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Uttale til endring av reguleringsplanen for Slutåshaugen – gnr.60 bnr.7 – 

Vestnes kommune 

Statens vegvesen viser til kunngjøring om offentlig ettersyn datert 12.10.2018. 

 

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

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

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet 

med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

I tidligere vedtatt plan for Slutåshaugen, vedtatt i 2011, ble området regulert til en 

boligtomt, tomter til fritidsboliger, næring/turistanlegg, småbåtanlegg og naust. Eierne 

ønsker ikke lenger å drive turistvirksomhet/utleie og vil omgjøre oppførte rorbuer ved sjøen 

til fritidsboliger og resten av næringsområdet til to bustadtomter.  

 

Vår vurdering av planforslaget 

Å blande boliger og fritidsboliger på denne måten er noe vi ofte fraråder. Dette fordi det 

stilles andre krav til boliger enn til fritidsboliger med tanke på krav til skoleskyss etc. 

Helårsboliger fører også med seg ett annet trafikkmønster og bør unngås. Også for 

forhindre at kvalitetene til hyttefelt forringes.  

 

Samlet sett vil denne planendringen føre til en lavere trafikkbelastning og har derfor ikke 

vesentlige merknader til planforslaget.  
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Vi minner ellers om veglovens § 43 der det står at det er eier/bruer av en avkjørsel som er 

ansvarlig for vedlikehold og at den har tilstrekkelig frisikt. Vi ser at det er behov for noe 

siktrydding mot fylkesveg 162.  

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

Seksjonssjef Linda Heimen 

  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 

 


