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Detaljregulering for Hatlebakken - Nedregård - til godkjenning 

 

Kommunedirektørens innstilling 

1. Detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård datert 06.01.2021, sist endret 
11.03.2022, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 06.01.2021, sist 
endret 11.03.2022, vedtas. 
 

2. Deler av reguleringsplan for Elnesvågen Sentrum Sør, vedtatt 18.10.2004 
(planID 03127), Nedre Haukås Vest, vedtatt 15.12.2014 (planID 11018), 
Haukås Nedre – område J1, vedtatt 17.01.2011 (planID 09045) og Haukås 
Nedre – område B/BK 1-4, vedtatt 20.04.2009 (planID 07012) som blir 
berørt av ny detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård, panID 201734, 
inkludert alle senere planendringer, delplaner og tilhørende bestemmelser, 
oppheves.  

 
Hovedutvalg teknisk, miljø og nærings behandling av sak 7/2022 i 

møte den 30.03.2022: 

 
 



 

 

 
Behandling 
 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt.  
 
 
Vedtak 
 
1.Detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård datert 06.01.2021, sist endret 
11.03.2022, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 06.01.2021, sist 
endret 11.03.2022, vedtas. 
2.Deler av reguleringsplan for Elnesvågen Sentrum Sør, vedtatt 18.10.2004 (planID 
03127), Nedre Haukås Vest, vedtatt 15.12.2014 (planID 11018), Haukås Nedre – 
område J1, vedtatt 17.01.2011 (planID 09045) og Haukås Nedre – område B/BK 1-
4, vedtatt 20.04.2009 (planID 07012) som blir berørt av ny detaljregulering for 
Hatlebakken – Nedregård, panID 201734, inkludert alle senere planendringer, 
delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  
 
 
Kommunestyres behandling av sak 43/2022 i møte den 19.05.2022: 

 
 
 
Behandling 
 
Representant Jan Arve Dyrnes (Ap) fremmet ønske om gruppemøte. 5 minutters 
gruppemøte ble innvilget.  
 
Det ble under behandling av saken gjort oppmerksomt på at far til ordfører har gitt 
høringsuttalelse til saken. Ordfører Tove Henøen (Sp) ba om å få sin habilitet 
vurdert. Hun fratrådte møtet under habilitetsbehandlingen.  
Kommunestyret voterte over habiliteten - 36 representanter til votering: 
Kommunestyret erklærte ordfører habil mot 6 stemmer. Disse stemte for at ordfører 
var inhabil: AP (5: Jan Arve Dyrnes, Hans Bjarne Tennøy, Arne Birger Silnes, Edith 
Ø. Risvik, Tone Rånes), og SP (1: Ottar Nerland).  
Ordfører tiltrådte møtet igjen. Kommunestyret var igjen fulltallig.  
  
Innstilling ble tatt opp til votering. Vedtatt mot 8 stemmer. Disse stemte imot 
innstillingen: Frp (4), H (2: Eli I. Sildnes, Iver Bertil Kjørsvik), Ap (1: Hans Bjarne 
Tennøy) og V (1). 
 
 
Vedtak 
 



 

 

1. Detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård datert 06.01.2021, sist endret 
11.03.2022, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 06.01.2021, sist 
endret 11.03.2022, vedtas. 
2. Deler av reguleringsplan for Elnesvågen Sentrum Sør, vedtatt 18.10.2004 
(planID 03127), Nedre Haukås Vest, vedtatt 15.12.2014 (planID 11018), Haukås 
Nedre – område J1, vedtatt 17.01.2011 (planID 09045) og Haukås Nedre – område 
B/BK 1-4, vedtatt 20.04.2009 (planID 07012) som blir berørt av ny detaljregulering 
for Hatlebakken – Nedregård, panID 201734, inkludert alle senere planendringer, 
delplaner og tilhørende bestemmelser, oppheves.  
 
 

 

Saksopplysninger  

Det ble meldt oppstart på planarbeidet 27.10.2017. I utgangspunktet ble det bare 
meldt oppstart på gbnr. 45/5, men på grunn av merknader fra beboere langs Nedre 
Haukåsvegen ble planområdet utvidet. Planen fikk da to tiltakshavere ettersom 
kommunen ønsket å breddeutvide Nedre Haukåsvegen samtidig med at det ble lagt 
opp til ytterligere utbygging med denne vegen atkomstveg. Planområdet er ca. 31 
daa stort, og ligger ved Hatlebakken – Nedregård, sør for Elnesvågvegen ca. 225 
meter sørvest for rådhuset i Elnesvågen, se kart under. 

 

 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for konsentrert bebyggelse på et 
sentrumsnært areal i Elnesvågen. Målsettingen er å tilby et godt bo- og leveområde 
med god tilgang til sentrumsfunksjoner samtidig som man har nærhet til sjø- og 
friluftsområdene ned mot sjøen. Det legges opp til maksimalt 54 nye boenheter 
med konsentrert småhusbebyggelse. I følge forslag til reguleringsbestemmelser kan 
dette være både 2-, 3-, 4-, 5- og 6-mannsboliger, samt rekke-, kjede- og 
terrassehus.  

 



 

 

 

 

Det ble i forbindelse med offentlig ettersyn lagt opp til en breddeutvidelse av Nedre 
Haukåsvegen fra 4,5-5 meter til 6 meter.  

Kommunedirektøren har nå valgt å gå bort fra en slik breddeutvidelse. For å oppnå 
en forsvarlig bredde på vegen vil vegen i stedet bli utvidet til 5 meter, mens 
fortauet blir innskrenket til 1,5 meter. Slik vil man kunne legge til rette for en 
tilstrekkelig breddeutvidelse av Nedre Haukåsvegen uten å gå ut over dagens 
regulerte areal avsatt til trafikkformål og lekeareal, og dermed ikke ha behov for 
erverv av privat grunn. 

Den krappe og smale svingen i øst er foreslått utvidet og forskjøvet noe østover fra 
der den ligger i dag. Eksisterende plan med røde linjer: 

 



 

 

 

 

Planforslaget 

Forslag til detaljregulering er utarbeidet av Angvik Prosjektering AS og Hustadvika 
kommune. 

Det planforslaget som foreligger til behandling, består av:   

- Plankart i målestokk 1:2500, datert 06.01.2021, sist endret 11.03.2022.  

- Forslag til reguleringsbestemmelser, datert 11.03.2021, sist endret 
24.01.2022.  

- Planbeskrivelse, datert 06.01.2021, sist endret 11.03.2022 

Eiendomsforhold 

Hjemmelshavere i området er hovedsakelig gbnr. 45/5, 46/263, 46/15, 46/47 og 
46/33. I forbindelse med utvidelsen av Nedre Haukåsvegen vil følgende 
hjemmelshavere bli berørt; gbnr. 46/223 (Hustadvika kommune). 

I matrikkelen står OBOS Block Watne AS som grunneier på gbnr. 46/263, også på 
areal som er regulert med offentlig eierform. Dette opplyste også Block Watne om i 
forbindelse med offentlig ettersyn, jf. merknad datert 18.03.2021. 



 

 

Hustadvika kommune v/kommunalsjef Lage Lyche tok kontakt med OBOS Block 
Watne ved brev datert 25.06.2021 ettersom man ut fra denne merknaden kunne 
lese at OBOS Block Watne ikke vil avstå areal regulert med offentlig formål, og at 
vegen var og er å forstå som en blindveg der den avslutter i dag. 

Hustadvika kommune mener dette ikke er riktig all den tid Block Watne i sin egen 
planbeskrivelse for detaljregulering for Haukås Nedre vest fra 2014 under avsnittet 
Trafikkforhold på side 9 har skrevet følgende: «Det vil ved fremtidig videreføring av 
offentlig veg vestover bli aktuelt å endre kryssutformingen med f_Veg 1. Det er 
avsatt areal som annen veggrunn for å ivareta framtidig endret kryssutforming». 
Bakgrunnen for dette kravet er at krysset o_Veg (Nedre Haukåsvegen) og f_Veg1 
ikke har riktig geometrisk utforming. Hustadvika kommune har overtatt drift og 
vedlikehold av VA-anlegg. 

Med bakgrunn i merknaden fra OBOS Block Watne datert 18.03.2021 innkalte 
Hustadvika kommune OBOS Block Watne v/John Arne Lyngstad til møte 11.06.2021 
angående dialog om overtakelse av areal regulert til offentlig formål. Med på møtet 
var også Roy Tore Morsund i OBOS Block Watne, avd. Molde. Lyngstad gjorde det 
klart både i begynnelsen og slutten av møtet at OBOS Block Watne ikke gir tillatelse 
til atkomst over gbnr. 46/263 av andre enn de som har kjøpt bolig av OBOS Block 
Watne. Dette gjelder også areal regulert til offentlig formål. 

Kommunedirektøren minner om at en reguleringsplan skal avklare arealbruken og 
de rettslige rammene for hva som kan bestemmes av arealbruk følger av pbl §§ 12-
5, 12-6 og 12-7.  

Flere hensyn og interesser kan gjøre seg gjeldende ved samme type arealbruk, og 
de kan i noen tilfeller være motstridende. Det er opp til kommunestyret å avgjøre 
hvilke interesser og hensyn som veier tyngst, og hva som er den mest 
hensiktsmessige arealbruken for et område.  

Der gjennomføring av detaljreguleringen krever eiendomsrett eller bruksrett til en 
eiendom, og det ikke er mulig å inngå frivillig avtale med grunneier, vil 
gjennomføring av detaljreguleringen kreve ekspropriasjon. Med hjemmel i pbl § 16-
2 kan kommunen påstevne skjønn og gjennom ekspropriasjon få eiendomsrett eller 
bruksrett til privat grunn.  

Hustadvika kommune har som beskrevet over vært i dialog med OBOS Block Watne 
om overtakelse av areal regulert med offentlig eierform. Kommunedirektøren har 
forståelse for at økt trafikk vil oppleves som en ulempe, men viser til at arealbruken 
det legges opp til må være påregnelig ut ifra det som fremgår av kommuneplanens 
arealdel hvor området er avsatt til byggeområde, samt reguleringsplan for Haukås 
Nedre – område B/BK 1-4 og detaljregulering for Haukås Nedre vest som begge 
legger opp til en videreføring av Nedre Haukåsvegen vestover.  

Når Statens vegvesen i tillegg i sin merknad til melding om oppstart av planarbeidet 
skriver at direkteavkjøreselen fra fylkesveg 663 til eksisterende bolig på 
eiendommene gbnr. 45/5 og 46/15 og 47 skal reguleres bort og at det må fremmes 
som et rekkefølgekrav at disse skal stenges så snart ny veg er etablert, blir eneste 
atkomstveg til Hatlebakken – Nedregård fra øst via Nedre Haukåsvegen.  

Samtidig vet vi at kommunen har betalt for opparbeiding av en rundkjøring for å 
kunne byggemodne området avsatt til utbygging i kommuneplanens arealdel på 



 

 

sørsiden av fylkesvegen. Hustadvika kommune signaliserer med denne planen 
ønsket om å legge til rette for en utvikling av Elnesvågen sentrum på sørsiden av 
fylkesveg 663 og at dette vil medføre endringer med belastninger for noen 
grunneiere. Dette er likevel belastninger OBOS Block Watne selv har lagt opp til i 
egne planer øst for denne detaljreguleringen. 

 

Forhold til overordnede planer 

Området som planlegges regulert er i kommunedelplan for Fræna kommune 2015-
2027 avsatt til nåværende boligbebyggelse (B309). 

 
 
Planforslaget medfører en omdisponering av fulldyrka areal på ca. 16,4 daa, ca. 4,5 
daa lauvskog med høy bonitet og ca. 4,0 daa åpen fastmark/samferdselsareal.  

 

Gjeldende reguleringsplan 

Størstedelen av området er ikke tidligere regulert. Gbnr. 46/15 og 46/47 er regulert 
til frittliggende småhusbebyggelse i reguleringsplanen Elnesvågen sentrum sør, 
vedtatt 18.10.2004 (planID 03127). Nedre Haukåsevegen er regulert i 
reguleringsplanene Nedre Haukås vest, vedtatt 15.12.2014 (planID 11018), Haukås 
Nedre – område J1, vedtatt 17.01.2011 (planID 09045) og Haukås Nedre – område 
B/BK 1-4, vedtatt 20.04.2009 (planID 07012). 

 

Andre aktuelle saker i området: 

Det ble meldt oppstart på detaljregulering for Nedre Elnesvågevegen 02.07.2021. 
Hensikten med denne planen er å legge til rette for etablering av en ny 
vegforbindelse mellom Nedre Haukåsvegen og Falkenvegen. Planen er viktig for å 
legge til rette for fremtidig utvikling av Elnesvågen sentrum. 

Varslet planavgrensning: 



 

 

 

 

Innkomne merknader i forbindelse med offentlig ettersyn 

Planforslaget lå ute til offentlig ettersyn i perioden 12.02. – 29.03.2021. Det kom 
inn 16 merknader i forbindelse med høringen.  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune, datert 25.03.2021 
Møre og Romsdal fylkeskommune har følgende merknader til planen: 

 
Planfaglige merknader:  
Matjord er under sterkt press, også i Hustadvika kommune som er en stor 
landbrukskommune.  

Jordvern innebærer å sikre at den beste jorda fremdeles blir brukt til å dyrke mat 
og ikke omdisponert til andre formål. I nasjonal jordvernstrategi har Stortinget 
fastsatt et mål om at den årlige omdisponeringen av dyrka jord må være under 
4000 dekar.  

Fylkestinget vedtok ved behandling av landbruksmeldingen for Møre og Romsdal 
2017-2021 at den årlige omdisponeringen av dyrka jord i fylket ikke skal overstige 
200 dekar i 2021. 

Kommunen kan be utbygger om at matjorda på området skal ivaretas, og benyttes 
til oppdyrking av ei ny fulldyrka mark på dertil egnede areal. Kommunen og 
tiltakshaver kan gjøre seg kjent med veilederen «Jordmasser - fra problem til 
ressurs».  

Samferdsel: 
Merknaden knyttet til atkomst, støy og støv er imøtekommet og sikret gjennom 
rekkefølgebestemmelser. Planområdet er utsatt for trafikkstøy, og ligger i både rød 
og gul støysone.  

Merknad til sammenhengende fortau er ikke imøtekommet. Det blir argumentert 
med at det er urimelig for utbygger å måtte gjennomføre dette. Fylkeskommunen 



 

 

har forståelse for dette argumentet. Av hensyn til trygg skoleveg og sikkerhet for 
myke trafikanter er det likevel uheldig å legge til rette for et relativt stort boligfelt 
uten en sammenhengende løsning for gående og syklende. For å ivareta 
trafikksikkerheten bør det alternativt stilles rekkefølgekrav om at trygg kryssing av 
fylkesveg 663 skal være etablert før midlertidig brukstillatelse/ferdigattest. 
Etablering av gangfelt krever eget vedtak som må søkes om til Møre og Romsdal 
fylkeskommune.  

Før planen kan realiseres, må Møre og Romsdal fylkeskommune kontaktes for å 
avklare roller og ansvar knyttet til bygging langs fylkesvegen. Ved å opprette 
kontakt tidlig, vil man få avklart om det er tjenlig å inngå en gjennomføringsavtale 
som også kan inkludere trygg kryssing. 

Støy og støv 
Møre og Romsdal fylkeskommune vil påpeke at enkelte element fra støyrapporten 
ikke er tydelig nok fulgt opp i bestemmelsene.  

Støyrapporten sier blant annet at alle boligbygg vil få en stille side. Rapporten 
understreker at bygg A, B og C i planområdet må planlegges gjennomgående slik at 
alle boenheter får tilgang til den stille siden. Videre er det rådet til å etablere minst 
halvparten av soverommene mot stille side (gjelder bygg A, B og C). 
Planbestemmelsene bør fange opp dette. 

I tillegg bør det gå fram av bestemmelsene hvilken høyde støyskjermen skal ha.  

Konklusjon 
Møre og Romsdal fylkeskommune viser til merknadene ovenfor og ber om at de blir 
vurdert før endelig vedtak. 

Vurdering: 
Planfaglige merknader: 
I planbeskrivelsen kapittel 6.5 Landbruk-, natur- og 
ressursgrunnlaget/markslag/grunnforhold oppgir konsulenten at ca. 16,4 daa av 
arealet som reguleres til boliger er klassifisert som fulldyrket mark i AR5 uten at 
konsekvensene for dette er gjort rede for under kapittel 9 Konsekvensene av 
planforslaget. Møre og Romsdal fylkeskommune skriver derfor i sin merknad at 
kommunen bør vurdere om matjorda innenfor planområdet skal ivaretas da det ikke 
er gjort noen vurdering av dette i saken som ble lagt ut til offentlig ettersyn.  

At arealet er satt av til bolig i kommuneplanens arealdel vedtatt i desember 2014 
fritar ikke en vurdering av dette temaet. Merknaden fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune viser også det. Vi vet av erfaring at det stadig legges nye strategier 
og kommer strengere krav, og at det kan få konsekvenser for pågående 
planprosesser. Dette kommer veldig godt frem her ved at fylkeskommunen viser til 
Stortingets nasjonale jordvernstrategi om at den årlige omdisponeringen av dyrka 
jord må være under 4000 dekar i sin merknad datert 25.03.2021. Den 21. mai 2021 
la regjeringen frem en oppdatert jordvernstrategi for Stortinget som en viktig del av 
oppfølgingen av FNs bærekraftmål. Forslag til nytt nasjonalt mål er at maksimalt 
årlig omdisponering av dyrka jord skal være redusert til 3000 dekar innen 2025. 

Kommunene har en nøkkelrolle i oppfølging av jordvern og bærekraftmål ettersom 
det i hovedsak er de som vedtar planer knyttet til bruk og vern av areal og slik sett 
tar avgjørelser om arealbruk. Samtidig vet vi at hovedutvalg for teknisk, miljø og 



 

 

næring har fokus på omdisponering av dyrka mark og etterspør vurderinger som 
sier at vi ikke skal bygge ned matjord og at evt. omdisponering/nedbygging skal 
skje ved at man opparbeider erstatningsareal annet sted.  

Med bakgrunn i dette ble spørsmålet rundt ivaretakelse av matjord som 
fylkeskommunen etterspør videresendt til landbruksavdelingen i kommunen for en 
faglig vurdering.  

Landbruksavdelingen har gitt tilbakemelding om at det er et stadig økende krav til 
gjenbruk av matjord, og at det bør være mulig å finne aktuelle arealer for dette 
innenfor nærområdet, i samarbeid med entreprenører/utbyggere og 
landbruksforvaltninga. Det er derfor innarbeidet et rekkefølgekrav 9.13 som sier at 
det må foreligge en godkjent plan for etterbruk av matjord som fjernes innenfor 
planområdet før det gis byggetillatelse for tiltak på området. Det er også lagt til et 
punkt under fellesbestemmelsene, jf. 3.10 Plan for etterbruk av matjord som sier 
hvordan dette skal følges opp.  

Samferdsel: 
Det er lagt opp til sammenhengende løsning for gående og syklende via planlagt og 
eksisterende fortau langs Nedre Haukåsvegen. I tillegg er det stilt rekkefølgekrav 
om at o_SGS og o_SF1 skal være ferdigstilt før man kan åpne opp for passasje 
gjennom støyskjerm langs fylkesvegen, jf. reguleringsbestemmelse 9.6.  

Bestemmelse 9.9 sier at det skal foreligge en godkjent utbyggingsavtale med 
vegeier før man starter på opparbeidelse av støyreduserende tiltak og fortau langs 
Elnesvågvegen. 

Bestemmelse 9.8 sier at støyreduserende tiltak i samsvar med støyrapport skal 
opparbeides før første bolig på BKS3 eller BKS6 blir gitt brukstillatelse.  

Det er lagt inn rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelse 9.8 om at alle bygg skal ha 
tilgang til stille side og minst 50% av soverommene skal være mot stille side. Privat 
utomhusareal skal være på stille side. Stille side: Lden<55dB. Høyde på støyskjerm 
er også presisert i samme bestemmelse samtidig som det er vist i plankartet.  

 

Merknaden er imøtekommet. 

 

 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal, datert 22.03.2021 
Natur- og miljøvern: 
Naturmangfoldloven kapittel IV oppstiller et aktsomhetskrav og forbud mot 
spredning av fremmede arter i naturen. De ber om at det blir innarbeidet følgende i 
bestemmelse i fellesbestemmelsene: 

«Under anleggsarbeid eller annen virksomhet i planområdet skal det vises 
aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper og økosystemer». 

«Det skal ikke innføres eller spres fremmede eller skadelige arter ved opparbeidelse 
av anlegget og ved massehåndtering». 



 

 

Samfunnssikkerhet og klimatilpasning: 
Statsforvalteren minner om «Statlige planretningslinjer for klima- og 
energiplanlegging og klimatilpasning», og savner i ROS-analysen en tydeligere 
synliggjøring av vurderingene knyttet til hvordan hensynet til et klima i endring skal 
sikres i planområdet. Det er viktig at ROS-analysen inkluderer en vurdering av 
hvilke effekter klimaendringer vil gi, om planområdet er utsatt for klimaendringer, 
og vurdere konsekvensene klimaendring vil ha for planområdet og planlagte tiltak. 
Det bør legges vekt på gode, helhetlige løsninger og ivaretakelse av økosystem og 
arealbruk med verdi for klimatilpasning, som også kan medvirke til økt kvalitet i 
uteområdene. 

«Klimaprofil Møre og Romsdal» gir et kunnskapsgrunnlag for klimatilpasning i fylket. 
Miljødirektoratet har laget en veileder til hvordan planer kan ta hensyn til 
klimaendringen.  

Konklusjon: 
Statsforvalteren ber om at innspillene over blir tatt hensyn til og innarbeidet i 
plandokumentene før kommunen vedtar reguleringsplanen. 

 

Vurdering: 
Bestemmelser vedrørende aktsomhet for å unngå mulig skade på arter, naturtyper 
og økosystemer samt forbud mot spredning av fremmede arter er tatt inn i 
planbestemmelsene, jf. 3.3 Terrenginngrep.  

Det er gjort en vurdering av klimaendringer i planbeskrivelsen, kapittel 9.11 
Konsekvenser for teknisk infrastruktur.  

 

Merknaden er imøtekommet. 

 

 

Statens vegvesen, datert 01.03.2021 
Statens vegvesen sine innspill er imøtekommet med unntak av rekkefølgekrav til 
bygging av fortau langs fylkesveg 663 fram til rundkjøringen ved kommunehuset. 
Det blir argumentert med at det er urimelig for utbygger å måtte gjennomføre 
dette. For å sikre en trafikksikker løsning er det imidlertid stilt rekkefølgekrav om at 
o_SF2 innenfor planområdet skal bygges ut før BKS3 og BKS6 kan bygges ut, og 
det er regulert inn et gangfelt lengst øst i planområdet.  

Vegvesenet vil i den sammenheng påpeke at reguleringsplanen ikke kan gi 
bestemmelser om hvem som skal gjennomføre tiltaket, men stiller krav om at 
nødvendige infrastrukturtiltak skal være på plass før området kan bygges ut. De 
gjør oppmerksom på at et gangfelt i tillegg vil kreve vedtak etter skiltforskriften, og 
dersom dette skal være aktuelt må kriteriene for etablering av gangfelt være til 
stede. Det må i så fall utredes nærmere. Vegvesenet vil i utgangspunktet ikke 
tilråde et gangfelt her da de mener det vil være bedre å samle all kryssing i 
gangfeltet ved rundkjøringen i stedet for at man får to gangfelt som blir mindre 
brukt. I rundkjøringen vil også fartsnivået være lavest. 



 

 

Statens vegvesen vurderer det slik at fortauet langs fylkesveg 663 sammen med 
fortauet langs internvegen til være tiltak som sikrer fremkommelighet og 
trafikksikkerhet inn mot Elnesvågen sentrum. De ber derfor Hustadvika kommune 
vurdere utbyggingen innenfor dette området og tilgrensende området i øst samlet 
slik at man kan bygge helhetlige og sammenhengende løsninger. Dette kan 
eksempelvis være at boligbebyggelse innenfor planforslaget som nå er til høring 
ikke kan bygges ut før feltet i øst og at fortauet da kan bygges ut etappevis. En 
helhetlig utbygging må sikres gjennom rekkefølgekrav. 

Konklusjon: 

Statens vegvesen har ingen merknader til løsningene i reguleringsplanen, men ber 
om at nødvendige tilrettelegginger/tiltak er på plass før området kan bygges ut.  

 

Vurdering: 
Det er gangforbindelse via fortau og fotgjengeroverganger langs Nedre 
Haukåsvegen og Elnesvågvegen til stor bussholdeplass sør for ungdomsskolen.  

 

Merknaden er imøtekommet.  

 

 

Istad Nett AS, datert 11.03.2021 
Istad Nett AS gir generell informasjon vedrørende Istad Nett AS sine anlegg i 
området og kostnader i forbindelse med nyetablering. Samtidig orienteres det om at 
kostnader for flytting/omlegging av disse helt eller delvis må dekkes av utbygger. 
Istad Nett AS ber om å få tilsendt ferdig vedtatt reguleringsplan på SOSI-format.  

 

Vurdering: 

Merknaden tas til orientering. 

 

OBOS Block Watne, datert 18.03.2021 
1) Ved forrige utbygging av Nedre Haukås boligområde 2015-2018 fortsatte 

Block Watne utbyggingen av nytt boligfelt. Dette uavhengig av tidligere 
utbygging hvor Fræna/Hustadvika kommune og Block Watne hadde signert 
utbyggingsavtale datert 23.01.2010. Viser også til vedtak behandlet i 
kommunestyrevedtak i Fræna den 10.05.2010 hvor følgende ble vedtatt: 
«Hovedmålet med prosjektet, som er å sjå som eit trafikksikringstiltak, er å 
byggemodne Block Watne AS sitt bustadområde Haukås Nedre i Elnesvågen, 
og dette skal også gjenspeglast i omfanget av dette byggeprosjektet».  
 

2) På grunn av manglende interesse fra kommunen ble det tross flere 
forespørsler fra Block Watne sin side ikke vist interesse for å signere avtale 
med videre utbygging 2015-2018. Denne vegen 46/265 eies i dag av Obos 
Block Watne og det finnes ingen utbyggingsavtale eller driftsavtale med 



 

 

Hustadvika kommune. Vegen brukes kun til adkomst til boliger og 
vedlikeholdsansvaret ligger i dag hos Obos Block Watne AS avd. Molde. Etter 
flere forespørsler fra Sameiene langs vegen 46/263 er de klare til å ta over 
vedlikeholdsansvaret om Obos Block Watne gir klarsignal til dette. 
 
 

3) Som eier av vegen 46/263 viser Obos Block Watne til Vegloven og det vil ikke 
bli gitt tillatelse til adkomst over eiendommen av andre enn de som har kjøpt 
bolig av Obos Block Watne og naturlig besøk til disse eiendommene. 
 

4) Under planlegging og utbygging ble det planlagt og hensyntatt hvordan sikre 
og skape gode oppvekstvilkår for barn og unge ved minimal bilkjøring til 
eksisterende eiendommer. Det er langs hele vegen mange direkteatkomster 
og ved å omgjøre blindvegen til gjennomfartsveg vil det være farlig for 
beboerne og særlig barn som bor i området. Vegen var og er å forstå som en 
blindveg der den avslutter i dag. 
 
 

5) Ved videre forlengelse av vegen vil trafikken 5 dobles i anleggstiden og 3 
dobles i ettertid. 
 

 

 

Vurdering: 
1) Etablering av rundkjøringen må sees i sammenheng med utvikling og 

byggemodning av hele området avsatt til byggeområde i kommuneplan for 
Fræna 2003-2015, jf. kartutsnitt under. 

 

 
At rundkjøringen som trafikksikringstiltak ikke bare er tiltenkt Block Watne 
AS sitt boligområde Haukås Nedre i Elnesvågen underbygges av 
rundkjøringens kapasitet. Ut fra størrelsen må en gå ut ifra at den sørlige 



 

 

armen på rundkjøringen (Nedre Haukåsvegen) når det gjelder 
dimensjonerende årsdøgntrafikk ikke er mindre enn en ÅDT på 1000 all den 
tid armer vest/øst har en ÅDT på 6000. Trafikkøkningen det nye feltet vil 
bidra med vil dermed ikke være noe problem for kapasiteten på 
rundkjøringen.  

 
2) Kommunedirektøren kjenner ikke til hvilken prosess som har vært i tidligere 

Fræna kommune når det gjelder utbyggingsavtaler. Det er viktig å være klar 
over at gbnr. 46/263 er regulert til offentlig veg i Block Watne AS sin 
detaljregulering for Haukås Nedre vest, planID 11018. Det har også fra 
kommunens side vært signalisert at vegen skal videreføres ved en evt. videre 
utbygging i vest. Dette har da også Block Watne gjort rede for i egen plan. I 
planbeskrivelsen, under kapittelet om trafikkforhold, skriver Block Watne 
følgende: «Det vil ved framtidig vidareføring av offentleg veg vestover bli 
aktuelt å endre kryssutforminga med f_Veg 1. Det er avsett areal som anna 
veggrunn for å ivareta framtidig endra kryssutforming».  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
3) Kommunedirektøren merker seg at OBOS Block Watne ikke gir tillatelse til 

atkomst over gbnr. 46/263 av andre enn de som har kjøpt bolig av OBOS 
Block Watne. Dette gjelder også areal regulert til offentlig formål. Både 
kommuneplanens arealdel og de to foregående reguleringsplaner forutsetter 
bruk av vegen som offentlig. Dersom det ikke er mulig å bli enige, kan en 
godkjent reguleringsplan være et grunnlag for et tvangsinngrep i form av 
vedtak om ekspropriasjon.  
 

4) Det har aldri vært en intensjon om å gjøre Nedre Haukåsvegen om til en 
gjennomfartsvei, men intensjon om videreføring har ligget som prinsipp i 
begge Block Watne sine reguleringsplaner i øst - både reguleringsplan for 
HAUKÅS NEDRE – OMRÅDE B/BK 1-4, planID, trådt i kraft 20.04.2009 og 



 

 

detaljregulering for Haukås Nedre vest, planID 11018, trådt i kraft 
15.12.2014: 

 
Det er derfor urimelig å påstå at vegen var og er å forstå som en blindveg der 
den avslutter i dag. Det vises til pkt. 2 over hvor Block Watne viser til 
framtidig vidareføring av offentleg veg vestover i tilgrensende plan 
detaljregulering for Haukås Nedre vest. 

 
5) Kommunedirektøren har henvendt seg til Møre og Romsdal fylkeskommune 

om etablering av midlertidig avkjørsel langs fylkesveg 663 i forbindelse med 
utbyggingen av Hatlebakken – Nedregård. Møre og Romsdal fylkeskommune 
har gitt en forhåndsuttalelse der de sier at de vil kunne akseptere etablering 
av en ny avkjørsel på strekningen under forutsetning av at de tekniske 
kravene til utforming i avkjørsel blir oppfylt.  Avkjørsel skal være midlertidig i 
anleggsperioden og fysisk stengt.  
 
Når det gjelder trafikkøkning ved utbygd felt, er dette redegjort for i 
planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn: «En utbygging som planlagt vil 
føre til økt trafikk på Nedre Haukåsvegen. I gjennomsnitt kan man regne med 
3,5 bilturer pr. døgn pr. boenhet for det nye feltet. Det vil si en økning av 
ÅDT for Nedre Haukåsvegen med 190 når Hatlebakken Nedregård er ferdig 
utbygd».  I dag er 58 boenheter tilknyttet Nedre Haukåsvegen. Dette gir en 
ÅDT på 204 (58 x 3,5). Det er derfor ikke riktig slik Block Watne skriver at en 
videre forlengelse slik planforslaget legger opp til vil tredobles i ettertid. 
Trafikkøkningen er av en slik størrelsesorden at det heller ikke er snakk om 
noen fordobling.   
 

Merknaden er tatt til orientering. 

 

 

Barnas representant i plansaker i Hustadvika kommune, datert 23.03.2021 
Barnas representant i plansaker i Hustadvika kommune viser til at 
kommunedirektøren legger opp til en breddeutvidelse av Nedre Haukåsvegen i 



 

 

forbindelse med detaljregulering for Hatlebakken Nedregård. Dette for at vegen skal 
være i tråd med kommunes prinsipp om bredde på samleveg, som er seks meter. 

Det er uheldig om breddeutvidelsen går på bekostning av areal for allerede 
eksisterende og opparbeidet lekeplass for boligområdet Haukås nedre. Dersom 
breddeutvidelse går på bekostning av lekeplassen, må det settes opp avbøtende 
tiltak for å ivareta trafikksikkerheten for brukere av lekeplassen. Det må også sikres 
at tilkomst til lekeplassen er trygg, både fra nye og eksisterende boliger. 

 

Vurdering: 
Bakgrunnen for breddeutvidelsen var merknadene som kom inn fra beboerne langs 
Nedre Haukåsvegen ved melding om oppstart om at vegen er for smal slik den er 
regulert i dag og at de påpekte behov for en breddeutvidelse dersom ytterligere 
trafikk skulle kobles på denne vegen. I ettertid registrerer kommunedirektøren at 
forslaget føles som en for stor inngripen i den private eiendomsretten, og at ingen 
er villige til å avstå grunn med tanke på skissert løsning.   

Kommunedirektøren har derfor endret vegbredden fra seks til fem meter og 
bredden på fortau fra to til en og en halv meter langs Nedre Haukåsvegen. En 
bredde på fem meter er tilstrekkelig med tanke på bedring av trafikksituasjonen 
samt at bredden på fortauet tilfredsstiller håndbok N100 sitt krav til fortau i 
boliggater/boligveger, jf. krav 2.53.1 N100 Veg- og gateutforming.  

Planforslaget som nå legges fram til endelig godkjenning forholder seg arealmessig 
til gjeldene reguleringsplaner sine areal avsatt til trafikkformål bortsett fra i svingen 
i øst, og har lenger ikke behov for erverv av privat grunn for å oppnå en akseptabel 
breddeutvidelse. Behovet for areal i svingen i øst dekkes av kommunal grunn. 
Planen vil derfor heller ikke lenger gå på bekostning av lekeplassen som 
barnerepresentanten viser til i sin merknad.  

 

Merknaden er imøtekommet. 

 

 

Hustadvika MDG v/Øystein Settem Wold, datert 29.03.2021 
Miljøpartiet de Grønne Hustadvika ser positivt på nye sentrumsnære boliger, men 
mener at en omdisponering av fulldyrka jord på 16,4 dekar bør innebære at denne 
jorda blir flyttet og får en fornuftig etterbruk. 

En plan for flytting av matjord bør foreligge, med følgende: 
 Egnede områder å flytte jorda til, der produksjonspotensial må vurderes 
 Dybde på jorda som skal tas vekk 
 Metoder for å unngå forringelse av de ulike sjiktene og avrenning under 

flytting og graving. 
 Eventuell lagringsmetode. 

I et slikt prosjekt bør det inngå kompetanse på jordkvalitet og håndtering av 
jordmasser. 



 

 

 

Vurdering: 
Det fulgte ikke noen inngående vurdering om konsekvensene for dyrka mark i saken 
til offentlig ettersyn. I planbeskrivelsen står det at ca. 16.4 daa av arealet er 
klassifisert som fulldyrket mark i AR5 uten at konsekvensene er vurdert.  

Kommunedirektøren har bedt landbruksavdelingen om uttale når det gjelder 
spørsmålet om flytting av jord for fornuftig etterbruk, og om utbygger skal ta vare 
på matjorda i området slik at den kan benyttes til oppdyrking av ny fulldyrka mark 
på dertil egna areal.   

Landbruksavdelingen har gitt tilbakemelding om at det er et stadig økende krav til 
gjenbruk av matjord, og at det bør være mulig å finne aktuelle arealer for dette 
innenfor nærområdet, i samarbeid med entreprenører/utbyggere og 
landbruksforvaltninga. Det er derfor innarbeidet rekkefølgekrav 9.13 om at det må 
foreligge en godkjent plan for etterbruk av matjord som fjernes innenfor 
planområdet før det gis byggetillatelse for tiltak på området. Det er også lagt til et 
punkt under fellesbestemmelsene, jf. 3.10 Plan for etterbruk av matjord som sier 
hvordan dette skal følges opp. 

 

Merknaden er imøtekommet. 

 

 

Nedre Haukåsvegen 85 og 87 v/Bernt og Ingunn Åsbø og Kurt og Heidi 
Myren, datert 19.03.2021 
Åsbø og Myren ser positivt på at nye boligfelt blir lagt ut, men de er svært negative 
til at Nedre Haukåsvegen blir brukt, spesielt i anleggsperioden. Vegen er ikke 
dimensjonert for dette. Det er allerede problemer med trafikken fra de ca. 60 
boenhetene som benytter vegen i dag, vegen er smal og svingete, med 10 
avkjørsler med fra 1-12 boenheter. I tillegg turstien som går ned til havna. Noen av 
disse er svært uoversiktlig, spesielt på vinter med snøskavler. Første høyresvingen 
nedenfor rundkjøringa er så skarp og smal at to personbiler ikke kan møtes. De er 
også kjent med at Block Watne står som eier av de vestlige 100 m av vegen. Det er 
også to grøntarealer langs vegen, som barn bruker flittig, og som medfører kryssing 
av vegen. 

De vil på det sterkeste anmode om at feltet får en egen anleggsvei under utbygging 
av feltet. Alternativet blir en svært redusert livskvalitet for de 60 boenhetene som 
er tilknyttet vegen i dag, med støy og støv i 5 til 10 år.  

Behov for snødeponi, i vestenden av Nedre Haukåsvegen og de 12 boenhetene, 90 
til 112. Dette må man planlegge for. Da mener de at det ville vært fornuftig å 
planlegge grøntareal mellom eksisterende felt og nytt felt. 

Egen veg, permanent for feltet ville være å foretrukke. Da kunne fortauet 
videreføres mot øst, når feltet var ferdig utbygd. Da kunne Nedre Haukåsvegen 
være som den er, og mange millioner kroner spart i å utvide vegen. 

 



 

 

Vurdering: 
Møre og Romsdal fylkeskommune har som vegeier av fylkesveg 663 uttalt at de 
aksepterer etablering av avkjørsel til det nye feltet direkte fra fylkesvegen under 
anleggsperioden. Slik unngår man anleggstrafikk langs Nedre Haukåsvegen. 

Første høyresvingen nedenfor rundkjøringen er utvidet til fem meters bredde og 
flyttet noe østover. 

Kommunedirektøren merker seg at OBOS Block Watne ikke gir tillatelse til atkomst 
over gbnr. 46/263 av andre enn de som har kjøpt bolig av OBOS Block Watne. 
Dette gjelder også areal regulert til offentlig formål. Både kommuneplanens arealdel 
og de to foregående reguleringsplaner forutsetter bruk av vegen som offentlig. 
Dersom det ikke er mulig å bli enige, kan en godkjent reguleringsplan være et 
grunnlag for et tvangsinngrep i form av vedtak om ekspropriasjon.  

Lekeplassene er plassert etter Block Watne sine ønsker i detaljregulering for Haukås 
Nedre Vest. Videre er det viktig å være klar over at detaljreguleringen for Haukås 
Nedre vest legger opp til videreføring av Nedre Haukåsvegen vestover, slik at 
muligheten for økt trafikk var kjent da Haukås Nedre vest ble planlagt og utbygget. 
Som tiltakshaver har Block Watne lagt opp til to lekeplasser innenfor eget 
planområde slik at det er nærliggende å tro at det legges opp til at barn som bor på 
nedsiden av vegen kan benytte lekeplass f_Lek sør for Nedre Haukåsvegen, mens 
barn som bor på oversiden av vegen kan benytte lekeplass f_Lek ved K1. 

Block Watne har i sin plan lagt opp til å bruke lekeplassene til snødeponi, jf. 
Planbeskrivelse for detaljregulering for Haukås Nedre vest side 9: «Leikeplassane 
kan gi plass for snø opplag om vinteren». Arealet avsatt til annen veggrunn skal 
brukes til kryssutbedring, jf. planbeskrivelsen til Block Watne for samme plan; «Det 
vil ved framtidig vidareføring av offentleg veg vestover bli aktuelt å endre 
kryssutforminga med f_Veg 1. Det er avsett areal som anna veggrunn for å ivareta 
framtidig endra kryssutforming».  

Kommunedirektøren har valgt å gå bort fra en breddeutvidelse på 6 meter for Nedre 
Haukåsvegen. 

 

Merknaden er delvis imøtekommet.  

 

Sameiet Haukås Terrasse BK1-1, BK1-2 og BK 1-3 v/Elling Henøen, Lillian 
Løseth og Marthe Farstad, datert 22.03.2021 
Avkjørselen ved deres veg, SV4 er pr. dags dato vanskelig når det gjelder sikt 
nedover til høyre. Den er bratt og krapp, spesielt i vinterhalvåret. Overvannet 
renner nedover vegen og innover i krysset og avkjørselen som igjen omdannes til is 
som fører til vanskelige kjøreforhold spesielt når man kommer fra rundkjøringen og 
skal inn i «deres veg». Det er ikke ansvarlig å sette mer trafikk på Nedre 
Haukåsvegen pga. de farer dette vil medføre i anleggsfasen og senere. Det blir helt 
feil at Haukåsvegen som ikke på noen tidligere plan er blitt vist med forlengelse, 
men som en blindveg, nå skal forlenges og trafikkmengden mer enn dobles. 

Dette medfører av avkjørselen blir mye brattere og vanskeligere for de som skal 
kjøre ut på vegen og opp mot rundkjøringen både sommer og spesielt om vinteren. 



 

 

Vegen har en stigning på 11-12 % opp til rundkjøringen. Det ser også ut til at 
vegen kommer nærmere fellesgarasjene nedenfor avkjørselen.  

Slik som reguleringsplanen er, ser det ut for at avkjørselen kommer lenger til 
venstre og blir enda verre for dem. Vegen burde flyttes lengre mot høyre (sett 
nedenfra) slik at deres avkjørsel ikke blir så bratt og krapp. I tillegg burde det 
legges en renne med rist over i deres avkjørsel for å lede overfallsvannet nedover 
og for å unngå at overflatevannet renner inn i deres veg. 

 

Vurdering: 

Nedre Haukåsvegen forbi f_SV4 er breddeutvidet til fem meter samt flyttet noe 
østover. De røde linjene indikerer ny veiføring og nye siktlinjer: 

 

Det er satt rekkefølgekrav om utbedring av overvannshåndtering fra fylkesvegen og 
nedover Nedre Haukåsvegen, jf. pkt. 9.5 i bestemmelsene. Dette skal være 
ferdigstilt før det gis brukstillatelse/ferdigattest for boliger innenfor planområdet. 

Det er ikke riktig at Nedre Haukåsvegen ikke på noen tidligere plan er blitt vist med 
forlengelse. Nedre Haukåsvegen har i begge de to foregående reguleringsplaner 
vært forutsatt forlenget: 

 
1) Block Watne sin reguleringsplan for HAUKÅS NEDRE – OMRÅDE B/BK 1-4, 

planID 07012, trådt i kraft 20.04.2009 viser forlengelse av vegen vestover: 



 

 

  

 
2) Block Watne sin detaljregulering for Haukås Nedre vest, planID 11018, trådt i 

kraft 15.12.2014 sier at «Det vil ved framtidig vidareføring av offentleg veg 
vestover bli aktuelt å endre kryssutforminga med f_Veg 1. Det er avsett areal 
som anna veggrunn for å ivareta framtidig endra kryssutforming»: 

 

Trafikkmengden som Block Watne sine felt genererer ut fra sine to planer langs 
Nedre Haukåsvegen utgjør en ÅDT på til sammen 204 biler. Hatlebakken – 
Nedregård med sine maks. 54 boliger vil medføre en ÅDT på 189 biler. Det vil derfor 
heller ikke være riktig å hevde at den mer enn dobles. Nedre Haukåsvegen vil 
fortsatt være en blindveg.  

Så vidt kommunedirektøren bekjent, har dagens veg en stigning på 9,5%. Vegen er 
i revidert forslag flyttet lenger østover og dermed lenger unna garasjeanlegget.  

 



 

 

Merknaden er imøtekommet.  

 

 

Sameiet Haukås Terrasse BK 1-4 v/leder Mary Drågen Myhre, datert 
23.03.2021 

1) Det kreves at det etableres alternativ innkjørsel til anleggsområdet i hele 
byggeperioden. Dette må rekkefølgebestemmes! Sameiet krever at det 
etableres en midlertidig adkomstveg for anleggs- og byggevirksomhet i 
perioden med direkte adkomst vest for eksisterende byggefelt. Et prosjekt 
som dette vil avstedkomme omfattende transport inn/ut over flere år. Denne 
transporten skal IKKE gå gjennom boligfeltet. 

2) Eksisterende veg (Nedre Haukåsvegen) må eventuelt utvides. Men hvilke 
konsekvenser får en utvidelse til 6 m kjørebane, 2,1 m fortau og 1,5 meter 
grøft? Plener, beplantning og hager raseres og avstanden til noen boliger blir 
1,5 – 2,5 meter. Veiloven har noen grenser for minsteavstand fra bolig: «Når 
du bygger, skal minsteavstanden til midten av regulert kommunal vei som 
regel være 15 meter, og minsteavstanden til midten av regulert riksvei skal 
som regel være 50 meter». Sameiet Haukås Terrasse BK 1-4 kan både 
risikere at noen av boligene vil stå ulovlig plassert og risikere verdiforringelse 
av sine leiligheter, noe som kan avstedkomme søksmål. 

3) Pga. høydeforskjellen må det settes opp støttemur mellom grøft og 
grøntareal. Høyden på denne vil måtte bli mellom 1 og 2-3 meter. På mur 
over 1 meter må det settes opp gjerde på 1,25 m. Om dette blir akseptert av 
alle, er tvilsomt. 

4) Hvordan løses sameienes eiendom ut vedr. eventuell utvidelse av vegen. 

5) Det er mange avkjøringer (11?) i Nedre Haukåsvegen. Det er to lekeplasser 
på sørsiden av vegen og en oppe i boligfeltet. Barn vil erfaringsmessig leke 
både her og i veibaner. Fartsdempere må bygges og fartsgrensebegrensning 
må skiltes når/hvis dette blir en realitet og trafikken øker. Max. 30 km/t. 

6) I planomtalens pkt. 8.4 må det i alle tilfelle i 5. avsnitt stå at utvidelse av 
Nedre Haukåsvegen må være ferdigstilt før det gis midlertidig brukstillatelse 
til første bolig. Anleggsvegen MÅ bruks i hele anleggsperioden. 

 

Vurdering: 

1) Møre og Romsdal fylkeskommune har som vegeier av fylkesveg 663 uttalt at 
de aksepterer etablering av avkjørsel til det nye feltet direkte fra fylkesvegen 
under anleggsperioden. Slik unngår man anleggstrafikk langs Nedre 
Haukåsvegen. 

2) Kommunedirektøren har valgt å gå bort fra en breddeutvidelse på 6 meter for 
Nedre Haukåsvegen. For likevel å oppnå en forsvarlig bredde på vegen som 
samleveg, vil den i stedet bli utvidet til 5 meter, mens fortauet blir 
innskrenket til 1,5 meter. Slik vil man kunne legge til rette for en 



 

 

breddeutvidelse av Nedre Haukåsvegen uten å gå ut over dagens regulerte 
areal avsatt til trafikkformål og behov for erverv av privat grunn langs vegen 
er ikke lenger til stede.  

Sameiet viser til veglovens paragraf 29, andre ledd. Dersom man ser på 
veglovens § 29, første ledd, sier denne at det langs offentlig veg skal være 
byggegrenser fastsatt med hjemmel i denne loven [vegloven], dersom ikke 
annet følger av arealdel av kommuneplan eller reguleringsplan etter plan- og 
bygningsloven. Det vil si at en reguleringsplan med byggegrenser med 
mindre avstand enn veglovens § 29, andre ledd, går foran vegloven. Hvis 
vegloven § 29, andre ledd hadde vært premissgivende, hadde 
utbyggingsmuligheten for eksisterende felt vært sterkt redusert da mange av 
disse boligene ligger nærmere kommunal veg enn 15 meter og nærmere 
fylkesveg (tidligere riksveg) enn 50 meter. Dette er altså ikke tilfelle. 

 
3) Se vurdering pkt. 2 over. 

 
4) Se vurdering pkt. 2 over. 

 
 

5) Ved regulering av boligfelt og lekeplasser skal utbygger vise til hvilke boliger 
som skal knyttes til de forskjellige lekeplassene innenfor planområdet. 
Kommunedirektøren må da sørge for at det ikke legges opp til løsninger hvor 
barn må krysse trafikkerte veger for å komme seg til nærlekeplassen deres 
bolig er knyttet opp til. Av erfaring vet man at planer som legger opp til slike 
løsninger kan gi innsigelse, og derfor må unngås. I bestemmelsene 8.2 
Leikeplass/grøntareal i reguleringsplan for Haukås Nedre – område B/BK 1-4 
har Block Watne AS lagt opp til at områdene F3 og F5 skal opparbeides til 
lekeplass for småbarn, se kartutsnitt under.  

 

 
I bestemmelsene står det at F3 er felles for områdene BK1-1, BK1-2, BK1-3 
og BK1-4 og at F5 er felles for områdene BK2, BK3 og B4. Det vil si at barna 
som bor nord for Nedre Haukåsvegen ser henvist til lekeplassen nord for 
vegen, og barna som bor sør for Nedre Haukåsvegen er henvist til 
lekeplassen sør for vegen. Barna sør for vegen skal bruke fortauet for å 
komme seg til lekeplassen, mens barna nord for vegen ikke er eksponert for 
så mye trafikk ettersom boliger og lekeområde ikke grenser til Nedre 
Haukåsvegen.  



 

 

 
Når det gjelder detaljregulering for Haukås Nedre vest, har Block Watne i 
bestemmelsene 4.5 Leikeplass lagt opp til at de to lekeplassene f_Lek er 
felles for hele området, og skal opparbeides som lekeplass for små barn, se 
kartutsnitt under.  

  

 

 
I planbeskrivelsen side 10 under avsnittet Grøne interesser/barn sine 
interesser utdypes dette med at «lekeområder for barn og unge er fordelt på 
to steder. Disse områdene er plassert slik at alle boligene vil være i nærheten 
av lekeområdene». Med dette forstås at K1 og K2 knyttes til lekeplassen nord 
for Nedre Haukåsvegen, mens K3 og K4 knyttes til lekeplassen sør for Nedre 
Haukåsvegen.  
 
Søknad om fartsdempere og nedsatt fartsgrense må søkes om til Hustadvika 
kommune, Kommunalteknikk v/Stian Hustad. 
 

6) Kommunedirektøren har fått tilbakemelding fra kommunalteknikk at de kan 
starte på arbeidet med utvidelsen av Nedre Haukåsvegen så fort planen blir 
vedtatt i kommunestyret og værforholdene tillater det. Det vil derfor ikke 
være behov for å sette et strengere rekkefølgekrav enn det som lå ute til 
offentlig ettersyn. 
 
Bruk av anleggsvei; se pkt. 1. 

 

Merknaden er delvis imøtekommet. 

 



 

 

 

 

Beboerne i Nedre Haukåsvegen gbnr. 46/265 v/Kristine K. Lillebråten, Odd 
Eikrem, John A. Lyngstad og Grete Melbye Sæter, datert 25.03.2021 

1) Avstanden mellom 46/265 og Hatlebakken – Nedregård er kun bredden på en 
privat vei tilhørende 46/265. Avstanden fra eiendomsgrensen til 
byggegrensen i Hatlebakken – Nedregård må være minimum 8 meter for å 
legge til rette for grøntareal mellom eiendommene.   

2) Eiendommen 46/265 har et maks utbyggingsareal på 1150 m² som kan 
bebygges, hvorav 1102 m² allerede er bebygd. Sameiet har vedtatte planer 
om bygging av uteboder i maks størrelse med tanke på maksimum 
utbyggingsareal/utnyttelsesgrad. Det vil si at sameiet ikke har en eneste m² 
å miste/gi fra seg i denne reguleringen. I vedlegget (46/265 bilde), som er 
utsendt fra kommunen utgjør arealet som kommunen og utbygger forsøker å 
omregulere fra boligformål til vegformål ca. 100 m². Det er ikke mange år 
siden Nedre Haukåsvegen ble regulert og utbygd. Om det var aktuelt/planer 
om utvidelse av Nedre Haukåsvegen så burde kommunen tatt grep den 
gangen. Sameiet hevder derfor at det nå er et ulovlig forsøk på å endre fra 
blindveg til gjennomgangsveg. 

3) Med Nedre Haukåsvegens utvidelse til 6 meters bredde, 2,1 meter fortau og 
1,5 meters grøftegrunn på hver side så vil totalt bredde bli over 11 meter, 
plener og hager raseres og minste avstand fra bolig til vegformålet flere 
plasser blir fra 1,5 – 2,5 meter. Vegloven sier noe om minsteavstand fra bolig 
til kommunal veg. Dette betyr også at mange av boligene langs vegen i 
ettertid har blitt plassert ulovlig. Verdien på boligene vil bli vesentlig forringet 
og det varsles her om eventuelt søksmål. 

4) Om det vurderes å sette opp mur mellom veggrøft og grøntarealet så vil 
høyden på muren måtte bli over 1 meter og inntil 2 – 2,5 meter på det 
høyeste. På murer med høyde over 1 meter så sier forskriftene at det må 
være gjerde på 1,25 meter på toppen. Dette gjelder alle de 7 terrassehusene 
langs Nedre Haukåsvegen. Dette aksepteres ikke av beboerne. 

5) Reguleringen av Nedre Haukåsvegen fra rundkjøringen og ned forbi den 
første 4-bilsgarasjen på 46/236 må betegnes som vesentlig inngrep i trafikale 
forhold, da vegen mot all fornuft er regulert inn til garasjehjørnet og seks 
meter inn i privat veg! Hva med sikt og stigningsforhold som vil endre seg til 
det verre i denne avkjørselen. De som kjører denne vegen hver dag kan ikke 
akseptere at krysset gjøres enda farligere enn tidligere. Vegen/svingen må 
uavhengig av eventuell utbygging derfor flyttes østover med tanke på 
kommunens planer om vegføring mot sentrum ifølge allerede opparbeidet 
avkjørsel mot øst. 

6) Dessuten viser Sameiet til planbestemmelsen hvor det sies at det vil bli 
vurdert om man kan etablere en egen anleggsvei i forbindelse med 
utbyggingen av området. Dette kan ikke bare vurderes, men det MÅ stå i 
rekkefølgebestemmelsene at før noe som helst utbygging kan starte må det 



 

 

være etablert anleggsvei fra Hatlebakken – Nedregård og direkte opp på 
fylkesvegensom i reguleringsplanen. 

7) I planomtalen pkt. 8.4 må det i alle tilfelle i 5. avsnitt stå at utvidelse av 
Nedre Haukåsvegen må være ferdigstilt før det kan gis midlertidig 
brukstillatelse til første bolig. I tillegg så må anleggsvegen brukes i hele 
anleggstiden. Dette kan ikke skje gjennom Nedre Haukåsvegen. 
Erfaringsmessig så vil anleggsperioden pågå i 6-7 år og hva med all trafikk av 
anleggsmaskiner og lastebiler som eventuelt kjører i området med støv fra 
jord, grus og giftige gasser fra eksosen. Dette vil de ikke akseptere og vil i så 
fall anke saken til Statsforvalteren.  

8) Det er to lekeplasser på sørsiden av Nedre Haukåsvegen og en lenger oppe i 
boligfeltet. Barn ser ikke etter grenser mellom offentlige lekeplasser hvor de 
kan leke eller ikke. De ferdes fra den ene lekeplassen til den andre, de 
krysser vegen og økende trafikk med biler og lastebiler vil være direkte farlig. 
I tillegg så er det 11 avkjørsler langs vegen. Sameiet etterlyser hvem som 
taler barnas sak i denne reguleringsplanen i så henseende når det gjelder at 
det eksisterende feltet er risikofylt. 

9) Store støy- og støvplager i 6-7 år på grunn av tung anleggstrafikk vil 
ødelegge trivselen med å bo i Nedre Haukås vest og effekten av den 
balanserte ventilasjonen vil stoppe opp og hver enkelt bolig vil måtte bytte til 
nytt anlegg kostnadsberegnet til ca. kr. 40 000,-. De ber med denne 
merknaden at både anleggsvegen og senere atkomstveg bygges vestover fra 
Hatlebakken – Nedregård. 

 

Vurdering: 

1) Plan- og bygningslovens § 29-4 regulerer blant annet avstand til nabogrense. 
Kravet er at byggverk skal ha en avstand fra nabogrense ikke under 4 meter. 
Planforslaget har regulert inn en byggegrense på fire meter til gbnr. 46/265. 
Det er også lagt opp til minimum 8 meter mellom bygg. Planforslaget 
tilfredsstiller slik kravet om avstand i plan- og bygningsloven. Avstand fra 
nabogrense til nærmeste bygg på gbnr. 46/265 er 7,5 meter. Mellom gbnr. 
46/265 og 45/5 ligger gbnr. 46/262 med en bredde på 1 meter regulert til 
annet uteoppholdsareal.  

Det er ikke krav om at det skal være et grøntareal mellom eiendommer som 
reguleres til utbygging. Dersom vi ser på de to reguleringsplanene øst for 
Hatlebakken – Nedregård, ser vi at utbyggingsområdene for disse to planene 
grenser til hverandre uten verken veg eller grøntareal som buffer, jf. 
kartutsnitt under. Den grønne linja er eiendomsgrensen og sammenfaller med 
den tykke, stiplete linjen som viser grensen mellom de to reguleringsplanene.  



 

 

 

 

Kravet om byggverk sin avstand til nabogrense er som nevnt over fire meter. 
Dette kravet innfris i detaljregulering for Haukås Nedre vest (gbnr. 46/265) 
sin del, mens det for reguleringsplan for Haukås Nedre område B/BK 1-4 
(gbnr. 46/234) er nærmere enn 4 meter, ca. 2,3 meter.  

2) Kommunedirektøren har valgt å gå bort fra en breddeutvidelse på 6 meter for 
Nedre Haukåsvegen. For å oppnå en forsvarlig bredde på vegen vil vegen i 
stedet bli utvidet til 5 meter, mens fortauet blir innskrenket til 1,5 meter. Slik 
vil man kunne legge til rette for en breddeutvidelse av Nedre Haukåsvegen 
uten å gå ut over dagens regulerte areal avsatt til trafikkformål og behov for 
erverv av privat grunn langs vegen er ikke lenger til stede. Det er kommunen 
og ikke utbygger som legger opp til en breddeutvidelse. Bakgrunnen for dette 
er merknadene som kom inn fra beboerne langs Nedre Haukåsvegen ved 
melding om oppstart om at vegen er for smal slik den er regulert i dag og at 
de påpekte behov for en breddeutvidelse dersom ytterligere trafikk skulle 
kobles på vegen. Kommunedirektøren tar beboerne i området på alvor og 
utvider vegen tilstrekkelig til at en utvidet bruk kan aksepteres uten behov 
for ytterligere areal. Justeringen tilfredsstiller håndbok N100 sitt krav til 
fortau i boliggater/boligveger, jf. krav 2.53.1 N100 Veg- og gateutforming. 

Det legges heller ikke opp til å endre Nedre Haukåsvegen fra blindveg til en 
gjennomgangsveg slik sameiet skriver, det er snakk om en forlengelse av 
blindvegen, slik  
detaljregulering for Haukås Nedre vest legger opp til. Den vil fortsatt være en 
blindveg etter at Hatlebakken – Nedregård er ferdig utbygd. De to foregående 
reguleringsplanene langs Nedre Haukåsvegen har begge lagt opp til en 
videreføring av vegen vestover, jf. kommunedirektørens vurdering av 
merknad fra BK1-1, BK1-2 og BK 1-3 v/Elling Henøen Lillian Løseth og Marthe 
Farstad, datert 22.03.2021, pkt. 5.  

Bakgrunnen for at breddeutvidelse er et tema nå, er at man har fått mange 
merknader som omhandler bredden på vegen i forbindelse med denne 
planprosessen. Tilbakemeldingen fra beboerne i området er klar: skal mer 



 

 

trafikk koples på, må vegen utvides. Selv om det er lagt opp til en for smal 
veg i starten, skal man ikke fortsette å gjøre samme feilen og la den 
forplante seg videre vestover. Kommunedirektøren ønsker å rydde opp i 
dette. Ved regulering av detaljregulering for Haukås Nedre vest krevde da 
også kommunen en bredde på fem meter på samlevegen, i motsetning til 4,5 
meter på planen i øst da kommuneplanen legger opp til ytterligere utbygging 
vestover.   

Omregulering en lovlig planprosess jf. pbl. § 12-3, første ledd: 
«Detaljregulering brukes for å følge opp kommuneplanens arealdel og 
eventuelt etter krav fastsatt i en vedtatt områderegulering. Detaljregulering 
kan skje som utfylling eller endring av vedtatt reguleringsplan». 

3) Sameiet viser til veglovens paragraf 29, andre ledd, jf. merknad over. 
Dersom man ser på veglovens § 29, første ledd, sier denne at det langs 
offentlig veg skal være byggegrenser fastsatt med hjemmel i denne loven 
[vegloven], dersom ikke annet følger av arealdel av kommuneplan eller 
reguleringsplan etter plan- og bygningsloven. Det vil si at en reguleringsplan 
med byggegrenser med mindre avstand enn veglovens § 29, andre ledd, går 
foran vegloven.  

Hvis vegloven § 29, andre ledd hadde vært premissgivende, hadde 
utbyggingsmuligheten for eksisterende felt vært sterkt redusert da mange av 
disse boligene ligger nærmere kommunal veg enn 15 meter og nærmere 
fylkesveg (tidligere riksveg) enn 50 meter. 

Kommunedirektøren har gått bort fra en breddeutvidelse av Nedre 
Haukåsvegen på seks meter etter tilbakemelding fra beboerne i området. Det 
er ikke lenger behov for ytterligere areal til veg enn det som er regulert i 
gjeldende reguleringsplaner. 

 

4) Se vurdering pkt. 2 over. 

 

5) Vegen er nå foreslått utvidet og flyttet noe østover fra der den er regulert og 
opparbeidet i dag. Kommunedirektøren mener dette er et godt grep som 
bedrer den trafikale situasjonen i området. De røde linjene indikerer ny 
veiføring og nye siktlinjer: 



 

 

 

 

6) Møre og Romsdal fylkeskommune har som vegeier av fylkesveg 663 kommet 
med en forhåndsuttalelse som veimyndighet. De gjør oppmerksom på at 
andre fagområder i fylkeskommunen kan ha merknader en midlertidig 
etablering av avkjørsel til det nye feltet direkte fra fylkesvegen i 
anleggsperioden og fysisk stengt utenom normal arbeidstid. Med bakgrunn i 
dette kan ikke kommunedirektøren innlemme midlertidig etablering av 
avkjørsel i reguleringsbestemmelsene, men noterer seg fylkeskommunen 
stiller seg positiv til en midlertidig anleggsvei. Møre og Romsdal 
fylkeskommune ber tiltakshaver stille en rekke vilkår for midlertidig 
dispensasjon, jf. brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune datert 23.06.2021 
(ligger vedlagt saken). Man kan ikke sette bestemmelser om å søke 
midlertidig dispensasjon i en reguleringsplan. Dette krever en egen prosess.  

 

7) Kommunedirektøren har fått tilbakemelding fra kommunalteknikk at de kan 
starte på arbeidet med utvidelsen av Nedre Haukåsvegen så fort planen blir 
vedtatt i kommunestyret og værforholdene tillater det. Det vil derfor ikke 
være behov for å sette et strengere rekkefølgekrav enn det som lå ute til 
offentlig ettersyn. 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune skriver i forhåndsuttalelsen at de kan 
akseptere etablering av en ny avkjørsel på strekningen under forutsetning av 
at de tekniske kravene til utforming i avkjørsel blir oppfylt og at den er fysisk 
stengt utenom normal arbeidstid. Ut fra dette svaret ser vi at det vil være 
mulig å bruke midlertidig avkjørsel så lenge utbyggingen pågår, under 
bestemte vilkår.  

 

8) I utgangspunktet mener kommunedirektøren at utbygger bør sørge for å 
sikre barns interesser i eget planforslag da dette henger nøye sammen med 



 

 

et godt bomiljø for alle.  Allikevel er det kommunens ansvar for at all plan- og 
byggesaksbehandling ivaretar hensynet til barn og unges behov for gode 
oppvekstvilkår og nærmiljø. Det er kommunens ansvar uavhengig av hvem 
som initierer og utfører planleggingen, jf. rundskriv T-2/08 Om barn og 
planlegging.  

Dersom et planforslag ikke tilfredsstiller kravene til gode oppvekstvilkår og 
nærmiljø, og ikke forholder seg til bestemmelsene og retningslinjene gitt i 
kommuneplanens arealdel som omhandler dette, sender kommunedirektøren 
planforslaget tilbake til tiltakshaver for korrigering. Det er ikke uvanlig at 
utbyggere ikke oppfyller kommunens krav eller nedprioriterer gode lekeareal 
til fordel for utbyggingsareal. 

Som en sikkerhetsventil har man offentlig ettersyn. Da sendes planforslaget 
på høring til både fylkeskommunen, som har innsigelseskompetanse i 
plansaker som omhandler barn- og unges interesser og til barn- og unges 
representant. Alle kommuner skal etter pbl. § 3-3, 3. ledd ha en særskilt 
ordning for å ivareta barn og unges interesser i plan- og 
byggesaksbehandlingen. Barn og unges representant skal være barn og 
unges talerør og delta i utarbeidelsen av planer for å se til at deres interesser 
blir sikret i plan- og byggesaksbehandlingen.  

Både reguleringsplan for Haukås Nedre – område B/BK 1-4 og 
detaljregulering for Haukås Nedre vest ble sendt til både Møre og Romsdal 
fylkeskommune og barn og unges representant. Barn og unges representant 
hadde ingen merknader til de to planforslagene, mens Møre og Romsdal 
fylkeskommune i sin merknad til Haukås Nedre vest skrev følgende når det 
gjelder deres ansvarsområde barn og unge; 

«Planforslaget har sett av leikeareal tilsvarande 25 m² pr. bueining. Dette er 
nokså knapt, og leikeområdet i nord synest marginalt i forhold til at areal 
smalare enn 10 m ikkje skal reknast med, jf. rettleiing til rikspolitiske 
retningslinjer for barn og planlegging. Vi rår til at det nordlege arealet blir 
utvida noko mot aust for å sikre tilfredsstillande nærleiketilbod etter 
retningslinjnene. 

Tilgrensande regulert område i aust (Haukås nedre – område B/BK 1-4) har 
også nærleiketilbod, men ingen av planområda har område av storleik som 
kan representere kvartalsleikeplass (tilrådd minimum 1500 m²). Behovet for 
ein slik kvartalsleikeplass byrjar no å melde seg på nedre Haukås, og 
utbygginga som skjer no kan difor legge føringar for utbygging mot vest. 
Samstundes er det regulert forholdsvis store friluftsområde sør for 
bustadområda, som gir eit tilbod for uteopphald i dag, og der det også bør 
vere rom for å etablere eit større opparbeidd område». 

Merknaden fra Møre og Romsdal fylkeskommune førte til at bredden på 
lekearealet ble justert med en meter østover slik at den fikk en bredde på ca. 
11 meter. Behovet for kvartalslekeplass ble ikke svart ut i detaljregulering for 
Haukås Nedre vest. Detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård derimot, 
har lagt inn en kvartalslekeplass på 1500 m². Hverken Møre og Romsdal 
fylkeskommune eller kommunens representant for barn og unge hadde 



 

 

merknad til risiko ved lekeplassene. Dette med bakgrunn i plasseringene av 
lekeplasser på samme side som boligene slik bestemmelsene i disse planene 
legger opp til.  

9) Se vurdering pkt. 7 over. 

Kommunedirektøren minner igjen om at detaljregulering for Haukås Nedre 
Vest la opp til en videreføring vestover slik at en mulig fremtidig utbygging i 
vest var kjent både på planleggings-, prosjekterings- og utbyggingsstadiet av 
boligområdet Haukås Nedre vest.  

 

Merknaden er delvis imøtekommet.  

 

Randulf og Anne Haukås (gbnr. 46/10 og 46/214), datert 23.03.2021 
Det var Haukås som fikk Fræna kommune med på å regulere 46/10 til boligfelt. I 
første utkast fra kommunen var vegen 4 m bred og gangveg 2,5 m. Etter flere 
møter fikk han kommunen til å endre dette til 4,5 m veg og 2 m gangvei. 

Block Watne og fam. Havnes med gardsnr. 46/16 fikk henge seg på som 
blindpassasjer, og vegen ble utvidet vestover, og det er avsatt en innkjøring fra øst, 
så Haukås mener det nå er nok trafikk i boligfeltet. 

Nå vil også gård 45/5 og Dale Bruk bruke vegen til nytt boligfelt vest for Haukås og 
utvide enda en gang vestover. Det kan de ikke godta. 

Hvor mange skal henge seg på, før kommunen må få andre avkjørsler? Nå må feltet 
få en veg på vestsiden av feltet og tenke fremover for det blir sikkert flere vestover 
som ønsker seg veg. Selsbakk og båthavn kunne allerede blitt kuttet vekk og laget 
en felles avkjøring. 

Det er kommunen som må ta ansvaret for trafikken og tegne en ende på bilvegen i 
dette feltet, før en utvider med nytt boligfelt. 

Hvis noen av etatene er redd for at det blir for mange på vestsiden bør man heller 
koble vekk en av avkjørslene til sjukeheimen og båthavnen. 

Om det er Statens vegvesen, fylkeskommunen eller Hustadvika så er det lov eller 
plikt til å fordele trafikken fra nye boligfelt vestover, skal det bare klatte på gård for 
gård uten tanke for trafikk i eksisterende boligfelt blir det farlig å bo her. 

Lekeplassen ligger rett ved vegen, og det må monteres fartsdumper og nedsatt 
fartsgrense. 

 

Vurdering: 
For å kunne byggemodne området avsatt til boligbebyggelse på sørsiden av 
Elnesvågvegen i kommuneplanens arealdel satte Statens vegvesen krav om 
rekkefølgebestemmelse om opparbeidelse av rundkjøring ved krysset fylkesveg 663 
ved rådhuset. 

Rundkjøringen som trafikksikringstiltak har en kapasitet i årsdøgntrafikk på en ÅDT 
på 1000 eller mer all den tid armer vest/øst har en ÅDT på 6000. En rundkjøring er 



 

 

en såpass dyr investering at man må forvente å kunne knytte på mer enn ett eller 
to små boligfelt til dette sikringstiltaket.  

Så har da også de to foregående reguleringsplanene begge lagt opp til videreføring 
av vegen vestover, jf. kommunedirektørens vurdering av merknaden fra BK 1-1, BK 
1-2 og BK1-3 v/Elling Henøen Lillian Løseth og Marthe Farstad lenger opp. 
Tilgrensende plan, detaljregulering for Haukås Nedre vest, legger til rette for en 
videreføring av vegen vestover som detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård 
nå knytter seg på.  

Avkjørslene til sjukeheimen og båthavnen vil evt. bli vurdert i en ny reguleringsplan 
for Elnesvågen sentrum. 

Spørsmålet om hvorvidt vegen skal videreføres ytterligere vestover etter 
Hatlebakken - Nedregård er sendt over til kommuneplanleggeren som må vurdere 
og avklare dette spørsmålet i overordnet plan. Dette vil bli føringer som evt. 
framtidige reguleringer må forholde seg til. 

Søknad om fartsdempere og nedsatt fartsgrense må søkes om til Hustadvika 
kommune, Kommunalteknikk v/Stian Hustad. 

 

Merknaden er tatt til orientering. 

 

 

Fellesuttale datert 24. og 26. mars fra 

 Nedre Haukåsvegen 67 og 69  

 Nedre Haukåsvegen 71  

 Nedre Haukåsvegen 52  

 Nedre Haukåsvegen 29 

 Nedre Haukåsvegen 31 

 Nedre Haukåsvegen 33 

 Nedre Haukåsvegen 35 

 Nedre Haukåsvegen 37 

 Nedre Haukåsvegen 39 

 Nedre Haukåsvegen 41 

 Nedre Haukåsvegen 43 

Beboerne her har følgende merknader til gjeldende planforslag: 

1) Vesentlig endring av trafikale forhold og trafikkbilde. Fra blindveg med 
begrenset trafikk til minst dobling av trafikale forhold. Trafikale forhold 
endres betydelig. 



 

 

2) Nedre Haukåsvegen regulert og bygd som atkomstveg og blindveg, med 
fartsgrense 30 km/t, og begrenset ÅDT. Anbefalt lengde på 250 meter for 
blindveger. 

3) Uavklarte og lite tilrådelige trafikale løsninger. 

4) Trafikale forhold vurdert opp mot eksisterende i form av forurensning, støv, 
støy og lydbilde for eksisterende bebyggelse. I tillegg skitt, støv og støy og 
barns sikkerhet under anleggsperioden som mulig vil pågå over mange år.  

5) Mange avkjørsler. Veien er i dag dimensjonert og bygd som en blindveg. 

6) 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 blindveg. 2 store lekeplassområder ligger på etablerte områder på 
sørsiden av Nedre Haukåsvegen. Det vil derfor si at største delen av barna 
må krysse for å komme til lekeplassene. 

7) Barns lek og opphold i eksisterende gatemiljø med blindvei, ifht. evt. nye 
forhold med dobling av trafikkbelastningen. 

8) Forringelse av boligområdet, som blindgate og stille og rolig gatemiljø med 
begrenset trafikk. 

9) Utnyttelse av eiendom. Utnyttelsesgrad. 

10) Dagens beboere er tidligere informert om at kommunen ikke har ville 
uttalt seg om Haukåsvegens fremtidige utnyttelse, og at det så langt har 
vært regulert som blindveg. 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 vegen. 
De er derfor ikke i tvil om veiens tenkte bruk, utnyttelse og begrensning.  

11) De ønsker å presisere ett gjeldende planforslag, for bruk av regulert 
adkomst Veg2 ved B1, direkte fra Elnesvågvegen/ fv 663, og til Hatlebakken-
Nedregård. 

12) Manglende konsekvensutredning der eksisterende boligområde ikke er 
tatt med i vurderingen. 

13) Kommunens og Statens vegvesen /M og R Fylke sin mulighet for å få 
gjennomført og fortsettelse av «miljøgaten av sentrum» samt ivareta mjuke 
trafikanter på sørsiden av og langs Elnesvågvegen 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. Målsettingen er å tilby et godt bo- og leveområde 
med god tilgang til sentrumsfunksjoner samtidig som man har nærhet til sjø- og 
friluftsområdene ned mot sjøen. 

Planforslagets fremstilling og kommentarer 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 de sterkt imot, og de vil 
ikke kunne tillate noe form for utvidet bruk av vegen, utover det som pr i dager 
regulert og bebygd. De varsler har at de 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 dem, og de synes derfor det er vanskelig å se for 
seg alle de omfattende endringer som planforslaget legger opp til, og få gjort en 
god og skikkelig vurdering som ganger alle enheter i deres sameie på best mulig 
måte. Det er også vanskelig for dem å se hvilke totale konsekvenser dette vil få for 
dem, og området under ett, sett i forhold til eksisterende området vurdert opp mot 
nytt planforslag.  

Det de kan se, er at planforslaget legger opp til det de anser som meget vesentlig 
innvirkning på deres eiendom og nærmiljø i negativ retning. Dette er forhold de ikke 
kan akseptere og godkjenne uten videre, og som de vurderer som verdiforringelse 
av sine eiendommer.  

De vil heller ikke tillate frivillig arealoverføring til veiformål, slik planforslaget legger 
opp til. De vil derfor i denne sammenheng varsle om at de ikke vil akseptere 
ekspropriasjon av deler av sin eiendom. 

De er av den totale oppfatning at kommunens saksbehandling av saken, fullt og helt 
har tatt parti i forslagsstiller 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 
er nevnt i denne merknaden, er forhold som påvirker den enkelte berørte eiendom i 
vesentlig grad. 

Planforslaget legger opp til det de anser som meget vesentlige inngrep på den 
enkelte eiendom og boenhet som ligger langs Nedre Haukåsvegen, og som derav 
blir direkte berørt. Her kan de nevnte endring av eiendomsforhold som påvirker 
eiendommenes utnyttelsesgrad, vesentlig trafikkbelastning som påvirker 
trafikkbildet vesentlig i forhold til dagens situasjon, veiareal som blir plassert 
nærmere og tett inntil uteoppholdsplasser til mange av boenhetene med uteplass 
rett mot veien, soverom som er rettet mot veien, boligens luftinntak som er rettet 
mot veien, siktlinjer som blir brutt ved flere av avkjørslene, bygningskonstruksjoner 
som vil komme ureglementert nært «ny vei», forurensningskilder som støy og støv, 
samt kommunens samlede vurdering av saken, til det beste for den enkelte beboer i 



 

 

området, og til det beste for kommunens innbyggere. De 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 de IKKE kan akseptere, og vurderer 
rettslig oppfølging av. 

Når det gjelder trafikale forhold så kan de 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. De er 
også kjent med at utforming av boligområdet er utformet med bakgrunn i at Nedre 
Haukåsvegen er tenkt og planlagt som type blindveg. Derav alle uteoppholdsarealer 
planlagt mot sør. De fleste av boenhetene har heller ingen annen mulighet for 
plassering av slikt uteoppholdsareal.  

Nedre Haukåsvegen er pr i dag belastet med en trafikkmengde på ca. 122 
bilenheter, jf. reguleringsplanen. 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, altså tilsvarende ÅDT 1000. 

Nedre Haukåsvegen er pr i dag ca. 250 + 80 meter lang. Jf. Håndbok 017 Veg- og 
gateutforming, så er det anbefalt at adkomstveger i boligområder bør utformes som 
blindveg. Blindveier bør ikke være lengre enn 250 meter. Atkomstveier i 
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 
de kjent med at er på grunn av at siste del av Nedre Haukåsvegen som ligger under 
Haukås Nedre vest, er utformet som blindvei, med snuhammer. 

I planforslaget pkt. 8.2.2 samferdselsanlegg 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 tilgrensende 
eiendommene. Flere av eiendommene har direkteavkjørsler. Noen har også garasje 
plassert ganske nærme veien. Slike forhold vanskeliggjør gode trafikale løsninger og 
vanskeligheter med godt trafikkbilde.  

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. De 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 alle nybygg.  

Slik de leser vedlagt reguleringsplankart, så er forholdet vedrørende siktlinje brutt i 
flere sammenhenger ved flere av eiendommene. Dette mener de er alvorlige brudd 
på trafikksikkerheten. 

Når det gjelder forhold vedrørende støy og støv og det generelle lydbildet, så er det 
etter det de kan se, ikke gjort vurderinger av disse i planforslaget. De 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 krevet langs Elnesvågvegen. De krever 
tilsvarende at støv blir vurdert i henhold til T-1520. 

Alle boenheter på deres eiendom har luftinntak mot nord og derav mot veien. Det er 
krav om at slike rom skal ha maks støy ved fasade, og inne på soverom. De ber om 
at dette er forhold som blir dokumentert, samt eventuelle kostnader ved 
nødvendige byggtekniske tiltak, blir bekostet av utbygger/planforslagstiller.  

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

Når det gjelder lekeplassområder, så klarer de ikke å se at planforslaget legger opp 
til type kompensasjon for omregulering av lekeplassareal til veiformål, eller at det 
er gjort type trafikksikkerhetstiltak, eller støv- og støyvurderinger og evt tiltak ved 
disse områdene. Dette er det krav om i gjeldende lovverk. 

Omregulering av slike lekeplasser, er i strid mot Rikspolitiske retningslinjer for barn 
og planlegging. 

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 lekeplassområdet 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 området 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 
endring av trafikksikkerhets bildet ifht lekeplassområdene. Dette er forhold som må 
og skal vurderes ved planleggingen. 

De blir betydelig betenkt og bekymret med den saksbehandlingen saken har fått, og 
reguleringsplanforslagets fremstilling, og som sagt så er de 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 forslagsstiller pliktig til å vurdere. 

I saksframstillingen/planomtalen, kommer det fram av pkt 7 Utredning i samsvar 
med forskrift om konsekvensutredninger; ikke aktuelt. Arealet er avsatt til 
nåværende boligområde i kommunedelplan for Fræna. Dette stiller de som 
eksisterende beboere i Nedre Haukåsvegen, og naboer til planforslaget, særdeles 
uforstående og spørrende til, da det etter deres 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 de kjenner til, i privat eie. 

Styrets merknad, klage og anbefaling til planforslaget: 

De kan ikke godkjenne planforslaget slik det er fremstilt, og med de vesentlig 
manglende vurderinger langs eksisterende boligområde langs Nedre Haukåsvegen, 
slik deres merknad og klage er fremstilt overfor.  



 

 

De er særdeles skuffet over den gjeldende saksbehandlingen fra kommunen og Dale 
Malo, og stiller spørsmål ved lovligheten av bevisst å unnlate konsekvensutredning 
av eksisterende område på denne måte som saken her har framstilt eksisterende 
boligbebyggelse og bomiljø langs Nedre Haukåsvegen. 

Med bakgrunn av den relativt manglende vurdering av deres eksisterende 
boligområde i saksutredningen for planforslaget, så krever de at kommunen 
vurderer å pålegge den gjeldende forslagsstiller/Dale Malo å benytte den gjeldende 
avkjørselen Veg2 ved B1 som er regulert i reguleringsplan for Elnesvågen Sør. Dette 
er en vei som er regulert med veibredde 4 meter + 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. De stiller seg 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 hastverksarbeid. 

Her kan kommunen benytte sjansen til å få opprettet den nye avkjørselen som er 
og har vært innregulert i reguleringsplanen langs Elnesvågvegen, og som er plassert 
på det gjeldende og aktuelle utbyggingsområdet Hatlebakken-Nedregård. 

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

De 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. 

De ber om at kommunen tar deres merknader til følge, som de mener er av 
vesentlig betydning for deres del i allerede eksisterende og godt etablert 
boligområde, med høy grad av trivsel.  

Som nevnt tidligere i sin saksutgreiing overfor, varsler de her om at de IKKE kan 
godkjenne planforslaget slik det foreligger. De vil heller ikke godkjenne noe 
ytterligere utvidet bruk av Nedre Haukåsvegen, enn slik det er pr i dag. 

De vil heller ikke tillate inngrep på sin eiendom, og vil heller ikke avgi arealer til 
utvidelse av veien ihht sakens forslag, med bakgrunn i den foreslåtte vesentlige 
endrede bruken av vegen. 

Som nevnt så vil det kunne bli aktuelt å vurdere juridisk bistand for oppfølging av 
saken slik den foreligger. 

De krever at planen skal ha gjennomført konsekvensutredning av eksisterende 
boligområde, før videre behandling. Dette er en vesentlig mangel i planforslaget, 
slik det foreligger pr i dag. 

 

Vurdering: 
Dette er en svært omfattende merknad. For å være sikker på at alle sider ved 
merknaden blir svart ut, har kommunedirektøren først svart ut de nummererte 
punktene for deretter å svare ut merknaden tematisk. 

1) Nedre Haukåsvegen vil fortsatt være en blindveg, men en forlengelse av 
dagens blindveg, slik detaljregulering for Haukås Nedre vest legger opp til.  
 



 

 

2) Det er ikke riktig at Nedre Haukåsvegen er bygd som en atkomstveg, men en 
samleveg for arealet avsatt til boligbebyggelse sør for fylkesvegen i 
kommuneplanens arealdel. Dette underbygges ved at Nedre Haukåsvegen i 
begge planene øst for Hatlebakken – Nedregård er regulert med mulighet for 
videreføring. Begrepene «samleveg» og «atkomstveg» er tonet noe ned i de 
to nyeste versjonene av vegvesenet sin håndbok N100 (mai 2019 og sist 
22.06.2021). Ser vi i eldre versjoner av håndboka, er kriteriene beboerne 
viser til; fartsgrense 30 km/t og anbefalt lengde på 250 meter 
karakteriserende for blindveger, begge kriterier som fanger opp atkomstveg 
og ikke samleveg.  
 

3) De trafikale løsningene er valgt ut fra etableringen av rundkjøring, 
kommuneplanens arealdel og gjeldende reguleringsplaner. 
Kommunedirektøren har gått bort fra en breddeutvidelse av Nedre 
Haukåsvegen som krever erverv av privat grunn. 
 

4) Møre og Romsdal fylkeskommune har som vegeier av fylkesveg 663 uttalt at 
de aksepterer etablering av avkjørsel til det nye feltet direkte fra fylkesvegen 
under anleggsperioden. Slik vil man kunne unngå anleggstrafikk langs Nedre 
Haukåsvegen. 
 

5) Se vurdering pkt. 2 over. 
 

6) Kommunedirektøren har valgt å gå bort fra en breddeutvidelse på 6 meter for 
Nedre Haukåsvegen. For å oppnå en forsvarlig bredde på vegen vil vegen i 
stedet bli utvidet til 5 meter, mens fortauet blir innskrenket til 1,5 meter. Slik 
vil man kunne legge til rette for en breddeutvidelse av Nedre Haukåsvegen 
uten å gå ut over dagens regulerte areal avsatt til trafikkformål og lekeareal, 
og behov for erverv av privat grunn langs vegen ikke lenger er til stede. 
Nedre Haukåsvegen vil fortsatt være en blindveg. Boligene i gjeldende planer 
er knyttet til sine respektive lekeplasser – boliger nord for Nedre 
Haukåsvegen er knyttet til lekeplasser på nordsiden, mens boliger sør for 
Nedre Haukåsvegen er knyttet til lekeplasser på sørsiden.   
 

7) Se vurdering pkt. 1 og 6 over. 
 

8) Området vest for de to Block Watne-feltene har ligget som et potensielt 
utbyggingsområde både i kommuneplanens arealdel for Fræna 2003-2015 og 
som boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2015-2025. Etablering av 
rundkjøringen må sees i sammenheng med utvikling og byggemodning av 
hele området avsatt til byggeområde i kommuneplan for Fræna 2003-2015, 
ikke bare de to Block Watne-feltene. Begge disse reguleringsplanene legger 
opp til en videreføring av vegen vestover. 
 

9) Se vurdering pkt. 6 over. 
 

10) Kommunedirektøren kjenner ikke til at kommunen ikke har villet uttale 
seg om Haukåsvegens fremtidige utnyttelse. Det er lagt opp til en 



 

 

videreføring vestover i detaljregulering for Haukås Nedre vest, samtidig som 
det fortsatt vil være en blindveg. Arealet regulert til annen veggrunn i enden 
av detaljregulering for Haukås Nedre vest er jf. tiltakshavers planbeskrivelse 
for denne planen ikke tenkt til snølagring, men areal for endring av 
kryssutforming for f_Veg 1 ved framtidig videreføring av offentlig veg 
vestover. Block Watne har i sin plan lagt opp til snøopplag på lekeplassene 
(jf. planbeskrivelsen under avsnittet Trafikkforhold side 9).  
 

11) Statens vegvesen kom i forbindelse med melding om oppstart av 
planarbeidet med krav om at direkteavkjørselen fra fylkesveg 663 til 
eksisterende bolig på eiendommer gnr. 45 bnr. 5, gnr. 46 bnr. 15 og 47 skal 
reguleres bort og at det må fremmes som er rekkefølgekrav at disse skal 
stenges så snart ny veg er etablert. Veg 2 i reguleringsplan for Elnesvågen 
sentrum sør kan ikke videreføres i ny plan.  
 

12) Det er vurdert til at planen ikke faller inn under oppfangskriteriene for 
konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven. Konklusjonen er den 
samme som da Block Watne i sin tid regulerte boligfeltet Haukås Nedre vest. 
 

13) Kommunen er i dialog med Møre og Romsdal fylkeskommune om 
miljøgaten av sentrum og ivareta de myke trafikantene i planforslaget.  
 

14) Kommunedirektøren har valgt å gå bort fra en breddeutvidelse på 6 
meter for Nedre Haukåsvegen. Rundkjøringen er dimensjonert for minimum 
en ÅDT på 1000. Det kan ikke forventes at kommunen koster på en 
rundkjøring i 10-millionersklassen for utbygging av sørsiden for at kun en 
utbygger skal kople seg på. Utbygger følger de føringene som ligger i 
opparbeidede trafikksikkerhetstiltak, overordnet plan og gjeldende 
reguleringsplaner i området. 
 

15) Det nye boligfeltet skal koples til allerede etablert rundkjøring, og det 
er satt rekkefølgekrav i reguleringsbestemmelse 9.5 om at kommunaltekniske 
anlegg og opparbeidelse av o_SV2, o_SV3, o_SF2, o_SF3 og f_SV1 skal være 
ferdigstilt før det gis brukstillatelse/ferdigattest for boliger innenfor 
planområdet 

 

Breddeutvidelse av Nedre Haukåsvegen 
Kommunedirektøren har forståelse for at grepet med å breddeutvide Nedre 
Haukåsvegen til seks meter virket inngripende på berørte parter. Beboerne bak 
merknaden gjør det også helt klart at de ikke tillater frivillig arealoverføring til 
veiformål slik planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn la opp til.  

På grunn av merknadene som kom inn har kommunedirektøren justert ned 
breddeutvidelsen. Det vil være en god løsning å utvide vegen gjennomgående til 
fem meters bredde, man vil fortsatt oppnå en forsvarlig bredde på vegen tiltenkt 
fremtidens bruk uten behov for erverv av privat grunn da planen nå ikke går ut over 
dagens regulerte areal avsatt til trafikkformål. Følgelig vil heller ikke veiareal bli 
plassert nærmere boliger og uteoppholdsplasser til boenhetene med uteplass rettet 



 

 

mot vegen. Siktlinjene vil være slik de er i dag. For å få til dette vil fortauet 
innskrenkes fra to til en og en halv meter, noe som tilfredsstiller håndbok N100 sitt 
krav til fortau i boliggater/boligveger, jf. krav 2.53.1 N100 Veg- og gateutforming. 
Det vil derfor ikke bli noe behov for å ekspropriere for å kunne gjennomføre planen.  

Når det gjelder breddeutvidelse av Nedre Haukåsvegen, se også vurdering pkt. 6 
over. 

 

Nedre Haukåsvegen som blindveg 
Beboerne viser til at alle uteoppholdsplasser er planlagt mot sør med bakgrunn i at 
Nedre Haukåsvegen er tenkt og planlagt som type blindveg.  

Vegen er fortsatt tenkt og planlagt som en blindveg og ikke som en 
gjennomkjøringsveg, og kommunedirektøren minner igjen om at de to 
reguleringsplanene øst for Hatlebakken – Nedregård (Haukås Nedre vest og Haukås 
Nedre – område B/BK 1-4) begge legger opp til en videreføring av Nedre 
Haukåsvegen vestover. Det har derfor vært kjent at vegen i fremtiden kunne 
videreføres ytterligere både under planlegging og utbyggingen av disse to feltene. 
Utbygger har selv lagt opp til en videreføring av vegen vestover i sine planer og var 
klar over dette da plassering av uteoppholdsareal ble bestemt.  

 

Nedre Haukåsvegen som samleveg eller atkomstveg? 
Nedre Haukåsvegen er en samleveg som har sitt utspring fra rundkjøringen på 
Elnesvågvegen. Se også vurdering pkt. 2 over. 

 

ÅDT 
Kommunedirektøren har forsøkt å finne referansen til ca. 122 bilenheter i 
planforslaget som lå ute til offentlig ettersyn som beboerne viser til uten å lykkes. 
Kommunedirektøren har også forsøkt å finne ut hva som menes med «bilenheter» 
uten å finne noe svar. Beboerne viser til at 122 bilenheter nok vil tilsvare en ÅDT på 
ca. 490. Ved en ytterligere utvidelse av bruken jf. reguleringsplanforslaget skriver 
de at dette tilsvarer en trafikkbelastning som kan regnes det dobbelte av, altså 
tilsvarende en ÅDT på 1000. 

For å finne ÅDT, skal antall boenheter ganges med 3,5. I dag er det 58 boenheter 
som er tilknyttet Nedre Haukåsvegen. Dette gir en ÅDT på 204 (58 x 3,5), ikke 490 
som beboerne skriver. Planforslaget legger opp til en økning på maksimalt 54 nye 
boenheter. Dette gir en ÅDT på 190 (54 x 3,5), ikke 510 som beboerne skriver. Det 
er derfor ikke riktig at det vil bli over dobbelt så mye trafikk på Nedre Haukåsvegen 
slik beboerne hevder. Med ferdig utbygd felt i Hatlebakken – Nedregård vil antall 
boenheter tilknyttet Nedre Haukåsvegen maksimalt kunne bli 112. Dette gir til 
sammen en ÅDT på 392 (112 x 3,5), ikke en ÅDT på 1000 som beboerne har 
kommet frem til i sine utregninger. 

 

Svingen rett nedenfor rundkjøringen 
Svingen rett nedenfor rundkjøringen er flyttet noe østover i forhold til gjeldende 



 

 

plan samt utvidet til en bredde på fem meter. Justering av veg- og fortausbredde 
holder seg ellers til areal avsatt til trafikkformål i gjeldende reguleringsplaner, slik at 
øvrige avkjørsler forblir slik utbygger selv har regulert de.  

 

Vurdering av planforslagets konsekvenser for eksisterende bebyggelse 

Det er utført støykartlegging av COWI i rapport «Hatlebakken, Nedregård – Fræna 
kommune – støy fra veitrafikk» datert 11.01.2019 som lå ved saken til offentlig 
ettersyn. I kapittel 4.2 Eksisterende boliger langs Nedre Haukåsvegen står følgende: 

 

  

«Det viser seg at støynivå Lden på fasadene etter etablering av de nye boligene vil 
være lavere enn grenseverdiene for gul sone». Dette er også beskrevet i 
planbeskrivelsen, kapittel 9.9 Konsekvenser for miljøfaglige forhold og biologisk 
mangfold. Det er vil derfor ikke være nødvendig med avbøtende tiltak. 

Når det gjelder støv, er det foretatt en utredning av luftkvalitet på planområdet, 
«Overordnet utredning av luftkvalitet Hatlebakken Nedregård, Fræna kommune», 
utarbeidet av COWI datert 20.02.2018. Det er her definert tre utslippskilder; 
Hustadmarmor, fylkesveg 663 og generell bakgrunnsforurensning som blant annet 
vedfyring. Konklusjonen er at det er sannsynlig planområdet har tilfredsstillende 
luftkvalitet i forhold T-1520. Ved svært lave temperaturer og/eller vesentlig 
vindretning er det mulighet for at området ligger rett over nedre grense for gul 
sone. Hatlebakken – Nedregård har derfor ført opp avbøtende tiltak for nye bygg; 
luftinntak og uteareal mot sør/øst. Eksisterende bebyggelse i øst vil bli skjermet av 
ny bebyggelse i vest.  

Kommunedirektøren har med utgangspunkt i merknaden fra beboerne undersøkt 
hvordan støy og støv ble vurdert i tilgrensende plan Haukås Nedre vest. I 



 

 

planbeskrivelsen for denne planen er det under Miljøfaglige forhold gjort rede for at 
øvre deler av planområdet grenser mot fylkesveg 663 og at dette fører med seg noe 
støy i dette området (K1), og det er satt avbøtende tiltak i form av 
fellesbestemmelse 3.2 Tiltak mot trafikkstøy som sier at nye boliger med tilhørende 
leke- og oppholdsareal skal tilfredsstille støykravene som er nedfelt i Norsk standard 
NS 8175. Dette innebærer at innendørs støynivå ikke skal overstige 30 dBA, og 
utendørs leke- og uteoppholdsareal ikke skal ha høyere støynivå enn 55 dBA. Det er 
ikke gjort noen vurdering av støy og støv for eksisterende bebyggelse i 
reguleringsplan for Haukås nedre – område B/BK 1-4 i øst. Når det gjelder 
reguleringsplan for Haukås Nedre – område B/BK 1-4, er samme avbøtende tiltak 
gitt i reguleringsbestemmelse 2.3 Tiltak mot trafikkstøy. Dette gjelder bebyggelsen i 
tilknytning til Elnesvågvegen og ikke Nedre Haukåsvegen. Detaljregulering for 
Hatlebakken – Nedregård har i likhet med de to reguleringsplanene i øst også 
avbøtende tiltak mot støy langs Elnesvågvegen, men her som rekkefølgekrav og 
ikke fellesbestemmelse, jf. rekkefølgekrav 9.8: «Støyreduserende tiltak i samsvar 
med støyrapport datert 11.01.2019 skal opparbeides før første bolig på BKS3 eller 
BKS6 blir gitt brukstillatelse/ferdigattest». 

Relevante konsekvenser som økt trafikk og støy er vurdert i planbeskrivelsen. 

Som vist til tidligere, la både reguleringsplan for Haukås Nedre – område B/BK 1-4 
og detaljregulering for Haukås Nedre Vest opp til en videreføring vestover slik at en 
mulig fremtidig utbygging i vest var kjent både på planleggings-, prosjekterings- og 
utbyggingsstadiet av boligområdene i øst.  

Når det gjelder breddeutvidelsen kommunedirektøren la opp til under offentlig 
ettersyn, ble det utarbeidet egne kart som lå ved saken til offentlig ettersyn om 
belyste konsekvenser og omfanget av behov for erverv av privat grunn som viste 
konsekvensene av planforslaget slik det da forelå. Breddeutvidelsen på seks meter 
er nå justert til fem meter og holder seg innenfor arealformål regulert til trafikkareal 
i gjeldende planer.  

 

Sikkerhetsbildet rundt lekeplassområder 
Det skal ikke omreguleres fra lekeareal til veiformål. 

I og med at regulering av Nedre Haukåsvegen nå holder seg innenfor området 
regulert til trafikkareal i gjeldende planer, vil det være vurderingene av 
sikkerhetsbildet rundt lekeplassområder i de respektive gjeldende reguleringsplaner 
som legger føringer for evt. tiltak.  

Kommunedirektøren vurderer det grep som tas å utvide vegen gjennomgående til 
fem meter samtidig som man sikrer fortau for myke trafikanter innenfor kravene i 
N100 for boliggater/boligveger på 1,5 meter til å være et godt grep rent 
trafikksikkerhetsmessig. En utvidelse av vegen fra 4,5 til 5 meter innenfor areal 
avsatt til trafikkformål i gjeldende reguleringsplaner vil bedre trafikksikkerheten, 
både for motorkjøretøy og myke trafikanter i området.  

Boligene i gjeldende planer er knyttet til sine respektive lekeplasser – boliger nord 
for Nedre Haukåsvegen er knyttet til lekeplasser på nordsiden, mens boliger sør for 
Nedre Haukåsvegen er knyttet til lekeplasser på sørsiden.   



 

 

Kommunens saksbehandling av saken 
Beboerne bak merknaden skriver at de er av den totale oppfatning om at 
kommunens saksbehandling av saken, fullt og helt har tatt parti i forslagsstiller sin 
side, uten å vurdere, belyse andre og viktige samfunnsinteresser i den gjeldende 
saken og at de er betydelig betenkt og bekymret med den saksbehandlingen saken 
har fått, og reguleringsplanforslagets fremstilling. 

Kommunedirektøren viser til avsnittet Vurdering av planforslagets konsekvenser for 
eksisterende bebyggelse over.  

Forslagsstiller Solid Dale Malo har vurdert både støy og støv for eksisterende 
bebyggelse i rapporter som er utarbeidet, og skrevet om dette i planbeskrivelsen, jf. 
kapittel 9.3 Eksisterende bebyggelse og innbyggere i området og kapittel 9.9 
Konsekvenser for miljøfaglige forhold og biologisk mangfold.  

Kommunedirektøren har i anledning beboernes bekymring gått igjennom 
planbeskrivelsen for detaljregulering for Haukås Nedre vest for å se hvordan 
tiltakshaver den gang vurderte konsekvensene av sin utbygging med tanke på 
eksisterende bebyggelse og område langs Nedre Haukåsvegen, dvs. beboerne 
innenfor reguleringsplan Haukås Nedre – område B/BK 1-4, som er de samme som 
har signert denne merknaden. Dette for å se om det er gjort noen 
forskjellsbehandling på ulike tiltakshavere i området. 

I Block Watne sin detaljregulering for Haukås Nedre vest kan man lese under 
Trafikkforhold at «tiltaket vil føre til ei auking i trafikkmengde. Samstundes blei det 
ved utbygginga av Haukås Nedre laga ei ny rundkøyring i forbindelse med tilknyting 
til riksvegen som vil kunne handtere trafikkauka. I forhold til mjuke trafikantar skal 
det opparbeidast fortau som skal knytast til eksisterende nettverk».  

Rundkjøringen kan håndtere minimum en ÅDT på 1000, og fortau langs hele Nedre 
Haukåsvegen er enten opparbeidet eller satt rekkefølgekrav til. Slik ser vi at 
forholdene ligger like godt til rette for en utbygging av Hatlebakken – Nedregård 
som ved utbyggingen av Haukås Nedre vest. 

Videre er det i detaljregulering for Haukås Nedre vest vurdert under Grøne 
interesser/barn sine interesser at planforslaget ikke påvirker areal som er avsett til 
barn og unge. 

Kommunedirektøren kan ikke se at Block Watne har utredet verken støy eller 
støvforhold langs Nedre Haukåsvegen med tanke på eksisterende bebyggelse 
(beboerne i Haukås Nedre – område B7BK 1-4), samtidig som det ble vurdert at 
utbyggingen ikke fikk konsekvenser for lekeareal osv. Det ble kun slått fast at man 
fikk en økning i trafikkmengde uten vurdering av konsekvensene dette medførte. 

Til forskjell fra Block Watne AS, har Solid Dale Malo AS utført kartlegging av både 
støy og støv for eksisterende bebyggelse i øst (langs Nedre Haukåsvegen) hvor 
konklusjonen, som nevnt over, er at støynivå Lden på fasadene etter etablering av 
de nye boligene vil være lavere enn grenseverdiene for gul sone. Det vil derfor ikke 
være nødvendig med avbøtende tiltak. Når det gjelder støv, vil eksisterende 
bebyggelse i øst bli skjermet av ny bebyggelse i vest. Dette ble det gjort rede for i 
planforslaget som ble sendt ut på høring.  



 

 

Ut fra dette kan ikke kommunedirektøren se at det er hold i påstanden om at 
kommunen har tatt part i saken all den tid tiltakshaver for Hatlebakken – Nedregård 
har utredet både støy, støv og konsekvenser for eksisterende bebyggelse i sitt 
planforslag, mens Block Watne ikke gjorde det i detaljregulering for Haukås Nedre 
vest.  

 

Krav om konsekvensutredning 
Krav om konsekvensutredning avgjøres ikke ut fra om noen mener det bør være en 
konsekvensutredning eller ikke. Det er derfor ikke tilstrekkelig at noen i et område 
krever at planen skal ha gjennomført konsekvensutredning slik beboerne skriver i 
sin merknad. Det fins regler i form av oppfangskriterier for når et planforslag utløser 
utredning i tråd med forskrift om konsekvensutredninger.  

Forslagsstiller har vurdert at kriteriene ikke oppfylles med tanke på krav om 
konsekvensutredning.  

I forskrift om konsekvensutredninger, § 6 Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha plagnprogram eller melding, står det i bokstav b) 
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. I pkt. 25 i 
vedlegg I finner vi Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 
overordnet plan. Dette oppfangskriteriet slår ikke inn da arealet for planforslaget er 
avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  

I forskrift om konsekvensutredninger, § 8 Planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, står 
det i bokstav a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Her finner vi heller ikke 
noen oppfangskriterier som kan utløse krav om KU for detaljregulering for 
Hatlebakken - Nedregård. 

Dette er den samme konklusjonen Block Watne AS kom fram til og skrev i kapittel 4 
Planprosessen i planbeskrivelsen til detaljregulering for Haukås Nedre vest: 
«Tiltaket er ikkje konsekvensutreiingspliktig».  

Tiltakshaver i detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård har imidlertid vurdert 
relevante konsekvenser som økt trafikk og støy i planbeskrivelsen.  

 

Eierforhold på gbnr 46/263 
I matrikkelen står OBOS Block Watne AS som grunneier på gbnr. 46/263. Deler av 
eiendommen er i gjeldende reguleringsplan regulert med offentlig eierform – veg, 
fortau og annen veggrunn i nord i detaljregulering for Haukås Nedre vest med den 
hensikt at kommunen skal overta eierskap og drift av arealet. Annen veggrunn i sør 
er regulert med eierform felles. Annen veggrunn i sør er i planforslaget for 
Hatlebakken – Nedregård regulert med offentlig eierform. 

At slik overtakelse skal skje synes også forutsatt av den gang Block Watne sin 
søknad om «tiltak for opparbeiding av vei, vann og avløpsinstallasjoner i forbindelse 
med fremtidig kommunal vei og VA-installasjoner» i detaljregulering for Haukås 
Nedre vest (kommunedirektørens understreking).  



 

 

Videre i e-post datert 6.11.2017 skrev prosjektleder hos Block Watne, Roy Tore 
Morsund, blant annet «I forbindelse med vår ferdigstillelse av VVA-anlegg i vårt 
utbyggingsområde, så ønsker vi befaring og overtakelse av dette anlegget snarest 
mulig. Arealet det gjelder er det som er regulert som o_Veg og o_Fortau inkl 
grøfteareal i reguleringsplan for Haukås Nedre vest, planid 11018. Alt av røropplegg 
er innmålt og tatt bilder av kummer. Alt av kommunale veien og gangfelt, er ferdig 
asfaltert og gatelys montert». 

Med bakgrunn i dette kan ikke OBOS Block Watne ha hatt noen forventning om at 
vegen skulle være i privat eie.  

OBOS Block Watne motsetter seg blant annet overtakelse av areal avsatt til offentlig 
formål. Dersom det ikke er mulig å enes, kan en godkjent reguleringsplan være et 
grunnlag for et tvangsinngrep i form av vedtak om ekspropriasjon.  

Avkjørselen Veg2 ved B1 
Når det gjelder bruk av avkjørselen Veg2 ved B1 er det ikke riktig som beboerne 
skriver at bruk av Veg2 ikke er omtalt eller vurdert i saken. 

Statens vegvesen kom i forbindelse med melding om oppstart av planarbeidet med 
krav om at direkteavkjørselen fra fylkesveg 663 til eksisterende bolig på 
eiendommer gnr. 45 bnr. 5, gnr. 46 bnr. 15 og 47 skal reguleres bort og at det må 
fremmes som et rekkefølgekrav at disse skal stenges så snart ny veg er etablert. 
Veg 2 i reguleringsplan for Elnesvågen sentrum sør kan ikke videreføres i ny plan. 
Dette er i tråd med vegvesenet sin politikk med å sanere avkjørsler langs 
fylkesvegnettet. Med bakgrunn i dette er det ikke mulig som beboerne skriver, at 
«kommunen kan benytte sjansen til å få opprettet den nye avkjørselen som er og 
har vært innregulert i reguleringsplan for Elnesvågvegen». En slik løsning ville med 
Statens vegvesen sitt krav om sanering ført til innsigelse og er dermed ikke noe 
alternativ.  

Kommunedirektøren ser ikke på en planprosess forut for offentlig ettersyn på over 
tre år (fra 01.11.2017 – 10.12.2020) og med fem tilbakemeldinger til konsulent fra 
kommunedirektøren som hastverksarbeid. Kommunedirektøren oppfatter heller ikke 
at planforslaget er basert på enkle løsninger. Planforslaget er resultat av en rekke 
kompromiss etter en fire år lang planprosess.  

 

Merknaden er delvis imøtekommet.  

 

 

Konsekvensutredning 

Forslagsstiller har vurdert at kriteriene ikke oppfylles med tanke på krav om 
konsekvensutredning. Kommunedirektøren stiller seg bak denne vurderingen.  

I forskrift om konsekvensutredninger, § 6 Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram eller melding, står det i bokstav b) 
reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I. I pkt. 25 i 
vedlegg I finner vi Nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med 



 

 

overordnet plan. Dette oppfangskriteriet slår ikke inn da arealet for planforslaget er 
avsatt til boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel.  

I forskrift om konsekvensutredninger, § 8 Planer og tiltak som skal 
konsekvensutredes hvis de kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, står 
det i bokstav a) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II. Her finner man heller ikke 
noen oppfangskriterier som kan utløse krav om KU for detaljregulering for 
Hatlebakken - Nedregård. 

 

Naturmangfoldloven 

Naturmangfoldlovens §7 innebærer at begrunnelsen for offentlige 
myndighetsbeslutninger skal vise hvordan prinsippene i lovens §§8-12 er kommet 
inn i den konkrete saken og hvilken vekt de er tillagt. 

§8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget og pålegger myndighetene å bygge på 
vitenskapelig kunnskap når det treffes beslutninger som kan påvirke 
naturmangfoldet. Det er foretatt søk i http://artskart.artsdatabanken.no og 
www.naturbase.no uten at å finne registreringer innenfor planområdet (jf. kapittel 
6.7).  

§9 i Naturmangfoldloven inneholder føre-var-prinsippet, som er en retningslinje for 
hvordan myndighetene skal håndtere tilfellene hvor det er tvil om konsekvensene 
for miljøet. Føre-var-prinsippet vil dermed komme til anvendelse i situasjoner hvor 
man ikke har slik tilstrekkelig kunnskap. Ved potensiale for stor skade, bør føre-var-
prinsippet tillegges stor vekt. I dette tilfellet ansees det som at det foreligger 
tilstrekkelig kunnskap og at potensialet for stor skade er liten. Føre-var-prinsippet 
blir derfor tillagt liten vekt. 

Når det gjelder naturmangfoldloven § 10 om samlet belastning så vises det til at 
området som er planlagt regulert fra før er regulert til boligformål i 
kommunedelplan for Fræna 2015-2027. Det foreligger ikke informasjon om viktige 
biotoper eller andre viktige registreringer i området.  

Naturmangfoldloven § 11 omhandler at kostnadene for å hindre/begrense skade på 
naturmangfoldet skal bæres av tiltakshaver. Dette er ikke aktuelt i dette tilfellet, da 
det hverken finnes registreringer eller mistanke om viktige biotoper i området som 
kan ta skade av en utbygging som planlagt. 

Virksomhet, tiltak og aktiviteter skal gjennomføres med de teknikker, driftsmetoder 
og den lokalisering som gir det beste samfunnsmessige resultat jf. 
naturmangfoldloven § 12. 

Med bakgrunn i de opplysninger som er kommet fram i planprosessen og som 
plankonsulenten har hatt tilgjengelig om naturforholdene i området, så vurderes en 
utbygging slik planforslaget legger opp til ikke å belaste naturmangfoldet på en 
negativ måte.  

 



 

 

Risiko og sårbarhet 

Risiko- og sårbarhetsanalyse og støyrapport med forslag til avbøtende tiltak er 
utarbeidet i forbindelse med planutarbeidelsen. Det er krysset av for to forhold det 
er knyttet risiko til;  

 planen vil bli rammet av forurensning i form av lyd, lukt eller støv med 
kommentar om at det er utført støy- og støvkartlegging. Støyskjermingstiltak 
er nødvendig. Området har tilfredsstillende luftkvalitet. 

 Støv fra Hustadmarmor kan ved spesielle værtyper (lav temperatur, vesentlig 
sterk vind) føre til at luftkvaliteten kan ligge over nedre grense i forhold til T-
1520.  

  

Konklusjonen fra støy- og støvvurdering har ført til følgende avbøtende tiltak: 
 Luftinntak skal monteres på sørside eller østside av bebyggelse i samsvar 

med Overordnet utredning av luftkvalitet datert 20.02.2018, jf. § 9.3 i 
reguleringsbestemmelsene 

 Støyreduserende tiltak i samsvar med støyrapport datert 11.01.2019 skal 
opparbeides før første bolig på BKS3 eller BKS6 blir gitt 
brukstillatelse/ferdigattest. Det skal etableres gjennomgående tett 
støyskjerming langs Elnesvågvegen jf. plankart.  Vest for regulert o_SGS er 
skjermen 2,5 meter over senterlinje veg, øst for regulert o_SGS 2,0 meter 
over senterlinje veg. Støyskjermen utføres i form av skjerm, voll eller en 
kombinasjon. Skjermkonstruksjonen skal være tett og ha en flatevekt på 
minst 15 kg/m². Skjermen skal være lydabsorberende mot Elnesvågvegen. 
Alle bygg skal ha tilgang til stille side og minst 50% av soverommene skal 
være mot stille side. Privat utomhuareal skal være på stille side. Stille side: 
Lden<55dB. Når o_SF1 blir realisert skal det etableres en åpning i 
støyskjermen slik at man får tilgang til planområdet fra o_SF1 via o_SGS, jf. 
§ 9.8 i reguleringsbestemmelsene.  

 

Samlet vurdering: 

Området som nå reguleres har ligget som utbyggingsområde for nye boliger i 
Elnesvågen sentrum både i kommuneplanens arealdel for Fræna 2003-2015 og som 
boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel 2015-2025. 

Når det gjelder atkomst til planområdet, må man se på etableringen av 
rundkjøringen i sammenheng med utvikling og byggemodning av hele området 
avsatt til byggeområde på sørsiden av fylkesvegen i gjeldene kommuneplan for 
Fræna 2003-2015 samt kommuneplanens arealdel for Fræna 2003-2015. 

Videre har de to reguleringsplanene i øst lagt opp til en videreføring av Nedre 
Haukåsvegen vestover til planområdet. 

I forbindelse med melding om oppstart kom det inn merknader fra beboerne langs 
Nedre Haukåsvegen om at vegen slik den er i dag er for smal og må breddeutvides 
dersom ytterligere trafikk skulle koples på denne samlevegen.  



 

 

Det ble derfor regulert inn en breddeutvidelse på Nedre Haukåsvegen på seks meter 
og planen ble sendt ut på offentlig ettersyn. Dette grepet førte til et behov for å 
tilegne seg areal fra tomtene som grenset mot vegen. Kommunedirektøren har 
forståelse for at forslaget føltes som en stor inngripen i den private eiendomsretten, 
og ingen var villige til å avstå grunn med tanke på skissert løsning. Planen er derfor 
justert på dette punktet. Bredden på vegen er justert ned fra seks til fem meter og 
bredden på fortauet er redusert fra to til en og en halv meter for å unngå behov for 
ytterligere areal i forbindelse med breddeutvidelsen. Slik holder man seg innenfor 
arealformål regulert til trafikkareal i gjeldende planer.  

En bredde på fem meter er tilstrekkelig med tanke på bedring av trafikksituasjonen 
samt at bredden på fortauet tilfredsstiller håndbok N100 sitt krav til fortau i 
boliggater/boligveger, jf. krav 2.53.1 N100 Veg- og gateutforming. Med en slik 
løsning har man ikke lenger behov for erverv av privat grunn. 

Planforslaget legger opp til en god miks av konsentrert småhusbebyggelse med god 
tilgang til sentrumsfunksjoner med gangveg langs Nedre Haukåsvegen samtidig 
som boligene vil ligge nært sjø- og friluftsområder. Samtidig vil området framstå 
med mye grøntareal; felles uterom, lekeplasser og hager. Kommunedirektøren er 
også fornøyd med at det er regulert inn en kvartalslekeplass for de større barna 
med rekkefølgekrav om etablering av ballplass senest når 25 % av boligtomtene 
innenfor planområdet er gitt brukstillatelse/ferdigattest.  

Som gjort rede for tidligere i saksframlegget vil ikke OBOS Block Watne gi tillatelse 
til atkomst over gbnr. 46/263 av andre enn de som har kjøpt bolig av OBOS Block 
Watne. Dette gjelder også areal regulert til offentlig formål. 

Kommunedirektøren minner om at en reguleringsplan skal avklare arealbruken og 
de rettslige rammene for hva som kan bestemmes av arealbruk følger av pbl §§ 12-
5, 12-6 og 12-7.  

Flere hensyn og interesser kan gjøre seg gjeldende ved samme type arealbruk, og 
de kan i noen tilfeller være motstridende. Det er opp til kommunestyret å avgjøre 
hvilke interesser og hensyn som veier tyngst, og hva som er den mest 
hensiktsmessige arealbruken for et område.  

Der gjennomføring av detaljreguleringen krever eiendomsrett eller bruksrett til en 
eiendom, og det ikke er mulig å inngå frivillig avtale med grunneier, vil 
gjennomføring av detaljreguleringen kreve ekspropriasjon. Med hjemmel i pbl § 16-
2 kan kommunen påstevne skjønn og gjennom ekspropriasjon få eiendomsrett eller 
bruksrett til privat grunn.  

Kommunedirektøren har forståelse for at økt trafikk vil oppleves som en ulempe, 
men viser til at arealbruken det legges opp til må være påregnelig ut ifra det som 
fremgår av kommuneplanens arealdel hvor området er avsatt til byggeområde, 
samt reguleringsplan for Haukås Nedre – område B/BK 1-4 og detaljregulering for 
Haukås Nedre vest som begge legger opp til en videreføring av Nedre Haukåsvegen 
vestover. Vegen er da også regulert med offentlig eierform med tanke på kommunal 
overtakelse, slik OBOB Block Watne etterspurte i 2017. 

Veg, fortau og begge grøfter er i detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård 
regulert med offentlig eierform.  
 



 

 

Dersom en reguleringsplan blir vedtatt, innebærer det et ønske om 
gjennomføring slik planen legger til rette for, om nødvendig med tvang.  

 

 

Endringer etter offentlig ettersyn 

 Justert bredden på Nedre Haukåsvegen fra seks til fem meters bredde 
 Flyttet svingen i øst noe østover 
 Det er innarbeidet rekkefølgekrav om godkjent plan for etterbruk av matjord 
 Det er innarbeidet bestemmelser om aktsomhet for å unngå mulig skade på 

arter, naturtyper og økosystemer samt forbud mot spredning av fremmede 
arter 

 Det er gjort en vurdering av klimaendringer 
 Det er lagt inn rekkefølgekrav om at o_SGS og o_SF1 skal være ferdigstilt før 

man kan åpne opp for passasje gjennom støyskjerm langs fylkesvegen 
 Det er satt rekkefølgekrav om utbedring av overvannshåndtering fra 

fylkesvegen og nedover Nedre Haukåsvegen før det gis 
brukstillatelse/ferdigattest for boliger innenfor planområdet 

 Det er innarbeidet under fellesbestemmelser om byggegrenser at evt. mur og 
gjerde kan plasseres 3,0 meter fra regulert kjørebanekant atkomstveger og 
5,0 meter fra regulert kjørebanekant samleveg. Veggrøft skal ikke fylles 
igjen. 

 Det er for område BFS1 innarbeidet i bestemmelsene at garasje og 
sekundære bygg (under BYA 50 m²) kan bygges inntil 1 meter fra grensa til 
nabo. Parkeringsplasser kan etableres utenfor byggegrensa dersom dette ikke 
hindrer frisikt. 

 Det for områdene BKS1-BKS6 innarbeidet i bestemmelsene at byggene kan 
ha garasjeanlegg i kjeller. I tillegg kan det føres opp garasjer og 
garasjeanlegg. Boligene kan ha felles eller egen inngang. Garasje og andre 
sekundære bygg (under BYA 50 m²) kan bygges inntil 1 meter fra grensa til 
nabo og 6 meter fra senterlinje veg. Med innkjøring vinkelrett mot vegen kan 
garasjen plasseres minimum 6 meter fra kjørebanekant. Parkeringsplasser 
kan etableres utenfor byggegrensa dersom dette ikke hindrer frisikt. 

 Det er innarbeidet bestemmelser om høyde på støyskjerm og at alle bygg 
skal ha tilgang til stille side og minst 50% av soverommene skal være mot 
stille side. Privat utomhusareal skal være på stille side. Stille side: 
Lden<55dB. 

 Snuhammeren med tilhørende grøft på gbnr. 46/263 er regulert i sin helhet. 
 Området for Trafo og en liten del av BK 1-4 er innlemmet i denne planen da 

dette er de eneste arealformålene på nordsiden av Nedre Haukåsvegen i 
reguleringsplan for Haukås Nedre – område J1. 



 

 

 
 

Kommunedirektøren vurderer endringene til ikke å være av en slik karakter at 
det er nødvendig med et nytt offentlig ettersyn.  

Kommunedirektøren kjenner ellers ikke til andre forhold som må avklares før 
planen blir godkjent. På grunnlag av dette vil kommunedirektøren legge frem 
saken til sluttbehandling.  

  

 

 

Vedlegg: 

1 Oversiktskart Hatlebakken  

2 Plankart, del 1  

3 Plankart, del 2  

4 Tegnforklaring  

5 Planbestemmelser  

6 Planbeskrivelse  

7 ROS-skjema  

8 Støyrapport  

9 Utredning luftkvalitet  

10 Utredning slukkevann  

11 Skisse VAO  

12 Merknad - Møre og Romsdal fylkeskommune  

13 Merknad - Statsforvalteren i Møre og Romsdal  

14 Merknad - Statens vegvesen  

15 Merknad - Istad Nett AS  

16 Merknad - OBOS Block Watne  

17 Merknad - Barnas representant i plansaker i Hustadvika kommune  

18 Merknad - Hustadvika MDG v/Øystein Settem Wold  

19 Merknad - Nedre Haukåsvegen 85 og 87 v/Bernt og Ingunn Åsbø og 
Kurt og Heidi Myren 

 

20 Merknad - BK 1-1, BK1-2 og BK 1-3 v/Elling Henøen, Lillian Løseth 
og Marthe Farstad 

 



 

 

21 Merknad - Sameiet Haukås Terrasse BK 1-4 v/leder Mary Drågen 
Myhre 

 

22 Merknad - Beboerne i Nedre Haukåsvegen gbnr. 26/265 v/Kristine K. 
Lillebråten, Odd Eikrem, John A. Lyngstad og Grete Melbye Sæter 

 

23 Merknad - Randulf og Anne Haukås (gbnr. 46/10 og 46/214)  

24 Merknad - Nedre Haukåsvegen 67 og 69  

25 Merknad - Nedre Haukåsvegen 71  

26 Merknad - Nedre Haukåsvegen 52  

27 Merknad - Sameiet Haukås terrasse BK3 (Nedre Haukåsvegen 29, 
31, 33, 35, 37, 39, 41 og 43) 

 

 

 


