
 Oppstartsmøte for planarbeid i   
  Hustadvika kommune 

 
         Detaljregulering for Holamyra - Rundkjøring FV64 
_____________________________________________________________ 

Møtet 
Tid: Fredag 19.03.2021 kl. 12.00 
Sted: Teknisk møterom, Hustadvika kommune, samt Teams 
Til stede på møtet: John Hauger (MRF), Victor Rubinat (MRF), Ane Øye Jordahl (MRF), Lisa Enstad 
(MRF), Stine Misund Fiksdal (Norconsult), Lage Lyche (HK), John Olav Gautvik (HK), Jan Henry 
Kristensen (HK) og Mona Skram Rustad (HK). 

Formalia 
Om planen 

Plannavn: Detaljregulering for Holamyra – Rundkjøring FV64 
Planident: 202105 
Saksnummer: 2020/2005 
Plantype: Detaljregulering 

 
Konsulent: 

Navn:  Stine Misund Fiksdal 
Adresse:  
Telefon:  
E-postadresse: stine.misund.fiksdal@norconsult.com  

 

Tiltakshaver: 
Navn: Hustadvika kommune, Samfunnsutvikling v/Lage Lyche 
Adresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 
Telefon: 934 93 402 
E-postadresse: lage.lyche@hustadvika.kommune.no  

 

Saksbehandler Hustadvika kommune: 
Navn: Mona Skram Rustad 
Adresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 
Telefon: 418 61 795 
E-postadresse: mona.rustad@hustadvika.kommune.no 

 

Gebyrmottaker: 
Navn: Hustadvika kommune, Samfunnsutvikling v/Lage Lyche 
Adresse: Tingplassen 1, 6440 Elnesvågen 
Telefon: 934 93 402 
E-postadresse:  lage.lyche@hustadvika.kommune.no 



 

Planinitiativ 
Planforslaget er en kommunal plan, det foreligger derfor ikke noe planinitiativ.  

 

Tema det skal tas stilling til i oppstartsmøtet 
 

Planstatus og tilgrensende planer 
Forhold til evt. eksisterende og tilgrensende planer: 
Planforslaget berører tre eksisterende planer: 
1. Malmefjorden Senterområde, planID 88065, trådt i kraft 29.02.1988 
2. Holamyra Næringspark, planID 06004, trådt i kraft 23.10.2006 
3. Holamyra Næringspark del av F2, planID 201202, trådt i kraft 15.10.2012 
 

 
Offentlig infrastruktur   
                                     

Fins det offentlig infrastruktur i området? 

                            Ja            Nei 

Alt ledningsnett i området er kommunalt.  

 

Blå linje – vannledning, svart stiplet linje – overvann, grønn linje – spillvannledning 

 

X  



 Ta kontakt med stian.hustad@frana.kommune.no for informasjon om kommunale VA-anlegg 

Pumpehuset vest for Malmefjordvegen og mest sannsynlig øvrige ledninger må flyttes. 
Kommunalteknikk vurderer ny plassering når første utkast til rundkjøring foreligger.  

 

Sentrale grunneiere og eiendomsgrenser  
Sentrale grunneiere i planinitiativet (gbnr.):  

 

Gbnr. 63/174 - Møre og Romsdal fylkeskommune 
Gbnr. 59/24 – Hustadvika kommune 
Gbnr. 63/222 – Nerland eiendom AS 
Gbnr. 59/25 – Tema Auto Eiendom AS 
Gbnr. 63/49-50 – Malmefjorden Forretningssenter AS 
Gbnr. 59/1 – Øyvind Holen  
Gbnr. 59/17 – Malmefjorden Forretningssenter AS 

         

Er det behov for oppmåling av eiendomsgrenser: 

                 Ja           Nei 

Ev. kommentar:  
Nye grenser måles opp etter vedtatt reguleringsplan. 

 

 

 

X  



 

Plankart  
Navn på planen:  
Detaljregulering for Holamyra – Rundkjøring FV64 

Ev. kommentar:  

 

Detaljeringsgrad 

Planen skal vise vegløsning, inn- og utkjøring til fylkesvegen og den kommunale 
vegen Tømmervegen fram til krysset med Holamyra (veg), anlegg som pumpeanlegg,  
støttemurer og lignende samt konsekvenser for naboeiendommer må vurderes. Fortau  
reguleres inn langs Tømmervegen. 

 

Avgrensing av planområdet:  

Ev. kommentar:  

Det må reguleres areal utenfor vegformål som sikrer kravene til 
sikkerhetssone utenfor kjørebanen samt evt. behov for 
skjæring og fylling. Da vil det være mulig å ha en bestemmelse om at ytterligere 
behov for areal til skjæring og fylling skal dekkes av tilstøtende tomtegrunn.  

Vi ønsker at det reguleres inn fortau langs Tømmervegen fra Kiwi til  
krysset Tømmervegen/Granvegen 

Man må tilstrebe å ta minst mulig dyrka mark  

 

Husk å regulere inn byggegrenser langs veg.  
Dersom byggegrense mot offentlig veg ikke kommer frem av plankart  
eller bestemmelser, slår Veglovens § 29 inn.  

 
 

Gå inn på www.infoland.ambita.com for     
bestilling av digitale grunnkart.  
 

 

                        
 

 

X 

X 

X 

X 



Reguleringsbestemmelser  
Reguleringsbestemmelsene må være i samsvar med reguleringsplankart 
og planbeskrivelse. 
Hustadvika kommune bruker regjeringen.no sin mal for  
reguleringsbestemmelser med noen justeringer og tillegg.  
Malen sendes over sammen med møtereferatet.  

 

Planbeskrivelse 
Hustadvika kommune bruker regjeringen.no sin sjekkliste for planbeskrivelse. 
Malen sendes over sammen med møtereferatet. 

 

ROS-skjemaet 
Vær oppmerksom på at det skal krysses av for «Ja» bare dersom det er knyttet 
risiko til emnene på lista til Statsforvalteren. Dersom «Ja», må det innarbeides  
avbøtende tiltak i planen (rekkefølgekrav og evt. i plankartet). 
ROS-skjemaet sendes over sammen med møtereferatet. 

 

Prosessen videre 

 
Vi ønsker at malene til Hustadvika kommune blir brukt av forslagsstiller  

 

Informasjonsflyt: Kommune og konsulent, med kopi til fylkeskommunen 

Krav til utforming av rundkjøring står i håndbok N100, men fylkeskommunen  
vil få tilsendt utkast av forslag til uttale før planforslaget sendes  
ut til offentlig ettersyn for kvalitetssikring ettersom fylkesvegen er deres forvaltnings- 
område, med kopi til saksbehandler.  

 

Ved melding om oppstart skal kommunen stå som kopimottaker av innspill  
 

 

Skal det utarbeides andre utredninger om bestemte temaer? 
Hvem skal utarbeide disse? Jf. forskrift om behandling av private  
forslag til detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2c?     
Ev. kommentar: 
Det er utarbeidet en trafikkanalyse som grunnlag for reguleringen. 
Nye utredninger får vi evt. vurdere etter som planprossessen skrider frem.  
Konsulent gjør vurderinger i forbindelse med utarbeidelse av planforslag.  

X 

X 

X 

X 

X 

X 

X 



 

 

Er det hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter 
plan- og bygningsloven § 12-15? Jf. forskrift om behandling av private forslag til  
detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2d?         Ja           Nei 

Ev. kommentar:  

Hva skal kommunen bidra med undeveis i planarbeidet? Jf. forskrift om  
behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og  
bygningsloven, § 2e?             Ja           Nei 

Ev. kommentar: Det er kommunen som er tiltakshaver. 

Er det behov for senere dialogmøter mellom forslagsstiller og kommunen jf. 
forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 
bygningsloven, § 2f?             Ja          Nei 

Ev. kommentar: Det er kommunen som er tiltakshaver. 

Fins det en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet,  
jf. forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 
plan- og bygningsloven, § 2g?            Ja            Nei 

Ev. kommentar:  

Kan det være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningslovens  
§ 12-8 andre ledd? Jf. forskrift om behandling av private forslag til  
detaljregulering etter plan- og bygningsloven, § 2i?        Ja           Nei 

Ev. kommentar:  
Det foreligger ikke noe planinitiativ. Dette er en kommunal plan.  

 
 

 

Ellers 
 Møre og Romsdal fylkeskommune kan være behjelpelig med grunnerverv.  
 Modulvogntog skal være dimensjonerende kjøretøy. Sirkulasjonsarealets bredde skal 

utformes etter vogntog, jf. figur D.10. i håndbok N100. Modulvogntog skal sikres 
fremkommelighet på overkjørbart areal.  

 Fortau langs Tømmervegen skal reguleres med en bredde på 3 meter. I tillegg skal det settes 
av areal til rekkverk og skråning med forhold 1:1,5. Ut fra dette vil kommunalteknikk vurdere 
flytting av kanal og bekkeinntak.  

 Hustadvika kommune søkte Møre og Romsdal fylkeskommune om fravik fra Statens 
vegvesen sin håndbok N100 for å kunne bygge rundkjøring i stedet for planskilt kryss i 
Holamyrakrysset i Malmefjorden 22.10.2020. Fravikssøkanden ble behandlet i 
samferdselsutvalget den 2. desember, sak SA-92/20, hvor fraviket ble godkjent. 
Samferdselsutvalget godkjenner bygging av rundkjøring på fylkesveg 64 med forbehold om at 

 

X 

 

X 

X  

 

 



rundkjøringen blir opparbeidet på en måte som sikrer lav hastighet inn mot/gjennom 
rundkjøringen, og med utforming av tilfartene som sikrer god trafikkavvikling. 

 Møre og Romsdal fylkeskommune har videre gitt tilbakemelding om at de ikke anser at det 
blir så stor trafikk i den 4. arma på rundkjøringa at det skal være noe behov for planfri 
kryssing for gang- og sykkelveg langs fylkesveg 64. Det er likevel viktig at gang- og 
sykkelvegen utformes og legges på en slik måte at den ikke innbyr til at myke trafikanter tar 
snarvegen over fylkesvegen ved rundkjøringa. De ønsker at brukerne skal følge gang- og 
sykkelvegen sørover til undergangen, og ikke bare krysse rett over ved rundkjøringa. Dette 
kan handle om å utforme terrenget mellom gang- og sykkelvegen og fylkesvegen på en slik 
måte at det blir nødvendig å følge gang- og sykkelvegen helt fram til undergangen.  
 

Vedlegg: 
Notat, Fylkesveg 64 – kryssutbedring. Beskrivelse av strekningen Årø-Moen. Statens vegvesen. 

Trafikkanalyse Holamyra – Med kryssvurdering og grovt kostnadsestimat. Oppdragsnummer 
5204905, versjon 1, datert 27.08.2020 

Brev fra Møre og Romsdal fylkeskommune angående vedtak om fravik for planskilt kryssing i 
Holamyrakrysset i Malmefjorden, datert 04.12.2020 


