


 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
-

 
Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00 

e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
Vestnes kommune - detaljregulering - reguleringsplan for Sjøgata 
17 - gbnr 46/56 – fråsegn ved varsel om oppstart  
 
Fylkeskommunen utgjer det regionalpolitiske nivået i det norske demokratiet.  
Fylkestinget er øvste mynde. 
 
Fylkeskommunen er på vegner av staten delegert forvaltingsmynde mellom anna innan 
samferdsel, kulturminnevern, vassressursforvalting, naturressursforvalting og friluftsliv, 
men har også viktige roller som pådrivar for regional utvikling og som tenesteleverandør 
innan kultur, utdanning, tannhelse og samferdsel. 
 
Fylkeskommunens planverk er, saman med lover, forskrifter og retningslinjer styrande for 
korleis dei ulike rollene og oppgåvene blir samordna og løyste, også når vi er høyringspart i 
ulike saker. 
 
Fylkeskommunen har ansvar for drift og gjennomføring av regionalt planforum. Vi rår til at 
alle kommuneplanar blir lagt fram og drøfta der, før vedtak om offentleg ettersyn. 
 
INNLEIING 
Saka gjeld varsel om oppstart av detaljregulering av Sjøgata 17, og formålet er å legge 
til rette for eit leilegheitsbygg på fire etasjar. Møre og Romsdal fylkeskommune har ut 
frå sine ansvarsområde følgande merknader:  
 
 
INNSPEL TIL PLANARBEIDET  
 
Planfaglege merknader 
Området inngår i områderegulering for Helland sentrum, og er avsett til 
bustad/forretning/kontor og bustadformål, og slik sett er tiltaket i tråd med overordna 
plan. Det kjem fram i oversendinga at det i områdereguleringa blir opna for 3 etasjar 
mens bygget som har blitt lagt fram som grunn for planarbeidet er på 4 etasjar. Vi kjem 
til å kommentere tiltaket sitt volum og høgde når endeleg utsjåande ligg føre.  
 
 
Marinarkeologi 
Varsel om planoppstart er sendt til NTNU Vitskapsmuseet og vil bli vidaresendt når 
uttalen ligg føre.  
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Barn og unge 
Barn og unge må ha eit særskild fokus i alle plansaker. Nesten all planlegging verkar inn 
på nærmiljø og oppvekstvilkår for barn og unge på kort eller lang sikt. Det er særleg 
viktig at planprosessar vert lagt opp slik at barn og unge får høve til å delta. Vi vil elles 
vise til rettleiaren «Barn og unge i plan og byggesak», gitt ut av Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet i 2020.  
 
Planarbeidet må sikre uteareal for felles opphald og leik på ein slik måte at dette arealet 
får tilstrekkeleg storleik, utforming og plassering i forhold til bygg, tilkomst og 
parkering.  
 
Ved planlegging av eit bustadområde er ei av dei store utfordringane å velje 
trafikkløysingar som kan gi tilfredsstillande trafikktryggleik. Vi rår i denne samanhengen 
til at ein i størst mogleg grad skil trafikkareal frå bustad og uteopphaldsareal, slik at 
barn og unge slepp å måtte krysse trafikkareal når dei er utomhus. Planlegginga bør ha 
som målsetting å skape barnevennlege og bilfrie soner. Leikearealet må vere solrikt. 
 
Vi ser ofte at mange har utfordringar med å utforme planforslag i samsvar med barn og 
unge sine interesser. Særskilt gjeld dette planlegging av bustader som inneheld 
horisontaldelte einingar, kor uteareala i praksis er privatiserte av og berre tilgjengelege 
for einingane på bakkeplan. Vi rår dei som ønskjer å planlegge slike bustadtypar, men 
finn organiseringa av desse vanskeleg, til å vurdere bustadtypar utan horisontaldeling. 
 
Vi gjer merksam på at eigne areal til leik må vere sikra i plankart og føresegner, og gitt 
funksjons- og rekkefølgjekrav. 
 
Universell utforming 
Vi minner om at universell utforming er utforming av omgjevnader på ein slik måte at 
dei kan nyttas av alle menneske, i så stor utstrekning som mogleg, utan behov for 
tilpassing og spesiell utforming. Nærmiljø er ein viktig arena for leik, møte naboar, 
skape trivsel og tillit, og utforming av nabolag kan vere med på å leggje til rette for økt 
sosial kapital. Nokre tips til universelt utforma uteareal kan ein finne her: 
https://www.ks.no/contentassets/b3b7ed461beb434f8615c0c92a5a1f1e/OpparbeidetUte 
areal.pdf  
 
 
KONKLUSJON 
Ber om at merknadane blir tatt omsyn til i det vidare planarbeidet.  
 
 
Med helsing 
 
 
 

 

Johnny Loen  Ingeborg Forseth 
plansamordnar  rådgivar 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 
 
 
Kopi: 
Vestnes kommune 
Statsforvaltaren i Møre og Romsdal 
Statens vegvesen 
NVE 

https://www.ks.no/contentassets/b3b7ed461beb434f8615c0c92a5a1f1e/OpparbeidetUte%20areal.pdf
https://www.ks.no/contentassets/b3b7ed461beb434f8615c0c92a5a1f1e/OpparbeidetUte%20areal.pdf
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 Vår dato 

18.08.2021 
Vår referanse 
2021/41822 

NTNU Vitenskapsmuseet 
Institutt for arkeologi og kulturhistorie 

Deres dato 
09.07.2021 

Deres referanse 
 

 

Postadresse Org.nr. 974 767 880 Besøksadresse Telefon Saksbehandler 
E-post: +47 73 59 21 45 
postmottak@ntnu.no 

Erlings Skakkes gate 47 B 

Telefaks 

Staale Normann  
7491 TRONDHEIM 

http://www.ntnu.no  +47  Tlf: +47 73 59 22 53 
All korrespondanse som inngår i saksbehandling skal adresseres til saksbehandlende enhet ved NTNU og ikke direkte til 
enkeltpersoner. Ved henvendelse vennligst oppgi referanse.
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Marinarkeologisk uttalelse - Reguleringsplan for Sjøgata 17 - Gbnr 
46/56 - Vestnes kommune 
 
NTNU Vitenskapsmuseet mottok den 09.07.2021, i e-post fra Møre og Romsdal fylkeskommune, 
ovennevnte sak til uttalelse. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet er fagmyndighet for kulturminner under vann i Midt-Norge. Vi skal 
vurdere alle planlagte tiltak i sjø og vassdrag ut fra hensynet til en eventuell konflikt med 
kulturminner under vann som er fredet, eller vernet, i medhold av Lov om Kulturminner av 9. juni 
1978 nr. 50 §§ 4 eller 14. 
 
Ikon Arkitekt & Ingeniør AS varsler, på vegne av tiltakshaver Mosnes AS, om oppstart av arbeid 
med detaljregulering av eiendommen gnr 46 bnr 56 i Vestnes kommune. Formålet med reguleringen 
er tilrettelegging for leilighetsbygg.  
 
Dersom reguleringsplanen åpner for inngrep i sjø eller vassdrag i form av mudring eller annen 
graving, utfylling, moringer, pæling eller annet, kan NTNU Vitenskapsmuseet kreve å gjennomføre 
en marinarkeologisk befaring på stedet, avhengig av tiltakets art og omfang, jf. kulturminneloven § 
9. Hensikten med en slik befaring er å avklare hvorvidt nevnte inngrep kan skade fredede eller 
vernede kulturminner under vann eller i strandsonen. Kostnadene i forbindelse med slike befaringer 
må i henhold til kulturminneloven § 10 bæres av tiltakshaver. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet har tidligere gjennomført en marinarkeologisk befaring i et område 
tilliggende den aktuelle plangrensen. Slik som plangrensen er presentert i varselet, dekkes en stor del 
av planområdet av dette undersøkelsesområdet. Det er derfor ikke sannsynlig at det vil være 
nødvendig å gjennomføre en marinarkeologisk befaring her, men dette kan ikke avklares før endelig 
plangrense med formålsområder foreligger, i tilfellet endringer som kan åpne for tiltak i sjø i 
områder hvor forholdet til kulturminner under vann ikke er avklart. 
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Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet 
Vår dato 
18.08.2021 

Vår referanse 
2021/41822/ 

Vi ber om at tiltakene i sjø blir nøye beskrevet i det videre planarbeidet, med hensyn til materialbruk, 
alle inngrep i sjø (mudring, dumping, fylling etc.) og reelle dimensjoner (herunder fyllingsfot for 
eventuelle utfyllinger), og at dette tydelig fremkommer på kartmaterialet. 
 
NTNU Vitenskapsmuseet takker for varselet og ber om å få oversendt 1. utkast av reguleringsplanen 
med reguleringsbestemmelser og kartmateriale, til uttalelse når dette foreligger. 
 
 
 

Med hilsen 
 

Bernt Rundberget 
Instituttleder 

 
 

Staale Normann 
Saksbehandler 

 
 
I samsvar med fullmakt er dette dokumentet godkjent elektronisk og har derfor ingen fysisk signatur 
 
 
 
 
Kopi: 
Møre og Romsdal fylkeskommune 



       
       
E-postadresse: 
sfmrpost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvaltaren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 2520 
6404 Molde 

 Besøksadresse: 
Julsundvegen 9 

 Telefon: 71 25 84 00 
www.statsforvaltaren.no/mr 
 
Org.nr. 974 764 067 

  Vår dato:  Vår ref: 

  09.08.2021  2021/2902 
     

  Dykkar dato:  Dykkar ref: 

  08.06.2021   
   

 Saksbehandlar, innvalstelefon 

 Jorunn Mittet Eriksen, 71 25 84 10 
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Vestnes kommune – Eigedom 46/56  
Detaljregulering Sjøgata 17 – leilighetsbygg 
Fråsegn til varsel om oppstart av planarbeid 
 
Statsforvaltaren er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter 
plan- og bygningslova. Ei viktig oppgåve for Statsforvaltaren i kommunale planprosessar er å sjå til at 
nasjonale og viktige regionale omsyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområde som miljøvern, landbruk, 
helse, oppvekst og samfunnstryggleik står sentralt. I tillegg skal Statsforvaltaren sikre at kommunale 
vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk. 
 
Det blir varsla oppstart av planarbeid for detaljregulering  på eigedom 46/56 i Vestnes kommune. 
Føremålet med reguleringsplanen er å legge til rette for eit leilighetsbygg på fire etasjar.  
Statsforvaltaren har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Planfagleg 
Vi saknar referat frå oppstartsmøtet i oversendinga. Dette skal følgje med som vedlegg i varsel om 
oppstart av planarbeid.  
 
Natur- og miljøvern  
Strauman er eit smalt og grunt sund mellom Romsdalsfjorden og Flatevågen, der tidevatnet skapar 
sterke straumar. Det er store naturfaglege verdiar i dette området. I 2019 vart det registrert eit stort 
blautbotnsområde på over 500 dekar som delvis ligg innanfor varsla planområde. Naturtypen er 
vurdert som svært viktig og er såleis av nasjonal verdi. I tillegg ligg det ei registrering frå 2001 for 
naturtype «grunne strømmer» samt ei registrering av eit lokalt viktig ålegrassamfunn. Strauman 
skapar gode næringstilhøve både i Flatevågen og ut i fjorden, og er eit viktig område for både marine 
artar og sjøfugl.  
 
Det går ikkje fram av oppstartsvarselet at det er planlagt utfylling i sjø, men overordna plan viser  
utbyggingsformål utover det som er land i dag. Før ein eventuelt går vidare med slike planar må ein 
fagkyndig biolog gjennomføre feltundersøkingar for det aktuelle området samt vurdere eventuelle 
påverknader for resten av sundet og dei biologiske verdiane i nærområdet. Vi viser også til avsnittet 
om forureining.  
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Vi viser også til naturmangfaldlova § 7. Det må gå fram av planforslaget korleis prinsippa i §§ 8-12 i 
lova er tatt omsyn til og vektlagt i vurderinga av saka. Manglande vurderingar etter 
naturmangfaldlova vil kunne vere ein saksbehandlingsfeil. 
 
Statsforvaltaren vil vurdere å fremje motsegn til eit planforslag som ikkje tilstrekkeleg har tatt omsyn 
til dei marine naturfaglege verdiane, jf. Rundskriv T-2/16 avsnitt 3.6.  
 
Strandsone 
Strandsona er av nasjonal betyding og skal forvaltast slik at miljøverdiar og allmenne interesser blir 
tatt vare på. Tiltak som ligg i strandsona bør ha ein gjennomtenkt lokalisering og krav til utforming. 
Det må leggast til rette for at ålmenta kan ferdast og opphalde seg ved sjøen. Ei slik tilrettelegging vil 
gje fordelar både for dei som skal bu her og for sentrumsmiljøet i Vestnes generelt.  
 
Forureining og støy 
Det er grunn til å tru at det er forureina sjøbotn i området. Det må gjennomførast 
sedimentundersøkingar i tråd med retningslinjene i Miljødirektoratets rettleiar M-350/2015. 
Eventuell utfylling i området krev også løyve etter forureiningslova § 11.  
 
Støy 
Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442, med tilhøyrande rettleiar M-128, skal 
leggast til grunn for all arealplanlegging og utbygging. Støytilhøva må avklarast.  
 
Barn og unge 
All planlegging etter plan- og bygningslova skal ta omsyn til barn og unges interesser, jf. § 1-1 i lova. 
Planlegginga skal sikre aktivitetsfremmande omgjevnader som gir varierte moglegheiter for sosialt 
samvær, leik og utfolding. Vi minner også om at pbl. § 5-1 gir barn og unge ei lovfesta rett til å bli 
høyrt i plansaker. Det betyr at planprosessen må bli organisert slik at denne gruppa gis høve til å 
delta og kome med innspel til planforslaget.  
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging har forankring i § 6-2 i plan- og bygningslova, og 
legg føringar for arbeidet. Statsforvaltaren har utarbeidd rettleiaren «Leikeplassar – lokalisering og 
utforming, Fylkesmannen sine råd i plansaker». Rettleiaren er å finne på våre heimesider. Grunnlaget 
for våre leikeplassråd er dei nasjonale krava som er stilt til fysisk utforming av oppvekst- og 
leikemiljø. Dette omfattar:  
 

 Areal og anlegg som skal brukast av barn og unge skal vere sikra mot forureining, støy, 
trafikkfare og anna helsefare 

 I nærmiljøet skal det finnast areal der barn kan utfalde seg og skape sitt eige leikemiljø. Dette 
krev blant anna at areala:  

o Er store nok og eignar seg for leik og opphald 
o Gir høve til ulike typar leik ulike tider på året 
o Kan nyttast av ulike aldersgrupper, og gir høve til samhandling mellom barn, unge og 

vaksne 
 

Vi forventar at eigna areal blir sikra i plankart og føresegner. Nærleikeplass skal dekke behovet for 5-
20 bueiningar, ha ein storleik på minimum 200m2 og ha maksimal gangavstand frå bueiningane på 
50 meter. Ferdigstilling av leikeareal må vere sikra gjennom rekkefølge- og funksjonskrav i 
føresegnene.  
 

https://www.statsforvalteren.no/nb/More-og-Romsdal/Barn-og-foreldre/Betre-oppvekst/Leikeplassar---Fylkesmannen-sine-rad-i-plansaker/
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Vi ber også om at planomtalen gjer greie for kva som finst av leikeareal utover grensene for 
planområdet. Dette inneber ei oversikt over grøne område for leike, tilrettelagte nærleikeplassar og 
kvartalsleikeplassar, samt avstand og ei klargjering om det er trygg tilkomst til desse områda. Eit kart 
med avmerking av slike område kan gje ei god oversikt.  
 
Konklusjon 
Vi viser til merknadene over og ber om at dei vert tekne omsyn til i det vidare planarbeidet.  
 
Med helsing  
  

Ulf Lucasen (e.f.)  Jorunn Mittet Eriksen 
ass. miljøverndirektør 
 

 rådgivar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent. 
 
 
Fagsaksbehandlar 
Forureining: Thomas Aurdal, tlf. 71 25 84 67 
 
Kopi  
Vestnes kommune 
Møre og Romsdal fylkeskommune 

Rådhuset 
Fylkeshuset 

6390 
6404 

Vestnes 
Molde 

Statens vegvesen Postboks 1010 Nordre Ål 2605 LILLEHAMMER 
NVE Region Vest Naustdalsvegen 1b 6800 FØRDE 
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NVEs innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan for boligblokk i 

4 etasjer på eiendom Gnr. 46, bnr. 56 - Sjøgata 17 i Vestnes kommune 

Vi viser til brev datert 08.06.2021. Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for 

Gnr. 46 bnr. 56 i Vestnes kommune. Formålet med planarbeidet er å legge til rette for et leilighetsbygg 

på fire etasjer. 

 

Om NVE  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse 

innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunn-

vann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå 

kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser 

innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven 

(pbl).  

NVEs konkrete innspill 

Grunnforhold 

Planområdet ligger under marin grense og NGU sitt løsmassekart viser marine avsetninger. I område 

med marine avsetninger der det ikke kan utelukkes forekomster av kvikkleire, må fare for områdeskred 

og tilstrekkelig stabile grunnforhold avklares. NVE viser til veileder 1/2019 Sikkerhet mot 

kvikkleireskred og anbefalt prosedyre i kapittel 3.2. Prosedyren må følges så langt som nødvendig for å 

avklare faren. 

 

Vi viser også til kapittel om aktsomhet i strandsonen. Skred i sjø kan utløses i alle typer løsmasser. Det 

kan være svært vanskelig å forutse konsekvensene av en lokal overbelastning i sjø. Det må derfor alltid 

gjøres grunnundersøkelser og geoteknisk detaljprosjektering for å vurdere skredfare og stabilitet for 

tiltak i strandsonen. Selv om fare for områdeskred av kvikkleire er avkreftet i planprosessen bør planen 

derfor sette krav om grunnundersøkelse og geoteknisk detaljprosjektering i byggesaken når den 

innebærer tiltak i strandsonen. 
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Flodbølge som sekundær virkning av fjellskred 

Fjellpartiet Opstadhornet i Molde kommune er kartlagt som ustabilt fjellparti med periodisk overvåking 

av NVE. Det er kartlagt flere scenarier for skred og sekundære virkninger i fjellpartiet som dere finner 

mer informasjon om på NVEs nettsider om Opstadhornet. For scenarier med sannsynlighet mindre enn 

1/5000 vil flodbølge som sekundær virkning av fjellskred kunne ramme planområdet, jf. faresone i NVE 

Atlas. Fareområdet vil trolig ikke ha konsekvens for tiltaka som planarbeidet skal legge til rette for, jf. 

sikkerhetskrava i byggteknisk forskrift (TEK17) § 7-3. 

 

Generelle råd 

For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til våre tema i reguleringsplanen 

anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og veiledningen 

lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert veileder for reguleringsplan. Veilederen leder 

dere gjennom alle våre fagområde, og gir dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider 

planen, har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

NVEs oppfølging av planarbeidet  

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 

plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og innarbeidet i planen. 

Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt planer som sendes på høring til 

NVE. Vi ber om at alle plandokument blir sendt elektronisk til NVE. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete 

problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene som har størst behov.  

 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

 

Med hilsen 

 

Ann-Kristin Larsen 

fung. seksjonssjef 

Ole-Jakob Sande 

senioringeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

                         

   

   
 

  

Kopi til: 

https://www.nve.no/naturfare/overvaking-og-varsling/fjellskredovervaking/periodisk-overvakede-fjellpartier/opstadhornet-more-og-romsdal-midsund-kommune/
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://atlas.nve.no/Html5Viewer/index.html?viewer=nveatlas
https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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Møre og Romsdal fylkeskommune 

STATSFORVALTAREN I MØRE OG ROMSDAL 

Vestnes kommune 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg. Statens vegvesen 

Transport og samfunn firmapost@vegvesen.no 6412 MOLDE Regnskap 
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Uttale til varsel om planoppstart - detaljregulering for Sjøgata 17 - gnr. 46 

bnr. 56 - Vestnes kommune  

Vi viser til brev datert 08.06.2021 med varsel om oppstart av detaljregulering for Sjøgata 17 

i Vestnes kommune. 

 

Saken gjelder  

Det varsles om oppstart av detaljregulering av eiendommen gnr. 46 bnr. 56 i Vestnes 

kommune. Formålet er å legge til rette for et leilighetsbygg på fire etasjer. Planområdet 

omfatter noe mer areal rundt enn tenkt fotavtrykk for leilighetsbygget. Dette både da det 

stilles krav om lekeplass innenfor planområdet og Vestnes kommune krever at det tas med 

areal langs deler av Sjøgata slik at fortau kan reguleres med minimum 2,5 meters bredde, 

mur og skjerm. Det er tidligere søkt om rammetillatelse for prosjektet, men det ble stilt krav 

om detaljreguleringsplan. Leilighetsbygget fra rammesøknaden legges til grunn for 

planarbeidet. 

 

   
Utsnitt av kart og tegninger mottatt i forbindelse med oversendelse av oppstartsvarselet. 

 

Området inngår i områderegulering for Helland sentrum og er avsatt til 

bolig/forretning/kontor (FKB4) og boligformål. 
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Plankonsulent vurderer at det ikke vil være krav om planprogram eller konsekvensutredning i 

forbindelse med planarbeidet, men virkninger av planen vil uavhengig av 

konsekvensutredning omtales i planbeskrivelsen. Risiko og sårbaretsanalyse vil bli 

gjennomført iht. pbl. § 4-3. 

 

Statens vegvesens rolle i planleggingen 

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Statens 

vegvesens samfunnsoppdrag er «å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgjengelig, 

sikkert, og miljøvennlig transportsystem». 

 

Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med 

sektoransvar innenfor vegtransport. Statens vegvesen sitt sektoransvar for vegnettet betyr at 

Statens vegvesen har et overordnet ansvar for at trafikksikkerhet, klima og miljøhensyn og 

helhetlig bypolitikk ivaretas i alle planforslag som berører samferdsel. Dette gir oss rett til å 

stille krav til både statlige, fylkeskommunale og kommunale veger, gater og løsninger for 

gående og syklende. 

 

Statens vegvesens innspill til planforslaget 

Formålet med planarbeidet er i stor grad i samsvar med overordnet og gjeldende plan samt 

statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal og transportplanlegging. Vi har således 

ingen vesentlige merknader til at settes i gang planlegging av området til det formål som 

beskrevet. 

 

Referat fra oppstartsmøtet med kommunen ble ikke lagt ved oppstartsvarselet, dette savner 

vi. Vi er likevel fornøyde med at planområdets utstrekning skal høyde for mulighet til å legge 

til rette for gode adkomstløsninger og tilrettelegging for gående og syklende langs deler av 

Sjøgata. 

 

Vi forutsetter ellers at forholdene til trafikksikkerhet, trafikkavvikling og støy blir utredet og 

vurdert og at det blir stilt rekkefølgekrav om nødvendige tiltak for å sikre forsvarlige forhold 

for beboere på eiendommen, gående og syklende i området og vegfarende ellers. 

 

Vi oppfordrer også til at det stilles kvalitative krav til sykkelparkering i tillegg til krav om 

minimum antall plasser. Dette kan f.eks. være krav om trygge overbygde og lett tilgjengelige 

plasser med krav om mulighet for lading av el-sykkel. Ytterligere tilrettelegging med felles 

verksted og ev. garderobe bør også vurderes.  

 

Vi minner avslutningsvis på at våre håndbøker og normaler, f.eks. N100 om Veg og 

gateutforming, gjelder alle offentlige veger inkl. kommunale veger. Eventuelle avvik fra 

normalene må håndteres som fravik iht. prosessene beskrevet i håndbøkene. For mer 

informasjon om fravikshåndtering se: Fravik fra krav i vegnormalene | Statens vegvesen 

 

  

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker/om-handbokene/vegnormalene/fravik
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Konklusjon 

Vi viser til våre kommentarer ovenfor og forventer at de blir hensyntatt i det videre arbeidet. 

Selv om det ikke skal utarbeides KU for planarbeidet forutsetter vi at spesielt forholdene til 

trafikksikkerhet, trafikkavvikling og støy blir utredet og vurdert og nødvendige tiltak sikret 

gjennomført med rekkefølgekrav. Videre oppfordrer vi til at det stilles kvalitative krav til 

sykkelparkering. 

 

 

Transportforvaltning midt 

Med hilsen 

 

 

Linda Heimen 

seksjonssjef Dröfn Helgadóttir 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

Statsforvalteren i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 
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Halvard Vevang Straume

Fra: Bjørg Sissel Gimmestad Smith <bjorg.smith@hotmail.com>

Sendt: tirsdag 27. juli 2021 10:19

Til: Halvard Vevang Straume

Emne: Plangrense Sjøgata 17

 

 

 

 
Sendt fra min Galaxy 

I følge plangrensen så er det forlangt fortau foran vår eiendom med 2,5m bredde. Det er ikke plass nok til å 

gjennomføre dette. Vi har en godkjent klage på fjerning av mur/hekk for å lage gangvei her. Dette området ble 

ekspropiert fra vår eiendom for å lage vei. Vi kommer ikke til å godta noen begrensninger i avstand fra vår eiendom. 

Dette gjelder hele vår grense, inkludert fjøre/sjø. Vår grense går veldig langt ut i sjøen.  
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Halvard Vevang Straume

Fra: Eskil Viken <Eskil@aka.no>

Sendt: mandag 14. juni 2021 09:20

Til: Halvard Vevang Straume

Kopi: Hans Arne Sørlie; gabriela@trygstad.no; Magne Jan Vik; 

postmottak@vestnes.kommune.no; REMA 1000 Vestnes Nordrevestland

Emne: VS: Vestnes Handelsbygg AS - Varsel om planoppstart

Vedlegg: Vestnes kommune 2021.06.08 Varsel om planoppstart Detaljregulering 

Sjøgata.pdf; Merkander til nabovarsel fra Vestnes Handelsbygg AS.pdf

Hei  

 

Henviser til mottatt varsel om planoppstart, og minner om tidligere utsendte mail om denne saken fra Hans Arne 

Sørli i AKA, vedlagt med « Merknader til nabovarsel fra Vestnes Handelsbygg AS». 

 

Med vennlig hilsen 

Eskil Viken 
DRIFTSANSVARLIG 

Mobil: +47 906 27 824 

Web: www.aka.no 

  

 

Telefon: +47 32 12 14 20 

Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss 

  

 

 

 



 
 

 
 
 
 
 

Hønefoss, 19. november 2020 
Att:  Dr. ing. Steinar Trygstad AS  

v/ Gabriela Habostad                
 

 
Sendes pr e-post til:  gabriela@trygstad.no 
 
 
 
 
 
MERKNADER TIL NABOVARSEL VEDRØRENDE TILTAK PÅ GNR. 46 BNR. 56  
 
1. Innledning 
 
Det vises til mottatt nabovarsel angående søknad om dispensasjon for byggetiltak på gnr. 45 bnr. 
56 i Vestnes kommune, datert 6. og 16.  november 2020.  
 
Frist for merknader er 20. november 2020.   
 
Vi anser søknaden slik at det først søkes om dispensasjon og at ramme- eller igangsettingssøknad 
sendes etter avklart dispensasjon.  
 
Vestnes Handelsbygg AS («VH») eier naboeiendommen gnr. 45 bnr. 23, og våre merknader følger 
nedenfor.   
 
2. Merknader 

 
Generelt 
Utvikling av de aktuelle eiendommene reguleres i dag i «Områderegulering for Vestnes sentrum». 
VHs eiendom er regulert under felt FKB5, tiltakshavers tiltak er varslet på område FKB4 og B6.  
 
Avvik fra plan generelt, reiser særlige spørsmål. Etter § 19-1 skal det ikke være en kurant sak å 
fravike fra gjeldene plan. Dette må hensyntas i kommunens vurdering av om vilkårene etter pbl. § 
19-1 er oppfylt i dette tilfellet.  
 
VHs oppfatning er at hensynene som ligger til grunn for bestemmelsene i gjeldende områdeplan, 
vil bli vesentlig tilsidesatt gjennom dispensasjon for tiltakshavers tiltak. Dette vil igjen kunne skape 
presedens for senere dispensasjoner fra bl.a. formål, etasjer m.m. 
 
 



AKA AS Org nr. 919 513 195  
Hvervenmoveien 49, 3511 Hønefoss 

Tlf. +47 32 12 14 20  
Forretningsfører for AKA konsern og AKS konsern 

 

 

Dispensasjon fra krav om detaljregulering 
Av bestemmelsene til gjeldende områderegulering fremgår at det kreves detaljregulering før tiltak 
på område B6 og B7 kan godkjennes, jf. bestemmelsene punkt 4.8. Bakgrunnen for dette kravet er 
at detaljreguleringen skal avklare miljø- og grunnforhold, terrengendringer, murer, fyllinger, 
gangveier, tilkomster, lekeplass m.m.  

 
Selv om tiltakshaver anfører at ovennevnte forhold vil bli dokumentert ivaretatt, er det VHs 
oppfatning at forholdene må ivaretas gjennom detaljregulering slik områdeplanen legger opp til. 
VH kan ikke se at det foreligger argumenter for å fravike de hensyn plan- og bygningsloven skal 
ivareta. Herunder hensynet til at kommunen sikrer avklaringer for helhetlige løsninger der 
områdereguleringen ikke gir tilstrekkelige avklaringer. 
 
Gjennom en detaljregulering av B6 og FKB4 vil man sikret en helhetlig utvikling av området, og 
vurdering av eventuelle nødvendige tiltak, samt en konkret vurdering av de dispensasjoner 
tiltakshaver ønsker.  
 
Kravene til næringsetasje i 1 etasje, antall etasjer, utnyttelsesgrad og byggegrense mot sjø er alle 
forhold som er fastsatt etter en nærmere vurdering i planarbeidet knyttet til gjeldende 
områdeplan. 
 
Dersom tiltakshaver gis dispensasjon til å fravike nevnte krav, kan VH ikke se at det foreligger 
grunn for senere å nekte tilliggende eiendommer samme dispensasjon. Dette vil medføre en 
utvikling i strid med planen. VH mening er at en slik endring bør vurderes helhetlig gjennom en 
detaljregulering.  
 
Plassering av bygg m.m. 
Vedlagte skisser/tegninger i nabovarselet viser slik VHs ser det, ulik plassering av bygget. På s. 6 
vises bygget nærmere eiendomsgrensen mot gnr. 45 bnr. 23 enn det som viser på bilde 11. Dette 
gjør at det er vanskelig å forutsi hvilke konsekvenser tiltaket konkret får for gnr. 45 bnr. 23.  
 
VH bemerker at tiltakshaver må løse parkering, kjøre- og snusoner på egen grunn. Dette er 
bekreftet av ansvarlig søker på telefon.   
 
Byggegrense mot nabo etter pbl. § 29-4 må overholdes. VH vil motsette seg utbygging som 
medfører at byggverk blir oppført nærmere enn det som er tillatt etter pbl. § 29-4.  
 
VH mener tiltakshaver må pålegges å sette opp gjerde eller annet fysisk skille i nabogrensen for å 
unngå konflikt mellom kundeparkering for Rema og biler som parkerer i utbyggers carport.  
 
Etablering av adkomst 
VH kan ikke se at tiltakshavers eiendom har veirett over gnr. 45 bnr. 23 i dag. Dersom adkomst for 
tiltaket er tiltenkt over gnr. 45 bnr. 23 vil dette kreve enighet mellom tiltakshaver og VH.  
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Adkomst med kryssløsning i Sjøgata betinger enighet mellom partene, og en utbygging som sikrer 
at det ikke blir konflikt i adkomsten til de to eiendommene.   
 
VH leier i dag ut eiendommen til Rema1000. Basert på leieavtalen og Remas drift er det 
avgjørende at eiendommen beholder alle sine p-plasser. VH vil i utgangspunktet motsette seg 
tiltak som medfører reduksjon av antall p-plasser på vår eiendom.  
 
 
3. Avslutning 
 
Tiltaket etableres på deler av et område hvor det kreves detaljregulering. Videre medfører tiltaket 
behov for flere dispensasjoner i strid med gjeldende plan.  
 
VH mener at tiltakshavers dispensasjonssøknad både ut ifra de enkelte tiltakene det søkes om 
dispensasjon for og samlet sett, medfører at vilkårene for dispensasjon etter pbl. § 19-1 ikke er 
tilstede. Bestemmelsene i gjeldende plan blir bl.a. vesentlig tilsidesatt. Tiltaket må vurderes 
gjennom en helhetlig detaljregulering av området, noe annet vil være i strid med de hensyn 
kommunen skal ivareta etter plan- og bygningsloven.  
 
 
 
 
 
 
Med vennlig hilsen 
AKA AS 
 
 
Hans Arne Sørli 
Teknisk ansvarlig 
Telefon: 
E-post: hans.arne@aka.no 

 

Kopi: Rema 1000 v/ Magne Jan Vik 














