 
småbåt-
hamn m.m. 

Båthamn med parkering og skråning 
med nokre få einebustader og naust i 
den slake strandlina.  

Noko synleg frå fjord, frå 
Langeneshaugen, og frå 
Myrane, dels frå veg. Ikkje 
synleg frå sentrum. 

M 

3 Myrane Tettbygt område. Næringsområde 
innerst mot småbåthamna som vekslar 
over til bustadområde. Bratte 
fjellveggar frå bygt areal og ned mot 
sjø, ein del furumark og lyng på berg. 

Områdets front har stor 
synlegheit frå fjord, frå 
Langeneshaugen m.m. Ikkje 
synleg frå veg eller frå sentrum. 

M 

4 Grøn 
fjellside 

Naturprega område. Heilskapleg 
fjellskråning (med furuskog, blanda 
med lauvskog og noko gran) som 
binder fjord og fjellsider saman 
(kontinuitet).  

Stor synlegheit frå fjord, frå 
Langeneshaugen og frå 
nordsida, middels frå veg, lite 
synleg frå sentrum. 

M/S 

5 Breivika 
sjøflate 

Brei vik eller bukt, ytre del av fjordbotn 
ved Svelgen, tydeleg romflate 
omkransa av landareal.  

Stor synlegheit frå hovudløpet i 
fjorden, frå Langeneshaugen og 
frå nordsida. 

M/S 

6 Botnen Spredtbygt område. Flat dalbotn med 
hovudsakleg jordbrukslandskap, men 
også næring, større parkeringsflater, 
og gravplass. Klart avgrensa av grøne 
fjellsider. Sørleg fjellside er regulert til 
næring i Svelgen sentrumsplan. 

Lite synleg frå fjord og sentrum, 
noko frå veg. 

M/S 
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 Omfang og konsekvens 

 Illustrasjonar av tiltaket – synlegheit i landskapet 

Under følgjer illustrasjonar av kordan det planlagde tiltaket er venta å stå fram i influensområdet. 

Illustrasjonane er vist som før og etter bilete i menneskehøgd- og frå flyhøgd-perspektiv. 

 

 

 

  

Figur 4-1. Oversikt av tiltaket frå flyhøgde; bilete før tiltak vist øvst og etter tiltak vist nedst.   
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Figur 4-2. Før (t.v.) og etterbilete (t.h.) frå fjelltoppen Kruna aust for planområdet, i menneskehøgd-perspektiv. 

Figur 4-4. Før (t.v.) og etterbilete (t.h.) frå delområde 4 (turveg opp til Risesetra) i menneskehøgd-perspektiv. 

 

Figur 4-3. Før (t.v.) og etterbilete (t.h.) frå delområde 5 (sjøflata i fjordbotnen) i «småbåt»-perspektiv. 
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Figur 4-5. Før (t.v.) og etterbilete (t.h.) frå delområde 1 (bustadfeltetet på Langeneshaugen) i menneskehøgd-
perspektiv. 

Figur 4-6. Før (t.v.) og etterbilete (t.h.) frå delområde 3 (nærings- og bustadfelt på Myrane) menneskehøgd-

perspektiv 

Figur 4-7. Før (t.v.) og etterbilete (t.h.) frå delområde 3 i menneskehøgd-perspektiv. 
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Figur 4-9. Før (t.v.) og etterbilete (t.h.) frå delområde 6 Botnen (kulturlandskap) i menneskehøgd-perspektiv. 

Figur 4-8. Før (t.v.) og etterbilete (t.h.) frå kollen i delområde 3 Myrane, i menneskehøgd-perspektiv. 

Figur 4-10. Før (t.v.) og etterbilete (t.h.) sett frå fotballbana i Svelgen, i menneskehøgd-perspektiv.  



 

 

Oppdragsnr.: 5165540   Dokumentnr.: 02   Versjon: 01 

Reguleringsplan for Breivika industriområde  |  KU Deltemarapport Landskap 

 

 

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sogndal\516\55\5165540\4 resultatdokumenter\41 rapporter\2018-05-

22_ku_deltemarapport_landskap.docx 
2018-05-22  |  Side 25 av 29 

 

 Omfang og konsekvensvurdering for kvart delområde og samla 

For dei sju delområda som er definert, er det her presentert ei vurdering av tiltaket sitt omfang 

(påverknaden) og konsekvens for det einskilde delområdet sin verdi. 

Figur 4-1 illustrerer kor utfylling og brot (masseuttaket) er lokalisert i landskapet, og at det er 

delområde 2b, 4 og ein mindre del av delområde 5 og 6 som vert direkte råka av tiltaket.  

Dei andre delområda 1 og 3 vert indirekte råka av tiltaket (fjernverknad). I delområde 2a vert det 

planlagde tiltaket med utbygging innanfor 2a rekna som 0-alternativ (er i tråd med vedtekne planar for 

arealet). I vurderinga av område 2a vil ein difor vurdere tiltaket med utfylling/brot som ein fjernverknad 

(indirekte råka).  

Tabell 2 under, skildrar kva verknad tiltaket som dei to planane (utfylling i plan 1 og masseuttak i  

plan 2) vil ha for kvart delområde, samt samla verknad tiltaka i plan 1 + plan 2 vil ha for 

landskapsbilete (alle delområda). 

Figur 4-1. Figuren syner kva delområde som vert direkte råka av tiltaket (vist i raudt). 
 

Tabell 2. Konsekvens av tiltak i plan 1, plan 2 og samla konsekvensvurdering. Vurderinga har blant anna tatt 
utgangspunkt i at landskapet er klassifisert som vanleg i regionen. 

  
Delområde 

 
Verdi 

 
Plan 1  
Utfylling i sjø - næring 

 

 
Plan 2  
Steinbrot - næring 

 
Samla vurdering  
Tiltak plan 1 og 2 
 

Omfang Konse-
kvens 

 Konse-
kvens 

Omfang Konse-
kvens 

1 Langenes-
haugen 

M Ikkje direkte 
råka av tiltaket. 
Fjernverknad: 
Utfylling og lite 
synleg.  
Lite negativt 
omfang. 

- 

Ikkje direkte 
råka av tiltaket. 
Fjernverknad: 
Brot noko 
synleg. Lite 
negativt 
omfang. 

- 

Ikkje direkte råka 
av tiltaket. 
Fjernverknad: 
Utfylling og brot 
noko synleg. Lite 
negativt 
omfang. 

-  
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2a Breivika 
vest; 
nærings-
område 

L/M Ikkje direkte 
råka. 
Fjernverknad: 
utfylling og 
noko synleg frå 
bustader. Lite 
negativt 
omfang. 

- 

Ikkje direkte 
råka. Brot noko 
synleg frå 
bustader. Lite 
negativt 
omfang. 

- 

Ikkje direkte 
råka. 
Fjernverknad: 
utfylling og brot 
noko synleg frå 
bustader. Lite 
negativt 
omfang. 

-  

2b Breivika 
aust; 
småbåt-
hamn m.m. 

M Direkte råka, 
vert endra frå 
småbåthamn til 
utfylling/næring 
som er synleg 
frå 
einebustadene. 
Middels 
negativt 
omfang. 
 

- - 

Ikkje direkte 
råka, vert 
synleg frå 
einebustader/ 
småbåthamn. 
Lite negativt 
omfang. 
 

- 

Direkte råka, vert 
endra frå 
småbåthamn til 
utfylling/næring 
som er synleg frå 
einebustadene. 
Middels 
negativt 
omfang. 
 

- /- - 

3 Myrane M Ikkje direkte 
råka. 
Fjernverknad: 
Utfylling synleg 
frå sørvestre 
del, elles ikkje. 
Lite negativt 
omfang. 

- 

Ikkje direkte 
råka. 
Fjernverknad: 
Brot, synleg frå 
sørvestre del, 
elles ikkje. Lite 
negativt 
omfang. 

- 

Ikkje direkte 
råka. 
Fjernverknad: 
Utfylling og brot, 
synleg frå 
sørvestre del, 
elles ikkje. Lite 
negativt 
omfang. 

-  

4 Grøn 
fjellside 

M/S Råka direkte i 
viktig skogfelt 
- grøn 
«gradient» heilt 
i sjø. Fylling 
noko synleg frå 
fjellsida. Liten 
til middels 
negativt 
omfang.  

- /- - 

Råka direkte av 
brot i aust. 
Øvre deler ikkje 
direkte rørt. 
Brot synleg frå 
fjellsida. Noko 
mindre synleg 
når det vert 
revegetert. 
Middels 
negativt 
omfang.  

- - 

Råka direkte av 
brot i aust; del av 
fjellsida og grøn 
«gradient» heilt i 
sjø. Øvre deler 
ikkje direkte rørt. 
Brot synleg frå 
fjellsida. Noko 
mindre synleg 
når det vert 
revegetert. 
Middels 
negativt 
omfang.  

- - 

5 Breivika 
sjøflate 

M/S Litt direkte råka 
gjennom 
utfylling ved 
2b, elles ikkje. 
Utfylling synleg 
frå sjø.  
Middels 
negativt 
omfang. 

- - 

Ikkje direkte 
råka. Brot 
synleg frå sjø. 
Lite til middels 
negativt 
omfang. 

- /- - 

Litt direkte råka 
gjennom utfylling 
ved 2b, elles 
ikkje. Utfylling og 
brot synleg frå 
sjø. Middels 
negativt 
omfang. 

- - 

6 Botnen M/S Ikkje direkte 
råka, og tiltaket 
vert ikkje 
synleg herifrå.  
Intet omfang. 

0 Ein mindre del 
vert direkte 
råka av 
steinbrotet. 
Næringsbygg 
og ny turveg 
vert synleg 
herifrå. Flytting 

0/+ Direkte råka av 
steinbrot (der 
nedste del av 
fjellryggen 
forsvinn). Delar 
av 
næringsbygg/brot 
vert synleg 

0  
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av regulert 
næringsområde 
(område 14 i 
Svelgen 
sentrumsplan) 
vert lagt til 
grunn her, noko 
som vert 
vurdert som 
positivt for 
delområdet. 
Intet til lite 
positivt 
omfang. 
 

herifrå, resten 
ikkje. 
 
Det vert lagt til 
grunn av regulert 
næringsområde i 
Svelgen 
sentrumsplan 
vert flytta bort frå 
Botnen området.  
Intet omfang. 

 
Samla vurdering 
 

- /- - 
 

- /- - 
 

- /- - 

 

For tema landskapsbilete, er tiltaket samla sett vurdert til å få konsekvens liten til middels 

negativ (- / - - -), der konsekvensane er vurdert som like store for plan 1 (utfylling) og 2 (brot).  

 



 

 

Oppdragsnr.: 5165540   Dokumentnr.: 02   Versjon: 01 

Reguleringsplan for Breivika industriområde  |  KU Deltemarapport Landskap 

 

 

\\norconsultad.com\dfs\nor\oppdrag\sogndal\516\55\5165540\4 resultatdokumenter\41 rapporter\2018-05-

22_ku_deltemarapport_landskap.docx 
2018-05-22  |  Side 28 av 29 

 

 Avbøtande tiltak  

Brotet (masseuttaket i plan 2) vert utført i terrasser, der mest mogleg av fjellskjeringa vert tilbakefylt og 

dekka av massar der hensikta er at skråninga skal revegeterast (med stadeigne planter). På same 

måte vil andre skjeringar i området avrundast slik at inngrepet vert mindre synleg i terrenget. 

Avbøtande tiltak vil truleg vere meir landskapsarbeid t.d. med voll og planting, både  

- i Plan 1; voll/trerekkje og/eller murkantavslutning mot sjø, trerekkje mot veg  

 

- Plan 2, voll/trerekkje mot veg - og mot Botnen. 
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Internettadresser: 

• Fylkesatlas: http://fylkesatlas.no 

• Direktoratet for naturforvaltning:  http://kart.naturbase.no/ 

• Noregs geologiske undersøkelse, NGU: http://www.ngu.no/emne/kartinnsyn 

• Noregs vassdrags- og energidirektorat, NVE: https://www.nve.no/ 

• Norsk institutt for bioøkonomi, Nibio: https://kilden.nibio.no 

• Google maps, Street view: https://www.google.no/maps 

• Norkart, 3D-kart: https://kommunekart.com/ 

 

Fotografi/bilete i samband med synfaring i tidleg fase av reguleringsplanarbeidet. 
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