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Saksframlegg 
 

Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Kommunestyret 54/18 13.06.2018 

 

Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua 
Behandling av klage fra Anna Hildur og Erik Berg 

 
Rådmannens innstilling 

1. Sunndal kommunestyre tar til følge klage fra Anna Hildur og Erik Berg på vedtatt 
reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua, plan-ID 20120220. Plankartet endres ved at 
kurvatur på Grøavegen inn mot riksvegkrysset blir skarpere, jfr. vegvesenets notat av 
23.03.2018 og oppdatert plankart endret 20.03.2018. 

2. Sunndal kommunestyre vedtar reguleringsplan med bestemmelser for rv. 70 
Elverhøybrua, planID 20120220, sist endret 20.03.2018. 

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 

 

Behandling i Kommunestyret - 13.06.2018  
Innstillingen ble enstemmig vedtatt. 
 
Vedtak: 

1. Sunndal kommunestyre tar til følge klage fra Anna Hildur og Erik Berg på vedtatt 
reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua, plan-ID 20120220. Plankartet endres ved at 
kurvatur på Grøavegen inn mot riksvegkrysset blir skarpere, jfr. vegvesenets notat av 
23.03.2018 og oppdatert plankart endret 20.03.2018. 

2. Sunndal kommunestyre vedtar reguleringsplan med bestemmelser for rv. 70 
Elverhøybrua, planID 20120220, sist endret 20.03.2018. 

3. Vedtaket er fattet med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12 

 

 
 
 
Vedlegg 
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1 Særutskrift Behandling av klage fra Anna Hildur og Erik Berg 

2 Klage på vedtak fra Anna Hildur og Erik Berg - reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua 

3 Notat til medlemmer i kommunestyret - Elverhøy bru 

4 Til k.sak 9/2018 - trekker klage under forutsetning av at inngrep i eiendom reduseres 

5 Endring av vedtatt reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua - forslag fra Statens vegvesen 
23.03.2018 

6 Plankart 

7 Bestemmelser 

8 Justering av kommunal veg etter klage på vedtatt reguleringsplan - Statens vegvesen region 
midt 

9 Resultat fra møte mellom grunneier og vegvesenet - klagen opprettholdes 

10 Klage på planvedtak - faglig vurdering av klagen sendt fra Statens vegvesen - reguleringsplan 
rv. 70 Elverhøybrua 

11 Uttalelse til forslag til endring av vedtatt reguleringsplan - Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

12 Uttalelse til forslag til endring av vedtatt reguleringsplan - Møre og Romsdal fylkeskommune 
 

Saksopplysninger 
Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua er utarbeidet av Statens vegvesen Region midt og ble 
vedtatt i Sunndal kommunestyre 14.02.2017.  
I forbindelse med utlegging av reguleringsplanen til offentlig ettersyn kom grunneier av gnr. 38, 
bnr. 2, Anna Hildur og Erik Berg, med merknad til planen. Planen ble vedtatt uten at merknaden 
ble tatt til følge, og grunneierne har i brev av 03.04.2017 valgt å opprettholde merknaden ved å 
klage på kommunestyrets vedtak. I tillegg kommer notat m/tillegg til K-sak 9/18. 
 
Politiske behandlinger av reguleringsplanen: 

 Saksnr. Møtedato 

 1. gangs behandling ØP-sak 90/15 01.12.2015 

 2. gangs behandling/innstilling til kommunestyret ØP-sak 3/17 31.12.2017 

 Sluttbehandling i kommunestyret (planvedtak) K-sak 4/17 14.02.2017 
 Klagebehandling i kommunestyret (saken ble trukket) K-sak 9/18 14.02.2018 
 Klagebehandling i kommunestyret  (denne saken) 13.06.2018 

 
I forkant av behandlingen av klagesaken i K-sak 9/18 hadde vegvesenet et møte i desember 2017 
med grunneier Erik Berg, etter befaring på eiendommen den 05.07.2017. Det foreligger ikke 
møtereferat, men vegvesenet oppfattet grunneieren slik at klagen ble opprettholdt og at 
vegvesenets forslag til en reduksjon av inngrepet i gnr. 38, bnr. 2 ikke var tilstrekkelig. Når planen 
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allikevel måtte gjennom en klagebehandling, gikk vegvesenet inn for at løsningen som er vist i 
vedtatt reguleringsplan opprettholdes, da dette gir en bedre linjeføring.  

Det ble fra kommunens side forberedt sak med 
klagebehandling i kommunestyret 14.02.2018. I 
kommunestyremøtet ble det delt ut et notat fra 
grunneierne datert 11.02.2018 samt et tillegg til 
notatet datert 13.02.2018, der klagen trekkes 
under forutsetning av at inngrepet i eiendommen 
gnr. 38, bnr. 2 reduseres med ca. 1 daa i forhold til 
det som er i vist på vedtatt reguleringsplan.  
Plankartet samsvarer med forslaget vegvesenet la 
fram til grunneier i møtet i desember 2017. Etter 
dialog med vegvesenet trakk rådmannen saken fra 
behandling i møtet 14.02.2018. 
Vegvesenet har utarbeidet forslag til endring av 
plankart 20.03.2018. Notat med beskrivelse og 
kartutsnitt (fig. 1-3) er datert 23.03.2018. Fig. 1: Området som foreslås endret er markert 

  
Fig. 2: Utsnitt av vedtatt reguleringsplan  Fig. 3: Utsnitt av forslag til endring 

Vegvesenet foreslår i notat av 23.03.2018 at grunneiers krav imøtekommes ved at inngrepet i 
eiendommen gnr. 38, bnr. 2 reduseres med ca. 1 daa dyrkamark ved at kurvatur på Grøavegen 
inn mot riksvegkrysset blir skarpere. Notatet viser også kartutsnitt, både av vedtatt 
reguleringsplan (fig. 2) og av forslag til endring av vedtatt reguleringsplan (fig. 3) for samme 
område.  
Justeringen av Grøavegen gir en minimumskurvatur. Krappere kurver er ikke anbefalt, ut fra 
sammensetningen av trafikk og hastighet, og kryssområedene bør være på rettstrekning. 
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I forkant av denne behandlingen av klagesaken i kommunestyret ble saken sendt ut på begrenset 
høring, med høringsfrist 11. mai 2018. Adressater var Fylkesmannen, fylkeskommunen, Statens 
vegvesen og berørte grunneierere. Det er kommet inn 2 svar til høringsforslaget: 

1. Fra Fylkesmannen i Møre og Romsdal, 03.05.2018: Ingen merknader 
2. Fra Møre og Romsdal fylkeskommune, 07.05.2018: Endringen kan egengodkjennes 

 
 

Vurdering 
Etter rådmannens vurdering har planprosessen vært gjennomført i samsvar med plan- og 
bygningsloven. Klagen er levert før klagefristens utløp og vilkårene for å behandle denne saken som 
klagesak er oppfylt. Det er ikke mottatt uttalelser som er til hinder for behandlingen. 
Ved at klagen fra grunneier imøtekommes med en skarpere kurvatur på Grøavegen får vi en 
reguleringsplan som av vegvesenet fremdeles vurderes som faglig tilfredsstillende. Vegvesenet viser 
til gode faglige vurderinger for de løsningene som er valgt, og må i alle sine prosjekt planlegge 
vegsystem som skal være godt tilrettelagt i flere tiår fremover.  
Vegvesenet har tidligere vurdert en eventuell kryssplassering nærmere brua enn dagens kryss. Dette 
er ikke mulig grunnet siktforhold, og vegvesenets søknad om fravik fra bestemmelser om sikt i krysset 
er tidligere avslått av Vegdirektoratet.  
Rådmannen tilrår at klagen imøtekommes når det gjelder inngrepet i gnr. 38, bnr. 2 ved at kurvatur 
på Grøavegen inn mot riksvegkrysset blir skarpere, jfr. vegvesenets notat av 23.03.2018. Dette 
reduserer inngrepet på eiendommen med ca. 1 daa.  
 
 
Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre ekspedering. 
 
 
Rett utskrift 21.06.2018: 
 
Brit Helene Resell 
utvalgssekretær 
 


