
 Oppstartsmøte for planarbeid i   
  Hustadvika kommune 

 
 
Detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen  
_____________________________________________________________ 

Møtet 
Tid: Fredag 11.06.2021 kl. 12.30 
Sted: Teknisk møterom, Rådhuset / Teams 
Til stede på møtet: Henning Myrland (Asplan Viak), Julie Nordhagen (Asplan Viak), John Olav 
Gautvik, Lage Lyche, Irene Dyrnes Rokstad (saksbehandler), Stian Hustad, Jan Henry Kristensen 

Formalia 
Om planen 

Plannavn: Detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen  
Planident: 202112 
Saksnummer: 2021/2331 
Plantype: Detaljregulering 

 
Konsulent: 

Navn:  Henning Myrland (Asplan Viak) 
Adresse: Enenvegen 2a, 6412 Molde 
Telefon: 458 08 144 
E-postadresse: henning.myrland@asplanviak.no 

 

Tiltakshaver: 
Navn: Hustadvika kommune v/ Lage Lyche 
Adresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 
Telefon: 934 93 402 
E-postadresse: lage.lyche@hustadvika.kommune.no 

 

Saksbehandler Hustadvika kommune: 
Navn: Irene Dyrnes Rokstad 
Adresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 
Telefon: 418 62 280 
E-postadresse: irene.rokstad@hustadvika.kommune.no 

 

Gebyrmottaker: 
Navn: Hustadvika kommune v/ Lage Lyche 
Adresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 
Telefon: 934 93 402 
E-postadresse: lage.lyche@hustadvika.kommune.no 



 

Planinitiativ 
Forskrift om behandling av private planforslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven 
trådte i kraft 1.1.2018 med bakgrunn i lovendringene som kom 1. juli 2017.  

Målet med planinitiativet er å etterstrebe flest mulige avklaringer og få flest mulige relevante 
synspunkter og problemstillinger opp på bordet i forkant av kunngjøring av planoppstart og 
identifisere mulige interessekonflikter.  

Kommunen mottok planinitiativ fra forslagsstiller 28.05.21.  

Møtereferatet skal redegjøre for vurderingen av punktene i § 1 andre ledd bokstav a til i som 
forslagsstiller har gjort i forkant av oppstartsmøtet og kommunens tilsvar på dette. Til slutt skal det 
refereres til hva man kom fram til på oppstartsmøtet.  

a) Formålet med planen 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Det skal utarbeides en reguleringsplan for etablering av ny veg mellom Nedre Haukåsvegen og 
Falkenvegen. Dette er viktig for å legge til rette for fremtidig utvikling av Elnesvågen sentrum, og 
sammenhengende infrastruktur. Veglinja er inne i gjeldende kommuneplan.  

Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: 
 

b) Planområdet og om planarbeidet vil få virkninger utenfor planområdet 

Forslagsstillers beskrivelse: 
2.1. Tidlige alternativsvurderinger 
I forkant av reguleringsplanarbeidet er det gjennomført en alternativstudie hvor ulike vegtraseer er 
vurdert opp mot hverandre. I forbindelse med denne prosessen har det også vært dialog med 
grunneiere på gnr/bnr 46/49, som har gitt sine innspill til prosessen og vegalternativene.  

Asplan Viak har sammenstilt alternativene i eget notat «Vurdering av alternative veglinjer – 
Avlastningsveg Elnesvågen. 

Hustadvika kommune har gitt sin tilslutning til anbefalingen i møtereferat datert 6.5.2021. Det skal 
jobbes videre med traseen vist under, med utbedring av eksisterende sving til rundkjøringen. 

  



2.2. Planområdet  
Forslag til planområde er vist i figuren nedenfor, og er på ca. 9,9 daa. I øst skal prosjektert veglinje 
tilpasse seg situasjonen i gjeldende reguleringsplan for Elnesvågen sentrum (PlanID 11005). Vestover 
ligger planområdet sør for dagens boligområde, før den treffer inn på regulert veglinje i 
reguleringsplan for Haukås Nedre – område B/BK 1-4 (PlanID 07012). 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. Videre er det tatt med tilstrekkelig areal opp mot rundkjøringen slik at Nedre 
Haukåsvegen kan utvides noe østover i den bratte svingen. Nedre Haukåsvegen skal reguleres 
vestover med 5 meter vegbredde og 1,5 meter fortau langs sørsiden av vegen frem til 
reguleringsplan Haukås Nedre – område J1 (PlanID 09045). 

 

Kommunens tilsvar: Er det med nok areal opp mot rundkjøringen? Mulig det må justeres mer i øst 
for å få med frisiktsone i kryss ved Falkenvegen. Videre justeringer diskuteres underveis. Viktig å få 
bedret sikten i innersvingen opp mot rundkjøringen, og adkomst til 46/238 må hensyntas.   

Oppstartsmøte: Eiendom 46/37 tas med i planen for å få løst adkomst. Videre avklaringer for 
avgrensning mot pågående plan Hatlebakken – Nedregård gjøres fortløpende med saksbehandler.  
 

c) Planlagt bebyggelse, anlegg og andre tiltak 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Det skal etableres en ny kjøreveg som blir ca. 250 meter lang. Vegen skal tilknyte seg eksisterende 
veger i hver ende, samt ta hensyn til eksisterende reguleringsplaner i området. Vegstandard vil være i 
samsvar med standard på tilgrensende reguleringsplaner. Vegklasse Sa2 (Statens vegvesen håndbok 
N100 fra 2014) legges til grunn. 

Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: Sa2 er i henhold til forrige håndbok, oppdateres etter ny benevning i gjeldende 
håndbok.  
 



d) Utbyggingsvolum og byggehøyder 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Boligområder som ligger innenfor planområdet tilpasses løsninger i eksisterende løsninger slik at 
gjeldende bestemmelser for disse områdene videreføres.  

Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: 
 

e) Funksjonell og miljømessig kvalitet 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Veglinjen skal så langt det er mulig tilfredsstille krav til universell utforming. Det forventes ingen 
miljømessige utfordringer i prosjektet.  

Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: 
 

f) Tiltakets virkning på, og tilpasning til, landskap og omgivelser 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Krav til linjeføring vil være førende på tiltakets inngripen i landskapet. Med sidebratt terreng må det 
forventes noe fylling/skjæring. Avbøtende landskapsmessige tilpasninger kan vurderes i 
prosjekteringsfasen. Det legges vekt på minst mulig inngrep i eksisterende tomteareal. Eventuelle 
store høydeforskjeller tas opp ved hjelp av støttemurer.  

Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: 
 

g) Forholdet til kommuneplan, eventuelle gjeldende reguleringsplaner og retningslinjer, 
og pågående planarbeid 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Følgende reguleringsplaner berøres: 

- 03127 – Elnesvågen sentrum Sør 
- 07012 – Haukås nedre – område B/BK 1-4 

I tillegg berøres pågående reguleringsplan for Hatlebakken Nedregård. 

Avlastningvegen ligger inne i gjeldende kommuneplan. 



 

Figur 1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 

 

Figur 2: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner. 

Kommunens tilsvar: Plan for Elnesvågen sentrum, PlanID 11005, kan bli berørt, dersom en tar med 
krysset ved Falkenvegen.  

Oppstartsmøte:  
 

h) Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Det er ingen vesentlige interesser som berøres av planforslaget.  

Private eiendommer blir berørt, og det bør legges opp til 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 ønsker. 

Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: Kommunen tar dialog med grunneiere.  
 



i) Hvordan samfunnssikkerhet skal ivaretas, blant annet gjennom å forebygge risiko og 
sårbarhet 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Det utarbeides en enkel ROS-analyse til prosjektet som baserer seg på sjekkliste i DSB’s veileder. 
ROS-analyse i tilknytning til reguleringsplan har hovedfokus på om det innenfor planområdet kan 
være risiko i forhold til storulykke eller om det er utsatt i forhold til naturfare. Foreløpige vurderinger 
er gjort i innledning av prosjektet. Det er ikke avdekket forhold som tilsier at det er særskilt risiko i 
området. Grunnforholdene består av tykk morene. 

 

Område med tykk morene, SVV grunnboringer vist med blå prikk (Kilde: NGU-løsmassekart) 

Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: 

 

j) Hvilke berørte offentlige organer og andre interesserte som skal varsles om oppstart 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Berørte grunneiere og offentlige interessenter varsles som normalt. 

Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: 
 

k) Prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, 
festere, naboer og andre berørte 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Det er gjennomført grunneiermøte med eiere av gnr/bnr 46/219 og 46/8. Videre medvirkning følger 
av plan- og bygningsloven i forbindelse med varsel om oppstart av reguleringsplan og offentlig 
ettersyn. 



Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: Grunneierne er informert om konklusjonene hittil i planarbeidet om veglinje som 
skal jobbes videre med.  
 

l) Vurderingen av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger, og 
hvordan kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 

Forslagsstillers beskrivelse: 
Planen er i tråd med overordnet plan, og medfører ikke særskilte konsekvenser for miljø eller 
samfunn. Det vurderes at reguleringsplanen ikke faller inn under forskrift om konsekvensutredning.  

Kommunens tilsvar: 

Oppstartsmøte: 
 

  



Tema det skal tas stilling til i oppstartsmøtet 
 

Planstatus og tilgrensende planer 
Forhold til evt. eksisterende og tilgrensende planer: 

Planforslaget berører 2 gjeldende planer:  

1. Elnesvågen sentrum sør, PlanID 03127, trådt i kraft 20.04.09 
2. Haukås nedre – område B/BK 1-4, PlanID 07012, trådt i kraft 18.10.04 

I tillegg berøres pågående reguleringsplan for Hatlebakken Nedregård, PlanID 201734. 
Plan for Elnesvågen sentrum, PlanID 11005, kan bli berørt ved krysset til Falkenvegen.  

 
Offentlig infrastruktur   
                                     

Fins det offentlig infrastruktur i området? 

Kommentar: VA og offentlige veger                         Ja            Nei 

 

Rød linje – felles avløp 

Blå linje – vannledning  

Grønn linje – spillvann 

Svart linje – overvannsledning  

Lys blå linje – offentlig veg 

Gul linje – privat veg  

 Ta kontakt med stian.hustad@hustadvika.kommune.no for informasjon om kommunale VA-
anlegg.  
 

x  



Sentrale grunneiere og eiendomsgrenser  
Sentrale grunneiere i planinitiativet (GID):  

Gbnr. 46/223: Hustadvika kommune  

Gbnr. 46/63: Ann Ingunn Kvitberg, Odd Bjarne Haukås (Fester: Hustadvika kommune)  

Gbnr. 46/6: Ann Ingunn Kvitberg, Odd Bjarne Haukås 

Gbnr. 46/8: Else Stavik 

Gbnr. 47/307: Ståle Høstmark 

Gbnr. 47/12: Torhild Høstmark 

Gbnr. 46/219: Merete Stavik Nerland, Robin Stavik 

Gbnr. 46/49: Trond Inge Håseth, Veronica Hoel Nøsavik  

Gbnr.  46/46: Helge Saure 

Gbnr. 46/46: Oddny Flatmo 

Gbnr. 46/40: Fabrikken Eiendom AS 

Gbnr: 46/241: Vibeke Frisnes, Dani Aleksander Aune, Linda Stavik, Kristoffer Tornes, May Kristin 
Kolerud, May Heggset Reiten, Heidi Irene Dahle, Roy Tore Morsund, Stian Gjendem 

         

Er det behov for oppmåling av eiendomsgrenser:       

                 Ja           Nei 

Ev. kommentar:  

Nye grenser måles opp etter vedtatt reguleringsplan.  

 

Plankart  
Navn på planen: Detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen  

Ev. kommentar:  

 

Detaljeringsgrad 

Planen skal vise vegløsning. Anlegg som pumpeanlegg, støttemurer og lignende samt 
konsekvenser for naboeiendommer skal vurderes spesielt. Støy må vurderes.    

 

 

x  

x 

x 



Avgrensing av planområdet:  

Ev. kommentar:  

Det må reguleres areal utenfor vegformål som sikrer kravene til 
sikkerhetssone utenfor kjørebanen samt evt. behov for 
skjæring og fylling. Da vil det være mulig å ha en bestemmelse om at ytterligere 
behov for areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tomtegrunn. 

 

Husk å regulere inn byggegrenser langs veg.   
Dersom byggegrense mot offentlig veg ikke kommer frem av plankart  
eller bestemmelser, slår Veglovens § 29 inn.  
  

Gå inn på www.infoland.ambita.com for     
bestilling av digitale grunnkart. 

 

Reguleringsbestemmelser  
Reguleringsbestemmelsene må være i samsvar med reguleringsplankart 
og planbeskrivelse. 
Hustadvika kommune bruker regjeringen.no sin mal for  
reguleringsbestemmelser med noen tillegg.  
Malen sendes over sammen med møtereferatet.  

 

Planbeskrivelse 
Hustadvika kommune bruker regjeringen.no sin sjekkliste for planbeskrivelse. 
Malen sendes over sammen med møtereferatet. 

 

ROS-skjemaet 
Vær oppmerksom på at det skal krysses av for «Ja» bare dersom det er knyttet 
risiko til emnene på lista. Dersom «Ja», må det innarbeides  
avbøtende tiltak i planen (rekkefølgekrav og evt. i plankartet). 
ROS-skjemaet sendes over sammen med møtereferatet. 

 

Prosessen videre 
 
Vi ønsker at malene til Hustadvika kommune blir brukt av forslagsstiller  

 
Informasjonsflyt: Kommune og konsulent  

x 

x 

x 

x 

x 

x

x 

x 



 

 
Ved melding om oppstart skal kommunen stå som kopimottaker av innspill  
 

Rett etter melding om oppstart, skal det sendes inn et omriss av planområdet i sosi-format.  

 

Skal det utarbeides andre utredninger om bestemte temaer? 
Hvem skal utarbeide disse? Jf. forskrift om behandling av private  
forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2c?  
   
Ev. kommentar:  
Konsulent gjør vurderinger i forbindelse med planforslaget.  
Eventuelle utredninger vurderes underveis. 

Er det hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter 
plan- og bygningsloven § 12-15? Jf. forskrift om behandling av private forslag til  
detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2d?         Ja           Nei 

Ev. kommentar:  

Hva skal kommunen bidra med underveis i planarbeidet? Jf. forskrift om  
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og  
bygningsloven, § 2e?             Ja     Nei 

Ev. kommentar: Kommunen er tiltakshaver 

Er det behov for senere dialogmøter mellom forslagsstiller og kommunen jf. 
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven, § 2f?             Ja          Nei 

Ev. kommentar: Kommunen er tiltakshaver 

Fins det en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet,  
jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven, § 2g?            Ja            Nei 

Ev. kommentar: Asplan Viak lager en overordnet fremdriftsplan etter oppstartsmøtet 

Kan det være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningslovens  
§ 12-8 andre ledd? Jf. forskrift om behandling av private forslag til  
detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2i?        Ja           Nei 

Ev. kommentar: Kommunal plan  

 

 

 

x 

 

 

 

 

x 

x  

 

 

x 



Ellers:  

- Nedre Elnesvågvegen skal ha vegbredde 5,5 m + 2,5 m fortau. 
- Svingen fra rundkjøring til krysset til Nedre Elnesvågvegen ønskes utbedret, og vegbredde 

skal økes til 5,5 m + 2,5 m fortau. Det må sikres sikt i innersving.  
- Nedre Haukåsvegen skal vestover fra krysset til Nedre Elnesvågvegen ha bredde 5 m + 1,5 m 

fortau.  
- Vegbredde inkluderer vegskulder.  
- Konsulent vurderer behov for støyutredning ifm. planforslaget sett i sammenheng med 

vegstandard og antatt ÅDT.  
- Vurdere å sette av areal til pumpestasjon i planen.  
- Kommunen vurderer om det skal prosjekteres offentlig VA.  
- Areal som skal benyttes til skjæring/fylling skal reguleres til arealformålet annet vegareal. 
- Kommunalteknikk vil at det utarbeides en skiltplan samtidig som reguleringsarbeidet. 

 
 


