
Uttalelse til oppstart av reguleringsplanarbeid
Du kan bruke dette skjemaet til å sende inn en uttalelse til arbeidet med reguleringsplanen. Alle
uttalelser blir sendt til forslagsstiller/plankonsulent, og er med og danner grunnlag for
planforslaget som senere skal behandles av kommunen.

Uttalelsen gjelder
 
Navn på reguleringsplan: Nedre Elnesvågvegen

Planident: 202112

Kommune: Hustadvika

 

Forslagsstiller er
Navn: Hustadvika kommune

Organisasjonsnummer: 921133642

Kontaktperson: Irene Dyrnes Rokstad
 
 

Plankonsulent er
Navn: ASPLAN VIAK AS

Organisasjonsnummer: 910209205

Kontaktperson: Henning Myrland
 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er mottatt av
Navn: STAVIK MERETE NERLAND

Telefonnummer: 93899696

E-post: merete.stavik@live.no
 
 
Du kan skrive din uttalelse til reguleringsplanarbeidet i tekstboksen under. Du kan også laste opp et
vedlegg ved å trykke på 'Oversikt - skjema og vedlegg' øverst til venstre.

Dette skjemaet kan kun sendes inn én gang. Påbegynt skjema lagres automatisk.
Vi gjør oppmerksom på at uttalelsene kan bli offentliggjort som en del av den kommunale
saksbehandlingen.

Se vedlegg, 3. stk.
 
 

Signert av
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MERETE NERLAND STAVIK på vegne av STAVIK MERETE NERLAND 29.08.2021

Dette dokumentet er signert elektronisk og arkivert i Altinn.
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Filvedlegg:
Uttalelse til oppstart reguleringsplanarbeid, Nedre Elnesvågvegen, 202112.pdf
Vedlegg 1 - Forslag to-delt avlastningsveg.pdf
Vedlegg 2 - Forslag justering gjennomgående avlastningsveg.pdf



Uttalelse til oppstart reguleringsplanarbeid, Nedre Elnesvågvegen, 202112  

Våre kommentarer er kommunisert tidligere i e-post av 13.08.2021, og etterfølgende 
kommunikasjon mot John Olav Gautvik i Hustadvika kommune og Henning Myrland i Asplan Viak 
gjennom vår talsmann Kjell-Bjørnar Bakken. Dette er i grove trekk gjengitt i det etterfølgende, samt 
noen tilføyelser/presiseringer: 
 
Det vises til dialog i våres, møter og skriftlig korrespondanse. Mottatte dokumenter fra kommunen 
nå viser en justert vegløsning med påkobling et stykke nede i svingen på Nedre Haukås veg, samt 
justert videreføring østover (ligger nå nærmere enn 27 meter fra boligen til Merete og Robin Stavik). 
Denne løsningen ble ikke presentert som et alternativ da vi ble bedt om å kommentere tre 
alternativer tidligere i år. 
  
Vi ser at alternativ med påkobling et stykke nede i svingen på Nedre Haukås veg er en bedre løsning 
enn tidligere alternativer. Hvis det skal jobbes videre med dette ønsker vi et par viktige justeringer. 
Dette har vi kommentert nærmere under punkt B nedenfor. Den beste og ønskede løsningen mener 
vi likevel er en to-delt avlastningsveg, og det er først og fremst denne løsningen vi vil at kommunen 
ser nærmere på. Dette er utdypet under punkt A. 
  
A - Todelt avlastningsveg 
Vi stiller spørsmål ved om avkastningsveien trenger å være gjennomgående (kfr. vårt tidligere 
innspill). Vi kan ikke se at det stilles formelle offentlige krav til en gjennomgående avlastningsveg for 
Elnesvågen sentrum. 
  
En todelt løsning gir mindre ulempe for eksisterende naboer og for framtidig boligutvikling på 
sørsiden av vegen. Med en slik løsning vil det frigjøres areal, og det vil etter vårt syn skape et bedre 
bomiljø med mindre bruk av areal til vei. Kostnadene for hele vegprosjektet vil reduseres betydelig 
da deler av vegstrekningen utgår. Boligene på Aspelunden/Stavik påkobles i svingen på Nedre Haukås 
veg, slik planen viser, og avlastningsvegen føres ikke videre østover. På østsiden kan vegen starte på 
et punkt som naboer og grunneier Høstmark finner hensiktsmessig og i en dialog med kommunen, 
kfr. vedlegg 1. 
  
Etter vårt syn vil en todelt løsning være fulldekkende for utviklingen av Elnesvågen sentrum og den 
framtidige boligutviklingen på sørsiden av avlastningsvegen. De to grunneierne her, Stavik og 
Høstmark, er begge i gang med boligplaner for sine eiendommer, og begge går inn for en todelt 
vegløsning. Trafikk fra Stavik-feltet ledes naturlig inn mot rundkjøringen i vest, mens trafikken fra 
Høstmark-feltet ledes østover. Trafikkbelastningen fordeles dermed i to retninger og gir en fin 
trafikkfordeling fra de to boligfeltene inn mot fylkesvegen. Om ønskelig kan det være vegforbindelse 
mellom boligfeltene som gjør det mulig med gjennomkjøring. Trafikkbelastningen gjennom 
boligfeltet kan reguleres f.eks ved skilting. 
  
B – Gjennomgående avlastningsveg 
Vi ble i vår bedt om å komme med innspill, noe vi gjorde bla. i e-poster av 16.04.2021 med vedlegg 
datert 14. og 23.04.2021. Vi oppfattet dialogen som god og forstod at det var aksept/enighet om to 
viktige punkter for oss som tungt berørte naboer: 
  
1. Avstand fra veimidte til huset til Merete og Robin Stavik (46/219/0) skulle være 27 meter. 
2. Vegen inn til husstandene på Aspelunden kunne legges i øst/vest-retning for å gjøre inneklemt 

tomt 46/8/0 noenlunde brukbar. Dette sammen med justering av avlastningsveien forbi denne 
tomten. 

  



Ingen av disse punktene ser ut til å være tatt inn i planene som nå oversendes oss for uttalelse. Vi 
regner med at dette er en forglemmelse og at disse to punktene ivaretas i kommende 
detaljregulering. 
  
I oversendte dokumenter står det i NOTAT Planinitiativ Avlastningsvei Elnesvågen under 
avsnittet 2.2 Planområdet at «Regulert boligeiendom på gnr/bnr 46/8 er tatt inn i reguleringsplanen i 
sin helhet for å gi mulighet til omlegging av adkomstveg til boligområdet». Vi forstår det da slik at 
punkt 2 ovenfor vil bli ivaretatt nå.  
Tomten 46/8 ligger uansett svært inneklemt mellom avlastningsveien og innkjøringen til Aspelunden. 
Vi ber om at denne tomten utvides noe sørover i takt med foreslått forskyvingen av avlastningsveien 
i vedlegg 2. 
  
Under punkt 8. Vesentlige interesser som berøres står «…det bør legges opp til en god dialog med 
berørte grunneiere. Grunneiere på gnr/bnr 46/219 har allerede fått uttale seg til løsningen. Valgt 
trase for veglinjen er i tråd med grunneiers ønske». Dette stemmer ikke, kfr. punkt 1 og 2 ovenfor. 
Dette var våre to viktigste punkter. 
  
For øvrig ønsker vi at det ses nærmere på veiklassen som foreløpig er satt til Sa2 (gammel SVT-
betegnelse). Etter samtale med Henning Myrland i Asplan Viak nå i august forstår vi at vegklassen er 
under nærmere vurdering og at fartsgrensen blir lavere – 40 km/t eller lavere. Vi ønsker at 
fartsgrensen settes til 30 km/t og at det legges inn fartsreduserende tiltak (fartsdumper e.l.) i tråd 
med hva som er vanlig praksis i dag for veger som går gjennom/tett innpå boligområder. 
  
Vi legger ved forslag til justering slik vi oppfattet at det var enighet om – Vedlegg 2. 
 
Vi håper med dette å komme i en nærmere dialog med kommunen, og at den gode dialogen fra i 
våres vil bli videreført nå. 
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Else Stavik 

Robin og Merete Stavik 






