
 

asplanviak.no 1 

Oppdragsgiver: Hustadvika kommune 

Oppdragsnavn: Reguleringsplan - avlastningsveg Elnesvågen 

Oppdragsnummer: 629725-01 

Utarbeidet av: Henning Myrland 

Oppdragsleder: Henning Myrland 

Dato: 06.09.2021 

Tilgjengelighet: Åpent 

Oppsummering merknader til varsel om oppstart 

 

Varsel om oppstart av arbeid med reguleringsplan for Nedre Elnesvågvegen ble sendt ut 

til berørte parter og høringsinstanser 02.07.2021, med frist for å komme med 

tilbakemeldinger 30.08.2021. Totalt kom det inn 11 merknader til planvarselet. I tabellen 

nedenfor er merknadene oppsummert og kommentert. 

 

1. Møre og Romsdal fylkeskommune, 02.09.2021 

Merknad Kommentar 

Forslaget er i tråd med gjeldende 

kommuneplan sin arealdel. 

Ber om at vegen utformes i tråd med 

vegvesenet håndbøker N100 og V121. 

Anbefaler å bruke samme vegprofil som er 

benyttet i reguleringsplan for Elnesvågens 

sentrum. 

Det er ikke kjente automatisk fredede 

kulturminner i området. Ber om at det vises 

varsomhet ved opparbeiding av området 

jf. Kulturminneloven § 8.  

 

Innspillene tas til etterretning.  

Vegen tilpasses vegprofil benyttet i 

reguleringsplan for Elnesvågen sentrum 

og Statens vegvesens håndbøker.  

 

2. Statsforvalteren i Møre og Romsdal, 30.08.2021 

Merknad Kommentar  

Før anleggsarbeidene starter må det 

avklares om det finnes fremmede 

plantearter innenfor tiltaksområdet. Tiltak 

Bestemmelsen om spredning av 

fremmedarter tas inn i planforslagets 

bestemmelser. 
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for å hindre spredning må gjennomføres. 

Ber om at følgende bestemmelser 

innarbeides i planen: 

Under anleggsarbeid eller annen 

virksomhet i planområdet skal det vises 

aktsomhet for å unngå mulig 

skade på arter, naturtyper og økosystemer, 

jf. Lov om forvaltning av naturens 

mangfold. 

Det skal ikke innføres eller spres fremmede 

og skadelige arter ved opparbeiding av 

anlegget og ved massehåndtering. 

 

Det må gjennomføres en ROS-analyse for 

planområdet for å avdekke eventuelle 

risiko- og sårbarhetsforhold. 

 

Det må gjøres en støyfaglig vurdering for å 

avklare om boliger eller annen 

støyfølsomme bruksformål får økt 

støybelastning over grenseverdier i T-

1442-2021. 

 

Planen må sikre mulighet for sikker tilgang 

til friluftsområdene langs sjøen gjennom å 

ta vare på eksisterende gardsveg/sti i 

området.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er gjort en gjennomgang av 

Statsforvalterens Sjekkliste for vurdering av 

risiko og sårbarhet i saker etter plan- og 

bygningsloven etter tilbakemelding fra 

Hustadvika kommune. Det er ikke 

avdekket risiko- og sårbarhetsforhold 

innen eller i nær tilknytning til 

planområdet. 

 

Det estimeres fremtidig trafikk langs den 

nye vegen, som gir grunnlag for en 

støyberegning av situasjonen.  

 

 

Dagens gardsveg/sti går over privat grunn 

og fungerer som snarveg ned til 

friområdene langs sjøen for beboerne 

tilknyttet boligfeltet på nordsiden av 

vegen. I dette området blir den nye vegen 

liggende på en fylling, som gjør det 

utfordrende å opprettholde dagens 

utforming på snarvegen. I dette området 

legger også kommuneplanen opp til en 
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fremtidig utbygging av boliger, og 

muligheten for komme ned til strandsonen 

må ivaretas også i dette arbeidet. Det 

tilrettelegges for fortau langs hele 

nordsiden av den nye vegen, med 

muligheter for kryssing og påkobling mot 

fremtidige snarveger/adkomster. 

 

Tas delvis til følge.  

3. Statens vegvesen, 12.07.2021 

Merknad Kommentar 

Ingen merknad til at det varsles planarbeid 

i samsvar med kommuneplanens arealdel. 

Ber om at det gjøre trafikale vurderinger av 

området, som også danner grunnlaget for 

støyvurderingen. 

 

Forutsetter at deres håndbøker legges til 

grunn for planlegging av offentlige veger. 

Evt. fravik må behandles av kommunen. 

Tilråder at samme vegprofil som for 

Elnesvågen sentrum benyttes videre. 

 

Ber om at trygge og universelt utformede 

løsninger for myke trafikanter blir vektlagt 

høyt. Sikres krav om belysning av 

krysningspunkt.  

 

Støy må utredes i henhold til T-1442-2021.  

Innspillene ivaretas i planforslaget, tas til 

følge.  

4. Helge Saure, 11.08.2021 

Merknad Kommentar  

Eier av 46/46, Skulemarka 7.  

Har i dag adkomst via grusveg av dårlig 

forfatning og lite vedlikehold. Ønsker 

tillatelse til å knyte seg direkte til ny veg 

når den kommer.  

Skulemarka er kommunal veg og er videre 

koblet mot Falkenvegen. Falkenvegen vil 

kobles til den nye vegen i et nytt kryss øst 

for boligområdet, dagens kryss mellom 

Falkenvegen og Elnesvågvegen stenges. 
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Det legges ikke opp til at 

enkelteiendommer får direkte tilknytning 

til den nye vegen, da det er en målsetting 

at flest mulig avkjørsler slås sammen i 

felles adkomster til det offentlige 

vegnettet. Merknaden tas ikke til følge.  

5. Kristian Eriksen, 25.07.2021 

Merknad Kommentar 

Ønsker utbedring av vegen fra 

rundkjøringen. Bør forsøke å slake ut 

vegen, mye vann renner langs vegen og 

inn mot 46/224 når det regner mye.  

Dårlig sikt i avkjørsel mot 46/224, utkjøring 

risikabelt spesielt om vinteren. 

Bør merkes at tungtransport ikke bør bruke 

den nye vegen. Ønsker ikke økt trafikk 

uten at det gjøres utbedring av vegen. 

Tas til etterretning.  

Planen legger opp til en utbedring av 

Nedre Haukåsvegen gjennom at den 

gjøres noe bredere og justeres østover. 

Det er ikke mulig å gjøre noe med 

stigningsforholdene da terrenghøydene er 

fast og det er kort avstand til å ta opp 

høydemeterne på. Overvann håndteres i 

detaljprosjekteringsfasen. 

Som utgangspunkt er det ønskelig at 

tungtransport benytter seg av adkomst fra 

øst og inn til området.  

6. Linda Marie Hammerøy, 08.08.2021 

Merknad Kommentar 

Støtter ikke planforslaget. Veien er trang, 

smal, uoversiktlig og bratt. Bør ikke sette 

på mer trafikk. Bør settes opp større speil 

enn det som står i dag, umulig å se om det 

kommer trafikk oppover. Rundkjøring 

fungerer ikke. 

Tas til etterretning. Reguleringsplanen 

legger til rette for å gjøre justeringer for å 

bedre forholdene i Nedre Haukåsvegen. 

Den nye vegen tilrettelegges til lav 

fartsgrense og evt. fartsreduserende 

tiltak/fartshumper. 

7. Lone Stavik Lien, 16.07.2021 

Merknad Kommentar 

Er sterkt imot at vegen kommer der den er 

inntegnet. Tar areal fra eiendommen. 

Ønsker at den kommer lenger ned, samt å 

få kjøpt areal fra Else Stavik/Jonni Stavik. 

Årsak til at eiendomsgrensen ligger slik er 

mulig framtidig veg inntegnet på 80-tallet. 

Tas til etterretning, adkomstvegen er 

regulert slik at den også ivaretar 

eiendommen. 



 

asplanviak.no 5 

Er 4 barn i alder 5 og oppover som bruker 

plenen til lek og ballspill. Ønsker ikke å ha 

vei så nært på eiendommen. 

 

8. Atle Magne Ånø Furesund, 06.07.2021 

Merknad Kommentar 

Ønsker at reguleringen kan skje på annen 

måte da den medfører flere negative 

konsekvenser i form av mindre plen, trafikk 

tettere på, økt trafikk, økt trafikkstøy. 

Bor i Nedre Haukåsvegen 86. 

Eiendommen blir ikke berørt av den nye 

Nedre Elnesvågvegen, planforslaget 

medfører ikke økt trafikk inn mot vestlig 

del av boligområdet Nedre Haukåsvegen.  

Den delen av Nedre Haukåsvegen som er 

innenfor planforslag vil få en økt 

vegbredde fra 4,5 til 5 – 5,5 meter på 

grunn av fremkommelighet, spesielt om 

vinteren. Vest for krysset til o_SKV2 vil 

vegbredde være 5 meter, mens i svingen 

er vegbredden økt til 5,5 meter. Utvidelsen 

skjer østover for å ivareta sikten i 

innersvingen. 

9. Istad Nett AS, 28.07.2021 

Merknad Kommentar 

Har lagt ved oversiktskart som viser 

nettanlegg i området. Nøyaktige 

posisjoner må fastslås ved befaring og 

innmåling.  

Utbygger må dekke kostnad dersom det 

er behov for å flytte eller endre på 

nettanlegget, helt eller delvis. 

Viktig at utbygger tar tidlig kontakt med 

Istad Nett for å avklare løsninger og behov.  

Tas til etterretning 

10.  Merete Stavik Nerland, 29.08.2021 

Merknad Kommentar 

Viser til tidligere dialog, møter og skriftlig 

korrespondanse, samt innspill fra deres 

talsmann Kjell-Bjørnar Bakken. 

Det har vært god dialog med grunneier i 

tidlig fase av prosjektet, og det legges vekt 

på at denne videreføres.  
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Ser at alternativ med påkobling et stykke 

ned i svingen på Nedre Haukås veg er en 

bedre løsning enn tidligere alternativer, 

ønsker et par viktig justeringer. Ønsker at 

kommunen ser nærmere på en to-delt 

løsning. Stiller spørsmål til om 

avlastningsvegen trenger å være 

gjennomgående. Todelt løsning gir mindre 

ulemper for naboer og fremtidig 

boligutvikling. Har lagt ved skisse som 

viser mulig løsning. Trafikk fra framtidig 

utbygging av Stavik-feltet avvikles 

vestover, mens trafikk fra Høstmark-feltet 

avvikles østover. Kan evt. ha 

sammenkobling mellom boligfeltet, 

regulert ved skilting. 

 

Dersom gjennomgående avlastningsveg 

ønskes to viktige punkter opprettholdt.  

- Avstand fra veimidt til huset skulle 

være 27 meter. 

- Adkomstvegen inn til boligområdet 

skulle justeres.  

Ingen av disse punktene er ivaretatt i 

planene som er oversendt for uttalelse. 

Regner med dette er en forglemmelse og 

at de ivaretas i kommende regulering.  

Ønsker at vegklasse vurderes og at 

fartsgrense settes til 30 km/t, og at det 

legges inn fartsreduserende tiltak. 

I tidlig fase var det tegnet inn en veg med 

direkte tilkobling til rundkjøringen mot 

fylkesvegen. Denne skulle ha høyere 

standard, og legge til rette for god 

adkomst for trafikken inn mot det nye 

sentrumsområdet. Nedre Haukåsvegen var 

her koblet inn mot den nye vegen i et T-

kryss. På grunn av at trafikkmengden og 

farten på trafikken med denne løsningen 

ble vurdert til å kunne bli betydelig, ble 

det utarbeidet et forslag til løsning hvor 

vegmidt lå ca. 27 meter fra husveggen.  

I videre dialog med grunneier ble det 

oppfattet at en slik løsning ikke var 

ønskelig, men at det heller burde ses på en 

løsning som hadde påkobling mot Nedre 

Haukåsvegen slik som i gjeldende plan, og 

at Nedre Elnesvågvegen ble underordnet 

denne.  

Dette innspillet er det valgt å gå videre 

med, blant annet for å ivareta bomiljøet i 

området ved at Nedre Elnesvågvegen ikke 

gjøres til hovedadkomst til det nye 

sentrumsområdet. Dette medfører lav 

fartsgrense og fartshumper i vegbanen, 

samt en mindre trafikkbelastning i 

området.  

Som følge av endringen av linjeføring er 

også vegen justert noe, slik at avstand fra 

midtveg til husvegg i planforslaget er ca. 

20 meter. Det er utføret støyberegninger 

av vegen som viser at eiendommen ikke vil 

overstige grenseverdiene i T1442-2021.  

Adkomstvegen inn til boligfeltet justeres 

for å imøtekomme innspill, se også 

merknad fra Lone Stavik. 
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En todelt adkomstløsning er ikke i tråd 

med kommuneplanens arealdel, hvor 

Nedre Elnesvågvegen er lagt inn for å 

knyte sammen Elnesvågen sentrum, og 

legge til rette for at sentrum kan utvikle 

seg på begge sider av fylkesvegen. I en 

slik setting vil en adkomst til 

sentrumsområdet være sårbart for 

vegstenginger, det må også legges til rette 

for store områder hvor trafikken kan snu 

ettersom tilkomstvegen i praksis blir en 

blindveg. Det anses derfor som viktig at 

det ivaretas en forbindelse mellom 

sentrumsområdet og vestover, men at 

denne vegen utformes mer på bomiljøets 

premisser med lavere fartsgrenser og 

fartsreduserende tiltak.  

 

Merknaden tas delvis til følge.  

 

11.  Marit Skotheim, 30.08.2021 

Merknad Kommentar 

Er medeier av eiendom 46/37. 

Savner at eiendommen er tatt med under 

«sentrale grunneiere i planinitiativet».  

Stiller spørsmål til om at deres eiendom er 

tatt med i planforslaget kun er for å få løst 

adkomst. Mener det er fare for inngrep i 

deres eiendom ved utvidelse av Nedre 

Haukås veg østover.  

 

Mangler inntegnet avløp og eksisterende 

adkomst i plandokumentene.  

Bra at atkomst til 46/37 sikret på en 

forskriftsmessig og god måte. Det må 

At eiendommen ikke er listet opp i 

planinitiativet er en inkurie.  

 

Eiendommen er hovedsakelig med i 

planområdet for å løse adkomst ettersom 

dagens avkjørsel mot fylkesvegen 

forutsettes stengt i gjeldende planer. 

 

Løsninger for avløp avklares og 

kontrolleres i forbindelse med videre 

detaljprosjektering. 

 

Nedre Haukåsvegen skal utbedres, og 

utvides i svingen fra 4,5 til 5,5 meter 
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tilrettelegges for flytting av garasjen 

dersom adkomst må legges om.  

Advarte kommunen da Nedre 

Haukåsvegen og krysset mot fylkesvegen 

skulle etableres mot hvordan dette var 

planlagt. Dette må tas i betraktning 

erstatningsmessig dersom kommunen nå 

må ta grunn for å utbedre situasjonen. 

 

Stiller spørsmål til hva som er hjemmel for 

at dette arbeidet kan unntas krav om 

konsekvensutredning.  

 

Planområdet ligger under marin grense. 

Stiller spørsmål til om det er konstatert at 

grunnboringene oppe ved hovedveien er 

representative for grunnforholdene nede 

ved fjorden. 

 

Støy er et tema som har vært oppe som 

tema gjentatte ganger. Forventer at støy 

utredes og kompenserende tiltak foretas.  

 

Etterspør hvilke undersøkelser som hittil er 

gjort av hvilke arter av fauna og flora som 

befinner seg i det udyrkede beltet hvor 

veien skal gå. Hvis det ikke er gjort, 

hvordan forsvares det at 

konsekvensutredning ikke behøves.   

kjørebredde. Denne utvidelsen må tas 

østover, ettersom det er dårlig sikt i 

innerkurven og vanskelig med utvidelse på 

grunn av avkjørsler og plassering av 

bygninger. Utvidelsen medfører behov for 

noe erverv av grunn på eiendommen. 

Eventuell erstatning som følge av erverv av 

grunn gjennomføres i etterkant av 

planprosessen og er ikke en del av 

reguleringsplanen.  

Krav til konsekvensutredninger bestemmes 

gjennom Forskrift om 

konsekvensutredninger. Tiltaket er ikke av 

en slik karakter at det utløser krav til 

konsekvensutredning verken etter vedlegg 

I eller vedlegg II i forskriften.   

 

Planområdet ligger under marin grense. I 

NGU sine databaser er det oppgitt at 

grunnforholdene består av morenemasser 

med stedvis stor mektighet. Det er 

gjennomført grunnundersøkelser langs 

fylkesvegen, 80 – 100 meter nord for den 

nye vegen. I disse prøvene ble det 

avdekket morenemasse, 

sammenhengende dekke, stedvis med 

stor mektighet. Det er ikke lagt opp til flere 

grunnundersøkelser i forbindelse med 

planarbeidet, og det har vært kontakt med 

NVE som gir tilbakemelding om at dette 

ikke er nødvendig.  

 

Støy er utredet, og avbøtende tiltak er 

sikret i rekkefølgekrav.  

 



 

asplanviak.no 9 

Det er ikke gjort egne kartlegginger av 

fauna og flora i området, det er kun hentet 

inn opplysninger fra aktuelle offentlige 

databaser. Det er blant annet gjort 

registeringer av flere fuglearter over et 

stort område i Elnesvågen. Temaet er 

behandlet i egne kapittel i 

planbeskrivelsen. Dette utløser ikke krav 

om konsekvensutredning.  

 


