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1 INNLEIING 
Mang ein sjø-farande frå vårt område har nok tenkt på gamle-landet når han har sett 
Shetland eller Færøyane dukke opp or havet.  Dei steile klippene med det avrunda 
landskapet kunne nok gje alle og ein kvar heimlengsel, men med dette stoggar og 
likskapen. 
 
Bergartane i  kommunen er eldre og av ein heilt annan type enn dei ein finn lenger 
vest.  Gneis er den mest utbreidde bergartstypen vi har. Dette er eldre bergartar som 
vart omdanna under høgt trykk og temperatur for 3-400 millionar år sidan. I desse 
prosessane vart heile landet heva, og fjellkjeder, som vi til dømes ser i alpane i dag, 
oppstod. I dag er mykje av desse slipt ned av regn, frost og is, og ein kan godt seie at 
det ein i dag ser på overflata, er ”rota” på denne gamle fjellkjeda. Dette er årsaka til at 
vi og finn det ein kallar ”djup-bergartar” eller mineral som Eklogittar og Olivin. Dette 
er bergartar som er danna frå størkna lava på store djup, og vert kjenneteikna av høg 
eigenvekt og  kjemisk stabilitet. Dei er begge relativt sjeldne, og er i dag ein viktig 
eksportartikkel som m.a. vert utnytta i metall- og olje-industrien. 
 
Ein reknar med at landskapet før istidene var relativt flatt, med avrunda åsar og 
grunne elvedalar som eit hovudtrekk. Landskapet ein finn på Kvalheim er eit 
eksempel på korleis dette landskapet kan ha sett ut. Med istidene gjekk dette 
landskapet gjennom ei omfattande, og i geologisk perspektiv, brå overgang.  
 
Landskapet, som fleire istider har lagt att etter seg, har sidan lege premissane for 
korleis folket på kysten levde før og no.  
Ein meiner at sommer-temperaturen under istida var 7-10 grader lavare enn den er i 
dag, og at kommunen difor var heilt isdekt under siste istid. Datering viser at 
Kråkenes vart isfritt for om lag 12.500 år sidan, medan Bryggja-området truleg vart 
isfritt for kring 11.000 år sidan. Ein veit at menneska tidleg flytta etter den smeltande 
isfronten. Desse folka var jegerar og fiskarar og difor finn ein ikkje spor etter desse i 
dei beste jordbruksområda, men heller der det var god tilgang på fisk og vilt, som til 
dømes på Husevågøy og i Skatestraumen.  
Gras og urter var dei første plantane som etablerte seg etter der breen trekte seg 
tilbake. Når eit høveleg jordsmonn vart utvikla, og  forholda elles tillet det, vart det og 
rom for buskar og  tre. 
Seinare funn tyder på at folk starta med gardsdrift. Desse funna er ofte knytte til det vi 
kjenner som jordbruks-område, og dei påverkar framleis kvar folk bur i kommunen.  
 
Dei rikaste jordbruksbygdene finn ein som regel innover  fjordane. Denne tendensen 
finn ein og i Vågsøy (t.d. Bryggja).   
Ei av årsakene til dette er at smeltevatn frå breane inne i fjordane la etter seg ei større 
mengd lausmasser enn ved kysten. Lausmassene vart avsett når elvane møtte sjøen. 
Men det hadde vore av lita nytte for jordbruket om dette gode jordbruksarealet vart 
liggjande under vatn. Etter at isen forsvann løfta landet seg, då det vart kvitt tyngda av 
all isen, mest inst i fjordane, og nesten ingenting på kysten. På Bryggja reknar ein 
med at havnivået stod om lag 20 m høgare den gang enn i dag. Ute ved kysten lyfte 
landet seg berre nokre få meter. Ser ein tvers over fjorden til Elde, på sørsida av 
Nordfjorden, er det svært lett å sjå terrassane med lausmassar som ein gong vart avsett 
i havet. I kontrast til dette viser gamle strandliner på m.a.  Vombaneset at dette 
området ikkje har heva seg mykje sidan isen for. 
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Om kysten i liten grad har vorte velsigna med denne landhevinga har kystlandskapet 
fått kvalitetar med landformer og ressurser som mellom anna er resultat av eit nokså 
konstant havnivå over lang tid. Døme på landformer kan vere Strandterrasser skjært ut 
i fjell, holer (Skongsnes og Husevågøy) og Kannesteinen.  
Gode hamner og grunne sjøområde med rikt fiske gav, og gir enno, eit godt 
næringsgrunnlag  på kysten.  
 
I dag er det og gjerne andre faktorar som er styrande for kor folk buset seg, men 
framleis må ein rette seg etter det handlingsrommet som landskapet og historia har gitt 
oss når ein skal planleggje kva areala skal nyttast til.  
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2 OPPBYGGING AV AREALDELEN TIL 
KOMMUNEPLANEN 

Arealdelen er sett saman av følgjande arealdelplanar: 

Kommuneplan for Vågsøy, arealdelen 2002-2014 (heile kommunen M 1:25 000) 

Kommunedelplan for Silda (M 1:5 000) Godkjend sommaren 2000.  

 

Planar som bør startast opp: 

Kommunedelplan for sentrumsområdet og hamna i Måløy 

Kommunedelplan for sentrumsområdet og strandsona på Raudeberg 

Kommunedelplan/differensiert forvaltningsplan for det verna vassdraget Rimstadvassdraget 

 

 
Arealbruken er som ein følgje av denne inndelinga i dei fleste grendene fastlagt i hovudkartet 
til arealdelen. Det er produsert plott av dei ulike grendene i målestokk 1:10 000, med 
ekvidistanse 5 meter på høgdekotene, slik at planen vert lettare å lese for sakshandsamarar og 
publikum. 
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3 BIOLOGISK MANGFALD 

3.1 Generelt 
Det er ei politisk målsetjing at alle kommunar skal ha kartlagt og verdsett viktige område for 
biologisk mangfald på sine område i løpet av 2003. Gjennom eit samarbeidsprosjekt mellom 
Nordfjordkommunane, med økonomisk støtte frå Fylkesmannen i 2000 og 2001, vart det 
gjennomført ei grunnleggjande kartlegging av det biologiske mangfaldet i regionen. 
Kartlegginga omfatta, i tillegg til samanstilling av litteratur med kjent kunnskap, også 
feltundersøkingar i kommunane, der ein del nye lokalitetar vart oppdaga. Det står likevel att 
mykje arbeid før kartlegginga er fullstendig 
 
På temakartet over biologisk mangfald har ein plotta inn lokalitetar i Vågsøy som er vurdert 
som viktige, eller svært viktige i rapporten ”Biologisk mangfald i Vågsøy kommune”, 
Miljøfaglig utredning v/Geir Gaarder. 
 
Dette er område som kommunen, på bakgrunn av naturverdiane, har eit særskilt ansvar for å 
ta vare på og forvalte på ein forsvarleg måte. Gjennom å vurdere dei viktigaste områda i 
forhold til kommuneplanen, vil denne kunne verte ein reiskap for å forvalte og ta vare på dei 
verdfulle områda vi har.  Når det gjeld dei rike kulturlandskapsverdiane, må skjøtselen av 
desse skje i samarbeid med grunneigarane. For mange av dei andre områda vil viktigaste 
skjøtsel vere å unngå større inngrep og unngå utbygging.  
 
Kriteria som er brukte for å rangere innan ein naturtype er som fylgjer: 
 Storleik og kor velutvikla naturtypen er (aukande verdi med storleik og utviklingsgrad) 
 Grad av tekniske inngrep. 
 Førekomst av raudlistearter (truga, sjeldne, sårbare) 
 Kontinuitetspreg (større verdi di høgare alder på miljøet) 
 Sjeldne utformingar (nasjonalt og regionalt) 

3.2 Viktige lokalitetar (rapport om biologisk mangfald) 
208 Vedvika, strandeng og strandsump  

Dei små strandengareala, mellom anna med tendensar til sandstrand, representerer ein 
sjeldan naturtype for distriktet. Berghamrane i austre og vestre del har potensiale for  
sjeldne arter. Foreslått skjøtsel: Ekstensivt drive jordbruk og ikkje auke i ferdsel. 

228  Refvikvatnet vestside, naturbeitemark 
Kalkfattig og relativt fuktig. Små naturverdiar i nedre delar, der det har vore gjødsla. I 
øvre delar av området er det sterkare naturengpreg, med ein del beitemarkssoppar. 
Foreslått skjøtsel: Helst auke beitetrykket litt, ikkje tilføre gjødsel og rydde 
granskog/einer. 

230 Kjerringa, nordvendt berg og rasmark 
Frodig flora med høgt innslag av kalkkrevjande arter. ”Påfallande mange floraelement 
er registrert.” Foreslått skjøtsel: La området vere i fred, evt. sauebeite og fjerne gran. 

232        Rekevika, kalkrike enger  
Liknar på lok. 231, men mindre artsmangfald, truleg grunna gjødsling og storfetrakk. 
Foreslått skjøtsel: Lite gjødsling og lette beitedyr. 

234 Torskangerpollen ved Keila  
Ikkje særleg rik flora. Fuktig område. Sårbare arter er funne. Foreslått skjøtsel: Halde 
eit halvope landskap med lauvskog og fjerne planta gran. 

236 Kråkenes Fyr, naturbeitemark 
Lynghei og grasmark. Mager og fattig, nordvendt og fuktig. Skjøtsel: Beiting. 

237 Keila på Kråkenes, naturbeitemark 



TEKSTDEL TIL AREALDELEN 2002-2014                                       

DATERT 02.12.02 7 VÅGSØY KOMMUNE  

Uvanleg intakt og velhalden utsjånad på kulturlandskap, naust og kvernhus. Foreslått 
skjøtsel: Beite, lite gjødsling. 

239       Sollibakke ved Maurstad, slåtteeng 
Sørvendt eng dominert av jordnøtt og raudsvingel. Skjøtsel: Slått og beiting og minst 
mogeleg kunstgjødsel. 

250 Holvik, kystfuruskog 
Ganske eineståande med så grov og samanhengande furuskog heilt ut mot havet. 
Skjøtsel: Ingen, evt. fjerne lønn og sitkagran, dersom desse skulle spreie seg inn i 
skogen. 

253 Mehuken nordside, nordvendt berg og rasmark 
Skyggefullt og fuktig, med fleire kravfulle oseaniske artar. Skjøtsel: Ingen 

254 Hendaneset, nordvendt berg og rasmark 
Om lag som lok. 253.  

255 Heida, terrengdekkande myr 
Store areal med terrengdekkande myr. Innslag av andre myrtypar. Skjøtsel: Unngå 
inngrep. Husdyrbeite er positivt. 

257       Lyngfjellet, Grotter/gruver 

Raudlistearten havburkne funnen her i 1896. Nøyaktig lokalisering er ukjent Bør 
undersøkast nærare. 

3.3 Svært viktige lokalitetar (rapport om biologisk mangfald) 
1 Refvikvatnet naturreservat, rik kulturlandskapssjø 

Strandsjø er ein sjeldan naturtype. Skjøtsel: Ikkje forstyrre fuglelivet. Sauebeite er 
positivt. 

74 Klovningen, grotter/gruver 
Sjøfuglreservat. Skjøtsel: unngå ferdsel i hekketida 

187 Kråkenesvatnet, rik kulturlandskapssjø 
Sjeldan lavlandsutforming og ganske artsrik flora der vatnet er viktig for 
våtmarksfugl. Skjøtsel: Unngå større inngrep og unngå for stor næringstilførsel. Beite. 

205 Refvikelva, meandrerande elveparti (konflikt med arealdel) 
Store bestandar med takrør og tilhøyrande fugleartar som t.d. sivsongar. Skjøtsel: Elva 
bør få vere i fred. 

206 Refviksanden, sanddyner  
Eitt av dei mest intakte miljøa med sandstrand og tilhøyrande mindre sanddyner på 
Nordvestlandet. Verdfull vegetasjon. Foreslått skjøtsel: Slått og beite på indre delar av 
sanden. Unngå gjenfylling av dynetrau. 

221 Søroppedalen, nordvent berg og rasmark 
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Bergveggar/kløfter med enkelte kravfulle planteartar, spesielt mosar. Skjøtsel: 
Området bør få ligge i fred. Ein kan evt. fjerne bartre. 

222 Torskangerpollen ved Seljeneset, nordvent berg og rasmark  
Særmerkt og rik lavflora med uvanleg mange kravfulle og raudlista lavarter. Skjøtsel: 
Viktig med stabilt miljø. Ein bør fjerne bartre. 

223 Halsanakken, gammal lauvskog 
Gamal lauvskog med bjørk og selje og fleire kravfulle lavarter på bergveggane. 
Skjøtsel: La skogen vere i fred. 

224 Raudura, sørvendt berg- og rasmark 
Blokkrik mark med mykje olivin. Stort innslag av bregner. Skjøtsel: La området ligge 
urørt. 

225 Refvika, andre viktige førekomstar 
Refvika med omkringliggjande landskap representerer eit særprega kystlandskap som 
truleg har sine beste nasjonale utformingar her og i Ervika på Stad.   

226 Refvikhornet, nordvent berg og rasmark 
Rik karplanteflora med innslag av kalkkrevjande og fuktkrevjande artar. Skjøtsel: 
Unngå tilplanting med bartre. 

229 Refviksanden vestside, naturbeitemark 
Stort innslag av naturengplantar. God forkomst av beitemarkssopp, med fleire 
kravfulle og trua arter. Skjøtsel: Som no, med beiting og helst ikkje gjødsling. 

231 Refvika ovanfor moloen, kalkrike enger  
Vurdert som kjerneområde i eitt av dei aller mest artsrike og verdfulle 
kulturlandskapa på Nordvestlandet. M.a. rik forkomst av orkidear. Skjøtsel: Slått med 
ljå eller tohjuls slåmaskin og beite med lettare storfe. Ikkje gjødsle. 

233 Refvik, ytre utmarksbeite 
Magert og ganske artsfattig, nokre kravfulle artar og funn av raudlista 
beitemarkssopp. Skjøtsel: Som no, med variert husdyrbeite. 

251 Veten/Brurahornet, kystlynghei 
Stort heiområde med stor variasjon i miljøforhold. Skjøtsel. På sikt kan rydding av 
skog vere aktuelt. 

252 Mehuken, kystlynghei 
Middels verdfullt som lynghei, men av internasjonal verdi når ein ser på 
terrengformer, kystklipper og terrengdekkande myr under eitt. Skjøtsel: Hindre at 
busker og tre ekspanderer. 

261 Totland nord, slåtteenger 
 
 
 
 

 
Artsfattige kulturenger, 
artsrike slåttenger og 
artsrike beitemarker i bratte 
skråningar. Funn av 
solblom i 2001 er einaste 
kjende lokalitet i Sogn og 
Fjordane.

264 Åsnes, rik edellauvskog 
Innslag av grov ask, eik, osp og alm og ein del kravfulle edellauvskogsartar, inkludert 
raudlisteartar. Lokaliteten strekkjer seg inn i Eid kommune. Skjøtsel: La skogen vere i 
fred. 
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4 KARTUTSNITT, TEKSTDEL OG BILDER FOR 
DEI ULIKE GRENDENE 

4.1 Oversiktskartet 
For dei ulike bygdene er det laga kartutsnitt i målestokk 1:10.000, med informasjon om 
høgder frå økonomisk kartverk. Det er laga ein forklarande tekstdel til plankartet og somme 
av arealbruksområda er illustrert med bilder. 

Oversiktskartet er i målestokk 1:25 000 og med ekvidistanse 25 meter. I tillegg til 
arealbruksgrensene frå delkarta er det planlagt arealbruk som berre er med på oversiktskartet. 
Vidare følgjer ein kort omtale av desse ulike områdene. 

Framlegg til verneplan for myr 
Fylkesmannen har sendt framlegg til verneplan for myr i Sogn og Fjordane på lokal høyring. I 
Vågsøy kommune er eitt område foreslått verna, Movatna/Mehuken på Kvalheimsfjellet. Myr 
er ein av fire-fem naturtypar som Stortinget tidleg vedtok at det skal utarbeidast verneplanar 
for. Målet med vernet er å ta vare på eit representativt utval av ulike myrtypar i fylket for 
ettertida. Sitat frå verneforslaget:” Føremålet med verneframlegget er å ta vare på eit 
naturområde med naturleg plante- og dyreliv, og eit samanhengande landskap med lynghei 
og særs godt utvikla, sterkt oseaniske myrtypar, saman med karakteristisk klippekyst og 
levestader for ulike oseaniske artar.” I den generelle delen av framlegget heiter det: 
”Movatna har særleg høg verdi ved å fange opp eit mangfald av oseaniske vegetasjonstypar 
og levestader i tillegg til myr.” Eit område, avgrensa i samsvar med fylkesmannen si tilråding 
etter lokal høyring om oppretting av Movatna naturreservat, er lagt ut til bandleggingsområde 
etter pbl § 20-4 fyrste avsnitt nr.4. 

Mehuken Vindkraftverk 

 

Selskapet Kvalheim Kraft AS har i 2001 
sett opp 5 vindmøller (type Vestas 850 
kW) på Mehuken på Ytre Kvalheim. 
Møllene er 75 meter høge og har eit 
vingespenn på 25 m (vingespenndiameter 
på 52 meter). Dei er plassert med ein 
innbyrdes avstand på 200 meter, og 
straumen vert ført inn på eksisterande 
linjenett. 
Møllene har ein maksimal effekt på 4000 
kW og det er forventa ein årsproduksjon 
på 16 mill kWh. 

Utviding av Mehuken vindkraftverk 
Det er lagt inn eit område for framtidig utviding av Mehuken vindkraftverk. Det er kravd 
utarbeidd reguleringsplan for området. Det er ynskjeleg frå utbyggjar at vindmøllene skal ha 
same utsjånad som eksisterande møller i området, men at nye møller vert større. 
Tilkomstvegar til nye møller er tenkt bygd som stikkvegar ut frå eksisterande veg i området.  
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Industriområde ved Vemmelsvik 

Det meste av framtidig industriutbygging ved sjø og på land er planlagt lagt inntil trase for ny 
ytre fjordkryssing mellom Ørnavik og Vemmelsvik. Ved sjøen aust for Vemmelsvik er det 
planlagt eit hamneområde. Vest for Vemmelsvik er det planlagt eit større industriområde (121 
da + 98 da) Industriområda kan forsynast med vatn frå offentleg vannett ved å leggje 2,7 km 
lang vannleidning langs planlagt veg frå Vemmelsvik til Nygård. 
 

Oppdrettsområde på land utanfor moloen i Refvik 
Eit 28 da stort landområde er planlagt til oppdrettsområde på land. Området har i dag tilkomst 
via ein smal grusa veg. 
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4.2 Kråkenes 

 

Kråkenes er ei lita bygd, der ein driv med 
småbruk og turisme.  

Kråkenes fyr er i dag ein stor 
turistattraksjon. Det vert i dag drive kafé 
og utleige for små grupper av turistar. 
Kystverket har ynskje om at fyret skal 
være tilgjengeleg for allmenta.

Kråkenes ligg på neset lengst vest på Vågsøya, med havet på tre sider og bratt fjell i sør. I 
bygda har det vore gardsdrift sidan før 1500-talet.  
 

 

Kvernhusa i Kråkeneset var i bruk til ut på 
50-talet. Dei er i dag ein viktig del av eit 
beitemarksområde, som ein ynskjer å ta 
vare på. Området ligg i eit lite dalføre som 
leier ned mot sjøen. Midt i dalføret renn ei 
elv som deler området i to. Renner til å 
leie vatnet fram til kvennkallen er 
oppbygde av stein. Beitemarka består av 
låg vegetasjon og bakkane er godt og jamt 
beita ned. Knausane kring er dekte av 
lynghei.  

 
Nedst mot havet ligg hamna til Kråkenes. Åtte naust står samla i ei klynge eit stykke opp på 
land. Klynga er samansett av gamle og nye naust.  
På Kråkenes vert det lagt opp til at ein kan byggje inntil 4 nye bustader og 3 hytter. Området 
for spreidd busetnad er lagt slik at ein ikkje endrar det busetnadsmønsteret som alt finst i dag. 
Det er teke omsyn til fleire sentrale landskapselement slik at busetnaden ligg mest mogleg 
skjerma av landskapet, og heller ikkje stikk seg ut mot horisonten. Bygga skal innordne seg 
landskapet og verforholda ein har her ute mot storhavet. Bygda toler bygging av fleire 
bustadar utan at det øydelegg det fine natur- og kulturmiljøet i bygda. I dag er det frådelt ein 
god del fritidsbustader i sjølve bygda. Ein ynskjer ein vidare utvikling av hyttebygging ved at 
dette i hovudsak skjer i eigne felt som vert lagt litt unna gardar og bustadhus.  
Det er sett av to naustområder i Kråkenes, eit nytt område sørvest i bygda, og eit eksisterande 
område mot nord. Det gamle området ligg fint til i eit verdifullt naturmiljø, og nye naust må 
tilpassast heilskapen i området, med omsyn til plassering og utforming av bygg.  
Kråkenes vert nok eit stadig meir ettertrakta område for hyttebygging, og ein legg difor opp til 
to felt for fritidsbustader. Eit mindre felt der det i dag er 4 hytter, og eit større felt på veg ned 
mot Kråkenes når ein kjem langs fylkesvegen.  
 
På Kråkenes er det privat vannverk, og for kloakkutslepp må ein søke om enkeltutslepp for 
kvar ny bueining.  
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4.3 Kvalheim 
Kvalheim er ei lita bygd der ein driv jordbruk. Det er godt med byggjeklare tomter aust i 
bygda. Med nytt vannverk er det og godt vatn, og det er god kapasitet for nye kloakkutslepp.  

Frå ei taggete havstrand i Kvalheimsvika stig landet bratt til ei vid og romsleg flate. Bak den 
lett skrånande flata stig landet igjen opp mot Heia. Landskapet er ope og trelaust med 
karakteristiske kysttrekk; blått hav, grøne eng- og beitevidder og raudbrune lyngheier. I 
lyngheia finst i dag felt med planta barskog. Vegen fylgjer midt etter flata og busetnaden ligg 
på kvar side langs vegen. Mange stader er store steingardar nytta som skilje mellom 
eigedomane, og særs godt kjem dette fram lengst vest mot lyngheiane. Store solide 
steingardar deler opp dei vide flatene, og gardfjøsa utgjer spreidde innslag i dette 
beiteområdet. Nettinggjerde der stein er nytta som gardpålar er også eit karakteristisk trekk i 
området. Det er noko skog særleg kring tuna og langs gardar. Steingardane og trerekkjene 
gjev landskapet mangfald.  

Kulturlandskapet er framleis godt heldt, men også på Kvalheim har vilkåra for landbruket 
endra seg, og stadig fleire sluttar med husdyr. Eit viktig mål framover må difor vere å leggje 
til rette slik at ein framleis tar vare på det særmerkte kulturlandskapet ein finn her. I sentrale 
delar av bygda vert det ikkje tillate med spreidd busetnad, her er det jordbruksdrifta som skal 
få rå. I dei vestre delane av bygda vil ein opne for spreidd busetnad i tilknyting til dei 
bygningsmiljøa ein har i dag. Ein legg inn retningsliner for korleis ein skal styre en slik 
utvikling best mogeleg i høve til landskapstilpassing og estetikk. 

På grunn av verforholda må ein som regel ta båtane på land. Kystverket har bygd ut ei 
fiskerihamn med tilhøyrande naustområde.  
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Resten av stranda, med tilhøyrande kulturmiljø opp mot Sjenehaugen vert lagt ut som LNF-
område, med vekt på kulturmiljø. Eit torvhusområde vest i bygda vert også lagt ut med dette 
formålet, og her vil ein berre tillate restaurering av dei gamle steinbygga som står på området 
i dag.  

 
 

Ned mot sjøen ligg det to verneverdige 
bygg, ei høyløe og eit naust. Naustet ligg i 
ulendt terreng høgt opp frå sjøen. Naustet 
er lite med ein to-roms løysing med 
laftverk og eit skot der det er inngang frå 
sida. Huset har truleg vore nytta til 
oppbevaring av utstyr i samband med 
sjøbruk. Plasseringa viser dei omsyn som 
måtte takast i område der ein kan bli utsett 
for ekstreme verforhold. Kystkulturlaget 
har laga ein video som syner korleis dei 
tok opp båtar til dette naustet.

Høyløa frå slutten av 1800-talet ligg litt lenger opp frå sjøen, og har autentisk preg med 
sidevegger av tørrmur og torvtak. Løa er av høg verdi då den er av ein bygningstype som var 
vanleg å sjå i landskapet tidlegare.  
 

På Kvalheim bør ein konsentrere bygging 
av fritidsbustader slik at ein ikkje endrar 
det karakteristiske landskapsbilete, med 
det meste av busetnaden langs 
hovudvegen. Det vert lagt opp til noko 
hyttebygging oppe i fjellsida mot vest. 
Ein legg og inn to hytteområde i samband 
med de utbygde områda heilt aust i 
bygda. 
 
På Kvalheim vert det ikkje lagt ut eigne 
utbyggingsområder for industri e.l. 
Mindre verksemder der ein kan knytte 
produksjonslokala til eksisterande gardar 

og bygg vil derimot vere ein positiv utvikling for bygda, då det er lite arbeidsplassar utanom 
jordbruket. 
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4.4 Refvik 
Refvik er ei lita bygd der ein driv med småbruk. Refvik er mest kjend for den fine sandstranda 
og det særeigne kulturmiljøet.  
Refvika ligg på eit lågt eid mellom Refvikvatnet og havet. Eidet er ein strandvoll forma av 
havet. Mot vest ligg ei vid sandstrand og sanddyner, med mindre elvegjel som skjer seg 
gjennom grunnen. På kvar side av dalen ligg bratte fjellsider som igjen flatar ut i sletteland. 
Sørsida av dalen er utan tre medan mindre områder med tre prydar fjellsida i nord-nordvest. 
Noko barskog er planta i lisidene. Storparten av busetnaden ligg midt etter flata, med store 
vide slåtteenger i kring. Eit fellestrekk for mange av husa er murveggen mot søraust. 
Nettinggjerde med gardpålar av stein skil eigedomane frå kvarandre. Grensa mellom 
beitemark og lynghei er fleire stader markert med steingardar. Nordvest om Refviksanden ligg 
16 naust på rekke og rad.  
Refviksanden er eit kjent turistmål, og på fine sommardagar er stranda full av badegjestar. 
Refvik stadion ligg nært opp til Refviksanden, og er eit samlingspunkt når Tornado har sine 
heimekampar. Refviksanden er eit regionalt viktig friluftsområde, og det er eit område som 
har topp prioritet på fylket sin liste over viktige friluftsområder. I ei registrering av biologisk 
mangfald i kommunen vert Refviksanden utpeika som eit særs viktig område då det er eit 
unikt sanddynelandskap som det finst lite av i denne delen av landet.  

 
Planen legg desse områda ut med frilufts- og naturverdiar, slik at ein kan ta vare på dei 
kvalitetane ein har her. Det er ikkje grunn til å avgrense bruken av området i høve til dagens 
situasjon med bading, camping og friluftsliv, då dette ikkje har negative verknader for 
naturverdiane. Rullesteinstranda frå eksisterande naustområde og utover mot moloen vert lagt 
ut som område med viktige frilufts- og naturverdiar. Det er i dag fjerna ein del rullestein frå 
området. Det vert knytt retningsliner til området for å synleggjere at det ikkje er ynskjeleg at 
det vert fjerna meir rullestein frå området. 
 
Det er ynskje om utviding av idrettsanlegget, med ei treningsbane, som krev ei om lag 10 
meter meir fylling innover dynetrauet. Planen opnar for tiltaket.  
 
Refvik, med Refviksanden og sanddynene er eit særmerkt natur- og kulturlandskap som 
kommunen ynskjer å ta vare på slik at området kan nyttast og  vidareutviklast. I dag er det 
mykje køyring på sanden, villparkering  og camping på dei ytre sanddynene. Kommunen 
ynskjer å leggje til rette for utvikling av Refvik og Refviksanden, som eit friluftsområde for 
regionen, og som ein turistattraksjon med tilhøyrande fasilitetar. Ved registrering av biologisk 
mangfald er dynetrauet bak sanitærbygget vurdert som eit sært viktig område. Trauet har verdi 
som  ein viktig landskapsform som følgje av at det har bygd seg opp ei sandstrand. (Lengst 
ute er badesanden, så kjem dei ytre sanddynene, dynetrauet og dei indre sanddynene.) Det er 
og eit rikt planteliv i området, med ein rekkje krevjande artar. Det er vurdert ulike alternative 
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utbyggingsområder for camping, parkering og eit forsamlingshus/restaurant. Etter ein 
totalvurdering er det funne rett å lokalisere vidare utbygging og tilrettelegging til den 
kommunale eigedomen der ein i dag har gjort alle inngrep med veg, sanitærbygg, parkering 
og camping. Ved å velje dette alternativet samlokaliserer ein inngrepa og vel å unngå inngrep 
i området kring Sandeelva som er eit sentralt element i det biologiske mangfaldet og 
kulturlandskapet. Elva og miljøet kring den er og viktig då den bind saman det verna vatnet 
Refvikvatnet og Refviksanden.  
 
Heile den kommunale eigedomen nedanfor idrettsbana i Refvik er lagt ut til byggjeområde for 
camping. Det vert knytt føresegn om krav til reguleringsplan for området. I retningslinene 
vert det stilt krav om at ein utbygging i størst mogeleg grad skal ta omsyn til landskap, 
naturverdiar, biologisk mangfald  og  friluftsinteresser. Reguleringsplanen skal vurdere 
utforming og plassering  av utbyggingsområde for camping, restaurant og parkering 

I austenden av bygda ligg Refvikvatnet. Vatnet, saman med noko landareal, er verna som 
våtmarksområde, og er ein del av verneplan for våtmark. 
 
I Refvik har ein ikkje offentleg kloakkløysing, og det er vanskeleg med nye utslepp, spesielt  
med omsyn til området sine kvalitetar som friluftsområde. Nye bustadar og hytter må basere 
seg på ei løysing med tett tank. 
  
I Refvik har ein og fleire kjende fornminne. Ein gravhaug ligg på den grusryggen som stenger 
nedre ende av Refvikvatnet. Likeins finn ein og fleire haugar like ved elvedeltaet eit lite 
stykke frå stranda. Ein har i tillegg ein god del enkeltfunn som t.d. flintdolk, skiferpil,  
mannsgrav med sverd, øks, sigd, kniv og bryne. Ved utforming av områda der ein opnar for 
spreidd bustadbygging, har ein teke omsyn til dei kjende førekomstane av fornminne.  
Ein legg opp til nye naustområder som i hovudsak vert lagt inn til dagens naustmiljø. Ein kan 
utvide det innerste naustmiljøet med om lag 4 einingar uten at ein tetter igjen strandsona eller 
endrar kulturmiljøet vesentleg. Her vert det ikkje opna for naust med bueining.  
 
Ute ved moloen er det lagt inn eit område for opptil 6 naust, utan bueiningar. Frå 
naustområdet ved moloen og inn til naustområdet ved stranda er det planlagt fritidsbustader, 
med naustpreg, på oppsida av vegen. 
 

 
Nytt hyttefelt, med krav om reguleringsplan før utbygging. 
 
På vegen vidare mot Vedvik ligg det eit mindre hytteområde ovanfor vegen. Her vert det opna 
for bygging av 5 nye hytter. Nedanfor vegen ved Kjerringdalsneset vert det lagt inne eit 
mindre hytteområde. Området er eksponert mot sjølve Refviksanden, og det vert difor krav 
om eigen reguleringsplan for området før bygging vert tillate. 
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4.5 Vedvik 
Vedvik er ei lita bygd som ligg nært opp til Refvik, men dei to bygdene er likevel ulike. I 
Vedvik er det noko drift av jorda. Aust i bygda er det lagt ut eit område der ein legg ut 
samanhengande felt for utbygging. Dette området er ført vidare frå den gamle 
reguleringsplanen for Vedvik. Den gamle reguleringsplanen for Vedvik har og med eit større 
industriområde ved avfallsplassen som er teke ut. Bakgrunnen er at plasseringa er lite eigna 
for industri med den vegstandarden og plassering ein har i høve til annan infrastruktur og 
industri. Eit mindre område vert lagt ut til massetak. Det er starta uttak på området i dag, og 
det er sett krav om at området skal såast til når det er ferdig. 
 

I Vedvik er det meste av busetnaden lagt 
langs vegen, med eit unntak i kvar ende av 
bygda. Ein vel difor å leggje opp til 
spreidd busetnad i det meste av dei områda 
der ein i dag har bustadar. Ein vil slik opne 
for ein viss fortetting utan at ein skal 
utløyse plikt til å regulere. 

Inntil byggjefeltet aust i Vedvik er det lagt til rette for spreidd busetnad, og det vert det opna 
for totalt 8 nye bueiningar.  
Eit av hovudproblema i området, i høve til bygging, er utsleppsløyve. I Vedvik har ein på 
same vis som på Halsør og Refvik ikkje offentleg kloakkløysing, og nye utslepp i området er 
vanskeleg på grunn av strømforholda og nærleiken til badeplassar.  
 
Område for naust og hytter er planlagt på vestsida og nord for busetnaden i Vedvik. I 
føresegnene til planen er det sett krav om omlegging av sti/tilkomstveg som i dag går 
gjennom tunet til gbnr.126/32 før bygging av nye hytter. Ny veg/sti skal gå der gammal sti 
gjekk over haugen nord for gbnr.126/32. Inn mot Refvika er det lagt opp til to område med 
naust/hytte, og eit område berre med hytte. Desse områda blir eksponert mot det viktige 
friluftsområdet i Refvika, og ein må difor vere særskild merksam på korleis byggene vil ta seg 
ut i terrenget og opp mot eksisterande bygg. Det er naustmiljø som er naturleg i strandsona i 
området, og ein vil difor leggje vekt på at det er dette som skal prege utvikling av områda. 
Utbygging skal ta i vare og oppretthalde eit ope og inkluderande naustmiljø med einskilde 
bueiningar. 
  

Fleire områder for naust og hytter på vestsida 
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4.6 Halsør 
I bygda Halsør er det i dag lite att av jordbruksdrift, men her er likevel gode dyrkbare areal 
som ein ikkje bør byggje ned. Det er difor lagt inn større område der ein framleis ynskjer 
jordbruksdrift som det primære. I Halsør har ein mange frådelte bustadtomter, og ser ein desse 
i samanheng, er det klare grenser for korleis ny busetnad i området bør plasserast. Det vert 
lagt inn tre eigne område der ein ser for seg ei noko tettare utbygging, og som difor vert lagt 
som framtidig bustadfelt.  

 
Det vert lagt inn område for campingplass på oppsida av Halsørsanden. Halsørsanden er i dag 
i bruk som badeplass. Området er uryddig og dårleg tilrettelagt for badegjestar, men området 
har kvalitetar som gjer at ein her kan få eit attraktivt område både for campingturistar og 
lokalbefolkninga. Campingplass vert ikkje tillate på området før ein har laga ein godkjend 
reguleringsplan for området. I ein slik reguleringsprosess må ein konkret ta stilling til tilgang 
for allmenta, og arealbruk for camping. Området ned mot sjøen vil vere det mest attraktive, og 
ein sambruk mellom campingplass og lokalbefolkninga vil vere naturleg og ynskjeleg. 
 
Kjem ein frå Raudeberg er det eit større ope landbruksområde som er "porten" til Halsør. Det 
er eit viktig landskapselement som ein må ta vare på, og det vert difor ikkje opna for 
utbygging i dette området. Vidare gjennom bygda smalnar beltet mellom sjø og skog av, og 
busetnaden ligg tettare inn til fylkesvegen, og ligg meir som samanhengande busetnad. 
Lenger ut i bygda er det og lagt opp til eit mindre område til bustadbygging i samanheng med 
eksisterande busetnad og tilkomst. 
        Setresanden er ei særs viktig strand 

som er mykje brukt om sommaren. 
Her er eit større område sett av som 
LNF-område med vekt på 
friluftsføremål slik at området berre 
vert nytta til beste for allmenta. På 
ein del av området frå fylkesvegen og 
ned mot sanden er det i dag bygd 
fritidsbustader, og ein legg no opp til 
utviding av dette området utan at ein 
går for nært ned til sjølve sanden.  
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Langs sjøen i Halsør har ein i dag fleire mindre naustområder. I desse opnar ein for ein viss 
utbygging, men ein ser det ikkje naturleg å opne opp for naust med bueining i området. 
Ein har og lagt inn ein mogleg utbygging av hytter eit stykke ovanfor sjøen nord for 
Setresanden. Her ligg det i dag fleire hytter, og dersom ein skal byggje ut området må ein 
utarbeide reguleringsplan, som viser korleis ein skal løyse tilkomst, parkering og 
hytteplassering innanfor området, slik at heilskapen vert vektlagt.  
 
På eit område kalla Tysketuftene ligg det i dag tre synlege røyser. Området er markert i 
planen, og er bevis på at det i området frå lang tid tilbake har vore busetnad. Det er viktig at 
området vert liggjande som i dag. Røysene er med på å gje området ein identitet. 
 
På området B1 ligg det i dag eit verneverdig bustadhus. Vegg i vegg med huset ligg eit eldhus. 
Ytterveggane er konstruert av fuga tørrmur. Det særskilde ved huset er konstruksjonen av mur 
i heile 1.etg., som er det einaste huset i sitt slag i dette området. Huset med ein tomt rundt er 
lagt inn som bustadområde med særskilde retningsliner for korleis ein skal ta vare på bygget. 
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4.7 Oppedal 
Søre og Nordre Oppedal er to små bygder med nokre få småbruk. Bygdene ligg i enden av 
fylkesvegen frå Måløy, og er mest kjend for turistattraksjonen Kannesteinen, som er mykje 
besøkt i turistsesongen.  

 

I Nordre Oppedal er det eit ope og frodig landskap der det vert drive noko jordbruksdrift.  

Det er lagt inn to område for camping i sjølve Oppedal. Oppedal har eit potensiale for 
turistutvikling, med den kjende Kannesteinen som ein hovudattraksjon. Ein kan oppleve 
havet, med lys, bølgjer og anna, og ein kan vise fram naustmiljøet i Torskangerpollen, m.m.  
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Ovanfor gardane i Oppedal er det tufter etter ein liten gard, Oppedalsfield. Garden vart lagt 
øyde etter 1618. I dag er det berre tuftene etter to bygg som er synlege spor etter garden. 
Tidlegare dyrka mark er i dag tilgrodd.  
 

 
 

 

I Søre Oppedal ligg nesten all busetnad tett attmed vegen, då det er lite areal mellom fjellet og 
sjøen. Her ligg eit lite bruk der ein framleis driv på gamlemåten med manuelle driftsmetodar. 
Det bratte bruket gir eit godt visuelt preg på landskapet, med alle bakkemurane og dei urterike 
engene. Skal ein oppretthalde kvaliteten i området må ein halde fram med slått og beite.  
 
Rullesteinstranda vert lagt ut som område med viktige frilufts- og naturverdiar. Det vert knytt 
retningsliner til området for å synleggjere at det ikkje er ynskjeleg at det vert fjerna meir 
rullestein frå området. 
 
Frå Søre Oppedal går ein sti opp til ein støl. Stølen ligg fritt til med utsyn over havet. Det er 
att eit stølshus, og ein kan framleis sjå restar etter fleire fjøs. Den tradisjonelt drivne 
slåtteenga på stølen er eineståande i kommunen, og har såleis høg eigenverdi. Framhald av 
beite og slått er naudsynt for å sikre dette området. Det er ynskje om å kunne nytte dei gamle 
murane til oppsetting av små hytter/stølsbygningar. I dette området er det veldig viktig at ein 
går varsamt fram, og det som kjem av nye bygg i området skal setjast opp med omtanke og 
tanke for kva området har vert nytta til i mange år.  
På garden Oppedal Nordre ligg ein intakt gardfjøs der alle veggar er murt opp av tørrmur, og 
taksperrene med torvtekke ligg direkte på steinen. Bygget ligg på grensa mellom inn- og 
utmark. Ein har valt å leggje ut huset med omkringliggjande areal til LNF-område med 
særskild vekt på kulturmiljø. 
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4.8 Torskangerpoll 
Torskangerpollen er ei lita bygd som har eit særprega bygningsmiljø knytt til sjøen. Bygda 
ligg godt verna frå storhavet. Pollen er ei god hamn som  gir ly frå ver og vind. Inst i pollen er 
det ei stor samling av sjøhus som ligg tett saman. Mange av desse sjøhusa har vert brukt til 
husvære i fiskesesongen i tillegg til nytten som sjøbud. Bustadhus og driftsbygningar i same 
miljø fortel om fiskarbonden som var eit karakteristisk kombinasjonsbruk for kystnoreg.  
Ein har fleire viktige sjøbruksmiljø  i Torskangerpollen, og ein vil derfor i kommuneplanen 
leggje ut store deler av bygda med restriksjonar på nyoppføring og restaurering av bygg.  

 
Eit av desse miljøa er ført opp som eit viktig verneverdig bygningsmiljø i fylkesdelplan for 
arealbruk. Mange av bygningane er vurdert til å ha verneklasse A i framlegg til verneplan for 
bygg i Vågsøy, dvs. at bygningane har nasjonal verneverdi 

Færestrand: I Færestrand er det opna for fortetting med hus innanfor det området det i dag er 
ført opp bustadhus. Nedanfor vegen, nær inntil strandlinja er det bygd eit hus og innreidd eit 
bygg for overnatting. Nausta kan ombyggjast til fritidshus. Området er utvida med ein tomt i 
sør. 
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4.9 Osmundsvåg, Hjertenes og Ulvesund fyr 
Osmundsvåg er ei lite samfunn yttarst i Ulvesundet. Staden er bygd opp kring etablering av 
ein handelsstad i 1707. Handelsplassen, tingstaden og gjesteheimen Osmundsvåg vart etter 
kvart mindre gunstig lokalisert i forhold til utvikling av samferdsla, og aktiviteten vart gradvis 
avvikla. Bygningane på handelsstaden brann ned i 1956.  
 

 
 
Osmundsvåg er ei bygd som ikkje er venta å få noko ekspansjon i folketalet. Det vert ikkje 
drive aktivt jordbruk i bygda i dag. Oppdrettslokaliteten i bygda gir nokre arbeidsplassar. 
Lokaliteten er utvida i høve til Kommuneplan for kystsona.  
 
Det vert lagt inn område for hytter/rorbuer ved nausta på austre side av vågen og på delar av 
området der den gamle handelsstaden var lokalisert. I dette området, ved Jektehaugen, er det 
hugge inn ei kompassrose i fjellet. Det må ikkje gjerast inngrep som skadar denne eller 
øydelegg i nærmiljøet til kompassrosa. 
 
Den grunne vågen er ein rasteplass og overvintringsområde for våtmarksfugl. Området er 
vurdert i samband med verneplanarbeidet for våtmark, og har lav verneprioritet. 
 
Moloen gjer vågen til ei god hamn for mindre båtar, då største djupet er på 6 meter. 
Bygningane er for det meste lokalisert kring vegen inne ved Storehaugen og ved kaiene midt 
inne på vågen. Det er viktig at vidare utbygging byggjer på det same mønsteret. 
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I Osmundsvåg er det restar av bunkersar, kanonstillingar og liknande frå 2. verdskrig. Under 
krigen fekk tyskarane bygd ei trapp opp til Storehaugen. Trappa er hogd inn i fjellet. Ved 
utbygging i området bør ein ta omsyn til desse inngrepa. 

 
Ulvesund fyr 
Fyrlykta Ulvesund Fyr vart fyrste gong tent i 1870, og var ved nedlegging i 1985 det siste 
fyret som vart betent av fyrmeister med husstand i vår kommune. Det er montert fyrlykt på 
nedsida av fylkesvegen, saman med naust, molo og hamneanlegg. Fyrbygningane, hovudhus 
og uthus er lokalisert ovanfor fylkesvegen. 
 
Hjertaneset 
I den bratte lia ovanfor fylkesvegen er det frådelt og bygd ein del bustader. Både landskap, 
trafikkmengde og lav utbyggingstakt tilseier at det kan frådelast fleire bustadtomter i området. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



TEKSTDEL TIL AREALDELEN 2002-2014                                       

DATERT 02.12.02 24 VÅGSØY KOMMUNE  

4.10 Vemmelsvik, Angelshaug, Verpeide 
Felles for desse bygdene er at dei er små, både i folketal og utstrekning. Tradisjonelt har 
småbruk vore den aktiviteten som har lagt grunnlag for bygdene. Framtidig utbygging med 
bustader og hytter er i all hovudsak lagt til allereie utbygde områder.  
 
Ved Verpeneset er det ein førekomst av bergarten Eklogitt. Eklogittlinsa strekk seg heilt ned i 
sjøkanten i den eine enden og går vidare opp i høgdedraget i den andre retninga. Mykje av det 
ein i dag veit om eklogittar er lært frå denne førekomsten, samstundes som den i framtida vil 
vere hjørnestein for vidare kjennskap til eklogittar. Det er tidlegare teke ut ein del materiale 
for samling og sal. Mellombels vern av 30.09.82 vart oppheva av vedtak i dep. 28.02.90. 
Området er lagt inn som lnf- område med særskilt naturverninteresse. Delar av området 
nedanfor vegen er sett av til naust med bueining og oppdrettsområde. Framtidig masseuttak 
må avvegast opp mot verneverdien. Ved utarbeiding av reguleringsplan for eit eventuelt 
massetak kan ein balansere inngrep og vern. I dag har ein for liten kjennskap til utbreiing av 
lokaliteten til å kunne leggje inn eit massetak. 
 
I Vemmelsvik er det eit naustmiljø med naust og sjøbu som i framlegg til verneplan for 
bygningar hatt fått verneklasse C, dvs. at dei ikkje er funne så antikvarisk verdfulle at dei skal 
ha spesielle vernetiltak. Nausta er lagt inn som lnf-område med særskilte 
kulturminnekvalitetar. Det er bygd nokre hytter i Vemmelsvik, og det er frådelt bustadtomter 
som ikkje er bygd på. Området er eit verdfullt friluftsområde, som er rikt på inngrep frå  2. 
verdskrig.  
 
Nordvest for Vemmelsvik er det lagt inn eit industriområde med kaianlegg.  
 
Det er lokalisert to svært gode oppdrettslokalitetar i området. Lokaliteten i Vemmelsvik må 
avviklast ved realisering av ytre fjordkryssing . 

Biskjelneset er lagt ut som hamneområde, og ny trase for veg og ferje i Ytre Nordfjord er lagt 
inn ved Biskjelneset. 
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4.11 Brunsvik og Krokapollen 
Brunsvik er ei lita bygd, med små gardsbruk i ulendt terreng. Det er opna for fortetting 
innanfor allereie utbygde områder. 

 

Den inste garden er lagt ut som lnf-område med særskilt kulturlandskap. Bakkane og 
terrassane i den bratte dalsida har ein mosaikk av slåtteenger, hassel, frukttre, åkerlappar og 
bærbusker. Mange av slåtteengene er dominert av jordnøtt. Området har høg eigenverdi 
grunna samspelet mellom bakkemurar og vegetasjon. 
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Mellom Brunsvik og Krokapollen er det i dag ein del hytter. Kommuneplanen legg opp til 
fortetting kring desse hyttene. I Skutevika er det lagt inn eit nytt naustområde. For dei andre 
to naustområda er det lagt opp til fortetting ved allereie etablerte naust. Områda har tilkomst 
via sti. 

 

Krokapollen 

I Krokapollen er det ikkje lagt opp til etablering av nye byggjeområder. Området har ikkje 
avkøyrsle frå riksvegen. Det er etablert ein sti ned til området frå riksvegen. Området har eit 
bygningsmiljø og eit kulturlandskap utan nye inngrep. Området dokumenterer eit nøysamt 
jordbruk kombinert med fiske, og har eit høgt innslag av steinarbeid, bakkemurar, steingardar, 
vegmurar, husmurar og fleire båtstøer. Heile området, med uttak av byggjeområde for 
Kystleirskule er lagt ut som lnf-område med særskilt kulturlandskap og kulturminner. 



TEKSTDEL TIL AREALDELEN 2002-2014                                       

DATERT 02.12.02 27 VÅGSØY KOMMUNE  

4.12 Husevåg 
Husevåg er den største øya i Vågsøy. Husevåg hadde busetnad allereie før 1600 og 
tradisjonelt har ein livnært seg av ein kombinasjon av fiske og jordbruk. Truleg var det 
fiskaren som hadde rorbu på Husevåg som fann ut at det var framtid i å busette seg her ute. 
Dei rydda mark og dreiv fiske og gard frå Husevåg. Framleis er det ein del som lever av 
fiske/jordbruk, medan dei fleste pendlar til og frå fastlandet til andre typar arbeid.  

Folketalet har gått ned og barnetalet er lavt i forhold til talet på vaksne.   

 

 

Øya er, med det vakre landskapet, god 
plass, lite trafikk og gode tilhøve for fiske, 
eit ynda feriemål for mange, både for slekt 
og vener og framande turistar.  

 

Fiske, spennande fotturar og fornminne 
kan vere ting som kan trekke endå fleire 
turistar til øya.

Med ei lav utbyggingstakt for bustader er det i dag ikkje mangel på tomter for nye bustader. 
Det er lagt opp til fortetting innanfor innmarka i bygdene. Det vert og lagt opp til fleire 
områder for hyttebygging slik at denne utviklinga kan halde fram.  

 

I Vågen, bukta vest for skulen, er det 
mange naust og buder. Ei av desse er 
ombygd til rorbu. Området er eit flott 
sjøhusområde som bør nyttast aktivt i 
framtida. Det er lagt opp til allsidig bruk 
til bustad, naust, lager og rorbu. Rundt 
denne vågen sto dei fyrste rorbuene nytta 
under fiske. Ingen av desse rorbuene står 
att i dag. 

Øya er ikkje landfast men kan nåast med ferje frå Måløy. Utviklinga på Husevågøy er i nyare 
tid knytt opp i mot investeringar i infrastruktur. Etablering av fiskerihamn med molo i 1920 
og ferjeleie og ny veg, som opna 21.08.1992, er investeringar som har ført til positiv 
utvikling. 

Ved Strandaholmen er det lagt inn ein planlagt molo og tilhøyrande hamneområde då 
kapasiteten til eksisterande hamneområde er dårleg. 

Både Eikholmane (sjøfugllokalitet), Hornkollen (lynghei) og Røytevågen 
(overvintringsområde for våtmarksfugl) har naturverninteresser. I EDNA (Registrerte område 
av naturverninteresse i Vågsøy kommune) er desse områda gitt lågaste prioritet for vern, dvs 
at områda er av lokal verneverdi.  
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I Røytevågen er det planlagt eit større 
område for akvakultur. 

 

 

 

 

Gardsholmen er ikkje planlagt utbygd 
utover dei inngrepa som er gjort i dag. 
Holmen vert nytta til friluftsområde. I 
tillegg til dette ligg den vêrhardt til og er 
eit viktig landskapselement for bygda. 

 

I Tytingvåg er det eit naustmiljø med 
verneklasse B. Planen tillet fortetting i 
området. 

 

 

Husevågøy har fleire kjende lokalitetar 
med kulturminner. Lengst sør-vest på øya 
finn ein Trollhola. Den er omlag 10 meter 
djup og i hola er det funne kulturlag med 
skjel og bein, truleg frå jarnalderen.  

Lenger aust ligg eit felt med helleristningar i serpentinfjell. Ei rekkje ”bolleforma” groper i 
dette relativt mjuke fjellet tyder på at det er henta emne til gryter her. Staden kan difor vere eit 
av dei eldste døma på ressursbruk og handel  i kommunen. I Ramsevik er det ei flyttblokk av 
kleberstein. Den er stor som eit hus, og som for området ved helleristningane finn ein her og 
spor etter emne til gryter. 
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4.13 Grindøy, Gangsøy og Risøy 

Dei tre øyene ligg i ei rekkje etter kvarandre med Fåfjorden på sørsida og Vågsfjorden på 
nordsida. Folketalet er i dag lavt, og det er mest eldre folk som er busett på øyane. Grindøy er 
i dag utan fast busetnad.  

Risøytangen er i EDNA registrert som ein sjøfugllokalitet med lokal verneverdi. Inntil dette 
området er det planlagt eit hyttefelt. Tomtene er allereie frådelt. 

Det er lagt opp til vidare bygging av hytter innanfor innmarka og fortetting i eksisterande 
naustområder. 

Naustområdet i Buvika er registrert som eit bygningsmiljø med bevaringsverdi. I føresegnene 
er det gitt føringar for kva endringar ein kan gjere med bygningane. 
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4.14 Almenningen 
Almenningen er ei bygd prega av landbruksdrift. I dag er det få att som driv gardane, men 
bøane vert i all hovudsak slått. Eldvikvatnet vart nedtappa i 1860-70. Jordbruksområdet , med 
vatnet i midten er med på å gje bygda eit særpreg og bør ikkje nedbyggast. 

Det er lagt inn eit større 
byggjeområde for 
bustader ovanfor 
eksisterande byggjefelt. 
Før utbygging av dette 
området, som delvis er i 
bruk til landbruk, må det 
utarbeidast 
reguleringsplan. 

 
Ospehaugen nedanfor skulen er eit flott friluftsområde som vert mykje nytta av skulen. 
Strandlinja og kulturlandskapet i dette området bør ikkje utbyggast. 
 

Ved Almenningsholmen ligg mellom anna 
den gamle dampskipskaia. Her vert det 
lagt til rette for eksisterande 
industri/merkantil verksemd og 
småbåthamn. 
Det vert lagt inn område for utfylling til 
merkantil verksemd på begge sider av 
kaia, og utfylling for landareal i samband 
med småbåthamna. Før vidare utbygging 
vert det stilt krav om utarbeiding av 
reguleringsplan. Uavklara eigedomstilhøve 
og interessekonflikter i området tilseier at 
arealbruken i  detalj må avklarast i 
reguleringsplan. 

 
Ovanfor Almenningsholmen ligg ”bygdesenteret”. Her var det tidlegare både butikk og post. I 
dag er bygda utan rutebåt, post og butikk.  
 

I bakkant av bildet frå 
hamneområdet ser ein 
hjørnesteinsverksemda i 
Almenningen, Bygg og Innbu. 
Verksemda ynskjer å kunne 
ekspandere i Almenningen. I 
området der dei i dag er 
lokalisert er det ikkje 
utvidingspotensiale. Det er lagt 
inn eit utbyggingsområde for 
industri/merkantil verksemd på 
eit område ovanfor riksvegen. 
Området er i dag  nytta til 
landbruksføremål
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I Almenningen er det ynskje om å nytte strandsona til naust og naust med bueining. Der det i dag 
er naust er det lagt opp til mindre utviding av eksisterande områder. Det er lagt inn eit nytt 
område, der det vert opna for naust med bueining (hytte). 

Både i Falkevik og i Almenning er det campingplass/hytteutleige. Begge desse områda er gitt 
utvidingspotensiale i planen. På desse områda kan det byggjast fellesanlegg i sjø, som naust, 
molo, kaier og liknande. 

I Falkevik er eit gardsbruk lagt ut som LNF-
område med vekt på kulturlandskap. Øvre del 
av garden syner ein gradvis overgang frå friske 
slåtteenger til open beitemark og lynghei, og 
dokumenterer tradisjonell drift i området. Her 
finn ein og ulike steinarbeid som m.a. gardfjøs 
murt av stein. Slåttenga har i seg sjølv 
eigenverdi grunna særleg innslag av 
orkidearten flekkmarihand. Området vert ikkje 
lagt ut til utbyggingsformål. 
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4.15  Bryggja 
Bryggja er kjenneteikna av eit godt halde kulturlandskap. Både i Rimstaddalen og på 
Maurstad kjem dette godt til uttrykk. Sjølv om dette for det meste er skråande terreng mot elv 
er mesteparten av areala i drift i dag.  

Rimstaddalen og Maurstad 

Bryggja er ei av dei bygdene som ein ventar vil få ein viss vekst i tal bustader, og det vert lagt 
opp til byggjefelt sentralt plassert i forhold til skule og butikk. 

Bustadbygging 
Dei fleste bustadene på Bryggja er anten bygd i bustadfeltet, som randbusetnad til kommunal 
veg eller våningshus på gard.  

Eksisterande byggjefelt, om lag ferdig utbygd. 
 
Dei siste åra har det vert etterspurnad etter bustader i byggjefelt, og kommunen har i dag klart 
eit byggjefelt med 12 ledige tomter. Byggjefeltet ligg midt i Bryggja sentrum med kort 
avstand til skule og butikk. Det er ikkje planlagt nye bustadfelt på Bryggja. Sentralt i Bryggja 
sentrum er det lagt ut eit område for spreidd utbygging. Ved frådeling skal det takast omsyn til 
dagleg bruk av friluftsområder og strandsone.   
 
I gjeldande reguleringsplan for Bryggja er det lagt inn eit bustadområde i Hessevik, mellom 
den kommunale vegen og riksvegen, frå tunnelen til område planlagt til næring ved coop. 
Området bør omregulerast til lnf-område og eksisterande byggjeformål. 
 
Det er elles lagt opp til spreidd bustadbygging innanfor allereie bygde område, med unntak av 
på Maurstad og i Rimstaddalen. Der vert det teke omsyn til eit aktivt landbruk. For 
Rimstaddalen er det lagt opp til nokre avgrensa planlagte bustadområder. På Maurstad er det 
lagt ut eit mindre lnf-område med løyve til frådeling og bygging. 
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Næringsområder  
Det er lagt opp til å følgje reguleringsplanen for Bryggja slik at småskala næringsutvikling 
kan skje nedanfor kommunal veg i Bryggja sentrum. Det er lagt inn eit større 
utvidingsområde for verksemda North Cape Minerals ved Kalneset, og eit mindre 
næringsområde ved Rv 15. 

 

Infrastruktur 
Det er i dag ein farleg kryssing av riksveg 15 der den kommunale vegen møter denne ved 
skulen. Det bør byggjast ein planfri undergang slik at ungane ikkje må krysse hovudvegen. 
Dersom det vert frådelt meir enn 10 bustader i området Solibakke skal ein vurdere å byggje 
gang- og sykkelveg langs riksveg 61. 

Grøntstruktur 
Det er lagt vekt på å ikkje leggje opp til bygging nær inntil elvane på Bryggja. Det er lagt inn 
inngrepsfrie soner på opptil 100 meter breidde.  
 
Holmane og øyene på Bryggja ynskjer ein skal vere inngrepsfrie. Det er lagt inn eit stort 
friluftsområde på land og i sjø for å sikre dette flotte båtutfartsområdet. 
 
I strandsona langs Maurstadvika ligg det i dag enkelte hytter. Ein ynskjer i utgangspunktet 
minst mogleg vidare utbygging her, for å sikre allmenn tilgang til strandsona. Området 
grensar til industriområdet på Kalveneset, men vil likevel vere verdfullt som friluftsområde, i 
og med at mykje/store deler av/det meste av strandsona i Bryggjaområdet elles er utbygd . 
Vidare er det lett tilkomst frå RV 15. Strandsona inne på Maurstadvika og innover mot 
sentrumsområdet er planlagt inngrepsfri. Tiltak i dette området skal vere samla, og det bør 
ikkje etablerast fritidsbusetnad. Strandsona bør ikkje ytterlegare privatiserast, men aktiverast 
for bruk av dei som er busett i bygda. 
 
Sentralt i bygda er det lagt inn eit friområde med nausttomter. I samband med dette området 
er det lagt inn ein planlagt molo. 
 
Totlandspollen er eit overvintringsområde for våtmarksfugl. Kvaliteten på området vert sterkt 
forringa dersom det vert tillate privatisering med hytteutbygging på holmane. Det vert difor 
ikkje lagt opp til utbygging. Søholmen er tilrettelagt til båtutfart, og er m.a. difor saman med 
delar av Holmen markert som viktig friluftsområde på land. 
 
Langs det verna Rimstadvassdraget går den gamle postvegen til Selje. På turen over fjellet 
passerer ein Abelsetra, der det med støtte frå STILK- midlane har vorte lagt ned mykje arbeid 
i rydding /opprusting av stien, stølsvollen og enkelte av bygningane. 
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Verna vassdrag, Rimstadvassdraget 
Rimstadvassdraget er verna. I NOU 1991:12B, Verneplan for vassdrag IV er verneverdien til 
vassdraget skildra.  
Vassdraget er karakterisert ved: 
• svært stor botanisk verneverdi 
• fuglefauna med stor verneverdi  
• ein vannfauna med middels til stor verneverdi 
• varierte kulturminner, spesielt frå nyare tid, som gir området stor verneverdi 
• stor verneverdi i forhold til friluftsinteresser 
• middels verneverdi i forhold til landbruksinteresser 
Det er planlagt nokre avgrensa tiltak i nedslagsfeltet til vassdraget, men ikkje tett inntil 
vassdraget. Grunneigarane på Myklebust og Rimstad ynskjer å byggje skogsvegar innover 
mot Sætrevatna. Det bør utarbeidast ein differensiert forvaltningsplan/kommunedelplan for 
vassdraget. 

Kulturlandskap og kulturminner 
Sollibakke, jordnøtteng: Området utgjer ein heilskap med bygningar, steingardar og 
kulturmark. Garden er eit visuelt verdfullt innslag i landskapet. 
Hesjeviksetra, stølsvoll: Setra er eit døme på korleis stølane i distriktet såg ut. På mange av 
stølshusa er stein nytta som bygningsmateriale.  
Indre Totland, beita strandeng: Området inneheld fleire kvalitetar med ulike bygningar, 
strandeng, beitemark og styvingstre. 
Maurstad, gravhaug: Kjempehågjen, opphaveleg 12 meter i tverrmål. Gravhaugen er no 
skada. 
Maurstad, forhistorisk gardsstruktur: Området inneheld mange element frå ekstensiv 
dyrking i yngre steinalder, etablering av geil i tida kring overgangen førromersk/romersk 
jernalder og omlegging til intensiv drift, med størst intensitet på austsida av geilen. Åkrane på 
vestsida har likevel vert nytta etter etablering av geilen. Området inneheld mange viktige 
strukturar som kan gje viktig informasjon om jernaldergarden og organisering av denne, men 
og om eldre fasar i historia. 
 
Det er ikkje planlagt utbygging som kan forringe desse områda.  

Bygningsmiljø og einskildbygg som er freda eller som er fredingsverdige: 
I Vågsøy er det 7 bygningsmiljø som er peika ut som fredingsverdige. Tre av desse ligg på 
Bryggja. To gardstun på Heggedal og eit på midtre Rimstad. Desse områda er markert som 
kulturminneområder.  Av 11 verneverdige einskildbygg i kommunen er det eit naust i 
Hessevik som er freda. 

Landbruk. 
Bryggja er eit svært viktig jordbruksområde. Ein finn eit aktivt landbruksmiljø, og mellom 
anna har dei fleste mjølkeprodusentane i kommunen  tilhaldsstad her.  
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Av grendene i bygda peikar Maurstad og Rimstaddalen seg ut med dei største samanhengande 
fulldyrka jordbruksareala. Mesteparten er i drift i dag, og mykje av det forholdsvis lettbrukt. 
Det vert difor i all hovudsak ikkje lagt opp til ytterlegare utbygging/nedbygging på/av desse 
areala.  
 
Spreidd  bustadbygging kan tillatast  på/ved dei brattare jordbruksareala ved 
Heggedal/Solibakke/Brobakke langs RV 61.  

Fritidsbusetnad 
Det er lagt opp til vidare privatisering av strandlinja langs ”gamlevegen”. Dette området frå 
den kommunale vegen og ned til strandlinja er planlagt for fortetting til bygg som i uttrykk og 
tilhøyrande bruk av nærområda skal sjå ut som naustområder, men som kan byggjast som 
fritidsbustader, med tilhøyrande kaiområder.  
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4.16 Indre Skavøypoll 
Indre Skavøypoll er i hovudsak eit landleg område, med grunne hamneforhold. På nordsida av 
pollen er det i dag utbygd, med unntak av eit planlagt bustadfelt.  
 
I samband med vegutgreiing for nytt ferjesamband over ytre Nordfjord er det tilrådd oppretta 
nytt ferjesamband mellom Ørnavika og Vemmelsvik. Frå Vemmelsvik er det tenkt ny veg med 
tunnel gjennom Evjehøgda til riksveg 15 i Skavøypollen. Kommuneplanen må reviderast etter 
at traseen for vegen er fastlagt.  
 
Det er planlagt utviding av gravplassen i Evja. Andre nye inngrep bør ikkje planleggjast før 
traseen for vegen er planlagt. 
 
Skuleområdet, med Måløy vidaregåande, samfunnshall, idrettshall og fotballbane er i dag fullt 
utbygd. Det er ikkje ynskjeleg at det vert bygd vidare nedover mot sjøen, slik at ein må gjere 
vesentlege landskapsinngrep i naturområdet som skil bygningsmassen mot den planlagte 
bustadfeltet.  
 
Vidare ekspansjon av det offentlege 
byggjeområdet er planlagt austover ved å 
fylle ut eit mindre grunt sjøområde og 
nytte delar av Nygårdstangen. Innanfor 
dette området er det planlagt utbygging av 
maritimt kompetansesenter. Senteret er 
planlagt lagt til det sørlege strandområdet. 
Det er krav om utarbeiding av 
reguleringsplan for utfyllingsområdet. 

 
 
I Djupevika er det i tilknyting til to eksisterande verksemder planlagt eit framtidig 
industriområde, med krav om utarbeiding av reguleringsplan. Mesteparten av området er eit 
grunt sjøområde som det kan etablerast fylling på. I forkant og vest for industriområdet er det 
lagt ut flytande naust. Mellom fastlandet og Puskøy er det etablert ein molo.

  
 

Ytst i Evja er det lagt til rette for at ein kan gjenreise eit bygningsmiljø med sjøhus, som ein 
kan innreie som hytte og naust/sjøbu. Det kan etablerast nye bygg på to eksisterande tufter og 
eksisterande sjøbud kan nyttast til sjøbud/hytte.
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4.17 Industriområder på Almenningsfjellet 
Om lag 1 km aust for Tennebø går riksveg 15 over høgdepartiet Almenningsfjellet. Området 
er dominert av lyngheier og myrområder. Skytebane, fjell-lager og riksvegen er dei einaste 
inngrepa som er gjort i området. Kommuneplanen legg opp til at framtidig vekst i landbasert 
industri/næringsutvikling kan etablerast i dette området. Områda er tenkt som reine 
næringsområder utan etablering av bustadområder og liknande tiltak. Områda er lokalisert 
relativt nær bu- og arbeidsområdet Måløy.  
 
 
 

 
  

 
Aust for tunnelen på Almenningsfjellet er det lagt inn eit industriområde. Delar av det 
nordlege området er i EDNA skildra som eit lyngheiområde i god hevd (Middagshaugen). Det 
har og vore skore torv i området. Området har ikkje status som verneverdig. Før opparbeiding 
av området skal det utarbeidast reguleringsplan.  
 
Vest for Almenningsfjellet er det sett av areal til eksisterande skytebane og eit område for 
masseuttak/næringsområde som er tredelt for etappevis utbygging. Det er lagt opp til eit 
relativt stort omfang, der ein ser for seg ei etappevis utbygging med etablering av område M, I 
1 innanfor denne planperioden. Det vert likevel lagt ut eit større område, slik at etappane kan 
planleggjast for ei samla framtidig utbygging. Det vert sett krav om reguleringsplan før 
utbygging av områda. 
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4.18 Sørpollen 
I Sørpollen er det eit typisk kystkulturlandskap, med nokre få gardar. 
 

  

Den eksisterande arealbruken med 
landbruksdrift vert vidareført i 
kommuneplanen. Det vert opna for spreidd 
bustadbygging på gardane. Øvste garden i 
Sørpollen er i framlegg til plan for 
verneverdige bygg gitt vernestatus B. 
Området er gitt retningsline verdfulle 
kulturminner/kulturlandskap. 
 

 

På Pollaneset er det lagt inn eit område for 
hytte og naustbygging (3-5 einingar). Det 
er allereie etablert eit hyttenaust i området. 
 
 

 
Det er lagt inn planlagt molo inne på pollen. 
 
Sandførekomsten i Sørpollen er lagt ut til massetak. I sand og grusregisteret til NGU er det 
konkludert med at sand- og grusførekomstane i kommunen er lite aktuelle for uttak. Det er 
sett krav om utarbeiding av reguleringsplan for sandtaket. 
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4.19 Holvik 
Holvik er ei tidlegare landbruksbygd, som i dag er regulert og bygd ut til bustadformål. Det er 
ikkje industriverksemder eller liknande arbeidsplassar i bygda. I eksisterande reguleringsplan 
er det sett av eit forretningsområde ved fylkesvegen. Dette området er redusert til å omfatte 
eksisterande nærbutikk og utvidingsområde for parkeringsplass.  
Innanfor planperioden er det lagt ut om lag 50 nye bustadeeiningar i Holvik, og utviding av 
gravplassen.  
 
Bygda kan utvidast nordover opp i 
dalføret. Dette bør vurderast ved neste 
rullering av planen. Denne utvidinga vil 
føre til at Noregs vestlegaste viltvoksande 
oseaniske furuskog, som er opptil 200 år 
gammal, vil verte redusert i omfang. I 
EDNA er området gitt verneprioritet 2 ut 
frå at det er uvanleg med grov, tett og 
samanhengande furuskog så langt ute mot 
havet.  

 
 
 
Områder som kan nyttast til naust, og som i dag er i bruk, er lagt ut til naustformål. 

 
 
Neset på biletet ovanfor er lagt ut til friområde, og er eit strandområde med fine svaberg som 
gir god tilgang til strandlina. Området ligg sentralt plassert i forhold til skulen og 
bustadområda. Delar av strandlinja, som i dag er ein ”villfylling” er lagt ut til byggjeområde 
for naust. Ved detaljplanlegging må ein finne ein balanse mellom utbygging og bruk av 
området til friområde. Delar av svaberga bør reinskast for sprengstein og fyllingsfrontane bør 
få ein estetisk god utforming. 
 
Det er lagt inn ei om lag 7 da stor tomt til framtidig skule. Før utbygging må det utarbeidast 
reguleringsplan for området. Den kommunale vegen frå fylkesvegen og opp til gravplassen 
bør leggjast om. I kommuneplanen er det lagt inn ein alternativ trase som går utanom 
skuleområdet. 

4.20 Industriområde på Trollebø 
På austsida av Ulvesundet er det i dag etablert eit industriområde på Trollebø. Det er planlagt 
utviding av dette industriområdet i tråd med gjeldande reguleringsplan og utbyggingsplan. 
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4.21 Måløy, Kulen, Ivahavet, Skavøypoll, Blålid og Tennebø 
Planen femner om byen Måløy med unntak av området frå Sæterneset til forbi Holvik. 
 

Kommunesenteret Måløy står ovanfor mange utfordringar. Det er ikkje gått i detalj med 
omsyn til handelssenteret Måløy. Det bør utarbeidast ein eigen 
kommunedelplan/reguleringsplan for å avklare bruk av områda ved sjøgata, gate 1 og gate 2.  

Måløy, bustadbygging 
Det er att nokre områder for bustadbygging ovanfor sentrumsgatene. Dersom ein legg opp til 
att desse områda skal få tett utnytting, og ikkje verte einebustader er det potensial for bygging 
av 100-150 einingar på allereie regulert areal til bustadbygging. 
 

 

Eit større grøntområde, Amondamarka, og 
planlagt tomt for hotell ved 
Gotteberghammaren er i kommuneplanen 
lagt ut til bustadområde for tett utnytting. 
Det er sett krav om utarbeiding av 
reguleringsplan før utbygging av området. 
Planen skal vektleggje gode fellesareal og 
grøntstruktur i byggjefeltet. 

 
Tidlegare planar har vurdert området ovanfor og sørvest for Måløy Stadion som framtidig 
bustadområde for Måløy. Ei slik utbygging inneber etablering av ein ny bydel for Måløy. 
Investering i ny infrastruktur (m.a. tilkomst frå gate 2 med tunnel) og avstand til sentrum er 
moment som talar for å heller utnytte allereie delvis utbygde områder. I tillegg vil ei slik 
utbygging vere eit stort landskapsinngrep i eit mykje nytta friluftsområde for befolkninga i 
Måløy by. Kommuneplanen vidarefører ikkje denne løysinga for etablering av nye bustadfelt. 
 
Vidare ekspansjon i bustadetablering utover i planperioden bør skje:  
• I Holvik. Områder for ny bustadbygging kan ein etablere innover i dalen i Holvik. Her vil 

det ikkje verte dei same høgdeskilnadane og landskapsinngrepet vil ikkje verte 
dominerande. Holvik er ein allereie viktig bustadsatelitt til Måløy. Eit viktig 
satsingsområde bør difor vere å få etablert eit gangsamband mellom Måløy og Holvik. 
Det er under arbeidet med planen kome framlegg om at denne gangvegen skulle gå over 
fjellet frå Holvik til Måløy. Av omsyn til syklande og funksjonshemma bør denne følgje 
eksisterande riksveg. Det bør likevel etablerast ein god turveg mellom Måløy og Holvik. 
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Trimløypa ved Måløy Stadion bør utvidast med tanke på eit framtidig godt gangsamband 
mellom Holvik og Måløy. 

• I sentrum. Ein bør vurdere bruk av hamnenære områder til bustadbygging, og 
gjennomføre bygging på allereie regulert bustadareal. 

Måløy, næring 
Områda mellom sjøgata og hamna har vert i ein omstillingsfase i lengre tid. 
Næringsaktivitetar som er typisk industriarbeidsplassar har flytta ut av sentrum. Det vert ikkje 
aktivt planlagt for industri i Måløy sentrum. 

Måløy, infrastruktur 
• Måløy er dårleg utbygd med fortau i bustadgatene. Prioritert gangsamband bør vere 

etablering av gangsamband frå Bussterminalen til ungdomsskulen og offentleg bygg på 
Gotteberg. 

• Sjøgata bør fullførast. 
• Torg og hurtigbåtterminal i hjartet av byen. 
• Ny tilkomstveg til Måløy stadion. Både idrettsanlegget, barnehage og  lysløype er 

avhengig av heilårsveg. 
• Det er ikkje lagt inn utviding av hamneareal nordover frå ICT. Vidare ekspansjon er 

planlagt samlokalisert med industriutvikling på Trollebø og Biskjelneset. 

Måløy, grøntstruktur 
• Landskapsanalyse for Måløy poengterer landskapskvalitatane ein har i Moldøen, 

Ellingsskarshornet og grøntdraga frå hamnefronten og opp til fjells. Det er viktig at desse 
ikkje vert nedbygd. Sjarkhamna er i planen lagt inn som hamneformål. Framtidig bruk av 
denne til industri/handel eller rekreasjon må vurderast i lys av at dette er eit viktig 
element i forhold til trivsel og oppleving av Moldøen som friluftsområde. 

 

     
• Måløy Stadion er eit viktig rekreasjonsområde som vert nytta av langt fleire enn dei som 

bur i Måløy. Det er viktig at området vert halde intakt og vidareutvikla. Området er i 
mange høve både parken og den sosiale møtestaden i Måløy. 

Kulen og Ivahavet, bustadbygging 
Ein vesentleg del av bustadbygginga i Vågsøy dei siste åra har vert på Ivahavet. Det er bygd 
om lag 35 einingar i dette området. Bustadfeltet er no om lag ferdig utbygd.  
Vidare utbygging: 
• Fortetting på Kulen, krav om reguleringsplan der ein m.a. må ta omsyn til ny samleveg til 

tankanlegga på Kulen (ved høg utnytting 50 bustader) Kommuneplanen endrar gjeldande 
reguleringsplanar som legg opp til industrietablering i Skittvågen og ved fylling i sjø 
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rundt heile Kulen. Skittvågen er planlagt utfylt, og nytta til bustadformål. Avgrensing av 
utfylling må avklarast i reguleringsplan. To sjøhusområder er lagt ut som kombinerte 
formål som kan fungere saman med bustadetablering. Friområda rundt Kulen bør kunne 
nyttast til bygging av naust i om lag same omfang som i dag. 

• Eit mindre bustadfelt ved enden av Deknepollvatnet (ved høg utnytting 10-15 bustader). 

Kulen og Ivahavet, næring. 
Områder for handel/lager er vidareført som i gjeldande reguleringsplanar. Industriområder 
ved fylling i sjø inntil bustadområda er teke ut av planen.  
 
Ved eksisterande industriområde for tankanlegg er det planlagt ekspansjon av industriområdet 
ved til dels sprenging i område, som i dag er regulert til byggjeområde for naust og offentleg 
byggjeformål og som fylling i sjø. Detaljplanlegging av området vil avklare kva areal som må 
nyttast til offentleg veg, og kor langt sørover ein kan ekspandere i høve til ferdsle i sjø. 

Kulen og Ivahavet, infrastruktur 
• Ny veg til tankanlegga på Kulen som samstundes skal fungere som samleveg i nytt 

bustadfelt på Kulen 
• Gangveg frå krysset mellom rv. 15 og rv. 603 til industriområdet på Trollebø 
• Gangveg/lysløype kring Deknepollvatnet 

Kulen og Ivahavet, grøntstruktur 
Viktige landskapselement er sjølve Ulvesundet, vågen på Ivahavet og Deknepollvatnet. 
 
• Ein bør ikkje gjere vesentlege landskapsinngrep i Ulvesundet. Grøntområdet kring Kulen 

må takast vare på. Områda bør vidareutviklast som rekreasjonsområder og 
delprivatisering med naust der det ligg til rette for det. 

• I strandsona rundt Ivahavet er det planlagt gangveg/sti 

Deknepollen, Ivahavet og Tennebø, bustadformål 
Det er framleis tre byggjefelt som enno ikkje er ferdig utbygd. Det eine av desse, ved 
Bedehuset, vert det gjort framlegg om å omregulere til lett industri/lager/forretning. I tillegg 
til noko fortetting er det to byggjeklare bustadfelt: 
• Oksholen, 15 bustader ved høg utnytting 
• Tennebø, 15 store einebustadtomter. 
 
I samband med bustadfeltet på Tennebø er det lagt inn ein endring; Det er sett av eit 
strandområde til naust ved småbåthamna.  
Det er lagt inn eit nytt bustadfelt i Blålid, utan at det vert lagt opp til endring i infrastrukturen 
i området. Framtidig utviding av byen Måløy bør kome i Holvik før det vert lagt ut større 
byggjefelt i områder som i dag er utan infrastruktur.  

Deknepollen, Ivahavet og Tennebø, næring 
Det vert lagt til rette for industri/lager forretning langs rv. 15 i Deknepollen, i tråd med 
gjeldande reguleringsplanar. I tillegg vert det lagt inn eit område for industri/forretning 
mellom Ulvesund Elektro og bustadene ved bedehuset. Bustadfeltet sør for bedehuset vert 
omregulert til forretning/lager industri. 
Eksisterande verksemder er lagt ut til næringsformål. 
Eit større regulert industriområde ved Hatlevika er på grunn av nærleik til bustadområder lagt 
ut til industri, med føresegner som tillet lettare industri og anna næringsverksemd. 
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Deknepollen, Ivahavet og Tennebø, infrastruktur 
• Gangveg/lysløype kring Deknepollvatnet 

Deknepollen, Ivahavet og Tennebø, grøntstruktur 
• Deknepollvatnet er det nærområdet som kan nyttast til ”park” på fastlandet. Ein bør ikkje 

byggje seg nærare inn på vatnet enn det er lagt opp til i dag. Området bør ein gjere 
tilgjengeleg med tursti/lysløype. Område for campingplass aust for vatnet er teke ut av 
planen. 

Deknepollen, Ivahavet og Tennebø, offentlege byggjeområder 
På Tennebø er det planlagt framtidig utviding av skuleformål samlokalisert med idrettshall, 
idrettsbane og Vidaregåande skule. Delar av området er planlagt etablert ved fylling i eit grunt 
sjøområde. 
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4.22 Raudeberg 
Raudeberg er ei bygd som er bygd opp kring fiskeri og fiskerirelatert verksemd. I 1923 vart 
det bygd veg mellom Måløy og Raudeberg. Ingeniør Drage kom attende til bygda og bygde 
eit elektrisitetsverk sør for Kapellneset. Store delar av denne eigedomen er lagt ut til 
kulturminneføremål. 

 
Det som mest av alt kjenneteiknar Raudeberg er ei strandsone dominert av slippverksemd og 
bakanforliggande bustader. I gjeldande reguleringsplanar er det meste av strandsona regulert 
til industri. Kommuneplanen stadfestar ei vidare utvikling der ein legg opp til utviding av 
desse industriområda. Eit unntak frå dette er eit område lagt ut til naustformål i tråd med 
eksisterande arealbruk. 

Bustadformål 
Eksisterande reguleringsplanar legg opp til etablering av ei ny gate ovanfor Øvrevegen frå 
Kapellneset til sentrum. Denne gata på om lag 1300 meter vil utløyse 30-40 einebustadtomter.  
 

Det er lagt inn eit større område til bustadformål ovanfor skulen og mot kyrkja. Dette området 
vil ferdig utbygd gje om lag 50 nye bustadtomter. Området er ikkje regulert, og det vert kravd 
reguleringsplan før utbygging av området. 
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Ovanfor fylkesvegen nord for kyrkja er det lagt inn eit mindre byggjeområde for bustader. 
Området er ikkje regulert og det vert kravd reguleringsplan før utbygging av området. 

Næring  
Kapellneset og områda sør for neset er i all hovudsak regulert til industri. Frå Kapellbukta og 
nord til forbi eksisterande verksemder i Raudeberg sentrum er områder som i dag er nytta til 
industri saman med ekspansjonsareal lagt ut til industriområder. 

Offentlege byggjeområder 
Det er i samsvar med reguleringsplanar lagt ut områder til skule og eldrebustader i Raudeberg 
sentrum. Område for kyrkje og gravplass er lagt inn i samsvar med gjeldande 
reguleringsplanar. Eit område ved kyrkja som enno ikkje er teke i bruk er lagt ut til framtidig 
offentleg område for kyrkja. 

Infrastruktur 
Det er lagt inn fleire planlagte bustadgater i samsvar med gjeldande reguleringsplanar. 

Kulturminner 
På Raudeberg er det sett av område for gravrøys ved Røysaleitet, Røysaneset og ved nausta 
sør for Røysaneset. Gravplassen og Kapellet på Kapellneset er lagt ut til kulturminneformål. 
Drageeigedomen sør for Kapellneset er lagt ut til kulturminneformål. På denne eigedomen er 
det eit kraftverk, bygningar frå tidleg industrietablering og ei gravrøys.  

Grøntstruktur 
Strandlinja er i dag regulert til industri. Kommuneplanen endrar eit av desse områda til 
naustformål. På sikt bør strandområda omregulerast til friluftsområde og naustområder. 
Reguleringsplanane har sikra korridorar med friområder frå utmarka og ned til sjøen. Desse 
tversgåande banda er det viktig å ta vare på. 
 
Sentralt i Raudeberg, ved Øvrevegen rett sør for skulen er det lagt ut eit større område for 
hestesportsenter. Det er kravd utarbeiding av reguleringsplan for området, og ein områdeplan 
som syner korleis ein har tenkt å nytte nærområda til riding. Etablering av eit hestesportsenter 
vil vere eit viktig bidrag både som eit trivselsmoment og som landskapspleie av eit større 
grøntareal innanfor tettbygd strøk. 
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4.23 Vågsvåg 

Bustadformål 

 

Planen legg opp til fire ulike byggjefelt. 
Alle desse felta skal det utarbeidast 
reguleringsplan for.  
 
 
Biletet viser område for byggjefelt på 
myra ovanfor Vågsberget.

Næring 

 
 

Det er lagt opp til vidareutvikling av  
industriområdet ved Vågsberget.  
 
Reguleringsplan for delar av strandsona i 
Vågsvåg legg opp til fleirbruk til næring 
og sjøbruksinteresser. Elles er strandsona 
innanfor sentrum i store hovudtrekk lagt ut 
til naustformål.  
 
Biletet viser døme på gamle steinarbeid 
som bør takast vare på ved bygging i 
strandsona.

Offentlege byggjeområder 
Kommuneplanen legg til grunn eit område for utviding av skuleområdet i tråd med gjeldande 
reguleringsplan. 

Kulturminner 

 
 

Kulturminnet Vågsberget Handelsstad er 
lagt ut til kulturminneformål. Vågsberget 
er den eldste handelsplassen vi veit om i 
Vågsøy. Sist på 1600-talet vart 
handelsplassen særskilt skyldsett. Ved 
hundreårsskiftet tok Måløy over som 
hovudhandelsplass. 

Grøntstruktur 
Området ved Vågsberget er eit viktig friluftsområde, med holmar og skjer. Det er viktig å 
avgrense kva bygging som kan skje kring det verneverdige bygningsmiljøet på Vågsberget. 
Kommuneplanen legg opp til å ikkje gjere ytterlegare inngrep i strandsona. Det er ynskjeleg 
at Vågsberget skal opplevast frå sjøsida utan forstyrrande større inngrep nær inntil 
bygningsmiljøet. 

 

 
Strandsona utover mot Vombaneset bør 
vere fri for inngrep. Utbygging til næring, 
naust og hytter bør skje innanfor allereie 
utbygde områder 
 


