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Utvalg Utvalgssak Møtedato 

Økonomi- og planutvalget 3/17 31.01.2017 

Kommunestyret 4/17 14.02.2017 

 

Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua 

Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua - sluttbehandling 

 

Rådmannens innstilling 

Sunndal kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan 
for rv. 70 Elverhøybrua, plankart datert 01.12.2016 og bestemmelser datert 19.01.2017. 
 

Behandling i Økonomi- og planutvalget - 31.01.2017  

Plansjef Anne Guri Aase orienterte innledningsvis. 

 

Ordfører Ståle Refstie fremmet følgende protokolltilførsel: 

«Det gjøres oppmerksom på at Olga Glasø, eier av gnr. 41 bnr. 31 og gnr. 38 bnr. 131, ikke ønsker 
at boligen reguleres bort.  Hun ønsket i utgangspunktet at boligen kunne bevares.  Hun kan 
imidlertid godta at boligen reguleres bort om hun ved fastsetting av erstatningsbeløp blir hold 
skadeløs (merknad 7).» 

 

Økonomi- og planutvalget sluttet seg til den framlagte protokolltilførselen. 

 

Økonomi- og planutvalget sluttet seg enstemmig til innstillingen. 

 

Økonomi- og planutvalgets innstilling til kommunestyret: 

Sunndal kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan 
for rv. 70 Elverhøybrua, plankart datert 01.12.2016 og bestemmelser datert 19.01.2017. 

 

Protokolltilførsel: 

Det gjøres oppmerksom på at Olga Glasø, eier av gnr. 41 bnr. 31 og gnr. 38 bnr. 131, ikke ønsker 

at boligen reguleres bort.  Hun ønsket i utgangspunktet at boligen kunne bevares.  Hun kan 
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imidlertid godta at boligen reguleres bort om hun ved fastsetting av erstatningsbeløp blir hold 

skadeløs (merknad 7). 

 

 
 

 

Behandling i Kommunestyret - 14.02.2017  

Ordføreren orienterte om at protokolltilførselen vedtatt i økonomi- og planutvalget skal følge 
saken og behandles som en del av innstillingen til kommunestyret. 

 

Økonomi- og planutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak: 

Sunndal kommunestyre vedtar med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, reguleringsplan 
for rv. 70 Elverhøybrua, plankart datert 01.12.2016 og bestemmelser datert 19.01.2017. 

 

Protokolltilførsel: 

Det gjøres oppmerksom på at Olga Glasø, eier av gnr. 41 bnr. 31 og gnr. 38 bnr. 131, ikke ønsker 
at boligen reguleres bort.  Hun ønsket i utgangspunktet at boligen kunne bevares.  Hun kan 
imidlertid godta at boligen reguleres bort om hun ved fastsetting av erstatningsbeløp blir hold 
skadeløs (merknad 7). 
 
 

Vedlegg  

1 Plankart rev. 01.12.2016 

2 Bestemmelser revidert 19.01.2017 

3 Planbeskrivelse des. 2016 med merknadsbehandling og plankart, uten bilder 

4 Bildeillustrasjoner til planhefte 

5 14 innkomne merknader 

6 Tegningshefte des. 2016 

7 Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua - oversendelsesbrev fra Statens vegvesen 

 

Saksopplysninger  

Reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua er utarbeidet av Statens vegvesen Region midt. Planen 
var første gang behandlet i økonomi og planutvalget i møte 01.12.2015 som sak 90/15 og lagt ut 
til offentlig ettersyn (brev, nettside, Aura avis og Driva) i tidsrommet 09.12.2015-05.02.2016. 

Vegvesenet har 09.01.2017 oversendt planforslaget for behandling og endelig vedtak i 
kommunen. 

Det kom inn 14 merknader til høringsforslaget, som er oppsummert og kommentert under.  
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Oppsummering og kommentarer til de enkelte merknader 

 

Merknad nr. 1, 
fra 
Fylkesmannen i 
Møre og R., 
04.02.2016 
 
 

Natur- og miljøverninteresser: 

- Detaljprosjektering av tiltaket må minimalisere inngrep i gråor- 
heggeskogslokaliteten Løykja-Liljora 

- Tiltak i vassdraget må gjøres på en tid av året med lite vannføring og 
utenfor fiskesesong. 

- Kvasse partikler fra sprengt stein kan skade fiskehjeller, og en bør 
unngå avrenning til elva. 

- Deponiområder for ca. 20 000 m3 overskuddsmasse forutsettes 
behandlet etter plan- og bygningsloven. 

Landbruksinteresser: 

- Oppmoder til å ta vare på matjordlag, slik at det kan brukes til 
jordforbedring på andre jordbruksareal. 

 
Kommentarer: Natur- og miljøverninteresser: 

- Innspillet om grå-heggeskogen er i samsvar med planomtalen, og vil 
bli fulgt opp i YM-plan og detaljprosjektering. 

- Innspillet om fiskesesong og vannføring er i samsvar med 
planomtalen, og vil bli fulgt opp i YM-plan og detaljprosjektering. 

- Det er lite handlingsrom knyttet til bruk av alternativ til 
sprengte/knuste masser. Spesielt gjelder dette erosjonssikring, der 
sprengt stein har vesentlig bedre bindingsevne enn annen stein. 
 
 

Merknad nr. 2,  
fra  
Møre og R. 
fylkeskommune 
04.02.2016 m.fl. 
m/vedlegg fra 
NTNU 01.02.2016 

Automatisk freder kulturminne 

- Riksantikvaren har gitt dispensasjon etter kulturminnelovens § 8.4 
for 3 kulturminner; ID 145508 (rideskolen), 158128(rideskolen) og 
158136 (41/1 Elverhøy). Bestemmelsene i § 5.2 må endres: 
«Områdene er automatisk fredete kulturminner. Det er gitt 
dispensasjon etter kulturminnelovens §8.4 for inngrep uten krav om 
videre undersøkelser». Omtalen av planen må også endres. 

 
Kommentarer: Bestemmelsene og omtalen vil bli tilpasset at kulturminnene er frigitt. 
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Merknad nr. 3, 
fra  
NVE 
04.02.2016 

- Krav til sikkerhet ved naturfare kvikkleire er oppfylt. 

- Hydrologi/flomfare: Ny bru over Driva er dimensjonert for 200-
årsflom og det oppfyller kravene. Omlegging av fv. 312 oppfyller ikke 
krav til flomfare. Vurderinger på avbøtende tiltak bør utredes i 
forbindelse med planarbeidet og ikke utsettes til byggeplan. Anser 
ikke fv.312 til å være et kritisk veganlegg, anlegget har alternative 
omkjøringsveger. Avbøtende tiltak, i tråd med anbefalingene i ROS-
analysen, bør tas inn i bestemmelsene i planforslaget. 

- I forbindelse mer realisering av prosjektet, må Statens vegvesen 
vurdere beredskapstiltak for å ivareta flomsikkerheten. Dette gjelder 
spesielt ved oppføring av brukonstruksjon og i større eller mindre 
grad innsnevring av elveløpet. Vurdering av beredskap ved flom 
under tiltaksrealisering kan eventuelt tas inn i 
reguleringsbestemmelsene. 

 
Kommentarer: Statens vegvesen vil for Elverhøybrua, som for ethvert annet 

bruprosjekt, sørge for nødvendig flomberedskap under bygging. Det er 
ikke hensiktsmessig på dette stadiet å beskrive i detalj hva slik 
beredskap skal gå ut på. Det vil blant annet påvirkes av valgt 
byggekonsept. Når det gjelder fv. 312 så er det besluttet at den vil bli 
stengt ved en 200-års flomsituasjon. 

 
 

Merknad nr. 4, 
fra  
Statens 
vegvesen 
11.01.2016 
 

Ingen kommentarer 

Merknad nr. 5, 
fra  
barn-/unges 
repr. 
06.02.2016 
 

Ingen kommentarer 

Merknad nr. 6, 
fra  
John H.Bråten 
05.01.2016 
 

- Påpeker at det ikke er planlagt akselerasjons- og retardasjonsfelt i 
krysset med Grøavegen/Hovenvegen. Det er stor trafikk av trailere i 
krysset (Norges største potetprodusent) 

 

Kommentarer: I forbindelse med vurdering av forbikjøringslomme ble det utført telling i 
krysset. Disse viser at trafikken i makstimen (som er dimensjonerende 
for utforming av krysset) er for lav til både venstre og høyresvingefelt. 
Det er registret 150 kjøretøy/time, kravet slår inn på 350 kjøretøy/time. 
Derfor er det ikke behov for svingefelt i krysset. 
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Merknad nr. 7, 
fra  
Olga Glasø 
02.10.2016 
 

- Eieren ønsker at boligen reguleres bort. Og at boligen vil bli krevd 
innløst når reguleringsplanen er vedtatt eller gjenervervserstatning i 
forbindelse med gjennomføring av prosjektet. 

 

Kommentarer: Boligen er foreslått fjernet i reguleringsplanen. 
 
 

Merknad nr. 8, 
fra  
Sunndal 
rideklubb  
14.01.2016 

- Gangvegen under nye Elverhøybrua bør føres, videre, langs elven og 
forbi rideanlegget 

- Rideklubben krever at areal, som i dag blir brukt til paddocker, blir 
erstattet med tilsvarende arealer og at Statens vegvesen 
opparbeider nye paddocker. 

- Rideklubben ønsker at det blir anlagt forbikjøringslomme i 
forbindelse med etablering av adkomst til rideklubben og gårdsbruk. 
 

Kommentarer: - Forslaget om å forlenge gangvegen langs elva og forbi rideskolen er 
et godt tiltak. Dette er utenfor reguleringsgrensene på planen for 
Elverhøybrua. Dette tiltaket bør tas med i en eventuell plan for 
tilstøtende områder til denne reguleringsplan. 

- Statens vegvesen har ikke erstatningsareal å tilby Sunndal rideklubb 
for tap av areal til paddocker. Tapt areal vil imidlertid bli erstattet 
med et økonomisk bidrag i grunnervervsfasen. Erstatningsbeløpet vil 
også dekke eventuelle kostnader forbundet med etablering av 
paddocker av tilsvarende standard. 

- Forbikjøringslommer anlegges ut fra svingebevegelser i kryss. 
Trafikken til rideskolen er for liten til at adkomsten kan defineres 
som kryss. Kriterier for å anlegge forbikjøringslomme er 350 
kjøretøy/time i makstimen. Det er ikke utført tellinger, men dersom 
vi sammenligner med krysset til med Grøavegen, så er nok trafikken 
til ridesentret betraktelig mindre enn i krysset (120 kjt/t). 

 
 

Merknad nr. 9, 
fra  
Geir Vidar 
Engskar 
03.02.2016 

- Undergang ved broens vestside må være tilpasset i høyde og bredde 
til å kunne benyttes av traktor med redskap. 

- Dersom rideklubben får erstattet paddocker med nye, ønsker 
Engskar å være delaktig i de planene. 

- Mulige tiltak for støyskjerming. 
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Kommentarer: - Det er planlagt ca. 4 m fri høyde under brua ved rideskolen. Dette er 
høyere enn kravet til fri høyde pågang- og sykkelanlegg (3 m) og noe 
lavere en kravet på anlegg som bygges for motorkjøretøy (4,70m). 

- Det tap som Sunndal rideklubb påføres ved tap av paddocker, vil bli 
gitt som et økonomisk bidrag og ikke som erstatningsareal. 

- Bolighuset på eiendommen ligger i gul støysone (55-64 dbA) og vil 
derfor få tilbud om lokal skjerming av uteplass og eventuell fasade. 
Dette vil bli tatt opp med grunneier når prosjektet kommer i gang. 

 
 

Merknad nr. 10, 
fra 
Anna Hildur og 
Erik Berg (gnr. 38, 
bnr. 2) 
04.02.2016 

- Forslaget innebærer unødig store inngrep i landbruksareal. 

- Gårdsbruket får redusert det dyrkede areal som grenser mot rv. 70 
og Grøavegen i unødig stor grad. 

- Arealet blir vesentlig dårligere arrondert. Arealet brukes i dag til 
korn- og potetproduksjon. 

- All form for moderne landbruk krever god arrondering. 

- Den veigrunn som ikke lenger vil være i bruk etter at tiltaket er 
gjennomført, vil etter vår oppfatning ikke ha noen jordbruksmessig 
verdi, jfr. punktet ovenfor. 

- Skissert areal for ”park and ride” samt grøntareal tilknyttet dette 
synes unødig stort. 

- Gangvei/sykkelsti leder rundt hele anlegget, og i praksis vil både 
kollektivreisende og andre velge å krysse direkte mellom 
parkeringsplass og bussholdeplass. 

- Bekkeløp mellom nevnte dyrket areal og rv. 70 er fiskeførende, og 
dette synes ikke å være hensyntatt i sakens anledning. 

 
Kommentarer: Krysset med Grøavegen var opprinnelig plassert nærmere elva for å 

unngå å ta unødig mye jordbruksareal. For å tilfredsstille krav til sikt i 
krysset i retning Sunndalsøra, måtte krysset flyttes. Dette gjorde at det 
ble større inngrep i jordbruksarealene. 
Vi kan ikke se at løsningen som er valgt gir dårligere arrondering for 
denne eiendommen. Arealet mellom fylkesvegen og rv.70 er i dag delvis 
eksisterende veger og noe jordbruksarealer. 
Ut fra opplysninger vi har fått om dagens bussruter, vil nok ikke 
busslommene og gangvegene tilknyttet dem bli bygd. 
At bekken på eiendommen var fiskeførende var ikke vegvesenet klar 
over. Har fått merknad om dette fra Driva elveeigarlag også. Her må det 
vurderes tiltak. 
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Merknad nr. 11, 
fra  
Driva 
elveeigarlag 
03.02.2016 

- Det er flere fiskevald som ikke er nevnt i omtalen av planen. Spesielt 
blir Elverhøy vald berørt av tiltakene. 

- Bekk på nordsiden av rv. 70, som går langs vegen over eiendommen 
41/31, under fv. og ut i Driva er fiskeførende. Bekken er ikke nevnt i 
reguleringsplanen. Etterlyser krav til utførelse av avbøtende tiltak 
for bekken. 
 

Kommentarer: - Planomtalen er justert i omtalen av fiskevald i området, jf. avsnitt 
3.4. Omtalen av virkninger for fiskeutøvelse er utvidet i avsnitt 5.8, 
og av virkninger for elvas produksjonsevne er utvidet i avsnitt 5.9.1 

- Bekken vil bli tatt hensyn til ved at stikkrenne gjennom rv. 70 vil bli 
forlenget og det vil bli etablert bekk gjennom grøntområde og 
stikkrenne gjennom fv. 312 og koblet til eksisterende bekkesystem på 
nedsiden av rv. 70, jf. også omtale i avsnitt 5.9.2. 

 
 

Merknad nr. 12, 
fra  
John Bridgemann 
03.02.2016 

- Ønsker ikke midlertidig anleggsveg nordvest for hovedhuset på 
Elverhøy. 

- Midlertidig anleggsveg langs elvebredden og tiltak langs 
elvebredden oppstrøms ny bru, vil gjøre fisking umulig i 
anleggsperioden. Tiltak langs elvebredden kan få en negativ 
langtidseffekt på fiske. 

 
Kommentarer: - For å få tilgang på de arealene som skal områdestabiliseres må 

utbygger ha adkomst fra arealene ovenfor områdestabiliseringa, og 
derfor må korridoren øst for Phillipshagen opprettholdes. 

- Planlagte tiltak vil i liten grad endre forholdene ved elvebredden, 
med unntak av selve bruområdet og elvebredden like nedenfor 
Phillipshagen. Det er i samband med nedplaneringen ikke planlagt 
anleggsveg langs elva. 
 
 

Merknad nr. 13, 
fra  
Stein Roar Kolstø 
11.04.2016 

- Busslomme ved krysset rv. 70-Grøavegen er ikke nødvendig. Det går 
ikke buss på strekningen. Bussen svinger av og går langs Grøavegen. 

- Det bør planlegges busslommer nord for ny bru, ved ridesentret. 

- Det må planlegges gang- og sykkelveg videre langs rv. 70 og 
nordover mot Løykjabekken. 
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Kommentarer: - Statens vegvesenet har gjort nye vurderinger på grunnlag av dette 
innspillet. Busslommene er flyttet til området ved rideskolen. 

- - Planlegging av gang- og sykkelveg videre mot nord (mot Sunndal 
sentrum) ønsker Statens vegvesen ikke å planlegge i denne omgang. 
Reguleringsplanen sin intensjon var å regulere for ny bru over Driva. 
Det er tatt med annen infrastruktur, men det er som følge av flytting 
av brua. 

 
 

Merknad nr. 14, 
fra  
Lars Toven 
18.04.2016 
 

I brevet var det lite om planen. Brevet tolkes som at eier ønsker 
erstatning for det som blir berørt av hans eiendom gnr. 41, bnr. 2. 

Kommentarer: Dersom Toven sin eiendom blir berørt, vil han få kompensasjon for det. 
 
 
 
 
 

Vurdering 

Endringene i planen som er gjort av vegvesenet etter at den var utlagt til offentlig ettersyn er: 

- Busslommene som var planlagt ved krysset med Grøavegen, er flyttet til adkomsten til 
Sunndal rideklubb 

- Anlegg tilknyttet til busslommene, som gang og sykkelveg og parkeringsplasser er fjernet 
ved Grøavegen 

- Bestemmelser og omtale knyttet til endringene i planen er justert 

I tillegg foreslår rådmannen at bestemmelsene forenkles slik at de m.a. ikke gjentar det som 
allerede går fram av tegnforklaringen og at de ikke omfatter forhold som er regulert av andre 
lover enn plan- og bygningsloven. 

Rådmannen vurderer reguleringsplan for rv. 70 Elverhøybrua til å være godt gjennomarbeidet og 
klar for sluttbehandling i kommunen.  

 

 

Utskrift til: Plan-, miljø- og næringstjenesten ved saksbehandler for videre ekspedering. 

 

Rett utskrift 17.02.2017: 

 

Brit H. Resell 

utvalgssekretær 

 


