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Midsund kommune
Reguleringsplan for 63/13 - Rakvåg
Fråsegn til varsel om oppstart
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har fleire roller og oppgåver innan planlegging etter planog bygningslova. Ei viktig oppgåve for Fylkesmannen 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 Fylkesmannen sikre at kommunale vedtak i planog byggesaker er i samsvar med gjeldande lovverk.
Bakgrunn
Fylkesmannen har mottatt melding om oppstart av planarbeid for å legge til rette for 20-25
bustader i eit område satt av til LNF-formål i kommuneplanen.
Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader:
Natur- og miljøvern
Kjerringvatnet naturreservat ligg nær planområdet. Byggegrense kring vatnet er satt til 50 meter i
kommuneplanen. Vi rår til at tilrettelegging for bustader i planområdet både direkte og indirekte tar
omsyn til naturreservatet. Vi viser her til eiga verneforskrift for reservatet.
Samordna bustad-, areal- og transportplanlegging – klima
Planområdet ligg 3 km unna sentrum og barneskulen, og 5 km unna ungdomsskulen. Avstanden
tilseier at barn og unge i mindre grad vil nytte sykkel eller gå til skulen. Dette blir forsterka ved at det
ikkje er gang- og sykkelveg langs Utsidevegen som kan gi trygg skuleveg.
Å legge til rette for bustader på Rakvåg vil truleg ikkje bidra til at auken i transport blir tatt med
sykkel og gange, og dette bør planen vurdere verknadane av både for barn og unge/folkehelse og for
klima.

E-postadresse:
fmmrpost@fylkesmannen.no
Sikker melding:
www.fylkesmannen.no/melding
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6404 Molde

Besøksadresse:
Julsundvegen 9
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www.fylkesmannen.no/mr
Org.nr. 974 764 067
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Samfunnstryggleik og klimatilpassing
Vi minner om at risiko- og sårbarheitsanalysen (ROS-analysen) skal vise alle risiko- og
sårbarheitsforhold som har betyding for om arealet er eigna til utbyggingsføremåla, og eventuelle
endringar i slike forhold som følgje av planlagt utbygging.
Område med fare, risiko eller sårbarheit skal merkast av i plankartet som omsynssone, jf. pbl. § 12-6.
Tilhøyrande føresegn skal skildre kva omsynssona viser, og kva krav som gjeld innanfor sona.
For reguleringsplanar av denne typen kan ROS-analysen ta utgangspunkt i Fylkesmannen si sjekkliste
for vurdering av risiko og sårbarheit i samfunnsplanlegginga. Sjekklista er å finne på Fylkesmannen
sin nettstad.
Barn og unge
Det går fram av søknaden at det skal settast av tilstrekkeleg med areal til leik. I tillegg vil vi mine om
at formål leik skal gå fram som eige formål i plankartet, og med føresegner som sikrar både
funksjons- og rekkefølgekrav. Vi viser til Fylkesmannens leikeplassråd som de kan finne på våre
heimesider under fana Betre oppvekst.
Konklusjon
Fylkesmannen ber om at våre faglege råd blir tatt omsyn til i vidare planprosess.

Med helsing

Sveinung Dimmen (e.f)
samordar
Dokumentet er elektronisk godkjent.
Fagsaksbehandlar
Samfunnstryggleik: Martha Helle Dybo, tlf. 71 25 85 91
Kopi:
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde
Statens vegvesen, pb. 8142 Dep., 0033 Oslo

Kristin Eide
senioringeniør

Arnel
Fra:
Sendt :
Til:
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Vedlegg:

Even Holmgren < Even.Holmgren@istad.no>
onsdag 4. september 2019 08.12
Arnel
Detaljregulering Stølhaugen - Rakvåg, gnr.63 bnr.13 i Midsund kommune
Kart-Stålhaugen 20190904.pdf

Hei.
Viser til deres brev av oppstart av reguleringsarbeid Stølhaugen - Rakvåg, gnr.63 bnr.13 i Midsund kommune
Behandlende enhet: Midsund kommune
Saksbehandler: Jostein Bø
Deres ref.: 2019/ 246-2/

Istad Nett AS har følgende kommentar til reguleringsarbeidet og vil orientere om sitt nett i område, se vedlagt kart.
En eventuell nødvendig flytting/ omlegging på nevnte installasjoner blir en kostnad som helt eller delvis må dekkes
av utbygger.
Angivelse av plassering på kartet er kun retningsvisende.
I forhold til framtidig utbygging av området, er det viktig at Istad Nett blir informert på et så tidlig tidspunkt som
mulig mhp. el-forsyning til område. Med en tidlig dialog mellom utbygger og Istad Nett sikres gode løsninger til rett
tid.
Når det foreligger en godkjent reguleringsplan ønsker Istad Nett å få oversendt reguleringsplanen elektronisk på
SOSI-fil.
Istad Nett praktiserer følgende for anleggsbidrag på nye anlegg:
Nettutbygging til nye uttak eller forsterkning av eksisterende nett skal inndekkes ved anleggsbidrag. Alle
grunnkostnader (grøft, masser og øvrige gravekostnader) dekkes i sin helhet av utbygger/ kunden (inngår evt. i
anleggsbidraget). Videre beregnes anleggsbidraget som total anleggskostnad for de elektriske anlegg. Anleggsbidrag
skal være innbetalt før arbeidet oppstartes. Anleggsbidraget er avgiftsfritt, dvs. uten moms. Ved utbygging av et felt
med flere boenheter vil Istad Nett forholde seg til utbygger av feltet. For mer informasjon om anleggsbidrag finnes
på ISTAD NETT sine hjemmesider, se https:// www.istadnett.no/ bygge-rive-grave/anleggsbidrag-fra-01-01-2019
Anleggsbidraget vil etterberegnes etter ferdigstillelse basert på faktiske kostnader. Differansen mellom innbetalt
anleggsbidrag og faktiske kostnader faktureres/ krediteres kunden.
Istad Nett kan etter nytt regelverk kun kreve at kunden dekker overskridelser inntil 15 % av det estimerte
anleggsbidraget, forutsatt at overskridelser ikke skyldes forhold på kundens side.
Når anleggsbidraget er innbetalt må det påregnes 3 – 5 uker til planlegging og prosjektering pluss 10 – 12 ukers
leveringstid på utstyr før anleggsstart.
Ytterligere informasjon sendes til nett@istad.no
Vennlig hilsen

EVEN HOLMGREN | SEKSJONSLEDER PLAN
epost: even.holmgr en@istad.no
|
Mobil: 934 93 272
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81732/2019/REGULERINGSPLAN/1545

Anders Smith-Øvland, 71 28 02 41

02.09.2019

Midsund kommune - gbnr 63/10 - Stølhaugen - detaljregulering fråsegn til varsel om oppstart
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader:
Samferdsel
Lokaliseringa av planområdet vil kunne vere i strid med nasjonale planretningsliner for
samordning av bustad, areal og transport. Vi rår derfor til at ein utgreier denne
problematikken og vurderer behovet for eventuelt avbøtande tiltak, som til dømes
rekkefølgjeføresegn som kan sikre trygg skuleveg m.m.
Automatisk freda kulturminne
Krav om arkeologisk registrering
Vi vurderer planområdet til å ha eit visst potensial for automatisk freda kulturminne,
særleg knytt til utmarksbruk i ytre strøk. Namnet Stølhaugen er interessant, og det er også
påvist mulege tufter i området på LiDAR-materialet. Vi vil på grunnlag av dette stille krav
om ei mindre arkeologisk registrering, jamfør § 9 i Kulturminnelova (KML).
Budsjett
Vi gjer merksam på at tiltakshavar må dekkje utgiftene ved ei slik undersøking, jamfør KML
§§ 9 og 10. Kulturavdelinga ber om skriftleg aksept på vedlagte budsjett (2018-kroner og
satsar), i tråd med nasjonale retningsliner for budsjettering av slike arkeologiske
registreringar. Budsjettet er eit maksimumsbudsjett, men vesentlege uføresette forhold
kan gje grunnlag for utarbeiding av nytt budsjett.
Vi minner om at det vert fakturert med timepris for det året registreringa er gjennomført,
sjølv om budsjett er satt opp med timepris for eit tidligare år. Dei nye satsane gjeld frå
28.5.2018.
Gjennomføring
Vi rår til at registrering vert gjennomført så tidleg som muleg i planprosessen. Eventuelle
funn kan få innverknad på korleis planen vert utforma. Om ein utsett registreringa til
planen er ute til offentleg ettersyn, kan dette forseinke saksgangen fram mot endeleg
planvedtak
Ved tinging og aksept av budsjett vert det føresett at tiltakshavar klarerer forholdet til
grunneigarar, brukarar og eventuelt andre omsyn. Vi ber også om namn og adresse på
mottakar av faktura.

Postadresse: Postboks 2500, 6404 Molde ● Besøksadresse: Julsundvegen 9 ● Telefon: 71 28 00 00
e-post: post@mrfylke.no ● www.mrfylke.no
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All korrespondanse skjer elektronisk, også utsending av arkeologisk fagrapport. Skulle det
vere ønske om å få tilsendt den arkeologiske fagrapporten i papirutgåve, må dette
etterspørjast.
Vi vil komme med ei meir detaljert fråsegn etter at registreringa er gjennomført, men
ber om at alle kulturminner og kulturmiljø vert merka som omsynssonar (H730 og
H570) med eigne føresegner.
Barn og unge
Krav om tilstrekkeleg og egna utomhus opphaldsareal
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.
Kravet om tilstrekkeleg og egna utomhus oppholdareal er heimla i plan og bygningslova §
28-7 (den ubygde delen av tomta/fellesareal) og Teknisk forskrift (TEK17) § 8-1 (uteareal)
og 8-3 (uteoppholdsareal). Kva som er meint med «tilstrekkeleg» og «eigna» areal, er
nærare beskrive i Rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og unges interesser i
planlegging (RPR), rundskriv T-2/08.
Kva er «tilstrekkeleg» areal
Med «tilstrekkeleg» areal meinast at arealet får ei utstrekning og omfang som gjer dette
funksjonelt i forhold til funksjonen/arealformålet det skal tene, enten det er køyreveg,
parkeringsplass, leikeplass eller uteoppholdsareal innanfor byggeområdet.
Uteoppholdsareal bør ikkje vere vesentleg smalare enn 10 meter, heller ikkje vere
lokalisert eller utforma som "restareal". Det er vanlegvis berre ein mindre del av
byggeområdet som i praksis er uteoppholdsareal. Areal rundt bygg ned mot 4 meters
bredde (tilsvarande avstand mellom byggverk for å unngå spreiing av brann), er vanlegvis
ikkje tilstrekkeleg til å fungere som uteoppholdsareal.
Kva er «eigna» areal
For areal som skal nyttast til uteopphald skal vere «eigna» vil vi særskilt understreke
plasseringa i forhold til kvalitetar som til dømes sol og utfordringar som trafikktryggleik.
For å oppnå eigna areal bør ein i plandokumenta synleggjere kor uteoppholdsareal skal
vere lokalisert i forhold til plassering av bygg, byggegrenser, køyrevegar og
parkeringsareal m.m.
Val av trafikkløysning
Ved planlegging av eit bustadområde er ei av dei store utfordringane å velje trafikkløysningar som kan gi tilfredstillande trafikktryggleik. Vi rår i denne samanhengen til at ein
i størst mogleg grad skil trafikkareal frå bustad og uteoppholdsareal, slik at barn og unge
slipp å måtte krysse trafikkareal når dei er utomhus. Planlegginga bør ha som målsetting å
skape barnevennlige og bilfrie soner.
Tips til sol og skuggeanalyse
Sol og skuggeanalyse bør vise verknadene av maksimal utnytting innanfor planområdet,
for aktuelle tidspunkt, fortrinnsvis sett rett ovanifrå, med arealføremåla markert på
bakkeplan. Rettleiar om grad av utnytting (H-2300B), opererer i denne samanhengen med
at det bør vere minimum 50 % sol på uteoppholdsareal, kl. 1500, ved vårjamdøgn. Vanleg
nytta tidspunkt i sol og skuggeanalyser er kl. 0900, 1200, 1500, 1800 og 2100, for fire
årstider, vanlegvis 20. mars og 22.-23. september (vår og haustjamdøgn), samt 20.-21.
juni (midtsommar) og 20.-23. desember (midtvinter). Ein bør i tillegg vurdere
samanhengande tidsrom for å sjå den samla verknader av sol og skugge.
KONKLUSJON
 Vi rår til at ein gjennom planarbeidet utgreier forhold til nasjonale retningsliner for
samordning av bustad, areal og transport, og eventuelt behov for avbøtande tiltak.
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Vi stiller krav om ei mindre arkeologisk registrering, jamfør § 9 i Kulturminnelova
(KML).



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.
Fråsegna er heimla i plan og bygningslova § 28-7, Teknisk forskrift (TEK17) § 8-1 og 83, Rikspolitiske retningsliner for å styrke barn og unges interesser i planlegging (RPR),
rundskriv T-2/08.

Med helsing

Johnny Loen
plansamordnar

Anders Smith-Øvland
overarkitekt

Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir
Fagsaksbehandlar
Automatisk freda kulturminne: arkeolog Kristoffer Dahle, tlf. 71 28 03 29
Kopi:
Midsund kommune
Statens vegvesen, Region midt
Fylkesmannen i Møre og Romsdal

Arnel
Fra:
Sendt :
Til:
Emne:

Harald
fredag 27. september 2019 15.10
Arnel
VS: NVEs generelle innspill til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for GBnr
63/ 13 - Stølhaugen i Rakvåg i Midsund kommune

Fra: Ole-Jakob Sande <ojs@nve.no>
Sendt: 23. august 2019 12:45
Til: Firma Post <firmapost@hjelle.org>
Kopi: Midsund kommune <postmottak@midsund.kommune.no>; Fylkesmannen i Møre og Romsdal
<fmmrpostmottak@fylkesmannen.no>
Emne: NVEs generelle innspill til varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for GBnr 63/ 13 - Stølhaugen i
Rakvåg i Midsund kommune
Vi viser til varsel om oppstart datert 11.07.2019.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse innenfor
saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for
energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. 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. Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred. Plan- og
bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, erosjon og skred ved
planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av
faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for
allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem av
oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt
nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta
hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i
berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstar t av planar beidet anbefaler vi å br uke følgende veileder og ver ktøy:
•

NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.

•

NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
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•

NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som
kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.

•

NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og
godt nok dokumentert.

•

Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser. 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. Vi ber om at alle plandokumenter sendes
elektronisk til rv@nve.no.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til konkrete
problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i
arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva en eventuelt ønsker
konkret bistand til i den enkelte saken.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med helsing

Ol e - Ja k o b Sa n d e
Senior ingeniør
Avdeling: Skred- og vassdragsav delinga
Seksj on: Region vest
N o r g e s v a ssd r a g s- o g e n e r g i d i r e k t o r a t ( N V E)
Telefon: 22 95 95 4 5/ 90 88 78 30
E- post : oj s@nve.no
Web: www.nve. no
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Arnel
Emne:
Vedlegg:

VS: Varsel om oppstart av reguleringsarbeid - gbnr. 63/ 13 - Rakvåg - Midsund Kommune
Renovasjonsforskrift 2019 (003).pdf

Hei
Jeg legger ved en kopi av den nye renovasjonsforskriften. Denne er nå sendt ut for vedtak i kommunestyrene i de
nye kommunene.
For at avfallet skal bli hentet ved eiendom må vegen tilfredsstille krav til framkommelighet for større kjøretøy både
sommer og vinter. Vegen må ha tilstrekkelig bæreevne, ha en kjørebane på minimum 3,5 meter og fri høyde på
minimum 4,0 meter i hele vegens bredde. Samtidig må det bo minimum to abonnenter langs vegen og det må være
tilfredsstillende snuplass, utenom gårdsplassen, ved siste abonnent.
På tømmedagen skal beholderne for avfall stå ved kjøreruta, og maksimalt 3 meter fra vegkant. Per i dag har hver
husstand normalt fire trilledunker i tillegg til en sekk for plastemballasje. Det må derfor være rom ved veg for at
disse kan stå ved vegkant på tømmedag uten å være til hinder for trafikk. Oversikt over plassbehov for dagens
renovasjonsutstyr finnes på nettsiden vår: https:/ / www.rir.no/ bygging-av-leskur
Lar det seg ikke gjøre å tilfredsstille disse kravene, må det legges til rette for samlepunkt for avfall ved veg som er
farbar med renovasjonsbil.

Med vennlig hilsen
Arne Buseth
RIR
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Harald Hjelle Arkitekter AS
Postboks 100
6282 BRATTVÅG

Arnel Colic
Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region midt

Vidar Neraas / 71274773

19/188356-2

Deres referanse:

Vår dato:
15.08.2019

Uttale til varsel om oppstart - Reguleringsplan Stølhaugen-Råkvåg - gnr. 63
bnr. 13 - Midsund kommune
Statens vegvesen viser til deres oversendelse 11.07.2019.

Statens vegvesen har ansvar for å sørge 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. Vi uttaler oss til denne reguleringsplanen som forvalter av fylkesveg på vegne
av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.
Saken gjelder
Formålet med reguleringsplanen er å legge til rette for 20-25 boligtomter, med eneboliger
eller tomannsboliger. Planområdet er i kommuneplanens arealdel satt av til LNF-formål der
det på deler av området tillates spredt boligutbygging.
Statens vegvesen har følgende innspill til arbeidet med reguleringsplanen
Samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Midsund kommune har en utdatert kommuneplan fra 1997, og har derav ikke et godt
verktøy for å styre arealbruken i kommunen. Vi er uenig i vurderingene om at fortetting og
tilrettelegging av nye areal til boligutbygging av opp mot 25 boligeiendommer, og der man
også åpner for tomannsboliger, er en uvesentlig andel boenheter i forhold til at
kommuneplanen tillater spredt boligutbygging i deler av planområdet. Etter vår vurdering
må en slik utbygging vurderes på et overordnet nivå.
I henhold til statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
skal arealbruk og transportsystem fremme samfunnsøkonomisk effektiv
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ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Utbyggingsmønster og
transportsystem må videre samordnes for å fremme utvikling av kompakte
byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige
transportformer, og øke andelen gående og syklende. Nasjonale forventninger til regional og
kommunal planlegging fremhever og støtter opp under de statlige planretningslinjene.
De sentrale spørsmålene som må vurderes og svares ut vedrørende arealbruken er knyttet til
kommunens behov for boliger. Hvilke områder er satt av i gjeldende kommuneplan? Hvor
mye av dette er bygd ut? Hvor mye nytt areal trenger kommunen for å dekke behovet? Er
dette planområdet riktig lokalisert i forhold til viktige funksjoner og eksisterende og planlagt
infrastruktur?
Vi savner også trafikksikkerhet under tema for utredning/vurdering, og bemerker i den
sammenheng at det ikke er lagt til rette for mjuke trafikanter på strekningen inn mot
Midsund sentrum. Selv om Midsund kommune har startet regulering av gang- og sykkelveg
fra Krafsebukta, som etter planen skal bygges ut samtidig med legging av ny vannledning på
strekningen, mangler det likevel en strekning på over 1300 meter. Trafikksikkerhetsmessig
er det uheldig å legge til rette for et relativt stort boligområde uten at en slik
sammenhengende løsning er etablert.
Det er også i overkant av 400 meter til nærmeste busslomme fra krysset med Stølshaugen.
Dette innebærer at de som ønsker å benytte kollektivtransport må gå langs fylkesvegen for å
komme seg dit. Særlig skolebarn er viktig å sikre trygg skoleveg.
Overnevnte er forhold som må besvares og løses dersom man skal gå videre med
planarbeidet. Særlig viktig er hensynet til trygg skoleveg, og at reguleringsplanen sikrer at
løsninger for dette i plankart og bestemmelser. Dette vil innebære at planområdet må
utvides.
Tilknytting til fylkesveg 668 og atkomstveg
Planlagt utbygging krever at krysset mellom kommunal veg, Stølhaugvegen, og fylkesveg
668 må utformes etter kravene i Statens vegvesen sin håndbok N100. Dimensjonerende
kjøretøy må være lastebil. Videre anbefaler vi at Stølhaugvegen videre fra krysset
dimensjoneres etter vegklasse L2 med lastebil som dimensjonerende kjøretøy.
Det må stilles rekkefølgekrav om at krysset med fylkesveg 668 skal opparbeides i samsvar
med N100 før utbygging kan skje.
Regulering av Stølhaugvegen, herunder kryss med fylkesveg 668, medfører at planområdet
må utvides. Det må også utvides til å omfatte frisiktsoner i krysset slik at man kan legge inn
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hensynssoner med juridisk bindende bestemmelser. Utstrekning av hensynssonen og
bestemmelsene må være i samsvar med N100.
Konklusjon
Statens vegvesen viser til våre merknader over, og ber om at dette tas med i det videre
planarbeidet. Vi imøteser gjerne en dialog for å svare på spørsmål eller gjøre avklaringer før
planen legges ut til offentlig ettersyn.
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