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Statens vegvesen

Ing. Jostein Bø

Kråkvika 33

6390 VESTNES

Behandlende enhet:

Transport og samfunn

Saksbehand I erlte lefon:

Dr6fn Helgadottir / 71 274186

Vår referanse:

22 I 48775-2

Deres referanse: Vår dato:

28.O3.2022

Uttale til varsel om oppstart for privat forslag til detaljregulering for
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Postad resse

Statens vegvesen

Transport og samfunn

Postboks I 0l 0 Nordre Ål

2605 LILLEHAI\4MER

Telefon: 22 07 30 OO

f irmapost@vegvese n. no

Org.nr: 9Zl 032081

Kontoradresse Fakturaadresse

Fylkeshuset. Julsundvegen 9, 3. etg. Statens vegvesen

641 2 MOLDE Regnskap

Postboks 202

981 5 Vadsø

næringsområde BNl0 på Sessneset - Vestnes kommune

Vi visertil brevdatert 0g.03.2022 medvarsel omoppstartavdetalireguleringfor

næringsområde BNl0 i Vestnes kommune'

Saken gjelder

Bakgrunnen for planarbeidet er at sætre MatfiskAs ønsker å utvide eksisterende

oppdrettsanlegg på land i området. I oppstartsmØte med kommunen ble det konkludert med

at reguleringsarbeidet skulle også omfatte skoleområdet, som i kommuneplanprosessen var

ment å skulle vises som eksisterende næringsområde, men som i dagens plan står uten

planstatus.

Hensikten med detaljregulering av området er å legge til rette for videre utvikling av

eksisterende naering iområdet og for etablering av eventuell annen aktivitet'

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 iplanleggingen' Statens

vegvesens samfunnsoppdrag er <<å utvikle og tilrettelegge for et effektivt, tilgiengelig,

s i kke rt, o g m i ljøve n n I ig t ra n s po rts ys te m>>'

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 o9 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.
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Arealpolitiske føringer for planarbeidet
Det er en rekke dokumenter som gir føringer med tanke på areal og transport som må
legges til grunn for planarbeidet. Vår vurdering og uttale bygger blant annet på disse:

- Nasjonaltransportplan
- Nasjonal tiltaksplan for trafikksikkerhet på veg
- Nasjonal gåstrategi
- Nasjonal sykkelstrategi
- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
- Statens vegvesens normaler, retningslinjer og veiledninger

Statens vegvesens innspill til planforslaget
Ut ifra trafikksikkerhetshensyn er det uheldig å legge til rette for tosidig utbygging. Statens
vegvesen har ingen merknader til at det legges til rette for utvidelse av eksisterende
virksomhet vest for fulkesvegen. Vi oppfordrer derimot til at ytterligere tilrettelegging for
næring Øst for fylkesvegen blir tilstrekkelig utredet med tanke på Statlige planretningslinjer
for samordnet bo/ig-, areal- og transportplanlegging før det åpnes for slik utbygging og
forslag til planen legges ut til offentlig ettersyn. Området er relativt tett bebygd av boliger og
en del ferdsel av mjuke trafikanter i området er påregnelig. Behovet for ev. tilrettelegging for
mjuke trafikanter, kollektiv, sykkelparkering osv. må også utredes ifb. med planarbeidet.

Vi minner ellers om at våre håndbøker og vegnormaler gjelder for alle offentlige veger og er
hjemlet i vegloven. Vegloven m/håndbøker skal derfor ligge til grunn som rammer og
premisser for valg og detaljering av tiltak på/langs fylkesvegen inkl. adkomstløsninger.

Trans portforvaltn ing midt
Med hilsen

Linda Heimen

Seksjonsleder Drofn Helgad6ttir

Dokumentet er god/gent elektronisk og I'sar derfor tngen håndskrevne stgnaturer.

Kopi

MØRE OC ROMSDAL FYLKESKOMMUNE, Postboks 2500, 6404 MOLDE

STATSFORVALTAREN I MØRE OC ROMSDAL, Postboks 2520. 6404 MOLDE


