
 

 

 

 

Hustadvika kommune 

Plan og bygg 

 

Arkivsaksnr: 2021/2331-18 

Saksbehandler: Irene Dyrnes 
Rokstad 

 

 

 

Saksframlegg 

 

Utvalg Utvalgssak  Møtedato 

Hovedutvalg teknisk, miljø og næring 5/2022 30.03.2022 

 

Detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen - til offentlig 

ettersyn 

 

 

Kommunedirektørens tilråding 

Forslag til vedtak: 

 

1. Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring fremmer saken og legger den 

ut til høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 
og § 12-10. 

 

2. Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan for 

Haukås Nedre – Område B-BK 1-4, vedtatt 20.04.09 (planID 07012), 
Elnesvågen sentrum sør, vedtatt 18.10.04 (planID 03127), og 

Elnesvågen sentrum, vedtatt 22.04.13 (planID 11005), inkludert alle 
senere planendringer og tilhørende bestemmelser, ved godkjenning av 

detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen, planID 202112.  

 

 

 

 

 



 

 

Hovedutvalg teknisk, miljø og nærings behandling av sak 5/2022 i 

møte den 30.03.2022: 

 
 

 

Behandling 

 
Kommunedirektørens innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 

 

Vedtak 
 
1.Hovedutvalg for Teknisk, miljø og næring fremmer saken og legger den ut til 

høring og offentlig ettersyn etter plan- og bygningslovens § 5-2 og § 12-10. 
2.Det tas sikte på å oppheve deler av gjeldende reguleringsplan for Haukås 
Nedre – Område B-BK 1-4, vedtatt 20.04.09 (planID 07012), Elnesvågen 

sentrum sør, vedtatt 18.10.04 (planID 03127), og Elnesvågen sentrum, vedtatt 
22.04.13 (planID 11005), inkludert alle senere planendringer og tilhørende 

bestemmelser, ved godkjenning av detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen, 
planID 202112.  
 

 

 

 



 

 

Saksopplysninger 

 
Planforslaget 

Forslag til detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen er mottatt fra Asplan Viak, som 
er plankonsulent for Hustadvika kommune som tiltakshaver.  

Det planforslaget som foreligger til behandling, består av:   

- Planforslag, datert 10.03.22.  

- Reguleringsbestemmelser, datert 10.03.22.  

- Planbeskrivelse, datert 10.03.22. 

Hensikt med regulering 

Planforslaget legger til rette for en vegforbindelse mellom eksisterende Nedre 
Haukåsvegen og Falkenvegen i Elnesvågen sentrum. Dette skal legge til rette for 

videre utvikling av Elnesvågen sentrum med boliger, forretning og næringsarealer i 
fremtiden. Planforslaget utbedrer også eksisterende sving fra rundkjøring ved 

fylkesvegen og ned Nedre Haukåsvegen.  

Den nye vegforbindelsen (o_SKV2) vil sørge for en sammenhengende infrastruktur 
på sørsiden av sentrum, og muliggjør adkomst til sørsiden fra vest. Hensikten er at 

vegen skal betjene trafikken for de tilliggende områdene, med funksjon som 
samleveg og boliggate.   

Eksisterende sving fra rundkjøring ved fylkesvegen og ned Nedre Haukåsvegen 
(o_SKV1) er justert og utvidet med hensikt å bedre trafikkforholdene. Eksisterende 
sving er bratt, smal og med dårlig sikt i innerkurve. Det er derfor gjort justeringer 

på bredde og senterlinje for å forbedre forholdene. Nedre Haukåsvegen (o_SKV1) 
forskyves ca. 1,8 m østover i stigningen opp mot fylkesvegen. Vegbanen er økt fra 

4,5 til 5,5 meter, og fortauet er regulert tilsvarende bredde i gjeldende plan, 2,5 
meter. Vegbredde er tilsvarende regulert vegprofil på sørsiden av sentrum, i 
gjeldende plan for Elnesvågen sentrum, PlanID 11005. Vest fra krysset til o_SKV2 

er vegprofil tilsvarende som planforslag for detaljregulering for Hatlebakken – 
Nedregård, med 5 meter vegbredde, og 1,5 meter til fortau.  

 

Eiendomsforhold 

Hjemmelshavere i området er:  

Gbnr. 46/6 – Odd Bjarte Haukås, Ann Ingunn Kvitberg  

Gbnr. 46/8 – Else Stavik  

Gbnr. 46/37 - Arne Åsmund Skotheim, Jorun Odny Skotheim, Kjell Normann 
Skotheim, Magne Ivar Skotheim, Marit Skotheim  

Gbnr. 46/40 – Fabrikken Eiendom AS, Kjetil Ingemar Moen, Mette Hafskjær Moen  



 

 

Gbnr. 46/41 – Oddny Flatmo  

Gbnr. 46/46 – Helge Saure 

Gbnr. 46/49 – Trond Inge Håseth, Veronica Hoel Nøsavik 

Gbnr. 46/87 – Mary Rose Bugge  

Gbnr. 46/124 – Lone Lien Stavik  

Gbnr. 46/219 – Merete Nerland Stavik, Robin Stavik  

Gbnr. 46/223 – Hustadvika kommune  

Gbnr. 46/224 – Møre og Romsdal Fylkeskommune (Manglende oppmålingsforretning 

og matrikkelføring)  

Gbnr. 46/241 – Vibeke Frisnes, Dani Aleksander R Aune, Linda Stavik, Kristoffer 
Tornes, May Kristin Kolerud, May Heggset Reiten, Heidi Irene Dale, Roy Tore 

Morsund, Stian Gjendem 

Gbnr. 46/248 – Hustadvika kommune  

Gbnr. 46/272 – Hustadvika kommune 

Gbnr. 47/12 – Torhild Høstmark  

Gbnr. 47/307 – Ståle Høstmark  

 

Forhold til overordnete planer 

Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel for Fræna 2015-2025. Arealet 
er avsatt til fremtidige boliger, med rød linje som viser fremtidig samferdselslinje.  

 

Planområdet vist med rød tykk avgrensning.  



 

 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Reguleringsplanforslaget opphever deler av gjeldende reguleringsplan for Haukås 

Nedre – Område B-BK 1-4, vedtatt 20.04.09 (planID 07012), Elnesvågen sentrum 
sør, vedtatt 18.10.04 (planID 03127), og Elnesvågen sentrum, vedtatt 22.04.13 

(planID 11005). Resterende areal som regulerer ny vegforbindelse, er ikke tidligere 
regulert.  

Innkomne merknader til planoppstart 

Det ble meldt oppstart av planarbeidet 02.07.2021. Frist for å komme med 
merknader var satt til 30.08.2021. Det kom inn totalt 11 uttalelser. Alle 

merknadene ligger vedlagt saken. Hovedtrekkene i merknadene er referert 
nedenfor. 

 

Møre og Romsdal Fylkeskommune, 02.09.21:  

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 Elnesvågen sentrum.  

Det er ikke kjente automatisk fredede kulturminner i området. Ber om at det vises 
varsomhet ved opparbeiding av området jf. Kulturminneloven § 8. 

 

Forslagsstillers vurdering:  

Innspillene tas til etterretning. Vegen tilpasses vegprofil benyttet i reguleringsplan 

for Elnesvågen sentrum og Statens vegvesens håndbøker. 

  

Statsforvalteren i Møre og Romsdal, 30.08.21:  

Før anleggsarbeidene starter må det avklares om det finnes fremmede plantearter 
innenfor tiltaksområdet. Tiltak 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. 
 



 

 

 

Forslagsstillers vurdering:  

Bestemmelsen om spredning av fremmedarter tas inn i planforslagets 

bestemmelser.  

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 
nærtilknytning 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 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.  

 

Statens Vegvesen, 12.07.21 

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. 

 

Forslagsstillers vurdering:  
Innspillene ivaretas i planforslaget, tas til følge.  

 

Helge Saure, 11.08.21 

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. 

 

 



 

 

 

Forslagsstillers vurdering:  

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. 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.  

 

Kristian Eriksen, 25.07.21 

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. 

 

Forslagsstillers vurdering:  

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 høydemetrene på. Overvann håndteres i detaljprosjekteringsfasen. Som 
utgangspunkt er det ønskelig at tungtransport benytter seg av adkomst fra øst og 
inn til området. 

 

Linda Marie Hammerøy, 08.08.21:  

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. 

 

Forslagsstillers vurdering:  

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.  

 

Lone Stavik Lien, 16.07.21: 

Eier av 46/124. 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. Er 4 barn i alder 5 og oppover som bruker plenen til lek og 
ballspill. Ønsker ikke å ha vei så nært på eiendommen. 



 

 

Forslagsstillers vurdering:  

Tas til etterretning, adkomstvegen er regulert slik at den også ivaretar 
eiendommen. 

 

Atle Magne Ånø Furesund, 06.07.21: 

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. 
 

Forslagsstillers vurdering:  

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.  

 

Istad Nett AS, 28.07.21:  

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. 

 

Forslagsstillers vurdering:  

Tas til etterretning.  

 

Merete Stavik Nerland, 29.08.21: 

Viser til tidligere dialog, møter og skriftlig korrespondanse, samt innspill fra deres 

talsmann Kjell-Bjørnar Bakken. 

Ser at alternativ med påkobling et stykke ned i svingen på Nedre Haukåsveg 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. 

 

Forslagsstillers vurdering:  

Det har vært god dialog med grunneier i tidlig fase av prosjektet, og det legges vekt 
på at denne videreføres.  

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 utført 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. 

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.  

 

Marit Skotheim, 30.08.21:  

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 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 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 vegen skal gå. Hvis det ikke er gjort, 
hvordan forsvares det at konsekvensutredning ikke behøves.  

 

Forslagsstillers vurdering:  

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 
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.  

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. 



 

 

Andre aktuelle saker i området: 

Detaljregulering for Hatlebakken – Nedregård: Veglinjene og vegprofil tilpasses 
breddejusteringene som gjøres i detaljregulering for Hatlebakken Nedregård.  

 

 

Vurdering: 

 

Byggeplanene 

Det er ikke planlagt ny bebyggelse, men planen viderefører arealformål og 
bestemmelser for to tomter fra gjeldende plan for Haukås Nedre – Område B/BK 1-

4, PlanID 07012. Disse tomtene er tatt med i planforslaget for å løse adkomst.  

 

Infrastruktur 

Planforslaget legger til rette for etablering av nytt veganlegg, o_SKV2, samt en 

utbedring av svingen på eksisterende Nedre Haukåsvegen, o_SKV1. Det legges også 
til rette for kommunal veg som adkomst til eksisterende boliger i Aspelunden 

(o_SKV6), som viderefører løsning i gjeldende plan. Vegføringen er noe justert etter 
innspill fra grunneiere ved melding om oppstart.  

Planforslaget er tilpasset veglinjer i tilgrensende planer, og det legges til rette for 

sammenhengende fortau langs offentlig samleveg.   

 

 

Planforslaget vist med gjeldende planer. 

 

 



 

 

Alternativvurdering i tidlig fase  

Tidlig i planprosessen ble det utført en vurdering av alternative veglinjer for å 
optimalisere veglinja og minimere inngrep i landskapet. Veglinje ble vurdert ut fra 

flere kriterier som terrengtilpasning (størrelse på skjæring/fylling), kryssløsning, 
støy og sentrumsutvikling. Veglinjen i planforslaget er vurdert til imøtekomme 

kriteriene på best måte. 

 

Støy 

Det er gjennomført støyberegning for fremtidig situasjon, og det vises til vedlagt 
støyrapport og støykart. Rapporten tar utgangspunkt i en beregning av forventet 

årsdøgntrafikk (ÅDT) for en situasjon med alle reguleringsplaner/arealplaner for 
nærliggende områder sør for fylkesvegen realisert. Eiendom 46/37 berøres av støy 

over grenseverdier, og det er anbefalt etablering av støyskjerm langs Nedre 
Haukåsvegen for å sikre uteområder mot trafikkstøy. Krav om oppføring av 
støyskjerm er innarbeidet i rekkefølgebestemmelsene.  

 

Grønnstruktur 

Planforslaget viderefører eksisterende grøntarealer som er regulert i gjeldende 
planer.  

 

Konsekvensutredning 

Planforslaget er vurdert i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Tiltaket 
faller ikke inn under forskriftens oppfangskriterier og skal derfor ikke 

konsekvensutredes. 

 

Naturmangfoldsloven 

§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. 

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 kommunedelplan. 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 arealformål. 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. 

 



 

 

Samlet vurdering: 

Planforslaget er i samsvar med gjeldende kommuneplan, og kommunedirektøren 

kjenner ikke til andre forhold som må avklares før planen legges ut til offentlig 
ettersyn.  

Etablering av ny vegforbindelse vil muliggjøre en adkomst til sørsiden av sentrum 

fra vest, og etablerer dermed en gjennomgående vegforbindelse. Dette vil medføre 
konsekvenser for eksisterende bebyggelse i form av nyetablering av veg, fortau og 

trafikk. For sentrumsutviklingen er det positivt at vegen er prosjektert og at det blir 
avsatt reelt areal til fylling, ettersom veglinjen får konsekvenser for 
utbyggingsmulighetene på tilgrensende arealer. Vegforbindelsen vil bidra til å 

fordele trafikkbelastningen på det regulerte krysset i øst. 

  

Planforslaget vist med gjeldende planer. Markering rundt det regulerte krysset i øst.  

 

Med bakgrunn i redegjørelsen ovenfor anbefaler Kommunedirektøren at 

planforslaget Detaljregulering for Nedre Elnesvågvegen, PlanID 202112, sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn. 
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