
Hustadvika kommune
Plan og byggesak
Tingplassen 1
6440 Elnesvågen 26.mars.2021

MERKNAD TIL  —  OFFENTLIG ETTERSYN— DETALJREGULERING FOR
HATLEBAKKEN  -  NEDREGÅRD

Vi viser til mottatte dokumenter for Offentlig ettersyn- Detaljregulering for
Hatlebakken — Nedre gård. Brevet er datert 10.2.2021. Kommunen har  i  ettertid
ettersendt større kart.

Vi har følgende merknader til det gjeldende planforslaget, som er ytterligere
kommentert i senere avsnitt:
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Vesentlig endring av trafikale forhold og trafikkbildet. Fra blindvei med
begrenset trafikk til minst dobling av trafikale forhold. Trafikale forhold endres
betydelig
Nedre Haukåsvegen regulert og bygd som Adkomstvei og blindvei, med
fartsgrense 30 km/t, og begrenset ÅDT. Anbefalt lengde på 250meter for
blindveier.
Uavklarte og lite tilrådelige trafikale løsninger
Trafikale forhold vurdert opp mot eksisterende forhold i form av forurensning,
støv,støy og lydbilde for eksisterende bebyggelse. ltillegg skitt, støv og støy
og barns sikkerhet under anleggsperioden som mulig vil pågå over mange år.
Mange avkjørsler. Veien er i dag dimensjonert og bygd som en blindvei.
Vesentlig endring av eksisterende lekeplassområder og bruk av slikt areal til
veiformål. Vurdering av sikkerhetsbildet rundt lekeplassområder i eksisterende
område og ifht nytt planforslag. Området er tatt utgangspunkt i å være en
blindvei. 2 store lekeplassområder ligger på etablerte områder på sørsiden av
Nedre Haukåsvegen. Det vil derfor si at største delen av barna må krysse
veien for å komme til lekeplassene.
Barns lek og opphold i eksisterende gatemiljø med blindvei, ifht evt nye forhold
med dobling av trafikkbelastningen.
Forringelse av boligområdet, som blindgate og stille og rolig gatemiljø med
begrenset trafikk.
Utnyttelse av eiendommene. Utnyttelsesgrad.

10. Dagens beboere er tidligere informert om at kommunen ikke har ville uttalt seg

11

om Haukåsvegens fremtidige utnyttelse og at det så langt har vært regulert
som blindvei. Veien er regulert og fremstilt som blindvei med bakgrunn i
veiens utforming og bredde, snuplassløsning i enden av Nedre Haukåsvegen,
samt det som er tenkt som snødeponi i enden av denne veien. Vi er derfor
ikke i tvil om veiens tenkte bruk, utnyttelse og begrensning.

.Vi ønsker å presisere ett gjeldende planforslag, for bruk av regulert adkomst
VegZ ved 81, direkte fra Elnesvågveien/ fv 663, og til Hatlebakken-Nedregård.

12. Manglende konsekvensutredning, der eksisterende boligområde ikke er tatt
med i vurderingen.
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13. Kommunens og Statens vegvesen/M og R Fylke sin mulighet for å få
gjennomført og fortsettelse av «miljøgaten av sentrum», samt ivareta mjuke
trafikkanter på sørsiden av og langs Elnesvågveien 663

14. Kommunens mulighet til å plassere utbyggers ansvar og finne andre gode
løsninger som er til det beste for eksisterende bebyggelse og bomiljø, og selv

unngå unødige bruk av interne kommunale ressurser og økonomi i form av

endringer av Nedre Haukåsvegen, som berører mange parter.

15. Kommunens og Fylket sin anledning til å sette krav i rekkefølgebestemmelser
om at veiløsning skal være avklart at trafikale sikkerhetstiltak, for trafikk og
myke trafikanter skal være gjennomført før oppstart av grunnarbeider eller evt

før brukstillatelse av første boenhet.

Hensikten med reguleringen, er å legge til rette for konsentrert bebyggelse på et

sentrumsnært areal i Elnesvågen. Målsettin en erå tilb et odt b0- 0 leveområde
med od til en til sentrumsfunks'oner samtidig som man har nærhet til sjø- og

fri/uftsområdene ned mot sjøen.

Planforslagets fremstilling og kommentarer, er i all hovedsak vurderinger av

forholdene inne på det nye planområdet Hatlebakken-Nedregård, og handler i svært
liten grad om andre berørte forhold langs etablert boligområde Nedre Haukåsvegen.
Det er særdeles skuffende at ikke ett etablert område er mere omtalt i enn slik sak

som det er fremstilt i denne saken, der flere forhold er av vesentlig karakter for

eksisterende bo— og leveområdet.

Slik planforslaget legger opp til, vil all trafikk til og fra det gjeldende

utbyggingsområdet bli lagt til Nedre Haukåsvegen. Dette er vi sterkt imot, og vil ikke
kunne tillate noe form for utvidet bruk av veien, utover det som pri dag er regulert og

bebygd. Vi varsler her at vi vil vurdere rettslig følge av saken, ved en eventuell
godkjenning av planforslaget slik det er fremstilt, eller med tilsvarende trafikkmengde

eller trafikkløsning.
Saken er relativt omfattende for oss, og det er derfor vanskelig for oss å se alle de

omfattende endringer som planforslaget legger opp til, og få gjort en god og skikkelig
vurdering som gagner alle enheter i vårt sameie på best mulig måte. Det er også
vanskelig for oss å se hvilke totale konsekvenser dette vil få for oss, og området

under ett, sett i forhold til eksisterende område vurdert opp mot nytt planforslag.

Det vi kan se, er at  lanforsla  et le er o til det vi anser som me et

vesentli innvirknin å vår eiendom  o  nærmil'ø i ne ativ retnin . Dette er

forhold vi ikke kan akse tere o odk'enne uten videre 0 som vi vurderer som

verdiforrin else av vår eiendom.

Vi vil heller ikke tillate frivilli arealoverførin til veiformål slik lanforsla et le er

0 til. Vi vil derfor i denne sammenhen varsle om at vi ikke vil akse tere

eks ro rias'on av deler av vår eiendom.

Vi er av den totale oppfatning om at kommunens saksbehandling av saken, fult og

helt har tatt parti  i  forslagstiller sin side, uten videre å vurdere, belyse andre og viktige

samfunnsinteresser i den gjeldende saken. Dette i forhold til rolleforhold som
saksbehandler, politisk innblanding, og besluttende myndighet. Alle momenter som
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er nevnt i denne merknaden, er forhold som påvirker den enkelte berørte eiendom  i

vesentlig grad.

Planforslaget legger opp til det vi anser som me et vesentli e inn re å den enkelte

eiendom 0 boenhet som li er lan s Nedre Haukåsve en, og som derav blir direkte

berørt. Her kan vi nevne endrin av eiendomsforhold som åvirker eiendommenes

utnyttelsesgrad, vesentli trafikkbelastnin som åvirker trafikkbildet vesentli i

forhold til dagen situasjon, veiareal som blir lassert nærmere  o  tett  inntil

uteo holds lasser til man e av boenhetene med uteplass rettet mot veien, soverom
som er rettet mot veien, boligens luftinntak som er rettet mot veien, siktlin'er som blir

M  ved flere av avkjørslene, b nin skonstruks'oner som vil komme ure lementert

nært «ny vei», forurensnin skilder som stø o støv samt kommunens samlede

vurderin av saken til det beste for den enkelte beboer i området 0 til det beste for

kommunens innb ere. Vi er av en klar oppfatning om at flere av forholdene nevnt
overfor, er å se på som direkte forringelse av eiendomsverdier.
Dette er alle forhold som vi IKKE kan akseptere, og vurderer rettslig oppfølging av.

Når det gjelder trafikale forhold så kan vi ikke tillate dette med enda større

trafikkbelastning enn hva som er tilfellet pr i dag. Nedre Haukåsvegen er regulert og
bygd som blindvei ihht reguleringsplan. Dette er noe hver av beboerne i området har
en klar forståelse av, og er en av grunner til å bosette seg i området.
Vi er også kjent med at utforming av boligområdet er utformet med bakgrunn av at
Nedre Haukåsvegen er tenkt og planlagt som type blindvei. Derav er alle
uteoppholdsplasser planlagt mot sør. De fleste av boenhetene har heller ingen annen

mulighet for plassering av slikt uteoppholdsareal.

Nedre Haukåsve en er r i da belastet med en trafikkmengde på ca 122 bil-

enheter, jf reg.planen.

Dette vil nok tilsvare en ÅDT ca 490. Ved en ytterligere utvidelse av bruken jf
reguleringsplanforslaget, så vil dette tilsvare en trafikkbelastning som kan regnes det

dobbelte av, altså tilsvarende ÅDT 1000.

Nedre Haukåsvegen er pr i dag ca 250  +  80 meter lang. Jf Håndbok 017 Ve  -  o
ateutformin så er det anbefalt at adkomstve er i boli områder bør utformes

som blindveg. Blindveier bør ikke være lengre enn 250 meter. Atkomstveieri
boligområder skal utformes på de myke trafikanters premisser.

Slik Nedre Haukåsvegen er utformet pr i dag, så er den 80 meter lengre enn anbefalt.
Dette er vi kjent med at er på grunn av at siste del av Nedre Haukåsvegen som ligg

under reguleringsplan for Haukås Nedre Vest, er utformet som blindvei, med
snuhammer.

lplanforslaget pkt  8.2.2 samferdse/sanlegg og teknisk infrastruktur, så er det i
tekstdelen vist til at Nedre Haukåsvegen skal inngå i planforslaget. Planforslaget
legger opp til  6  meter veibredde, 2  meter ensidig fortau og 1,5 meter annen veigrunn

på hver side til diverse. Altså 11 meter bredde på denne type samferdselsanlegg.

Nedre Haukåsvegen har pr i dag ca 11 avkjørsler til de gjeldende tilgrensede
eiendommer. Flere av eiendommene har direkteadkomster. Noen har også garasje

plassert ganske nærme veien. Slike forhold vanskeliggjør gode trafikale løsninger og
vanskeligheter med godt trafikkbilde.
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Planforslaget legger også opp til det vil karakterisere som vesentlig inngrep i de
trafikale forhold vedrørende endring av vei i svingen rett nedenfor rundkjøringen. Med
å legge veilinjen enda tettere på garasjen, og ikke forlenge svingen, så vil
avkjørselen bli brattere og mere uoversiktlig. Vi frykter at det da vil bli kaotiske
tilstander på glatt føre. Hva med siktlinja? Det er ellers en vesentlig faktor ved
vurdering av kommunen ved all nybygg.
Slik vi leser vedlagt reguleringsplankart, så er forholdet vedrørende siktlinje brutt i
flere sammenhenger ved flere av eiendommene. Dette mener vi er alvorli e brudd å
trafikksikkerheten.

Når det gjelder forhold vedrørende støy og støv og det generelle lydbildet, så er det
etter det vi kan se, ikke gjort vurderinger av disse forhold i planforslaget. Vi ber om at
det langs Nedre Haukåsvegen blir utarbeidet en støyrapport som kartlegger
støyforholdene og at det er i tråd med T-1442, og som gir forslag til avbøtende tiltak,
slik Statsforvalteren tidligere har krevd langs Elnesvågveien. Vi krev tilsvarende at
støv blir vurdert i henhold til T-1520.
Alle boenheter på vår eiendom har luftinntak rettet mot nord og mot veien. Dette

gjelder også for andre boliger langs veien. Verdier i tabell 1 i Retningslinje T-1520,
vedrørende grenseverdier for støv, stiller krav til at de gjeldende grenseverdier kan
overskride inntil 7 dager pr år. Vi krever at det blir fremlagt rapport og evt hvilke tiltak
som skal gjøres.
Vår eiendom har alle soverom mot nord og derav mot veien. Det er krav om at slike
rom skal ha maks støy ved fasade, og inne på soverom. Vi ber om at dette er forhold
som blir dokumentert, samt eventuelle kostnader ved nødvendige bygningstekniske
tiltak, blir bekostet av utbygger/planforslagstiller.

Uteoppholdsplass som blir vesentlig berørt ved auka trafikkmengde, da vår og flere
andre eiendommer har uteoppholdsarealer, som type terrasser og verandaer rettet
mot veien. Disse plassene vil da bli vesentlig påvirket av støv, støy, vibrasjoner og
innsyn.

Når det gjelder lekeplassområder, så klarer vi ikke se at planforslaget legger opp til
type kompensasjon for omre ulerin av leke lassareal til veiformål, eller at det er
gjort type trafikksikkerhetstiltak eller støv- o stø vurderin er 0 evt tiltak ved disse
områdene. Dette er det krav om  i  gjeldende lovverk.
Omregulering av slike lekeplassarealer, er  i strid  mot Riks o/itiske retnin slin'er for
barn  o  Ian/e in .
Vesentlig endring av eksisterende lekeplassområder og bruk av slikt areal til
veiformål, er stikk i strid med de Rikspolitiske retningslinjer, som har betydelig høy
verdi ved all planlegging.
Vurdering av sikkerhetsbildet rundt lekeplassområder i eksisterende område og ifht
nytt planforslag er helt fraværende. Området er regulert med utgangspunkt i å være
en blindvei. 2 store lekeplassområder ligger på etablerte områder på sørsiden av
Nedre Haukåsvegen. Det vil derfor si at største delen av barna må krysse veien for å
komme til lekeplassene. Vesentlig utvidet bruk av veien, fører til vesentlig ending av
trafikksikkerhets bildet ifht Lekeplassområdene.
Dette er forhold som må 0 skal vurderes ved lanle in en.
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Vi blir betydelig betenkt og bekymret med den saksbehandlingen saken har fått, og

reguleringsplanforslagets fremstilling, og som sagt er vi undrende over at dette er
lovlig. Planforslaget legger bare opp til vurdering av det nye utbyggingsarealet og

eksisterende bebyggelse og område langs Nedre Haukåsvegen er særdeles lite
omtalt. Dette er forslagstiller pliktig til å vurdere.

I  saksfremstillingen/p/anomtalen, kommer det frem av pkt 7. Utredning i samsvar med
forskrift om konsekvensutredninger  ;  ikke aktuelt. Arealet er avsatt til nåværende
boligområde i kommunedelplan for Fræna
Dette stille vi oss som eksisterende beboere i Nedre Haukåsvegen, og naboer til

planforslaget, særdeles uforstående og spørrende til, da det etter vår mening er all

grunn til at reguleringsområdet og planforslaget skulle ha krav til
konsekvensutredninger med tanke på planens kompleksitet, og berørte områder og

parter/eiere.

Siste del av Nedre Haukåsvegen, 46/263, er etter det vi kjenner til, i privat eie.

S  rets merknad kla eo anbefalin til Ianforsla et:

Vi kan ikke godkjenne planforslaget slik det er fremstilt, og med de vesentlig

manglende vurderinger langs eksisterende boligområde langs Nedre Haukåsvegen,
slik vår merknad og klage er fremstilt overfor.

Vi er særdeles skuffet over den gjeldende saksbehandlingen fra kommunen og Dale

Malo, og stiller spørsmål ved lovligheten av bevist å unnlate konsekvensutredning av

eksisterende område på denne måte som saken her har fremstilt eksisterende

boligbebyggelse og bomiljø langs Nedre Haukåsvegen.

Med bakgrunn av den relativt manglende vurdering av vårt eksisterende boligområde
i saksutgreiingen for planforslaget, så krever vi av at kommunen vurderer å pålegge
den gjeldende planforslagstiller/ DaleMalo å benytte den gjeldende avkjørselen VegZ

ved B1 som er regulert i Reguleringsplan for Elnesvågen Sør. Dette er en vei som er
regulert med veibredde  4  meter  +  1,5+1,5m grøfteareal, og som er regulert og derav

godkjent av både Hustadvika kommune og Møre og Romsdal fylke/Statens vegvesen

i tidligere prosesser, som tilkomst til dette aktuelle utbyggingsområdet. Vi stiller oss

svært tvilende til at den eksisterende løsningen for bruk av Vei2, ikke er omtalt eller

vurdert i saken.

Saken virker til å være basert på enkle løsninger og hastverks arbeid.

Her kan kommunen benytte sjansen til å få opprettet den nye avkjørselen som er og

har vært innregulert i reguleringsplanen langs Elnesvågveien, og som er plassert på

det gjeldende og aktuelle utbyggingsområdet Hatlebakken-Nedregård. (Se vedlagt

kartutsnitt av gjeldende reguleringsplan)

Dette ville da kunne føre til en adskillig bedre saksgang for alle parter, uten videre
klager og evt rettssaker.

Vi er av den oppfatning av at denne saken er mere politisk styrt, enn hva som

vanligvis er tilfeller i andre lignende tilfeller ved lignende saker.

Vi ber om at kommunen tar våre merknader til følge, som vi mener er av vesentlig

betydning for vår del i allerede eksisterende og godt etablert boligområde, med høy

grad av trivsel.
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Som nevnt tidligere i vår saksutgreiing overfor, varsler vi her om at vi IKKE kan
godkjenne planforslaget slik det foreligger. Vi vil heller ikke godkjenne noe ytterligere

utvidet bruk av Nedre Haukåsvegen, enn slik det er pr i dag.

Vi vil heller ikke tillate inngrep på vår eiendom, og vil heller ikke avgi arealer til
utvidelse av veien ihht sakens forslag, med bakgrunn i det foreslåtte vesentlige
endrede bruken av veien.

Som nevnt så vil det kunne bli aktuelt å vurdere juridisk bistand for oppfølging av

saken slik den foreligger.

Vi Krever at lanen skal ha 'ennomført en konsekvensutrednin av

eksisterende boli område før videre behandlin  .  Dette er en vesentli man el i

lanforsla et slik det foreli er r i da  .

Merknaden/klagen til planforslaget, er fremsatt av eier og beboere i Nedre

Haukåsvegen  i  (  ,  6440 Elnesvågen. Eiendommen har gnr 46 bnr 2 snr_

Signatur Eier:

{1W ,WW

Wolof/g” myrer";
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