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1. INNLEDNING OG BAKGRUNN FOR PLANFORSLAGET 

1.1. Plankonsulent, forslagsstiller 

Planforslaget er utarbeidet av Asplan Viak AS som plankonsulent, på vegne av 
forslagsstiller Hustadvika kommune. Planforslaget er utarbeidet i samsvar med 
plan- og bygningslovens § 12-3 Detaljregulering. 

1.2. Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for etablering av en ny vegforbindelse 
syd for fylkesveg 663, som er langs sydsiden av Elnesvågen sentrum. Dette skal 
legge til rette for videre utvikling av Elnesvågen sentrum med boliger, forretning 
og næringsarealer i fremtiden. 

1.3. Vesentlige utfordringer i planen 

Det er utfordrende topografi i området, hvor landskapet heller sørover mot 
sjøen, i tillegg er området bebygd med eneboliger. Det er derfor utfordrende å 
finne en gunstig vegtrasé som ivaretar krav til stigning og kurvatur på vegen, og 
samtidig reduserer behovet for inngrep i naboeiendommene. 

1.4. Forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Reguleringsplanen er i tråd med overordnede planer, faller ikke inn under tiltak 
som følger av vedlegg 1 eller 2 i Forskrift om konsekvensutredninger, og er 
vurdert å ikke ha vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.  Det er derfor 
ikke stilt krav om planprogram eller konsekvensutredning. 

2. PLANPROSESS 

Det ble varslet oppstart av reguleringsplanarbeid i Romsdals budstikke og i brev 
til naboer, berørte parter og offentlige høringsinstanser 02.07.2021. Det kom til 
sammen inn 11 innspill. Sammendrag av innspill med kommentarer ligger 
vedlagt. 

 

Figur 2-1: Plangrense ved varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid. 
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3. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER 

3.1. Statlige retningslinjer/rammer/føringer 

Følgende retningslinjer, rammer og føringer er styrende for 
reguleringsplanarbeidet: 

 Rikspolitiske retningslinjer for klima- og energiplanlegging og 
klimatilpasning (2018) 

 Rikspolitiske retningslinjer for bolig-, areal- og transportplanlegging 
(2014) 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i 
planleggingen (1995) 

3.2. Overordnede planer 

I Kommuneplanens arealdel 2015-2025, ikrafttredelse 15.12.2014, er veglinjen 
regulert som framtidig adkomstveg. Langs nordsiden av regulert adkomstveg er 
området regulert til nåværende bebyggelse og anlegg. Langs sydsiden av 
adkomstvegen er arealene regulert til fremtidig boligbebyggelse. 
Kommuneplanen legger også opp til etablering av et nytt kryss på adkomstvegen 
for å gi tilkomst til boligområdene langs sydsiden av veglinjen.  

 

Figur 3-1: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel 2015-2025. 

3.3. Gjeldende reguleringsplaner 

I vestlig del av planen ligger planområdet innenfor gjeldende reguleringsplan for 
Haukås nedre, PlanID 07012.  

Langs nordsiden av planområdet ligger reguleringsplan for Elnesvågen sentrum 
sør, PlanID 03127. 

I øst knytter veglinjen seg til reguleringsplan for Elnesvågen sentrum, PlanID 
11005. 

De to reguleringsplanene for Elnesvågen sentrum har rekkefølgebestemmelser 
som sier at vegforbindelsen som går parallelt med fylkesvegen skal opparbeides 
og ferdigstilles før en kan igangsette første utbygging på et av de tilliggende 
delområdene regulert til forretning, kontor, bolig, flerbrukshus eller hotell.  
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Figur 3-2: Utsnitt fra gjeldende reguleringsplaner. 
 

3.4. Pågående planarbeid 

Vest for planområdet er det et privat planforslag, med plannavn Hatlebakken 
Nedregård, for et framtidig boligfelt hvor det også reguleres en breddeutvidelse 
av Nedre Haukåsvegen etter krav fra kommunen. Sør for planområdet er det 
gjennomført et oppstartsmøte for område B307 i kommuneplanens arealdel, som 
er avsatt til boligbebyggelse. 

4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE SITUASJON 

4.1. Berørte eiendommer 

Reguleringsplanen berører følgende eiendommer: 

Gnr/bnr 46/241, 46/223, 46/224, 46/37, 46/272, 46/8, 46/6, 46/219, 46/49, 
46/46, 46/41, 46/40, 46/87, 47/307, 47/12, 46/248, 46/124.  

4.2. Beliggenhet, avgrensing, størrelse på planområdet 

Planområdet er på ca. 10,5 daa og ligger sør for bebyggelsen som er etablert 
langs sørsiden av fylkesveg 663 i Elnesvågen sentrum. I vest er planområdet 
avgrenset av Nedre Haukåsveg, i øst avgrenses planområdet av Falkenvegen. 
Planområdet er noe utvidet i forhold til varsel om oppstart av planarbeid, dette 
for å tilpasse plangrensen mot tilstøtende planer og ut fra innspill fra grunneiere 
ved oppstart.  

4.3. Dagens arealbruk 

I følge AR5-data over bonitet og arealtype består planområdet i dag av løvskog 
med høg bonitet. I øst kommer planområdet inn på gnr/bnr 47/12, og berører 
dermed en del av utearealet på nordsiden av bebyggelsen. På gnr/bnr 47/307 
står det i dag en gammel løe som ikke er i bruk til landbruksformål lenger, og 
bærer preg av mangel på vedlikehold.  
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Nord for planområdet er det etablert frittliggende småhusbebyggelse, men 
ordnede hager og uteområder. I bygningen lengst øst, på gnr/bnr 46/40 har 
Fræna trykk AS sine lokaler i kombinasjon med leiligheter/boligformål i etasjene 
over.     

  

Figur 4-1: Dagens arealbruk, bebyggelsen øst i området ved Fræna Trykk, 
skogområdet videre vestover. (Foto: Asplan Viak AS). 
 

4.4. Landskap, stedets karakter 

Jfr. NiN (Natur i Norge) består landskapet i Hustadvika av et fjordlandskap der 
dalformene er relativt åpne og middels sterkt nedskåret fra omkringliggende 
åser, fjell og slettelandskap. Landskapet er tydelig preget av intensiv arealbruk 
med nær tilknytning til Elnesvågen sentrum.  

Planområdet markerer for øvrig overgangen mellom den tette bebyggelsen i 
sentrum av Elnesvågen og den mer jordbrukspregede arealbruken sør for 
planområdet som strekker seg ned mot strandsonen. Dagens skog fungerer i så 
måte som en skjerm mellom bebyggelsen og jordbruksområdene.  

Planområdet ligger i slak, sørvendt helling med gode solforhold og utsikt mot 
Frænfjorden rett sør for planområdet og fjellene som grenser mot Molde i 
horisonten.  

4.5. Kulturminner og kulturmiljø 

Ifølge kulturminnedatabasen er det ikke registrert kulturminner innenfor 
planområdet. 
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4.6. Naturmangfold 

Jfr. artsdatabanken er det ikke registrert 
viktige naturverdier/naturtyper i 
planområdet.  

Området er markert som en «allmenn 
fuglelokalitet» (Artsdatabankens Artskart og 
Artsobservasjoner) hvor fugleobservasjoner 
samles for hele Elnesvågen. I november 
2021 kom det en ny rødliste 
(artsdatabanken) og det er flere 
rødlistearter nevnt på funnstedet: 
Hettemåke (CR), storspove (EN), ærfugl 
(VU), alke (VU), gråmåke (VU), taksvale 
(NT), tårnseiler (NT), gjøk (NT), gråspurv 
(NT), stær (NT), granmeis (VU), hønsehauk 
(VU), grønnfink (VU) og gulspurv (NT).  

Innenfor traséen er det mulig at gulspurv, 
grønnfink, gjøk og stær hekker. Alle artene 
er vanlige i Norge. De er rødlistet på grunn 
av (sterk) tilbakegang selv om bestandene 
er fortsatt store.  

Derfor er det ingen forekomster av relevans 
for prosjektet. 

Det forventes at skogen i området har en 
positiv betydning på fuglelivet i nærområdet. 

Øst i planområdet på gnr/bnr 47/12 står det 
et Sitkagran, som er en svartelistet art. 

Figur 4-2: Sitkagran øst i 
planområdet (Foto: Asplan Viak 
AS). 

4.7. Naturressurser 

Jfr. Norsk Institutt for 
Bioøkonomi (NIBIO) består 
planområdet av lauvskog 
med høg bonitet. 

Området er registrert som 
dyrkbar jord med noe til 
middels verdi, som ikke 
tidligere har vært dyrket.  

 

Figur 3: Oversikt over 
dyrkbar jord. (Kilde: Kilden.Nibio.no). 
 

4.8. Rekreasjonsverdi, uteområder, barn og unges interesser 

Det er ikke registrert viktige tur- eller friluftslivsområder i området, men skogen 
har en lokal verdi for nærmiljøet i forhold til rekreasjon og friluftsliv. Området 
kan særlig ha en verdi som lek- og oppholdsområde for barn og unge. 
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Aspelunden er en avkjørsel som ligger ca. midt i planområdet og som går fra 
fylkesvegen og ned til bebyggelsen sør for fylkesvegen. I enden av bebyggelsen 
går denne adkomsten over til en landbruksveg som går ned til strandsonen og 
småbåthavnen ved Smievegen. Landbruksvegen fungerer sannsynligvis som en 
snarveg for beboerne i området og ned til strandsonen.   

4.9. Sosial infrastruktur, skole og barnehage 

Planområdet ligger tett inntil Elnesvågen sentrum med alt av handel, service og 
arbeidsplasser. Den nye vegforbindelsen skal også stimulere til sentrumsutvikling 
på sydsiden av fylkesvegen.  

Fræna ungdomsskole og Fræna videregående skole ligger rett nord for 
planområdet, på nordsiden av fylkesvegen, mens barneskole og barnehage ligger 
øst for sentrum.  

4.10. Trafikkforhold 

4.10.1. Vegsystemet 
Bebyggelsen på sørsiden av fylkesveg 663 har i stor grad direkte avkjørsler fra 
fylkesvegen samt via de eksisterende adkomstvegene Nedre Haukåsvegen og 
Falkenvegen. Avkjørslene er bratte og har dårlig sikt, noe som særlig kan være 
utfordrende vinterstid. Det er ingen sammenhengende lokalveger i øst-vest-
regning sør for fylkesvegen som binder sammen de ulike boligområdene eller 
sentrumsområdene. Dette medfører at fylkesvegen ivaretar funksjonen både 
som gjennomfartsveg for fjerntrafikken, og samleveg og adkomstveg for 
lokaltrafikken.  

ÅDT på fylkesveg 663 er ifølge Statens vegvesens kartløsning ca. 6200 kjt/døgn 
med 10 % tungtrafikk (2020).  

4.10.2. Myke trafikanter 
Nedre Haukåsvegen har i dag fortau langs ene siden av vegbanen. Ved 
rundkjøringen oppe ved fylkesvegen er det tilrettelagt for fotgjengerkryssing i 
plan i alle vegarmene, men sørgående arm har ikke oppmerket gangfelt. 
Fylkesvegen har for øvrig langsgående gang- og sykkelveg langs nordsiden av 
vegen, det er ingen separate tilbud for gående og syklende langs sørsiden av 
fylkesvegen.  

Under befaring var det tydelig spor etter fotgjengerkryssinger der Aspelunden 
kommer inn på fylkesvegen, noe som kan tyde på at befolkningen sør for 
fylkesvegen benytter dette som krysningssted. 
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Figur 4-4: Tilbud for gående og syklende (Foto: Google Streetview). 

 

4.10.3. Kollektivtilbud 
Det er kort veg til kollektivholdeplasser i området. I vestgående retning er det 
kollektivholdeplass i utfarten vest for rundkjøringen, i østgående retning er det 
kollektivholdeplass i tilknytning til krysset med Falkenvegen. I tillegg ligger 
kollektivknutepunktet i Elnesvågen ved Tingplassen, like nord for planområdet. 

  

Figur 4-5: Kollektivtilbud i nærområdet. 

4.10.4. Trafikksikkerhet 
De siste 10 årene er det rapportert 4 trafikkulykker med personskade langs 
fylkesveg 663 nord for planområdet. Tre av ulykkene hadde lettere personskade, 
mens en ulykke har ukjent alvorlighetsgrad. De tre ulykkene med lettere 
personskade er relatert til kryss, mens ulykken med ukjent alvorlighetsgrad var 
utforkjøringsulykke.  
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Figur 4-6: Oversikt over politirapporterte personskadeulykker, 2010 – 2020 (kilde: 
Statens vegvesen, vegkart). 
 

4.11. Universell utforming 

Området ligger i sydvendt helling hvor terrenget har en naturlig stigning på ca. 
10 – 12 %. I tettbygd strøk er krav til universell utforming 5 % stigning, dagens 
vegsystem tilfredsstiller ikke disse kravene.  

4.12. Teknisk infrastruktur 

Det ligger i dag vann-, overvann- og spillvannsledninger langs fortauet i Nedre 
Haukåsvegen. Det ligger også vann- og overvannsledninger ned langs 
Falkenvegen.  

Langs sørsiden av bebyggelsen mot skogsområdet ligger det en 225 mm felles 
avløpsledning, som kobler seg til en 600 mm overvannsledning som ligger langs 
den østlige eiendomsgrensen til gnr/bnr 46/272 og går ned mot sjøen. I denne 
traseen ligger det også en 225 mm felles avløpsledning.  

Det er etablert gatebelysning langs østsiden av Nedre Haukåsvegen og 
Falkenvegen. Langs vestsiden av Falkenvegen er det lagt ned fiberkabel.  

På sydsiden av eiendommen til Fræna Trykk, gnr/bnr 46/40, er det gravd ned en 
propantank i bakken. 

4.13. Grunnforhold 

I henhold til NGU sine kartsider består området av til dels mektige 
morenemasser. Det er ikke registrert kvikkleire i området, og planområdet ligger 
utenfor aktsomhetsområdet for kvikkleire.  

Det er tidligere gjennomført geotekniske undersøkelser i forbindelse med FV. 663 
Fortau i Elnesvågen (SVV, rapport nr. 2012110347-1). Sonderingene viste fast 
grunn, og materialet ble tolket som fast lagret morene. Dybde til fjell her er 5-11 
m.  
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4.14. Støyforhold 

Statens vegvesen har utarbeidet støysonekart for riks- og fylkesveger i landet, 
med røde og gule støysoner fremskrevet 15 – 20 år i tid. Resultatet viser at 
boligene nærmest fylkesvegen ligger i grensen mellom gul og rød støysone opp 
mot fylkesvegen. 

 
Figur 4-7: Støykartlegging, gul sone (55-65 dB) og rød sone (over 65 dB). 
(kilde: Statens vegvesen, vegkart). 

5. BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 

5.1. Planlagt arealbruk, reguleringsformål 

Planlagt arealbruk er samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med 
tilrettelegging for ny kjøreveg og fortau, samt annen veggrunn. I tillegg er noen 
eksisterende boligområder og grøntområder innlemmet i reguleringsplanen for å 
ivareta eksisterende situasjoner. 

 

 

Figur 5-1: Forslag til reguleringsplankart, datert 10.03.22. 
 

I forhold til varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid er det foretatt noen 
mindre justeringer av planområdet. Langs den nye vegforbindelsen dreier det 
seg i hovedsak om innsnevring av planområdet og tilpasning i forhold til behov 
for areal til vegformål.  
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Planområdet noe utvidet på eiendom 46/272 opp mot fylkesvegen, slik at 
plangrensen er sammenfallende med gjeldende plan, for å få et sømløst system 
mellom gjeldene planer og ny plan. Det samme gjelder for eiendom 46/124 og 
46/87, hvor justering av felles adkomstløsning (o_SKV6) medfører behov for å 
oppdatere reguleringsplanen i forhold til gjeldende plan, slik at det som tidligere 
var regulert til adkomstveg blir omregulert til boligformål og tilført 
eiendommene.  

Langs vestsiden av Nedre Haukåsvegen er også plangrensen noe utvidet, dette 
for å ivareta gjeldende grøntstruktur i dette området slik at det blir 
sammenfallende med gjeldende reguleringsplaner. 

Boligformålene BFS1 (Frittliggende småhusbebyggelse) og BKS1 (Konsentrert 
småhusbebyggelse) er videreføring av eksisterende boligformål i tråd med 
gjeldende reguleringsplaner, hvor også gjeldende reguleringsbestemmelser er 
videreført i ny plan. 

Grøntområdene f_GF1-4 gjelder videreføring av eksisterende grøntområder i 
gjeldende planer. 

5.2. Beskrivelse av løsninger og reguleringsformål 

 
Planforslaget legger til rette for ny vegforbindelse, tilknyttet fylkesveg 663, langs 
sydsiden av Elnesvågen sentrum mellom Nedre Haukåsvegen og Falkenvegen i 
o_SKV2. Det etableres gjennomgående fortau langs nordsiden av vegen (o_SF4), 
som kobler seg på fortau langs østsiden av Nedre Haukåsvegen. Fortauet er også 
regulert videre østover i plan for Elnesvågen sentrum, øst for Falkenvegen. 
Nedre Haukåsvegen (o_SKV1) forskyves ca. 1,8 meter østover i stigning opp mot 
fylkesvegen, og utvides fra 4,5 meter til 5,5 meter av hensyn til 
framkommelighet, spesielt om vinteren. Vestover fra krysset mot Nedre 
Elnesvågvegen får Nedre Haukåsvegen bredde 5,0 meter. 

Planforslaget medfører etablering av ny adkomstveg for Elnesvågvegen 89 
(gnr/bnr 46/37) i f_SKV4, og gir endret geometri på adkomstveg (o_SKV6) 
(tidligere regulert i plan for Haukås nedre og Elnesvågen sentrum sør). Adkomst 
til gnr/bnr 46/272 (BKS1) flyttes fra Nedre Haukåsveg til adkomstvegen o_SKV6. 

Det er avsatt areal til annen veggrunn utenfor kjøreveg og fortau (o_SVG). 
Arealet skal benyttes til skjæring/fylling knyttet til etablering av vegen. Innen 
formålet tillates det etablering av støttemur (se eget symbol), og arealet kan 
benyttes til snøopplag og drift.  

 

5.3. Trafikkforhold 

5.3.1. Vegklasse og linjeføring 
 

Den nye vegforbindelsen knytter seg til eksisterende veger, Nedre Haukåsvegen 
og Falkenvegen i hver ende.  

Vegstandard på den nye vegforbindelsen vil være i samsvar med standard på 
tilgrensende reguleringsplaner. Vegklasse tilsvarende Sa2 (Statens vegvesen 
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håndbok N100 fra 2014) legges til grunn, med tilpasning mot eksisterende 
veger.  

Nedre Elnesvågveg får maksimal stigning på 8 %, som tilfredsstiller vegens krav 
til linjeføring. Nedre Haukåsveg får maksimal stigning på 9,4 %, som tilsvarer 
dagens stigningsforhold på vegen. I kryssområdet mot Nedre Elnesvågveg er det 
lagt inn en utflating til 5 % stigning.  

Ut fra T-kryss og rundkjøringen mot fylkesvegen er det lagt inn en utflating av 
vegen slik at sidevegene ligger med 3 % fall ut fra primærvegen i 
dimensjonerende kjøretøys lengde.  

Plan og profiltegninger for Nedre Haukåsvegen og Nedre Elnesvågvegen er lagt 
ved planbeskrivelsen. 

5.3.2. Kollektivtilbud 
Kollektivtilbudet endres ikke som følge av planen, men planen legger til rette for 
trafikksikker ferdsel på fortau opp til Nedre Haukåsveg og Elnesvågvegen til 
dagens kollektivtilbud, samt fortau fram til Falkenvegen som kobler seg opp mot 
regulert fortau videre øst gjennom Elnesvågen sentrum.   

5.3.3. Turproduksjon 
Overordnet beregning av turproduksjon fra framtidig aktiviteter i området viser 
at det kan forventes 900 i ÅDT på strekningen av vegforbindelsen som inngår i 
planforslaget. På Nedre Haukåsvegen mellom vegforbindelsen og fylkesveg 663. 
kan det forventes 1050 i ÅDT. Dette gjelder for en situasjon med alle 
reguleringsplaner/arealplaner for nærliggende områder sør for fylkesveien 
realisert. Næringstrafikken i sentrumsplanen er forutsatt å gå via kryss med 
fylkesveien øst for sentrum.  

I vurdering av støysituasjonen kan denne trafikkbelastningen settes til å gjelde 
år 2035. 

5.3.4. Trafikksikkerhet 
Planforslaget vil gi god trafikksikkerhet langs den nye vegen som følge av 
etablering av nytt fortau, lav fartsgrense og eventuelt fartsreduserende tiltak. 
Det er regulert overgangsfelt ved sørgående arm i rundkjøringen. Sanering av 
avkjørsler mot Elnesvågvegen vil også medføre mindre kryssende kjøretøy og 
økt trafikksikkerhet på fylkesvegen. Nye krysningspunkter for myke trafikanter 
må tilrettelegges med god belysning. 

5.4. Støy 

Det er gjennomført støyberegning for ny situasjon, og det vises til vedlagt 
støyrapport (Elnesvågen vegforbindelse, støyvurdering, Asplan Viak 09.12.2021) 
og støykart. En eiendom på gnr/bnr 46/37 berøres av støy over grenseverdier, 
og det er anbefalt etablering av støyskjerm langs Nedre Haukåsveg for å sikre 
uteområder mot trafikkstøy.  

5.5. Universell utforming 

Planen medfører ingen endring på stigningen på Nedre Haukåsvegen som i dag 
er på ca. 9,4 %. Det er ikke mulig å gjøre endringer på denne som gir bedre 
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stigningsforhold. Maksimal stigning på ny vegforbindelse er 8 %, og innenfor 
kravene til universell utforming utenfor sentrumsområder. 

Bredden på fortauet langs Nedre Elnesvågveg er 2,5 meter. Fortauet gjøres 
gjennomgående i avkjørsler. Kryssområder skal utformes med tanke på 
universell utforming ved bruk av ledelinjer og nedsenking av kantstein.  

5.6. Ivaretakelse av eksisterende og ny vegetasjon, landskapsbilde. 

Etablering av Nedre Elnesvågvegen medfører inngrep i et eksisterende 
grøntområde bestående av lauvskog. Planen stiller krav i bestemmelsene til 
ivaretakelse av eksisterende vegetasjon, og at inngrep skal utføres skånsomt og 
beskyttes under anleggs- og byggearbeidet. Alle skjæringer og fyllinger skal 
forsøkes gis en utforming og overflate som demper den visuelle effekten av 
inngrepene, og maks stigning på fyllinger er 1:1,5 på Nedre Elnesvågvegen.  

  

Figur 5-2: 3D-modell av ny veglinje. 
 

I forbindelse med detaljprosjektering skal det tas spesielt hensyn til utforming av 
fyllinger og skjæringer, og tilpasning mot eksisterende terreng.  

Tiltransporterte masser skal kvalitetssikres med tanke på fremmede arter i 
forkant av tilkjøring. Ved nyplantinger skal det ikke benyttes fremmede arter 
eller planter som kan bli invaderende. 

5.7. Krav til samtidig opparbeidelse 

Samtidig med utbygging av Nedre Elnesvågvegen skal det etableres 
støyskjermingstiltak for gnr/bnr 46/37 i henhold til vedlagt støyvurdering, Asplan 
Viak 9.12.2021. 

5.8. ROS-analyse – Avklaringer fra kommunen 

Det er ikke avdekket risiko i området som får betydning for reguleringsplanen. 
ROS-sjekkliste er basert på mal fra tidligere Fylkesmannen, nå Statsforvalteren. 
Denne er vedlagt planforslaget. 

6. VIRKNINGER AV PLANFORSLAGET 

6.1. Overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med overordnede planer, men erstatter deler av 
reguleringsplan for Haukås nedre, PlanID 07012, og reguleringsplan for 
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Elnesvågen sentrum, PlanID 11005 (ny adkomstveg og endret geometri på 
adkomstveg tidligere «Veg 4»). 

6.2. Landskap, stedets karakter 

Det vil bli skjæringer og fyllinger langs den nye adkomstvegen. Enkelte steder vil 
det være behov for oppføring av støttemurer. Etablering av veg vil også medføre 
at deler av skogen må felles. Dette vil gi stedet en noe endret karakter fra å 
ligge i et område preget av grønne arealer og friområder til å bli tettere tilknyttet 
sentrumsområdene og nedbygde arealer.  

6.3. Naturmangfold og naturressurser 

Planforslaget vil medføre felling av trær i en mindre del av området der vegen 
skal føres fram, noe som vil redusere området med løvskog av høg bonitet. Det 
er ikke registrert viktige naturverdier i området, og det er ikke gjort artsfunn av 
relevans for prosjektet. 

Området er i NIBIO registrert som areal som egner seg for oppdyrking til 
fulldyrka jord, men ettersom dette ligger tett inntil eksisterende boligområder og 
sentrumsområde ved Elnesvågen er dette lite aktuelt. Den nye vegen 
beslaglegger ca. 3,4 daa som er registrert som dyrkbart område. Planområdet er 
ikke tidligere oppdyrket og er avsatt til boligformål, og planforslaget ansees 
derfor å ha liten konsekvens for landbruket.       

6.4. Rekreasjonsinteresser, barn og unges interesser 

Planforslaget vil medføre at deler av eksisterende grøntområde blir omdisponert 
til vegareal. På sydsiden av vegen vurderes det at området fortsatt vil være av 
en størrelse som gjør at det vil ha en lokal verdi for nærmiljøet mtp. rekreasjon 
og friluftsliv. Det vil være utfordrende å opprettholde dagens utforming på 
landbruksvegen som benyttes som snarveg ned til strandsonen. Dette pga. nye 
fyllinger rundt vegbanen. Det legges til grunn at en evt. ny snarvei ivaretas i 
fremtidig utbygging av området sør for vegen. I forbindelse med 
detaljprosjektering av anlegget må det vurderes plassering av krysningspunkt for 
fotgjengere for å gi sikker adkomst til sydsiden av vegen og friområdet ned mot 
strandsonen. 

6.5. Trafikkforhold 

Planforslaget medfører endret adkomst til følgende private eiendommer: 

Adkomst Eiendom 

f_SKV4 Ny adkomst til eiendom 46/37 

f_SKV5 Justering av eksisterende adkomst til 46/235, 236, 237 og 238 

o_SKV6 Ny adkomst til 46/272, 8, 219, 124 og 87. (Offentlig veg) 

 

Ved full utbygging av bolig- og sentrumsområdene langs Nedre Elnesvågvegen, i 
tråd med gjeldende kommuneplan, er det vurdert at ÅDT fra Nedre Haukåsveg 
vil få en økning til ca. 1050 i ÅDT. I planene for utvikling av Elnesvågen sentrum 
ligger det inne at Nedre Elnesvågvegen skal forlenges og kobles på fylkesvegen 
også øst for Elnesvågen sentrum. Dersom det oppstår situasjoner for trafikk ikke 
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kommer seg inn i rundkjøringen ved Nedre Haukåsveg forventes det at framtidig 
trafikk også vil benytte seg av Nedre Elnesvågvegen østover for å komme inn på 
fylkesvegen.  

6.6. Teknisk infrastruktur 

Det ligger ingen teknisk infrastruktur langs ny trase for Nedre Elnesvågvegen. 
Avløpsledning fra gnr/bnr 46/37 krysser planområdet sørover, og må hensyntas i 
forbindelse med utbygging av vegen. Hustadvika kommune ønsker å legge ned 
nye vann- og avløpsledninger i vegtraseen for å ivareta fremtidig behov for 
området. Det skal etableres gatebelysning langs den nye traseen.  

6.7. Grunnforhold 

Jf. NVE Atlas er det ikke registrert kvikkleireforekomster eller forekomster av 
marin leire i området. 

Langs fylkesvegen er det tidligere gjort grunnundersøker som er registrert i 
NADAG (Nasjonal database for grunnundersøkelser). Det er ikke påvist kvikkleire 
i forbindelse med disse undersøkelsene.  

Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i området i forbindelse med 
reguleringsplanarbeidet. Det har vært kontakt med NVE undervegs i planarbeidet 
som bekrefter at dette ikke er nødvendig for området. 

6.8. Støy 

Støyberegninger viser behov for støyskjermingstiltak for gnr/bnr 46/37. Kravet 
er ivaretatt i reguleringsbestemmelsene. Beregningene viser for øvrig at ingen 
boliger for øvrig får støy som overstiger gjeldende krav til grenseverdier som 
følge av den nye vegforbindelsen. 

 

Figur 6-1: Lden beregnet 1,5 meter over terreng i år 2041, etter utbygging av 
Nedre Elnesvågvegen. Venstre: uten skjerm. Høyre: Med skjerm markert med 
lys blå linje. 
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6.9. Forholdet til naboer 

Tiltaket vil berøre flere naboeiendommer som vil måtte avstå noe boligareal til 
opparbeidelse av vegen, med skjæringer/fyllinger/støttemurer.  

Følgende eiendommer og areal berøres av planforslaget: 

Eiendom Berørt areal 

46/37 Ca. 40 m2 

46/272 Ca. 1145 m2  

46/8 Ca. 1100 m2  

46/41 Ca. 8 m2 

46/40 Ca. 60 m2 

47/307 Ca 1180 m2 

47/12 Ca. 550 m2 

46/124 Ca. 65 m2 

46/87 Ca. 45 m2 

46/241 Ca. 40 m2 

 

Prosesser i forbindelse med grunnerverv vil bli gjennomført i etterkant av at 
reguleringsplanen er vedtatt.  

 

6.10. Vurderinger etter naturmangfoldloven §8-12 

 

§8 Kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsgrunnlaget bygger på tidligere registreringer i området og vist i ulike 
kartløsninger som Artsdatabanken (rødliste 2021), Naturbase mm. på internett, 
med uttak 22.12.2021. Innenfor planområdet foreligger det ingen spesielle 
økosystemer eller naturtyper. Det foreligger følgende artsobservasjoner i, eller i 
nærheten av området: Hettemåke (CR), storspove (EN), ærfugl (VU), alke (VU), 
gråmåke (VU), taksvale (NT), tårnseiler (NT), gjøk (NT), gråspurv (NT), stær 
(NT), granmeis (VU), hønsehauk (VU), grønnfink (VU) og gulspurv (NT). Innenfor 
traséen er det mulig at gulspurv, grønnfink, gjøk og stær hekker. Alle artene er 
vanlige i Norge. De er rødlistet på grunn av (sterk) tilbakegang selv om 
bestandene fortsatt er store. Derfor er det ingen forekomster av relevans for 
planen. 

 

§9 Føre-var prinsippet 

Jf. §9 i naturmangfoldloven skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe et forvaltningstiltak. Føre-var 
prinsippet slår inn når man ikke har tilstrekkelig med kunnskap for å kunne 
vurdere hvilke virkninger beslutningen vil ha for naturmangfold. 
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Naturvurderingen i planområdet er gjort med utgangspunkt i eksisterende data, 
hentet fra nasjonale databaser. Det vurderes at eksisterende kunnskap vurderes 
som tilfredsstillende, og at føre-var prinsippet i dette tilfellet ikke kommer til 
anvendelse. 

 

§10 Økosystemtilnærming og samlet belastning 

Jf. § 10 skal den samlede belastningen på økosystemet vurderes. For å vurdere 
planforslagets konsekvens på naturmiljøet, skal samvirket mellom ulike 
påvirkninger og tiltakets kumulative karakter i forhold til andre gjennomført og 
planlagte tiltak vurderes. Planområdet er markert som bebyggelsesområde og 
vegareal i gjeldende kommuneplan. Formålet med området er en fortetting og 
utvidelse av sentrum i Elnesvågen, med behov for ny vegforbindelse til området. 
Planen er således en videreføring av det eksisterende arealformålet. Fortetting av 
planområdet vil medføre at et mindre område med lauvtrær felles. Lokalt 
innenfor planen vil dette medføre at fuglelivet i dette området blir redusert, og 
de vil finne nye områder å oppholde seg på og lete etter mat.  Ettersom 
skogsområdet er lite, vil konsekvensen av tiltaket trolig være lite negativt for 
naturmangfoldet totalt sett for Elnesvågen.  

 

§11 Kostnader ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver 

Forslagsstiller er klar over at iht. § 11 i nml., skal kostnader knyttet til å hindre 
eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, dekkes av 
tiltakshaver, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 
Kostnader ved å hindre eller begrense skade inkluderer også forebyggende eller 
gjenopprettende tiltak. I dette kan det også foreligge kostnader for å fremskaffe 
kunnskap. Kostnader for å hindre eller begrense skade kan også være kostnader 
ved overvåking av miljøtilstanden der en tillatt virksomhet finner sted og som 
den kan ha effekt på. 

 

§ 12 Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

Tiltaket er plassert i et allerede bebygd område uten registrerte naturverdier. 
Alternative lokaliseringer er ikke vurdert. Det er heller ikke aktuelt å vurdere 
ulike miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder etter § 12 for det aktuelle 
tiltaket. Planforslaget er vurdert opp mot forskrift om konsekvensutredninger og 
det er vurdert at tiltaket ikke faller inn under krav om konsekvensutredning iht. 
vedlegg 1 og 2. 

6.11. Virkninger som følge av klimaendringer 

Forslaget vil medføre større andel harde (asfalterte) flater i området, og dette 
kan gi mindre avrenning til grunnen. Overflatevann må håndteres, og det er stilt 
krav til oppfølging i detaljprosjektering.   

7. INNKOMNE MERKNADER 

Se eget vedlegg. 
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 Reguleringsplankart datert 10.03.22 
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 Elnesvågen vegforbindelse – støyvurdering 
 Støykart 
 Tegning TC101 – Plan og profil for Nedre Elnesvågvegen 
 Tegning TC102 – Plan og profil for Nedre Haukåsveg 


