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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 4/2022 30.03.2022 

 

Detaljregulering for Holamyra - rundkjøring fv. 64 - til offentlig 
ettersyn 

 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring fremmer saken og legger 
detaljregulering for Holamyra – rundkjøring fv. 64 datert 09.03.2022, med 
tilhørende bestemmelser datert 09.03.2022, ut på høring og offentlig ettersyn 
etter plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. 
 

2. Det tas sikte på å oppheve hele eller deler av Detaljregulering for Holamyra 
Næringspark – del av F2, vedtatt 15.10.2012 (planID 201202), 
reguleringsplan for Holamyra næringspark, vedtatt 23.10.2006 (planID 
06004) og reguleringsplan for Malmefjorden senterområde, vedtatt 
29.02.1988 (planID 88065), inkludert alle senere planendringer og tilhørende 
bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Holamyra – 
rundkjøring fv. 64, planID 202105. 
 

3.  
Hovedutvalg teknisk, miljø og nærings behandling av sak 4/2022 i 

møte den 30.03.2022: 

 
Behandling 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 



 

 

 
Vedtak 
 
 
1.Hovedutvalg for teknisk, miljø og næring fremmer saken og legger 
detaljregulering for Holamyra – rundkjøring fv. 64 datert 09.03.2022, med 
tilhørende bestemmelser datert 09.03.2022, ut på høring og offentlig ettersyn etter 
plan- og bygningslovens §§ 5-2 og 12-10. 
 
2.Det tas sikte på å oppheve hele eller deler av Detaljregulering for Holamyra 
Næringspark – del av F2, vedtatt 15.10.2012 (planID 201202), reguleringsplan for 
Holamyra næringspark, vedtatt 23.10.2006 (planID 06004) og reguleringsplan for 
Malmefjorden senterområde, vedtatt 29.02.1988 (planID 88065), inkludert alle 
senere planendringer og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av 
detaljregulering for Holamyra – rundkjøring fv. 64, planID 202105. 
 

Saksopplysninger  

Formålet med planen er å bygge om T-krysset mellom fylkesveg 64 og 
Tømmervegen i Hustadvika kommune for å bedre trafikksikkerheten. Det legges opp 
til etablering av en firearmet rundkjøring ved Holamyra i Malmefjorden. 
Rundkjøringen skal erstatte dagens kryss som ikke fungerer optimalt og på sikt gi 
ny tilkomst for områdene vest for rundkjøringen. Målet er å oppnå en god 
trafikkavvikling der næringstrafikk og annen trafikk fra øst (Tømmervegen) flyter 
godt, og at myke trafikanter kan krysse fylkesveg 64 på en trygg måte. 

Planområdet 

 



 

 

Det aktuelle området ligger på fv.64 sentralt i Malmefjorden. Det er ca. 5 kilometer 
fra Malmefjorden til kommunesenteret Elnesvågen. Nærmeste by er Molde ca. 15 
km sørvest. Det er etablert handelssenter i området som har tilkomst via dagens T-
kryss som skal erstattes av rundkjøring. I området er det etablert blant annet 
dagligvarebutikk, caravan- og bil utsalg, samt møbelforretning.  

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Holamyra – rundkjøring fv. 64 er utarbeidet av 
Norconsult AS på vegne av Hustadvika kommune.  

Planforslaget som nå foreligger til behandling, består av: 
 

- Plankart i målestokk 1:1600, datert 09.03.2022 
- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 09.03.2022 
- Planbeskrivelse, datert 09.03.2022 

 

Hensikten med planforslaget 

Hensikten med planen er etablering av en rundkjøring med fire armer ved Holamyra 
i Malmefjorden. 

 

Eiendomsforhold 

Hjemmelshavere i området er: 

Gbnr. 59/1     Øyvind Holen 

Gbnr. 59/17, 63/49,50,117 Malmefjorden Forretningssenter AS 

Gbnr. 59/20, 63/174  Møre og Romsdal fylkeskommune 

Gbnr. 59/24, 63/163  Hustadvika kommune 

Gbnr. 59/25    Tema Auto Eiendom AS 

Gbnr. 59/26    Agri Bygg AS 

Gbnr. 59/30    Malmefjorden Handelspark AS 

Gbnr. 63/222   Nerland Eiendom AS 

 

Forhold til overordnede planer 

Området er avsatt til kombinert bebyggelse og anleggsformål i gjeldende arealdel 
vedtatt i 2014: 



 

 

 
 
Gjeldende reguleringsplan 

Gjeldende reguleringsplaner i området er Holamyra næringspark (06004), vedtatt 
23.10.2006, Malmefjorden senterområde (88065), vedtatt 29.02.1988 og Holamyra 
næringspark del av F2 (201202), vedtatt 15.10.2012. 

 



 

 

Løsningen som ønskes regulert er ikke helt i samsvar med gjeldende plan, og derfor 
utarbeides ny detaljregulering for utforming av rundkjøring i tråd med tidligere 
utarbeidet trafikkanalyse (Trafikkanalyse Holamyra, Norconsult 27.08.2020).  

Det er to t-kryss rett sør for planområdet, Malmefjordvegen/fv. 64 og 
Kolbergvegen/fv.64. Sistnevnte er i fremtiden tenkt sanert og trafikken koblet til 
nytt kryss som er regulert i planen «Malmefjorden senterområde» og vil betjene 
trafikk fra de to vegene samlet. 

Arealformålene for den nye planen vil i stor grad samsvare med gjeldende plan. 

 

Innkomne merknader til planoppstart 

I samsvar med pbl §§ 12-1, 12-3, 12-8 og 12-14 varslet Norconsult AS i mai 2021 
på vegne av Hustadvika kommune oppstart av detaljregulering for rundkjøring ved 
Holamyra 

Det kom inn i alt 9 merknader i forbindelse med varsel om oppstart. 

 
Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 16.06.2021 

I sammenheng med den fjerde armen må plankartet vise ombygging av gang- og 
sykkelvegen.  

Vi vil be Hustadvika kommune om å sjå på løysingar for å flytte dei interne 
avkøyrslene i starten av Tømmervegen lengre borte frå området til rundkøyringa. 

Standard tekst angående kulturminner. 

 

Konsulentens kommentar: 

Ombygging av gang- og sykkelveg er vist på plankartet. Flytting av avkjørsler i 
starten av Tømmervegen har vært vurdert og en har kommet til at en ikke ser 
bedre løsninger som ikke vil få store konsekvenser for de som bruker avkjørslene i 
dag. Inngangene til bedrifter/butikker er orientert mot Tømmervegen, og det vil 
være ugunstig å flytte avkjørslene til siden eller baksiden av bygg. Det er i tillegg 
terrengmessige utfordringer som gjør det vanskelig å komme til andre steder enn 
fra Tømmervegen. 

 

Merknadene tas til følge. 

 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal, datert 09.06.2021 
Planområdet er ikkje i tråd med overordna plan for den delen som omfattar 
fulldyrka jord på landbrukseigedommen 59/1. Dette arealet på om lag 7-8 dekar 
ligg som LNF i kommuneplanen sin arealdel og bør regulerast til landbruksformål 
dersom det ikkje skal nyttast til rundkøyring.  



 

 

Vi ber elles om at minst mogleg av jordbruksarealet vert omdisponert og at jorda 
som eventuelt vert nytta til vegformål takast vare på til jordbruksformål ein annan 
stad. Krav om etterbruk av dyrka jord bør vere regulert i føresegnene til plana der 
plan for etterbruken godkjennast av landbruksavdelinga i kommunen. 

 

Konsulentens kommentar: 

Området med fulldyrka jord blir i liten grad berørt av utbyggingen, veganlegget vil 
bygge ned en liten del av fulldyrka jord like ved rundkjøringen. Arealet på området 
er ca. 23 m2.  

En anser all nedbygging av dyrkamark som uønsket, men i dette tilfelle er det 
vanskelig å unngå med tanke på rundkjøringens plassering, geometri og krav til 
avstander til gang- og sykkelveg o.l.  

Større deler av dyrkamarka vil bli berørt i forbindelse med byggearbeidene 
(midlertidig bygge og anleggsområde), men skal tilbakeføres til sin opprinnelige 
stand etter at veganlegget er ferdigstilt. Forankret i bestemmelsene. 

 

Merknadene tas til følge. 

 

Statens vegvesen, datert 21.06.2021 

Ingen kommentarer til trafikkanalysen og fraviksbehandligen av rundkjøring som 
kryssløsning.  

Statens vegvesen er kjent med løsningen fra tidligere gjennom ordningen med sams 
vegadministrasjon, der tanke med armen i vest er å knytte områdene og fv. 6052 til 
rundkjøringen. Fv. 6052 er i reguleringsplan for Malmefjorden senterområde 
planlagt lagt om med nytt kryss med fv. 64. Dersom intensjonen er som nevnt 
foran, bør planområdet utvides slik at vurderinger av en slik løsning også kan inngå. 

SVV ser det som viktig at ferdselsmønster til mjuke trafikanter kartlegges for 
området, og at det legges til rette for trygge og effektive løsninger ut fra dette. 
Krysningspunkt må defineres og sikres med krav til sikt og belysning. SVV er 
bekymret for kryssing av fylkesvegen som snarveg. Minner også om universell 
utforming av anlegget. 

 

Konsulentens kommentar: 

Planområdet blir ikke utvidet, HK vurderer at eksisterende plan «Malmefjorden 
senterområde» skal være gjeldende slik den foreligger og at koblingen mellom 
Kolbergvegen og fv. 64 blir tema i andre, fremtidige reguleringer. Den 4. armen 
legger opp til mulighet for tilkobling. 

Det er lagt opp til kryssing i plan for mjuke trafikanter like nord for rundkjøringen, 
krav til utforming, belysning og merking tas i prosessen med prosjektering av 
veganlegget. Det er etablert sammenhengende gangveg/fortausnett i området helt 
opp til planlagte nye boligfelt i plan «Malmefjorden nord».  



 

 

Merknadene tas delvis til følge. 

 
Norges vassdrag- og energidirektorat, datert 16.06.2021 

Kommunen må vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 
interesser, jf. NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser 
innen NVEs saksområder i arealplanlegging. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig 
ettersyn. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene 
er vurdert og innarbeidet i planen. 

 

Konsulentens kommentar: 

Aktuelle saksområder er flom grunna bekk/kulverter i planområdet og 
grunnstabilitet. 

Det er utført flomanalyse og flomsoner og tiltak er innarbeidet i plandokumentene. I 
tillegg blir det gjort en kort vurdering av klimatilpasning. 

Geotekniker har vurdert grunnforholdene til å være tilfredsstillende ut ifra tidligere 
grunnundersøkelser like i nærheten. Forholdene i planområdet og ved sted for 
tidligere undersøkelser anses som sammenlignbare. 

 

Merknadene tas til følge 

 

Malmefjorden forretningssenter AS, datert 16.06.2021 

Grunneier er avhengige av dagens areal for næringsdriften sin. Eventuelt areal som 
må tas til rundkjøring og tilstøtende anlegg bes kompensert med alternativt areal. 

 

Konsulentens kommentar:  

Gbnr. 63/49 - tidligere regulert areal «mistet» til GS-veg, annen veggrunn og 
grøntareal:1036m2 

«Mistet» areal til samme formål i ny plan for rundkjøring på Holamyra:432m2 

Her vil grunneier komme «godt ut av det» med ca. 600m2 av sin eiendom som er 
omgjort fra andre formål til industriformål. 

 

Gbnr. 59/17: tidligere regulert areal «mistet» til GS-veg, annen veggrunn og 
grøntareal:430m2 



 

 

«Mistet» areal til samme formål i ny plan for rundkjøring på Holamyra:720m2 

Her vil grunneier miste noe areal til etablering av rundkjøring, ca. 300m2 i forhold 
til dagens gjeldende plan. 

 

 

Istad Nett, datert 07.06.2021 

Oversikt over vårt nettanlegg i området er vist i vedlagt kart. Plasseringen av vårt 
nettanlegg vedlagt kart er kun retningsgivende, nøyaktige posisjoner må fastslås 
ved befaring og/eller innmåling. 

Hvis det blir nødvendig å flytte eller endre på vårt nettanlegg må utbygger dekke 
kostnadene med dette, helt eller delvis.  

Når det foreligger en godkjent reguleringsplan, ønsker vi å få tilsendt 
reguleringsplanen elektronisk på SOSI-format. 

 

Konsulentens kommentar: 

Informasjonen er registrert. 
 

 

Sylte/Malme grendautvalg, datert 08.06.2021 

Positive til oppstart av reguleringsarbeidet og ser frem til at rundkjøring blir en 
realitet. 
 

 

Øyvind Holen (gbnr. 59/1), datert 09.06.2021 

Ikke positiv til å ofre dyrka mark til fordel for rundkjøring. Kan stille eiendommen til 
rådighet for omkjøringsveg så lenge den blir tilbakeført til samme standard som før. 

Dreneringsrør på eiendommen må forsterkes ved anleggsarbeider, eventuelt tilstand 
sjekkes og eventuelle skader utbedres etter anlegget er ferdigstilt. 

Foreslår at rundkjøringen plasseres lengre sør inne på næringsområdet (Nerland 
Autosalg og Samuelsen maskin). 

Kryssing av myke trafikanter må kontrolleres, helst ved oppsetting av ledegjerde 
som gjør kryssing umulig. 

 

Konsulentens kommentar:  

En anser all nedbygging av dyrkamark som uønsket, og vi har forsøkt å unngå dette 
helt, men en liten bit av dyrka mark (ca. 23 m2) vil bli permanent omdisponert, se 



 

 

nærmere omtale og illustrasjon i kap. 5.4. Dette har vært vanskelig å unngå med 
tanke på rundkjøringens plassering, geometri og krav til avstander til GS veg o.l. 
Det er lagt opp til ny kryssing for myke trafikanter i plan nord for rundkjøringen for 
å løse problemet med villkryssing. Det er ikke hensiktsmessig å skyve anlegget 
lengre sør.  

Dyrkamarka vil bli berørt i forbindelse med byggearbeidene (midlertidig bygge og 
anleggsområde), men skal tilbakeføres til sin opprinnelige stand etter at 
veganlegget er ferdigstilt, dette gjelder skader på dreneringsrør også. 

Merknaden tas delvis til følge. 

 

Eldrerådet, datert 31.05.2021 

Eldrerådet tar saken til vitende.  

 

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til plan- og bygningslovens kapittel VII 
«Konsekvensutredninger», med tilhørende forskrift. Tiltaket faller ikke inn under 
forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke konsekvensutredes. 

 

Naturmangfoldloven 

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 skal legges til grunn 
ved utøving av offentlig myndighet. Det er gjort søk i Naturbasen og ikke funnet 
registrert verdifullt naturmangfold. Da de regulerte arealene primært består av 
allerede opparbeidet arealer vurderes det ikke som nødvendig med egne 
registreringer/utredninger for naturmangfold i dette prosjektet. 
Kunnskapsgrunnlaget (nml §8) vurderes å være tilstrekkelig.  

Det vurderes at det er liten fare for at tiltaket vil ha store og ukjente negative 
konsekvenser for naturmangfoldet. Føre-vare-prinsippet (nml §9) anses derfor som 
oppfylt.  

Tiltaket som foreslås via denne reguleringsplanen vil i liten grad berøre ikke allerede 
opparbeidet arealer og vil således ikke øke den samlede belastningen for området 
(nml § 10).     

Hvis det oppstår skade på naturmangfoldet eller uforutsett miljøforringelse skal 
tiltakshaver dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade som tiltaket 
volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter (nml §11).  

Det er en forutsetning av de mest miljøvennlige teknikkene blir lagt til grunn (nml 
§12). Hele planområdet bør kartlegges for fremmede uønsket arter.  

De miljømessige prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 vurderes oppfylt i 
denne planen. 

 



 

 

Risiko og sårbarhet 

Med utgangspunkt i forslag til reguleringsplan er det gjennomført en risiko- og 
sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Denne skal etterkomme plan- og bygningsloven 
sitt Krav om ROS-analyser ved all planlegging (jf. §4-3). 

Planområdet fremstår generelt, med de tiltak som er beskrevet og forutsatt fulgt, 
som lite til moderat sårbart.  

Det er utført en innledende fareidentifikasjon og sårbarhetsvurdering av de tema 
som gjennom fareidentifikasjonen fremsto som relevante. 

 

Følgende farer har blitt utredet:  
• Flom 
• Transport av farlig gods gjennom området 
• Spesielle brannobjekt – bensinstasjon 
 

Risikovurderingen av flomfaren bygger på fagrapport utarbeidet i anledning arbeidet 
med reguleringsplanen, «Flomvurdering Holamyra» (Norconsult 2022).  

 

Det er gjennom vurderingen identifisert tiltak som det ut fra 
samfunnssikkerhetshensyn er nødvendig å gjennomføre for å unngå å bygge 
sårbarhet inn i planområdet. Tiltakene er sammenfattet i tabellen under.  

 

Fare Sårbarhets- og risikoreduserende tiltak 

Flom • Økning av kapasitet på overvannsnettet – kan 
prosjekteres i forbindelse med rundkjøringen 

 • Redusere etablering av tette flater, beholde flest mulig 
drenerende/magasinerende overflater 

 • Nye bygninger innenfor hensynssonen skal etableres 
min. 30 cm over flomvannstand. Flomvannstand 
BF=51,40 moh, BI1= 49,80moh. 

 

Samlet vurdering: 

Hustadvika kommune fikk i forbindelse med utarbeidelsen av detaljregulering for 
Holamyra 2, hvor veiatkomst til området er via fv. 64 og videre inn på den 
kommunale vegen Tømmervegen, en merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune 
ved veiavdelingen 18.04.2017 om at det ikke tillates økt trafikk i dagens T-kryss 
uten at krysset blir utbedret. 

Statens vegvesen sin håndbok N100 anbefaler planskilt kryssing for nåværende og 
fremtidig trafikkbelastning for Holamyra i Malmefjorden. En slik kryssløsning er 
svært kostbar, og det ble i den anledning utarbeidet en trafikkanalyse datert 



 

 

27.08.2020 som viste at det kan gi en god nok trafikkavvikling ved å velge en 
mindre kostbar kryssløsning.  

Med bakgrunn i denne trafikkanalysen ble det søkt avvik fra kravet om planskilt 
kryssing 22.10.2020. Fravikssøknaden ble behandlet i samferdseslutvalget 
02.12.2020, som godkjente fraviket fra vegnormal N100 og krav om planskilt kryss 
ved ÅDT ≥ 8000 ved ombygging av krysset mellom fv. 64 og Tømmervegen i 
Hustadvika kommune. Godkjenningen ble gitt med forbehold om at rundkjøringen 
blir opparbeidet på en måte som sikrer lav hastighet inn mot/gjennom 
rundkjøringen, og med utforming av tilfartene som sikrer god trafikkavvikling.  

Teknisk utforming av rundkjøringen med tilfarter er utført i samarbeid med 
veiavdelingen hos Møre og Romsdal fylkeskommune. 

Det legges opp til flere tiltak i detaljreguleringen som bedrer forholdene for myke 
trafikanter. Med bakgrunn i merknader om villkryssing over fylkesvegen fra gang- 
og sykkelvegen i øst er det regulert inn gangfelt for myke trafikanter nord for 
planlagt rundkjøring. Gangfeltet er plassert nærme rundkjøringen for at fartsnivået 
skal være lavest mulig, og det er midtrabatt som fungerer som venteareal slik at 
kryssingen ikke blir så lang.  

Det er også regulert inn fortau langs Tømmervegen fra BF1 og østover for 
nåværende og fremtidige beboere i Malmefjorden.  

Planen legger totalt sett opp til et mye tryggere veganlegg der man slipper å vente i 
kø i dagens T-kryss for å komme seg inn på fylkesvegen samt bedrer vilkårene for 
de myke trafikantene. 

 

Kommunedirektøren kjenner ellers ikke til andre forhold som må avklares før planen 
legges ut til offentlig ettersyn. Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler 
kommunedirektøren at detaljregulering for Holamyra – rundkjøring fv. 64 sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Vedlegg: 

1 Oversiktskart Holamyra  

2 Planforslag Holamyra  

3 Tegnforklaring Holamyra  

4 Reguleringsbestemmelser Holamyra  

5 Planbeskrivelse Holamyra  

6 Risiko- og sårbarhetsanalyse Holamyra  

7 Flomsonekart Holamyra  

8 Flomvurdering Holamyra  

9 Notat støyvurdering  

10 Trafikkanalyse Holamyra  



 

 

11 Søknad om fravik  

12 Svar på søknad om fravik  

13 Merknad - Møre og Romsdal fylkeskommune  

14 Merknad - Statsforvalteren i Møre og Romsdal  

15 Merknad - Statens vegvesen  

16 Merknad - Norges vassdrags- og energidirektorat  

17 Merknad - Malmefjorden forretningssenter  

18 Merknad - Istad Nett AS  

19 Merknad - Sylte/Malme grendautvalg  

20 Merknad - Øyvind Holen (gbnr. 59/1)  

21 Merknad - Eldrerådet  
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