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1. Sammendrag 
 

Planområdet ligger på Husby i nedre Øksendal og har som hensikt å legge fylkesveg 
6134 ut av tunet på Ångarden. 

 

2. Bakgrunn 
 

Fylkesveg 6134 i Øksendal går i dag gjennom tunet på Ångarden. Denne lokaliseringen 
er frå den tiden at bygdeveiene rundt om stort sett gjekk gjennom gardstuna som låg 
mest sentralt i bygdene. Etter som tidene og bruken har endret seg, er slike løsninger 
stort sett avviklet. Statens vegvesen gjennomførte i september 2018 en automatisk 
trafikkregistrering her. Den viser at det i gjennomsnitt passerte 378 kjøretøy gjennom 
tunet i Ångarden i måleperioden. 
Et ønske om å legge om fylkesvegen har vært oppe på siste gjennomgang av Sunndal 
kommune sin arealplan, men etter uttalelse frå Møre og Romsdal Fylke, vart forslaget 
til omlegging tatt ut av kommuneplanen. 
Ønske om vegomlegging er også tatt opp av grunneier. Dette ble fremmet på et 
bygdemøte Sunndal kommune arrangerte i sammenheng med utarbeidelse  av ny 
arealplan. 

 

2.1 Hensikten med planen 
 

Flytting av fylkesveg 6134 i Øksendalen, ut av tunet i Ångarden, gnr/bnr 64/2.   
Ved en slik omlegging ønsker en å oppnå en klar trafikksikkerhetsgevinst, og å bidra til 
at gardstunets kulturverdier ikke blir forringet gjennom en stadig økende 
trafikkbelastning. Planen skal og avklare interessemotsetningene som kan være 
mellom målene nevnt ovenfor, og de krav og ønsker som både Statens Vegvesen og 
Riksantikvaren har i planområdet. 
 

 

2.2 Plankonsulent, forslagsstiller, eierforhold 
 

Plankonsulent: Suconsult AS, postboks 43, 6656 Surnadal.  
                         post@suconsult.no 
 
Forslagsstiller: Siv Eli Husby og Per Steinar Husby, gnr/bnr 64/2, Ångarden,       

                                             Øksendalsvegen 48, 6610 Øksendal 
 

Eierforhold: 
Gnr. / bnr. Grunneier 
64/2 Per Steinar Husby 
64/3 Eirik Sjøholt 
64/4 Ole Anders Husby 
64/65 Møre og Romdal Fylkeskommune 

Statens vegvesen Region midt 
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2.3 Tidligere vedtak i saken  
 

Spørsmålet om omlegging av fv. 6134 var vurdert ved siste gjennomgang av Sunndal 
kommune sin arealplan, vedtatt av kommunestyret den 06.02.2019. Etter innspill fra 
fylket ble vegen her holdt uendret, og dette ligger nå inne i den vedtatte arealplanen. 
 

2.4 Utbyggingsavtaler  
 

Statens Vegvesen har i brev datert 21.01.2019 til grunneier, og i en uttalelse om 
oppstart av planarbeidet datert 17.07.19, understreket at en gjennomføring av dette 
prosjektet forutsetter at det blir etablert en gjennomføringsavtale med vegeier. Fra 
01.01.2020 er dette fylkeskommunen i Møre og Romsdal. Etablering av en slik avtale 
skal være gjort i god tid før utbyggingen tar til. 

 

2.5 Krav om konsekvensvurdering. 
 

Viser til punkt 10 i oppstartsmøte. 
 
Konsekvensutredning (KU) jfr. pbl. §4-2 
Vurderes i henhold til forskrift om konsekvensvurdering. 
 
Tiltaket faller ikke under § 6 planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensvurderes. Tiltaket faller ikke inn under vedlegg I i forskriften som 
omhandler større anlegg. 
 
Etter vedlegg II i forskriften skal bygging av veger konsekvensvurderes hvis 
de kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Dette tiltaket gjelder 
vegomlegging av fylkesvegen på en kort strekning. Tiltaket vil bli utredet i 
forhold til kulturlandskapet og fornminner i området. Tiltaket er av oversiktlig 
og begrenset utstrekning og det vurderes at det ikke kreves 
konsekvensvurdering etter § 8 i forskriften for dette tiltaket. 
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3. Planprosessen 
 

3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstart, evt. planprogram 
 

Det ble gjennomført et oppstartmøte med kommunen den 21.05.2019.  
 
Oppstart av planarbeidet ble varslet ved annonse i Aura Avis 25.06.2019 og ved 
kunngjøring på Sunndal kommune og Suconsult AS sine nettsider. 
Frist til å komme med innspill vart sett til den 12. august 2019. 
 
Offentlige etater og organisasjoner, samt grunneiere og andre private rettighetshavere 
ble varslet i brev av 19.06.2019.  
Innkomne merknader er refererte og kommenterte i kapitel 8. 
 
Grunneier har holdt orienteringsmøte og befaring sammen med de to andre partene 
som blir berørt. Her ble referatet frå oppstartmøtet med kommunen og skisser til 
planløsninger gjennomgått, og det vart opplyst om fristen for å komme med innspill. 
 
Det er vurdert som ikke nødvendig med utarbeidelse av planprogram.  
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4. Planstatus og rammebetingelser 
 

4.1 Overordnede planer 
 

4.1.1 Fylkeskommunale planer 
 

I Regional delplan for kulturminne i Møre og Romsdal er flere kulturmiljø i eller nær 
planområdet nevnt: 
 
- Husby kyrkjestad  - Kulturmiljø av nasjonal verdi 
- Husby, Øksendal  - Kulturmiljø av nasjonal verdi 
- Øksendalsøra  - Kulturmiljø av nasjonal verdi 
- Øksendal kyrkje  - Kulturminne av regional verdi 
- Vollaskrøo, Husby - Kulturmiljø av nasjonal verdi 
 
Av disse er det bare punkt 1 og 2 Husby, som blir berørt av denne planen.  
Og når det gjelder punkt 2 - så er det ikke bare dagens tun, men også den historiske 
kontinuiteten, landskapsplasseringen, og koblingen til et maktsete i yngre jernalder av 
kulturhistorisk interesse. Noe både stedsnavnet og nå også arkeologien gir uttrykk for. 
Øksendal var også blant de utvalgte landskapene i fylket under Nasjonal registrering av 
verdifulle kulturlandskap på 1990-talet. 
 

4.1.2 Kommuneplanens arealdel evt. Kommunedelplaner 
 
Sunndal kommune sin arealplan vedtatt 06.02.2019 

 

 
Området er satt av til LNF-område. 
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Følgende hensynssoner ligger innenfor planområdet: 
 

 Hensynssone landskap (H550_3) 
Hele område er i planen markert som hensynssone landskap med tilhørende 
bestemmelse nr. 4.5.4.  

 
 Bånd etter lov om kulturminner (H730) 

Øksendal gamle kirkested er båndlagt områder etter kulturminnelova H730  med 
tilhørende bestemmelse nr. 4.6.1  

 
 Støysone 

Gårdstunet i Ångarden er berørt av støysonen langs fylkesvegen. 
 

4.2 Gjeldene reguleringsplaner 
 

Det er tidligere ikke utarbeidet reguleringsplan for planområdet.  

      

4.3 Tilgrensende planer 
 
Nærmeste regulerte område er på og ved Øksendalsøra. Der både strandområdet og 
områdene rundt riksvegen opp til og med kirken er med i egne reguleringsplaner. 

 
Oversikt over gjeldene nærliggende reguleringsplaner. 
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4.4 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer 
 

Som nevnt under pkt. 4.1.1. er både Husby kyrkjestad og Husby ellers i offentlige 
planer oppført som å være «Kulturmiljø av nasjonal verdi».  Riksantikvaren som har 
førstelinjeansvar i saker som gjeld mellomalderkirkesteder. I en uttalelse til Møre og 
Romsdal Fylke skriv de mellom annet følgende:  
 
«Øksendal gamle kyrkjestad - Husby er eit automatisk freda kulturminne jf. 
Kulturminnelova  § 4 , og er eit kulturminne av nasjonal verdi. Det er særs viktig at 
kyrkjestaden framleis kan opplevast i landskapet, og at tiltak som følgje av omlegging 
av køyreveg t ek omsyn til kyrkjestaden.  
Riksantikvaren meiner at det er store kulturhistoriske interesser knytt til å oppretthalde 
kyrkjestaden sin kontakt med garden og kulturlandskapet kring gardstunet, og sikre ein 
heilskap i området kring kyrkjestaden. 
 
Riksantikvaren føreset at ein i den vidare planlegginga tek utgangspunkt i at 
køyrevegen vert lagt med størst mogleg avstand frå kyrkjegardsmuren, at vegen vert 
gjeve ei god landskapstilpassing og at ein i størst mogleg grad unngår terrenginngrep i 
form av vegskjeringar/skråningar.  
 
Riksantikvaren skal vurdere om tiltak i samsvar med reguleringsplanen er utilbørleg 
skjemmande, og om tiltaka utgjer ei fare for skade på det automatisk freda 
kulturminnet.» 
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5. Beskrivelse av planområdet, eksisterende forhold 

5.1 Beliggenhet 
 
Planområdet ligg sentralt i Øksendal. Omkring 500 meter frå sjøen og litt sør for 
dagens kirke. Planområdet omfatter veggrunn og privat områder langs fylkesveg 6134. 

 

Avgrensning og størrelse på planområdet 
 
Planområdet er avgrenset til å gjelde nødvendig areal til å gjennomføre en 
vegomlegging, slik at fylkesvegen blir lagt om og ut av tunet i Ångarden. Ellers legger 
ikke planen opp til endringer i dagens bruk av områdene. 
 

 
Forslag til planavgrensning 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 
 
Områdene rundt gardstuna er fulldyrka jord. 

 
Arealressurskart (AR5) 

 

5.3 Stedets karakter 
 
Hele planområdet er i dag et aktivt landbruksområde. Alle bygninger er knyttet til 
næringsformål, eller bosteder tilhørende de tre brukene i området.  

Det er i dag tre gardsbruk som vil være berørt av planen. I tillegg til Ångarden er det 
Skreddarstuo (64/4), og Trondsstuo (64/3). Fram til tidlig på 1900-tallet låg husene til 
Trondstuo rett sør for gravplassen. Fram til da var alle de tre brukene samlet, nesten 
som et klyngetun sør og øst for kirken og gravplassen. 
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Oversikt over de tre gårdsbrukene 
 

5.4 Landskap 
 

 Topografi og landskap 
 
Planområdet for omlegging av vegen består for det meste av landbruksområde, med 
flatt terreng. 

 
 

 Estetisk og kulturell verdi 
 
Punkt nevnt i arealplanen for kommunen: 
 
4.5.4 Hensyn landskap Øksendal, H550_3 a) Landskapet skal forvaltes slik at 
kulturminner og kulturmiljø, biologisk verdifulle miljø, jordbruksareal, tilgjengelighet 
og den visuelle opplevelsen av landskapet opprettholdes som grunnlag for landbruk, 
kunnskap, opplevelse, verdiskaping, rekreasjon og friluftsliv. Området omfatter 
strandstedet Øksendalsøra med elveør, strandområde og bygningsmiljø og utgjør en 
helhet med stor verneverdi og representerer et av de få intakte og typisk utvikla 
landskapselementa med utgangspunkt i de mange fjordbotnene i Møre og Romsdal. I 
tillegg omfatter området et rikt jordbrukslandskap i dalen med mange eldre 
våningshus og driftsbygninger og åker- og kantareal med stort artsmangfold og et 
kirkested fra mellomalderen. b) Det er ikke tillatt å gjøre inngrep i landskapet som er 
egna til å visuelt skjemme kulturminneverdiene eller opplevelsen av det helhetlige 
kulturlandskapet. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 
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Det samlede bygningsmiljøet på Husby, er sammen med den gamle gravplassen, et 
viktig nasjonalt kulturmiljø. 
Vegen har til alle tider gått gjennom dette miljøet og har preget det gjennom skiftende 
tider. En del av forutsetningen med denne planen er å være med på å sikre de 
historiske verdiene og samtidig ta hensyn til at dette og er et aktivt jordbruksmiljø, og 
bosted for de som driver garden og deres familier. Samt at stadig økende trafikk fører 
til vesentlige trafikksikkerhetsutfordringer, og er en belastning på de kulturverdiene 
som, så langt, er godt tatt  vare på i dagens gardstun. 
 

5.5.1 Innenfor planområdet 

Innenfor planområdet er det påvist to automatisk freda kulturminne Ångarden Nord 
(ID 262786-1) og Ångarden Sør (ID 262789-1).  
 

 
Fredede kulturminner i og rundt planområdet. Data fra kulturminnedatabasen Askeladden til 
Riksantikvaren. 
 
Utstrekninga på lokalitetane er tilgjengelig via «Kulturminnesøk». 
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Ångarden Nord / Dyrkningsspor (ID 262786-1) 
 
Beskrivelse frå «Kulturminnesøk»: 
Ångarden nord består av en liten flate med bevarte dyrkingslag og dyrkingsspor. 
Dyrkingssporene deles inn i to faser: en fase med ardspor lengst nord, og en fase med 
eldre plogspor i sør. Dyrkingssporene er adskilt av et dyrkingslag. 
 

 
Ångarden Nord / Dyrkingsspor 

 

Ångarden Sør / Bosetning-aktivitetsområde (ID 262789-1)  

 
Beskrivelse frå «Kulturminnesøk»: 
Lokaliteten inneholder bosetningspor fra bronsealder eller jernalder. Lengst nord på 
lokaliteten er det spor etter 16 stolpehull, som utgjør minst ett langhus. I tillegg er 
det funnet to kokegroper der man kan ha tilberedt større festmåltid. 
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Ångarden Sør / Bosetning-aktivitetsområde 

 

SEFRAK bygninger 

 Fjøs;  SEFRAK 
nummer 1563-008-042, 
bygningsnummer 
181495766, byggetid 
1800-tallet, andre 
kvartal (i følgje 
grunneigar, byggjeår 
1907).  
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5.5.2 Nær tilknytning til planområde / utenfor planområde 
 

 
Kulturminne, Øksendal gamle kirkested - Husby 

 

 
Bilde fra østlig side av kirkestedet 

 
Det er grunn til å anta at plassen i førkristen tid har blitt nyttet som samlingssted og til 
religionsutøving.  
Tidlig på 1890-talet ble den gamle kirken på plassen revet og ny bygd ca. 300 meter 
lenger mot nord. Gravplassen ble fortsatt nyttet i noen 10-år til, men ble så flyttet til 
same område som den nye kirken. I dag er ikke gravplassen nyttet til gravstad lenger. 
Om lag midt på 1900-tallet ble og de fleste gravminnene flyttet og plassert rundt 
kantene på gravstedet. Dette trolig for å lette stell og vedlikehold. 

 
 
SEFRAK bygninger  
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Tunet i Ångarden blir av arkitekter omtalt som et «klassisk Trøndersk firkanttun». Dette 
er en byggeskikk som er vanleg i Trøndelag og på Nordmøre. Øksendal er nær den 
sørvestlige grensen for denne byggeskikken.  
 
I en artikkel  frå Digitalt Museum frå oktober 2014 skriv Kristoffer Dahle  i Møre og 
Romsdal Fylke; 
«Garden Husby i Øksendal – eller Husabear kirkiu i Usmudal - er først gong nemnt i 
1309 (DN II, s. 81). Namnet stammar nok frå rikssamlingstida, men busetjinga er 
truleg mykje eldre. Garden kan då ha hatt eit anna namn, som til dømes 
bygdenamnet Øksendal eller Usmudal.  

 
Like ved tunet på garden ligg kyrkjegarden frå mellomalderen, men elles har det lenge 
vore få fornminner og oldfunn i Øksendalen.» 

I SEFRAK systemet er følgende bygninger registrert: 
 
Smie;  SEFRAK 
nummer 1563-0008-
043, bygningsnummer 
181495723, byggetid: 
1700-tallet 

 

 
 

Stabbur; SEFRAK 
nummer 1563-0008-
041, bygningsnummer 
181495774, byggetid: 
1700-tallet, tredje 
kvartal. 
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Stue;  SEFRAK 
nummer 1563-0008-
039, bygningsnummer 
181495790. I SEFRAK 
oppgitt å vere bygd på: 
1600-tallet. 

 

 

Kårstua (tidlegare 
Romsdals Amts 
Praktiske Jenteskole); 
SEFRAK nummer 1563-
0008-040, 
bygningsnummer 
181495782, oppført i 
1886. 
 

 

 

5.6 Naturverdier 
 

Som vist på kart under er det ikke registrert rødlistearter / fremmede arter innenfor 
planområdet. 
Sørvest for planområdet er det registrert observasjon av Storspove og nordvest 
Fiskemåke.  
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Obervasjoner fra Artskart 
 

5.7 Landbruk 
 

Vegen går gjennom et aktivt landbruksområde. Det er fulldyrka jord på alle kanter, den 
eneste alternative vegtraseen utenom tunet er mellom gammel kirkegard og 
driftsbygningen.  
 

5.8 Trafikkforhold 
 

Fylkesveg 3164 går fra kryss med fv. 62 – Molde til Sunndalsøra - i 12 km til Branstad. 
Vegen går gjennom tunet i Ångarden og nær opp til låven på nabogarden 
Skreddarstuo. Denne vegen er hovudveg for nærmere 200 personer, betydeleg 
landbruksnæring, annen næringsvirksomhet, barnehage, samfunnshus og de senere 
årene, en stadig økende turisttrafikk. Trafikkmålinger gjennomført av Statens 
Vegvesen i september 2018 viser en snitt på 378 passeringer daglig. Fartsgrensen er 50 
km/t.   

Her er det trangt og til dels uoversiktlig med til sammen 9 avkjørsler på de to brukene. 
3-4 av disse avkjørslene oppfyller ikke dagens krav til utforming og siktforhold. I 
Ångarden er det i tillegg parkeringsplasser og garasjeplasser med adkomst rett fra 
fylkesvegen. Minste avstand frå vegkant til bygning er på ca. en meter mot stabburet. 
 
Med smal veg, betydeleg trafikk og til dels dårlig sikt, er det langt i fra ideelle forhold 
for myke trafikanter. I tillegg så representerer trafikkforholdene en betydelig risiko for 
beboerne i Ångarden.  Mindre barn kan ikke leke utendørs uten å være under konstant  
overvåking. Dette  er særleg et problem når det er barn på besøk og som ikke er kjent 
med farene som vegen her representerer. 
 
Kollektivtilbudet langs fylkesvegen i Øksendal er avgrenset til å være skolerutene.  
 

 
Vegen gjennom Ångarden 
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5.9 Barns interesser 

Den 21.05.19 ble det holt oppstartsmøtet med kommunen, der var 
barnerepresentanten i Sunndal kommune  til stede. Det er ikke kommet egne 
merknader fra vedkommende i innspillsrunden. 

 

5.10 Sosial infrastruktur 

Skulen i Øksendal ble for noen år siden lagt ned og elevene overflyttet til Tredal skole 
nær Sunndalsøra. 
 
Øksendal har en barnehage som er lokalisert ca. 1 km lenger sør. Barna her blir stort 
sett levert og hentet av foreldrene med bil. 

 

5.11 Universell tilgjengelighet 

Planområdet omfatter fylkesvegen med tilhørende avkjørsler. Området er flatt og 
vegen blir også flat og lett tilgjengelig. Bredden på vegen er tilpasset eksisterende veg. 
Planforslaget fører ikke til større fyllinger eller skjæringer lang veglinjen som fører til 
ekstra tiltak eller sikringer.  
 
Adkomsten til den gamle kirkegården blir tilgjengelig som før. Skolen er nedlagt og 
vegen er ikke lenger skoleveg og det er ikke krav om gang- sykkelveg på strekningen 
 
 

5.12 Teknisk infrastruktur 

Vann og avløp 
 
Begge gårdsbrukene og boligene har egne avløp og det er ikke fellessystem for avløp. 
Vannforsyningen er fra det kommunale Smestad vannverk. Hovedledningen, som går 
fra Smestad og ned til kirken, går et godt stykke øst for planområdet. Ångarden har et 
fordelingsnett for vann som krysser dagens veg to steder. En kryssing til den gamle 
driftsbygningen og en til byggene vest for gravplassen. I tillegg har gården en rørtrase 
for pumping av gjødsel og vann til vanning som går rett fra øst mot vest ca. 10 meter 
nord for stabburet. 
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Kommunalt vann og avløpskart 
 
Energiforsyning og alternativ energi 
 
Sunndal Energi har en trafo innenfor planområdet som forsyner de tre Husbybruka og 
Øksendal Nye Samdrift.  
Frå trafoen går den en 22 kV høgspentkabel nordover langs dagens fylkesveg. 
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Oversikt over EL nettet i området 
 

5.13 Grunnforhold 

Det er ikke foretatt grunnundersøkelser innenfor planområdet. 
Undernevnte kart viser de forskjellige grunnforholdene i området. 
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Temakart «Løsmassekart» 
NGU, Løsmasser – Nasjonal løsmassedatabase 
 
 

 
Temakart «Infiltrasjonsevne» 
NGU, Løsmasser – Nasjonal løsmassedatabase 
 

  
Temakart «Marin grense og mulighet for marin leire» 
NGU, Løsmasser – Nasjonal løsmassedatabase 
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5.13.1 Stabilitetsforhold 
 
De forskjellige kartene i punkt 15.13 viser elveavsetninger med god infiltrasjonsevne. 
Vegomleggingen omfatter ikke utgraving til massetyper under elveavsetningene. 

Området ligger også i ett flatt område og på det minste 150m fra elva Usma. 
På grunnlag av dette ses område som stabilt for ny veg uten skjæringer og fyllinger. 
Grunnforholdene stemmer også med observasjoner fra lokalkjente. 

Grunneier har god oversikt over grunnforholdene i området etter 40 års landbruksdrift 
med bygging av veger, grøfting og fundamentering av bygninger i området. Erfaringen 
er at det er stabil elvaør i området under et lag med 20-30 cm med matjord. I sjaktene 
som ble gravd i forbindelse med arkeologiske undersøkelser var det stabil grunn med 
elvaør og mindre partier med silt. Det er selvdrenerende grunn over alt. Området er 
flatt og det er ikke behov for større fyllinger eller skjæringer. Flatt område, veg uten 
fyllinger eller skjæringer og stabil elvaør tilsier at vegen kan bygges uten fare for 
utglidninger.  

Etter krav fra fylkeskommunen er det tatt med bestenmmelse punkt 3.1.4 «Vegen skal 
detaljprosjekteres av fagkyndige og de geotekniske forholdene/grunnforholdene skal 
dokumenteres trygge før igangsettingstillatelse blir gitt.» 

 

 

5.13.2 Rasfare 
 
Planområdet ligger utenfor alle aktsomhetsområder i NVE Atlas 
 

 
Aktsomhetsområder NVA atlas 
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5.14 Støyforhold 

Det er innlagt støysone for fylkesvegen på kommunen sin arealplan punkt 4.1.2. 
Støybelastninger for bolighus med tilhørende uteområde blir vesentlig mindre ved å 
flytte vegen ut av tunet ved Ångarden. 

I dag ligger fylkesvegen gjennom tunet på Ångarden og bolighusa med tilhørende 
uteområder ligger svært nært vegen. Avstand fra nærmeste bolighus i tunet til 
fylkesvegen er i dag 10 meter. Ved å flytte vegen ut av tunet vest for driftsbygningen 
vil tunet og bolighusene bli godt skjerma fra vegen.   

Eksisterende hus mot vest som i dag blir brukt som fritidsbolig ligger 58 meter vest for 
ny vegtrase og blir ikke berørt av støysonen langs omlagt fylkesveg. 

Eksisterende støysone langs fylkesvegen ifølge støyvarselkart fra Statens vegvesen 
viser gul støysone langs fylkesvegen med bredde på ca 25 meter. Tilsvarende støysone 
tegnes inn på reguleringsplanen for den nye vegen, med tilsvarende bestemmelse til 
støysonen som i kommuneplanen, slik at en får sikret hensynene til støy langs vegen 
innenfor planområdet 
 

5.15 Risiko- og sårbarhet 

Det henvises til eget dokument for risiko- og sårbarhet. 
 

5.16 Næring 

Det er ingen næringsvirksomheter innenfor planområdet utenom gårdsbrukene på 
Husby. 
 

5.17 Analyser/ utredninger 

Det foreligger ingen kjente analyser eller utredninger i området. 
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6.  Beskrivelse av planforslaget 
 

6.1 Planlagt arealbruk 
 
Hensikten med planen er å flytte fylkesveg 6134 i Øksendalen ut av tunet. Vegen 
flyttes vest for tunet til området mellom verna kirkegård og driftsbygningen. Dette vil 
føre til en omlegging av fylkesvegen i en lengde på ca. 340 m. 
 

 
Flyfoto med ruguleringsplanen inntegnet 

6.2 Dyrka jord 
 

Nord i planområdet på eiendom 64/2 blir arealet med ny vegtrase i hovedsak erstattet 
med at gammel vegtrase blir tilbakeført til landbruk.  
 
Sør i planområdet går ny vegtrase over dyrka jord som ikke blir erstatta innenfor 
planområdet. På eiendom 64/2 berører dette ca 200 m2 dyrka jord. På eiendom 64/3 
omfatter ny vegtrase og anna vegareal ca 1108 m2 dyrka jord. 
Anna vegareal skal imidlertid opparbeides slik at det fortsatt skal kunne driftes til 
landbruksformål.  
 
Det er tatt med følgende bestemmelser for å ivareta jordressursene:  
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2.2 Matjord som graves ut ved anlegging av vegen skal brukes til anlegging av 
nytt matproduserende areal på den delene av omlagt veg som skal nyttes til 
matproduksjon. Overskytende matjord som ikke kan nyttes til nytt 
matproduserende areal innenfor planområdet skal nyttes til nytt 
matproduserende areal utenfor planområdet og til jordforbedring av 
landbruksareal som nyttes til matproduksjon. Rettlederen «Jordmasser – fra 
problem til ressurs» skal legges til grunn for gjennomføringa. 

2.3 Forslagsstiller skal lage plan for hvordan dyrkajorda skal nyttes med plan 
for gjennomføring. Kommunen skal godkjenne planen med kopi til fylkesmannen 
før arbeidet med vegen kan settes i gang. 

Annen veggrunn - Grøntareal 
3.2.1 Arealet skal opparbeides slik at det fortsatt skal kunne driftes med 
landbruksutstyr. 

 

6.3 Veg og avkjørsler 
 

Ångarden og Skreddarstuo får felles avkjørsel. Bredde på avkjørsel er 6 meter ihht krav 
fra veimyndigheten i fylkeskommunen. 
Det gamle kirkestedet og boligen vest for det gamle kirkestedet får felles avkjørsel likt 
dagens situasjon. 
 o_SV1 er offentlig veg 
 a_SV2  er privat veg, driftsavkjørsel til Ångarden 
 f_SV3  er felles avkjørsel til bolig, landbruksareal og kirkestedet 
 f_SV4 er felles adkomstveg til Ånggarden 64/2 og Skreddarstuo 64/4 
 a_SV5 er privat veg, adkomstveg til 64/4 

 

6.4 Utforming av veger  
 

Fylkesvegen er i dimensjoneringsklasse L1, lokale veger. 
Bredden er tilpasset eksisterende veg. Bredde på vegen (lys grå farge på plankartet) er: 

o kjørebane 3 m  
o 1 m skulder på hver side. 

 
Planforslaget med omlegging av vegene fører ikke til større fyllinger eller skjæringer 
lang veglinjen som fører til ekstra tiltak eller sikringer.  
 
Etter krav fra vegvesenet er det regulert inn anna veggrunn grøntareal med på hver 
side av vegen, se punkt 6.2.3, men det er ikke behov for inngrep i hele denne bredden. 
Vegen blir lagt uten større fyllinger eller skjæringer slik at inngrep i grunnen ved 
fornminneområdene avgrenses til 1 meter utom selve vegen. Angitt grense for 
bestemmelsesområdet på plankartet følger denne grensen. 
 
Dersom grunnforholdene er svært gode vil det også bli vurdert om vegen kan bygges 
med mindre høyde på tilført bærelag for å unngå inngrep i underliggende lag i 
fornminneområdene. 
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6.5 Annen veggrunn – grøntareal 
 
Etter krav fra vegvesenet er det regulert inn anna veggrunn grøntareal med på hver 
side av vegen. Arealet inneholder sikkerhetssone på 2,5m (avstand frå kjørebanekant) 
samt et ekstra areal på 2m (krav frå Statens vegvesen), men det er ikke behov for 
inngrep i hele denne bredden.  
Vegen blir lagt uten større fyllinger eller skjæringer slik at inngrep i grunnen ved 
fornminneområdene avgrenses til 1 meter utom selve vegen. Angitt grense for 
bestemmelsesområdet på plankartet angir denne grensen. 

 

6.6 Bebyggelsens plassering og utforming  
 

Alle portene i driftsbygningen som vender mot vest/mot ny omlagt fylkesveg flyttes 
med unntak av en som kun skal brukes en gang om våren og en gang om høsten til 
vinterlagring av landbruksmaskin. Driftsbygningens hovedkonstruksjon er inndelt med 
lav takhøyde slik at det kun er i denne enden av bygningen det er høyt nok for 
vinterlagring av stor landbruksmaskin. Det er kun snakk om inn og utkjøring vår og 
høst. Dette kan ordnes på en sikker måte med sperring av vegen i den korte tiden 
dette pågår.   

Følgende bestemmelse tas med om dette:  

6.1 Porter på driftsbygning som vender mot regulert fylkesveg må flyttes 
før den nye vegtraseen tas i bruk. Tiltaket gjennomføres i tråd med 
bestemmelse nr. 4.4. Unntak gjelder en port lengst mot nord forutsatt at 
denne kun nyttes sporadisk på en trafikksikker måte med nødvendig 
arbeidsvarsling/stenging av vegen. 

Det bemerkes at i dag er det mange porter rett mot fylkesvegen som går gjennom 
tunet. Disse er i daglig drift til inn og utkjøring av personbiler og maskiner. Å få flyttet 
fylkesvegen ut av tunet er derfor svært viktig for å unngå denne daglige 
manøvreringen av biler rett ut på fylkesvegen i tunet.   

 

6.7 Tilknytning til infrastruktur  
 

Det er ingen tydelige behov for omlegging av infrastruktur innen EL og VA i 
planforslaget, men må vurderes sammen med de respektive eiere under utbyggingen. 
 
 

6.8 Varelevering  
 

Det blir ingen forandringer med levering til gårdene i forbindelse med planforslaget. 
 

6.9 Tilgjengelighet for gående og syklende  
 

Bred skulder gjør det lettere å gå og sykle langs vegen enn i dag. 
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6.10 Uteoppholdsareal 
 

Ved å legge om fylkesvegen til vestsiden av den gamle driftsbygningen unngår en  
støysonen frå vegen inne i tunet på Ångarden.  
 

6.11 Kulturminner 
 

Plankart og bestemmelser er revidert ifølge merknader fra kulturminnemyndighetene.  

Det er mellom anna tatt med en bestemmelse om den nyere betongplaten som ligger 
inn på sikringssonen rundt den gamle kirkegården. Denne betongplaten er restene 
etter et redskapshus bygd tidlig på 50-tallet og som ble revet i 2014. Før det hadde det 
visstnok stått et uthus/grishus på tomta. Betongplaten som står igjen må fjernes både 
fordi den er i konflikt med framføring av veg og hensynssonen rundt den gamle 
kirkegården. Det tas med bestemmelse som ivaretar at dette gjøres på en måte som 
ikke skader kulturminneverdiene. 

 

 
Flyfoto fra 2017 som viser rester etter redskapshuset som er revet. 

 

 

6.12 Avbøtende tiltak/løsninger ROS 
 

Henvises til ROS analyse. Det er i ROS-analysen avdekket en mulig uønsket hendelse. 1- 
brann i gammel driftsbygning. Sannsynligheten for brann i bygget og avstand til veg vil 
være likt som før planforslaget. Den uønskede hendelsen er ikke av en slik jarakter at 
det medfører risiko for gjennomføring av planen. 
 
 

6.13 Rekkefølgebestemmelser 
 

Rekkefølgebestemmelser samles under punkt 6 i bestemmelsene i tillegg til at de står 
under aktuelt feltnummer.  
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7.  Virkninger/konsekvenser av planforslaget 
 

7.1 Overordnede planer 
 

Trafikksikkerheten gjennom Ångarden forbedres i forhold til gjeldene kommuneplan. 
 

7.2 Landskap 
 

Vegen blir liggende naturlig i terrenget med god landskapstilpasset linjeføring. 
Landskapet får ikke negative virkninger av planen. Planen har derfor nøytrale 
virkninger for landskap. 

 

7.3 Stedets karakter 
 

Omleggingen av fylkesvegen bidrar til at gardstunets kulturverdier ikke blir forringet av 
stadig økende trafikkbelastning.  

 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø 
 

Bygging av vegen medfører ikke inngrep i terreng unntatt fjerning av matjord, derfor 
har det nøytrale virkninger for kulturminner. 

Området er arkeologisk registrert og nødvendige arkeologiske undersøkninger vil bli 
gjort før utbygging i henhold til merknad fra Møre og Romsdal fylkeskommune. For 
bosettings aktivitetsområde bestemmelsesområde #2 skal det gjennomføres 
arkeologisk utgraving.  

For område med dyrkingsspor bestemmelsesområde #3 og sikringssone rundt 
kirkegård bestemmelsesområde #1 er tiltak i tråd med planen tillatt uten vilkår om 
videre undersøkelser. 

 

7.5 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 
 

Det er ingen kjente arter som blir berørt av planforslaget. 
 

7.6 Rekreasjonsinteresser / rekreasjonsbruk 
 

Avkjørsel til gammel kirkegard blir som før. Det er ikke registrert spesielle 
rekreasjonsinteresser innenfor planområdet. 

 

7.7 Uteområder 
Hele tunet på Ångarden får en forbedret kvalitet. 
Planforslaget påvirker ingen andre uteområder.  
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7.8 Trafikkforhold 
 

Trafikksikkerheten ved fylkesvegen forbi Ångarden forbedres ved omlegging av vegen 
utenom tunet. 

 

7.9 Barns interesser 
 

Trafikksikkerheten i tunet på Ångarden blir vesentlig forbedret slik at barn tryggere kan 
bruke utemorådene ved bolighusa. 
Nabo har signalisert ønske om fartshumper for å unngå for stor fart på fylkesvegen. 
Fartshumper fastsettes ikke av reguleringsplan, men kan omsøkes til vegeier Møre og 
Romsdal fylkeskommune. 

 

7.10 Sosial infrastruktur 
 

Planen påvirker ingen sosial infrastruktur i nærområdet. 
 

7.11 Universell tilgjengelighet 
 

Tilgjengelighet til gardsbygningene på Ångarden blir bedre ved å flytte fylkesvegen ut 
av tunet.  

 

7.12 ROS 
 

Henvises til ROS analyse. Det er i ROS-analysen avdekket en mulig uønsket hendelse. 1- 
brann i gammel driftsbygning. Sannsynligheten for brann i bygget og avstand til veg vil 
være likt som før planforslaget. Den uønskede hendelsen er ikke av en slik jarakter at 
det medfører risiko for gjennomføring av planen. 

 

7.13 Jordressurser/landbruk 
 

Nord i planområdet på eiendom 64/2 blir arealet med ny vegtrase i hovedsak erstattet 
med at gammel vegtrase blir tilbakeført til landbruk.  
 
Sør i planområdet går ny vegtrase over dyrka jord som ikke blir erstatta innenfor 
planområdet. På eiendom 64/2 berører dette ca 200 m2 dyrka jord. På eiendom 64/3 
omfatter ny vegtrase og anna vegareal ca 1108 m2 dyrka jord. 
Anna vegareal skal imidlertid opparbeides slik at det fortsatt skal kunne driftes til 
landbruksformål.  
 
 
Det er tatt med følgende bestemmelser for å ivareta jordressursene:  

2.2 Matjord som graves ut ved anlegging av vegen skal brukes til anlegging av 
nytt matproduserende areal på den delene av omlagt veg som skal nyttes til 
matproduksjon. Overskytende matjord som ikke kan nyttes til nytt 
matproduserende areal innenfor planområdet skal nyttes til nytt 
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matproduserende areal utenfor planområdet og til jordforbedring av 
landbruksareal som nyttes til matproduksjon. Rettlederen «Jordmasser – fra 
problem til ressurs» skal legges til grunn for gjennomføringa. 

2.3 Forslagsstiller skal lage plan for hvordan dyrkajorda skal nyttes med plan 
for gjennomføring. Kommunen skal godkjenne planen med kopi til fylkesmannen 
før arbeidet med vegen kan settes i gang. 

Annen veggrunn - Grøntareal 
3.2.1 Arealet skal opparbeides slik at det fortsatt skal kunne driftes med 
landbruksutstyr. 

 

7.14 Teknisk infrastruktur 
 

Det blir ingen forandringer grunnet omleggingen. 
Ved opparbeidelse av vegen blir det kryssinger av el kabler. 

 

7.15 Økonomiske konsekvenser for kommunen 
 

Økonomisk ansvar faller på forslagsstiller av planforslaget. Nødvendige avtaler for 
gjennomføring og finansiering skal utarbeides med Møre og Romsdal fylkeskommune 
før omlegging av fylkesveg 6134 for gnr. 64, bnr. 2 
 

 

7.16 Konsekvenser for næringsinteresser 
 

Ingen konsekvenser for andre næringsinteresser som bruker fylkesvegen. 
 

7.17 Interessemotsetninger  
 

Eier av 64/3 har uttrykt ønske om å få erstatta dyrka areal som blir regulert bort med 
tilsvarende areal dyrka jord fra 64/2. Avtale om grunnavståelse er ikke en del av 
reguleringsplanen. Dette blir en privatrettslig avtale mellom 64/3 og 64/2. 

 

7.18 Avveining av virkninger 
 
Samlet virkning av planforslaget har positive følger for trafikksikkerheten og bevaring 
av kulturmiljøet i Ångarden. 
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8. Innspill etter varsel om planoppstart 
Sammendrag av innspill etter varsel om planoppstart med kommentarer fra 
forslagsstiller. 
 
Det er mottatt 6 uttalelser etter kunngjøring av planstart.  

 

8.1 Norges vassdrags- og energidirektorat, NVE 
 

NVE skriver mellom annet i sitt svar at de ikke umiddelbart kan se at de interesser de 
forvalter vil kunne bli berørt i særlig grad av planforslaget, men planområdet ligger 
bare noen meter over havoverflaten, og er ifølge «NVE Atlas`s» løsmassekart lokalisert 
på fluviale avsetninger. 
De forutsetter at geoteknikk og grunnforhold vert avklara i ROS-analysen. 

 
Kommentar: 
Den nye vegtraseen ligger innenfor et område med flat mark. Vegen vil derfor ikkje 
medføre skjæringer og fyllinger som medfører størrre belastninger, eller senking av 
eksisterende terreng. Viser elles til ROS-analyse. 

 

8.2 Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
 

Fylkesmannen skriver mellom annet i sitt svar at reguleringsplanen vil legge til rette for 
at vegen gjennom tunet ved Ångarden i Øksendal blir lagt om slik at gardstunet blir 
frigjort for trafikk. Dette er et fornuftig trafikktryggingstiltak og Fylkesmannen har ikke 
merknader til planarbeidet.  
 
Kommentar: 
Planen er utarbeidet med grunnlag for å bedre trafikksikkerheten og bomiljøet ved 
Ångarden. 

 

8.3 Statens vegvesen 
 
I sin konklusjon skriver Statens vegvesen at det ideelt sett burde være en større 
avstand til eksisterende bygninger ved bygging av ny veg, men om vi legger til grunn at 
situasjonen på fylkesvegen ikkje blir mindre trafikksikker enn i dag stiller vi oss positiv 
til forslaget. Det er likevel noen viktige tema som må løses i reguleringsplanarbeidet. 

 
Kommentar: 
Den nye vegen følger dagens terreng uten noen skjæringer eller fyllinger på 
strekningen. Området nærmest vegen vil bli utført med bakkeplannering mot dyrket 
mark. 
Linjepålegg med normalprofil skal følge byggeplan godkjent av vegvesenet.   
Grunnforhold henvises til punkt 5.13.1, men i tillegg skal det gjøres sonderinger langs 
veglinjen for ytterligere kontroll før arbeidet starter. 
Krav om gjennomføringsavtale med vegeier er tatt inn i bestemmelsene. 
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8.4 Sunndal Energi KF 
 
Sunndal Energi ber utbygger ta kontakt for å finne praktiske og gode løsninger for 
kabler i jord og luftnett i forbindelse med omleggingen. Kostnader med eventuell 
omlegging/flytting vil påbeløpe utbygger. Viser til vedlagte kart over jordkabler og 
luftspenn. 
 
Kommentar: 
Utbygger tar kontakt før oppstart med Sunndal Energi angående nevnte bemerkninger. 

 

8.5 Møre og Romsdal fylkeskommune 
 
Fylket vurderer planområdet til å ha høgt potensiale for automatisk freda kulturminne 
og krev difor arkeologisk registrering. Fylket viser og til Riksantikvaren sin merknader. 
 
Kommentar: 
Arkeologiske registrering er gjennomført. 

 

8.6 Møre og Romsdal fylkeskommune, med vedlagt brev frå Riksantikvaren 
 
Fylket viser til dei arkeologiske registreringane som vart gjort innenfor planområdet og 
viser til de to automatisk freda kulturminna som ble registrert.  Det er et krav avklaring 
av videre arkeologiske undersøkelser før utbygging, og at reguleringsplanen, og 
planbestemmelsene, må sikre at de arkeologiske verdiene blir ivaretatt, så langt det er 
råd. 
Riksantikvaren understreker hvor sentrale kirkene i mellomalderen var m.a. som 
religiøse og sosiale samlingsteder. Riksantikvaren krever at en tar som utgangspunkt at 
vegen blir lagt med størst mulig avstand frå kirkegardsmuren og at det blir vurdert 
redusert fartsgrense og fartsregulerende tiltak.  
 
Kommentar 
Grunneier er godt kjent med de kulturhistoriske verdiene som er i området. En mener 
at grunneierene, gjennom flere generasjonar - i praksis - har vært den viktigeste 
forvalteren av disse verdiene. Dette er en viktig grunn til at plassen står fram slik den 
gjør i dag. Samtidig vil en understreke at plassens samlede verdi i stor grad henger 
sammen med tunet og bygningene i Ångarden, og at den stadig økende trafikken på 
fylkesvegen er i ferd med å forringe tunet både som kulturminne og boplass. 
 
Fornminneområdene i området blir ivaretatt i planen gjennom avmerkede områder for 
båndlegging og bestemmelsesområde med tilhørende bestemmelser.  
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9. Merknader etter utsending til høring og offentlig ettersyn 
 

 
Sammendrag av merknader innkommet etter utsending til høring og offentlig ettersyn, 
samt kommunens svar og kommentarer. 
 
 

Oppsummering og kommentarer til de enkelte merknader 
Merknad nr. 1, fra 
fylkesmannen i Møre og 
Romsdal, datert 
19.06.2020 

Resyme av merknad: 

Rår til at dyrka marka blir ivaretatt. Ved omdisponering ber vi om at 
matjorda blir nytta til nydyrking på dertil egna matproduserende areal. 
Kommunen ved landbruksansvarlig må godkjenne det nye området og 
plan for gjennomføring. Rettlederen «Jordmasser – fra problem til 
ressurs» skal legges til grunn for gjennomføringa. Dette må inn i 
bestemmelsene til plana.   
 

Kommentar:  
Merknaden imøtekommes, og følgende bestemmelse tas med: 
2.2 Matjord som graves ut ved anlegging av vegen skal 
brukes til anlegging av nytt matproduserende areal på den 
delene av omlagt veg som skal nyttes til matproduksjon. 
Overskytende matjord som ikke kan nyttes til nytt 
matproduserende areal innenfor planområdet skal nyttes til nytt 
matproduserende areal utenfor planområdet og til 
jordforbedring av landbruksareal som nyttes til matproduksjon. 
Rettlederen «Jordmasser – fra problem til ressurs» skal legges til 
grunn for gjennomføringa. 
2.3 Forslagsstiller skal lage plan for hvordan dyrkajorda 
skal nyttes med plan for gjennomføring. Kommunen skal 
godkjenne planen med kopi til fylkesmannen før arbeidet med 
vegen kan settes i gang. 

  
Merknad nr. 2, fra 
Statens vegvesen, 
datert 09.07.2020 

Resyme av merknad: 

 Vi uttaler oss kun som sektormyndighet. Bestemmelser og 
planomtale må revideres slik at det står riktig kontaktinstans for 
godkjenninger og avtaler. Fylkeskommunen har overtatt 
forvaltningen av fylkesvegene. 

 Mulighet for å kunne realisere en løsning for myke trafikanter 
bør vurderes nærmere. 

 Tilrår at vegen trekkes så langt bort fra driftsbygningen som 
mulig og at tilbud for myke trafikanter sees i sammenheng med 
dette. Bearbeiding av sideterreng og/eller kantstein vil gi en 
avvisende effekt og bidra til lavere fartsnivå.  

 For å få plass til trafikksikkert sideterreng og en eventuell løsning 
for myke trafikanter må nok møtelommen flyttes noe.  

 
Kommentar:  
Merknaden tas til følge ved at bestemmelser, plankart og 
planomtale revideres iht. merknaden.  
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Løsning for myke trafikanter vurderes. Trafikkmengde er liten og 
det er ikke skoleveg. Det er ikke krav eller plass til etablering av 
gang- sykkelveg i området. I stedet legges det til rette for 
utviding av skulder som kan nyttes av gående og syklende. 
Standard bredde på HØ1 enfelts veg er ifølge vegnormalene 3 
meter kjørebane og 0,5 meter skulder på hver side dvs. total 
vegbredde på 4 meter (Figur C.6 side 41 i N100). Eksisterende 
veg oppover Øksendal er litt bredere enn dette. og målt bredde 
mellom hvitstripene er ca 3,8 – 3,9 m. Skulder utenfor 
hvitstripen var ca 0,3-0,4m. Total asfaltbredde i området er 
rundt 4,6 meter. 
Av hensyn til drift, vedlikehold, framkommelighet langs vegen og 
møtende trafikk foreslås det at vegen anlegges med bredere 
skuldre enn i dag. Det foreslås vegprofil med 3 meter kjørebane 
og 1 meter skulder på hver side. Inndeling med 3 meter 
kjørebane er ifølge normalene for enfelts veg, og 1 meter 
skulder på hver side legger forholdene bedre til rette for myke 
trafikanter.  
Bredere veg enn dette i området ønskes ikke da dette vil innby til 
høyere fart og av hensyn til kulturminner på hver side. 

 
Merknad nr. 3, fra Møre 
og Romsdal 
fylkeskommune, datert 
10.07.2020 

Resyme av merknad: 

Ut fra samferdselshensyn har vi innsigelse inntil planen er 
supplert/omarbeidd på punkt som er nærmere omtalt. Standardkrav og 
sideterreng. Plan- og profiltegninger. Vurdering av grunnforhold. 
Gjennomføring. Støy. Manøvreringsareal. Reguleringsbestemmelser.  
 
Ut fra hensyn til automatisk freda kulturminne har vi innsigelse inntil 
reguleringsbestemmelsene er supplert/omarbeidd som nærmere omtalt. 
 
Ut fra hensynet til nyere tids kulturminne har vi innsigelse inntil arealet 
LKM er gitt bestemmelser som sikrer kulturverdiene en skal ivareta. 
 

Kommentar:  
Merknaden tas til følge ved at planen er supplert/omarbeidd som 
følgende:  
Standardkrav, sideterreng og vegprofil 
Planen justeres slik at det blir tilstrekkelig areal til anna veggrunn 
med 4 meter på begge sider. I tillegg er det bred skulder på en 
meter slik at avstanden fra kjørebane blir 5 meter. Området er 
helt flatt, og det er selvdrenerende grunn over alt. Det er ikke 
behov for veggrøfter. Vegen skal legges lavt i terrenget som 
eksisterende veg, og det blir ikke noe skråningsutslag ut over 1 
meter på hver side, og denne skråningen skal være slak slik at 
det kan dyrkes helt inn til vegen. Tverrprofil for anlegging av ny 
veg: 
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Vurdering av grunnforhold 
Det er god oversikt over grunnforholdene i området etter 40 års 
landbruksdrift med bygging av veger, grøfting og 
fundamentering av bygninger i området. Erfaringen er at det er 
stabil elvaør i området under et lag med 20-30 cm med matjord. 
I sjaktene som ble gravd i forbindelse med arkeologiske 
undersøkelser var det stabil grunn med elvaør og mindre partier 
med silt. Det er selvdrenerende grunn over alt. Området er flatt 
og det er ikke behov for større fyllinger eller skjæringer. Flatt 
område, veg uten fyllinger eller skjæringer og stabil elvaør tilsier 
at vegen kan bygges uten fare for utglidninger.  
Gjennomføring 
Det tas med et areal for anleggsbelte mellom ny og gammel 
vegtrase nord i planområdet. Området kan benyttes til 
midlertidig anleggsområde under flytting av vegen. Etter at 
vegen er anlagt skal området opparbeides ifølge gitt arealformål, 
og midlertidig anleggsområde utgår av planen. 

 

Midlertidig 
anleggsområde 
markeres på 
plankartet som 
bestemmelsesområde 
#5 vist med stiplet 
område på plankartet  

Ut over dette er det ikke behov for anleggsbelte eller 
midlertidige massedeponi. Matjorda som tas bort blir disponert 
til gjenoppdyrking av gammel vegtrase og matproduserende 
areal jfr. bestemmelse nr. 2.2. Andre typer overskuddsmasser 
som graves ut ved fjerning av gammel veg brukes til 
opparbeiding av redskapsplass til erstatning for parkering/lager 
på landbrukseiendommen ca 3-4 kilometer unna.  
Støy 
Støybelastninger for bolighus med tilhørende uteområde blir 
vesentlig mindre ved å flytte vegen ut av tunet ved Ångarden. 



Side 39 av 
48 

Planbeskrivelse - Omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden i Øksendal
  

 

 

I dag ligger fylkesvegen gjennom tunet på Ångarden og bolighusa 
med tilhørende uteområder ligger svært nært vegen. Avstand fra 
nærmeste bolighus i tunet til fylkesvegen er i dag 10 meter. Ved 
å flytte vegen ut av tunet vest for driftsbygningen vil tunet og 
bolighusene bli godt skjerma fra vegen.   
Eksisterende hus vest for gammel kirkegård som i dag blir brukt 
som fritidsbolig ligger 58 meter vest for ny vegtrase og blir ikke 
berørt av støysonen langs omlagt fylkesveg.  
Eksisterende støysone langs fylkesvegen ifølge støyvarselkart fra 
Statens vegvesen viser gul støysone langs fylkesvegen med 
bredde på ca 25 meter. Tilsvarende støysone tegnes inn på 
reguleringsplanen for den nye vegen, med tilsvarende 
bestemmelse til støysonen som i kommuneplanen, slik at en får 
sikret hensynene til støy langs vegen innenfor planområdet. 
 

Støysone H_220 markert med sort skravur på plankartet 
Manøvreringsareal 
Alle porter mot ny omlagt veg fjernes med unntak av en som kun 
skal brukes en gang om våren og en gang om høsten til 
vinterlagring av landbruksmaskin. Driftsbygningens 
hovedkonstruksjon er ellers inndelt med lav takhøyde slik at det 
kun er i denne enden av bygningen det er høyt nok for 
vinterlagring av stor landbruksmaskin. Det er kun snakk om ca 20 
minutt for inn og utkjøring vår og høst. Dette kan ordnes på en 
sikker måte med varsling og sperring av vegen i den korte tiden 
dette pågår.   
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Det tas med følgende bestemmelse: 6.1 Porter på driftsbygning 
som vender mot regulert fylkesveg må flyttes før den nye 
vegtraseen tas i bruk. Tiltaket gjennomføres i tråd med 
bestemmelse nr. 4.4. Unntak gjelder en port lengst mot nord 
forutsatt at denne kun nyttes sporadisk på en trafikksikker måte 
med nødvendig arbeidsvarsling/stenging av vegen.  
Det bemerkes at i dag er det mange porter rett mot fylkesvegen 
som går gjennom tunet. Disse er i daglig drift til inn og utkjøring 
av personbiler og maskiner. Å få flyttet fylkesvegen ut av tunet 
er derfor svært viktig for å unngå denne daglige manøvreringen 
av biler rett ut på fylkesvegen i tunet.   
Reguleringsbestemmelsene for ivaretakelse av kulturminner 
Det tas med bestemmelser som påkrevd i merknaden fra Møre 
og Romsdal fylkeskommune.  
I tillegg må det tas med en bestemmelse (punkt 4.3.5) om den 
nyere betongplaten som ligger inn på sikringssonen rundt den 
gamle kirkegården. Denne betongplaten er restene etter et 
redskapshus bygd tidlig på 50-tallet og som ble revet i 2014. Før 
det hadde det visstnok stått et uthus/grishus på tomta. 
Betongplaten som står igjen må fjernes både fordi den er i 
konflikt med framføring av veg og hensynssonen rundt den 
gamle kirkegården. Det tas med bestemmelse som ivaretar at 
dette gjøres på en måte som ikke skader kulturminneverdiene. 

 
Flyfoto fra 2017 som viser rester etter redskapshuset som er 
revet. 
Følgende bestemmelser tas med: 

2. Fellesbestemmelser for hele planområdet 
2.1 Dersom det under arbeid kommer over noe som kan 
være automatisk fredede kulturminner, plikter en å stoppe 
arbeidet og ta kontakt med kulturavdelinga i fylket for 
avklaring jfr. kulturminneloven § 8 annet ledd. 
3.2 Annen veggrunn - Grøntareal 
3.2.2 Kantklipping og snørydding langs vegen ved kirkestedet 
(H370_1) skal gjennomføres på en slik måte og med utstyr 
som ikke risikerer å skade kirkegårdsmuren, f.eks. ved å støte 
bort den eller forårsake kollaps eller annen skade. 
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4.3  Båndlagte områder, felt H730_1-3  
4.3.1 Området omfatter automatisk freda kulturminne i 
grunnen som er båndlagt etter lov om kulturminner. Det kan 
ikke settes i verk tiltak som graving dypere enn 30 cm eller 
annet som endrer opprinnelig struktur på området, med 
mindre det foreligger tillatelse etter rette 
kulturminnemyndighet. 
4.3.2 Det er ikke tillatt å dekke til / tilføre masser innenfor 
fredningssona. Før byggestart og under arbeidet skal det 
etableres faste gjerder mot områda det blir søkt dispensasjon 
for. Gjerdet skal oppføres utenfor verneområdet, og kan 
fjernes etter endt arbeid. 
4.3.3 Det er tillatt med tradisjonell landbruksdrift for å holde 
kulturlandskapet i hevd. 
4.3.4 Kirkestedet (H730_1) skal sikres mot rystelser eller 
skader som følge av anleggsarbeid ved å sørge for god 
informasjon til de involverte. For å bevare kulturlandskapet 
omkring kirkestedet, og redusere negativ innvirkning, skal det 
ikke oppføres synlige markører som skilt, autovern, 
betongklosser o.l. innenfor verneområdet. Området kan heller 
ikke benyttes som redskapspark. Snarest mulig – og innen fem 
år – skal det utarbeides en skjøtselsplan for kirkestedet som 
blant annet tar stilling til restaureringsbehov, vegetasjon og 
eventuell skilting/informasjon.   
4.4 Vern av kulturminner og kulturmiljø, felt LMK 
Tunet er i regional delplan for kulturminne vurdert til å ha 
nasjonal verdi. Gardsbygningen og heile tunet med de 
sefrakregistrerte bygningene på garden er en viktig del av 
tunet og tillates ikke revet. Utbedring og reparasjon skal skje 
med hensyn til tradisjonell utforming på stedet. Ved brann 
eller vesentlig skade skal den gjenoppbygges med tilsvarende 
eksteriør. Evt. tilbygg og nybygg kan bare skje dersom det er 
tilpasset den eksisterende verneverdige bebyggelsen. Tiltak 
må forelegges kulturminnemyndighetene før byggetillatelser 
kan gis. 

5. Bestemmelsesområder  
5.1  Bestemmelsesområde #2 
Før det blir iverksatt tiltak i tråd med planen, skal det 
gjennomføres arkeologisk utgraving av en del av det automatisk 
fredete kulturminnet, bosetning-aktivitetsområde (ID 262789), 
som er markert som bestemmelsesområde #2 i plankartet. 
Tiltakshaver skal ta kontakt med Møre og Romsdal 
fylkeskommune i god tid før tiltaket skal gjennomføres, slik at 
omfanget av den arkeologiske undersøkelsen kan fastsettes. 
5.2  Bestemmelsesområde #1 og #3 
Tiltak i tråd med planen som er i konflikt med #1 og #3 er tillatt, 
uten vilkår om videre undersøkelser. I bestemmelsesområde # 1 
ligger en betongplatt på en bygning som er revet. Betongplatting 



Side 42 av 
48 

Planbeskrivelse - Omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden i Øksendal
  

 

 

skal fjernes på en skånsom måte, og slik at tilgrensende område, 
kirkegårdsmuren og underliggende strukturer i grunnen ikke 
forstyrres eller ødelegges. 
 
Plankartet 
Plankartet med veglinje, båndleggingssoner og 
bestemmelsesområder justeres i henhold til merknaden. 

 
 

Merknad nr. 4, fra Eirik 
Sjøholt, datert 
22.07.2020 

Resyme av merknad: 

Ønsker å få klarhet i hvilke konsekvenser vegomlegginga får for min 
eiendom. Hvor mye areal som frafaller min eiendom er litt uklart på 
nåværende tidspunkt. Iht. nye forskrifter skal fylket nå eie 4 meter ut 
fra vegskuldra, det betyr ytterligere areal som frafaller min eiendom. 
(selv om jorda kan drives til asfaltkanten) 

Ved vegomlegginga vil vegen forbi meg bli retta opp og blir ei enda 
lengre rettstrekning. Dette vil sannsynlig føre til økt fart. Jeg kommer 
til å foreslå fartshump for å opprettholde sikkerheten til mine 
innkjørsler og ikke minst med tanke på at vi har små barn på gården 
og som blant annet skal stå ved denne vegen og vente på 
skolebussen. Er positiv til å finne en løsning som gjør alle parter 
tilfreds. 

Kommentar:  
På kartutsnittet nedenfor vises både reguleringsforslaget og 
eiendomsgrensene. Området på din eiendom som er foreslått 
omregulert er markert med lilla, dette arealet er ca 1108 m2 
stort. Dette innbefatter anna vegareal langs vegen som er en 
sikkerhetssone langs vegen som Møre og Romsdal fylke vil eie, 
samt området ved ny avkjørsel.  
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Anna vegareal skal opparbeides slik at det fortsatt skal kunne 
driftes til landbruksformål. Vegen legges så lavt i terrenget at en 
kan høste heilt inn til vegskuldra. Arealet som utgår fra 
jordbruksdrift blir derfor mindre.  
Fartsgrenser og eventuelle fartshumper på fylkesveger bestemmes 
av vegmyndighetene og er ikke en del av en reguleringsplan.  
Tidligere har det vært Statens vegvesen som har bestemt 
farsgrensene på fylkesvegene. I år har fylkeskommunen overtatt 
forvaltningen av fylkesvegene, og vi regner derfor med at søknader 
om dette skal sendes til dem.  
  

Brev fra kommunen til 
berørte parter om 
forslag til endringer 
etter høring, brev 
datert 25.08.2020 

Oversender herved forlag til endringer av planen ihht. merknader 
innkommet etter høring og offentlig ettersyn.  

Vedlagt ligger merknadsskjema med resyme av hver merknad og 
hvordan dette foreslås behandlet, og plandokumenter med endringene 
markert. Vi ber om at Møre og Romsdal fylkeskommune vurderer om de 
kan trekke sine innsigelser på bakgrunn av dette. 

 

Merknad nr. 5 fra 
fylkesmannen i Møre og 
Romsdal datert 
10.09.2020 

Kommunen har gjort endringar i framlegg til detaljregulering for 
omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångården etter offentleg ettersyn av 
planen. Fylkesmannen er nøgd med at våre innspel knytt til matjord og 
matproduserande areal er tatt omsyn til og innarbeidd i føresegnene til 
planen. Vi har utover dette ingen merknader til endringane. 

 

Merknad nr. 6 fra 
Statens vegvesen datert 
14.09.2020 

Justeringen av veglinjen ivaretar våre merknader ved offentlig ettersyn, 
og vi har ingen ytterligere merknader til linjeføringen. 
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Frykter at profilet vil medføre at trafikantene vil legger seg ut på de breie 
skuldrene ved møtende trafikk, og at tiltak vurderes.  

 

Merknad nr. 7 fra Møre 
og Romsdal 
fylkeskommune datert 
25.09.2020 

Under føresetnad av at vilkår slik dei kjem fram under merknader om 
samferdsel og kulturminne vert innarbeidd, kan planen 
eigengodkjennast. I og med at saka er svært kompleks, ber vi om at det 
omarbeidde planforslaget med føresegner leggast fram for oss i eit kjapt, 
avgrensa ettersyn før det vert teke til endeleg behandling. 

 

Brev fra kommunen om 
avgrensa ettersyn etter 
høring og vilkår for 
egengodkjenning, 
datert 13.10.2020  

Vi sendte forslag til imøtekommelse av vilkåra som Møre og Romsdal 
fylkeskommune har for egengodkjenning av plana i brev datert 
25.09.2020.  

Vilkåra som er stilt imøtekommes som følgende: 

Samferdsel: 

• Bestemmelse punkt 3.1.3. Vegens sideareal med reguleringsformål 
annen veggrunn skal være 4 meter ut fra vegen sin skulderkant på begge 
sider av vegen. 

• Bestemmelse punkt 3.1.4 Vegen skal detaljprosjekteres av fagkyndige 
og de geotekniske forholdene/grunnforholdene skal dokumenteres 
trygge før igangsettingstillatelse blir gitt. 

• Dere rår til at tiltakshaver kartlegger og prosjekterer vegen med 
profiltegninger for å sikre at vegen kan bygges innenfor et så smalt areal. 
Tiltakshaver har vurdert at vegen kan bygges i terrenget med maks 
skråningsutslag på 1 meter med innleid konsulentfirma Suconsult AS. 
Dette skal følges opp i bygge- og gjennomføringsfasen. 

• Midlertidig anleggsområde er nummerert med RpBo #4 med 
tilhørende bestemmelse. 

• Avkjørselen på plankartet er nå stramma opp slik at den har bredde 6 
meter. 

Automatisk freda kulturminne: 

• Bestemmelse punkt 3.1.5 Inngrepa i området må reduseres til et 
minimum og må gjøres på en måte som ikke fremkaller fare for skade på 
kirkegårdsmuren og kirkegården. 

• Området med betongplattingen inkluderes i RpBo-område som tilrådd. 
Det tas med bestemmelse om at det i # 1 ligger en betongplatt på en 
bygning som er revet. Betongplatting skal fjernes på en skånsom måte, 
og slik at tilgrensende område, kirkegårdsmuren og underliggende 
strukturer i grunnen ikke forstyrres eller ødelegges. 

• Nummereringa av de tre bestemmelsesområdene #1, #2 og #3 er retta 
opp slik at plankart og bestemmelser samsvarer 

• Den sørligste arkeologiske lokaliteten blir endra til RpBo område i 
henhold til deres råd. Vi vurderes dette også som hensiktsmessig fordi 
det allerede i dag står et nyere bygg/bod der som skal rives samt 
eksisterende tekniske innstallasjoner og en driftsveg, og det er ikke 
erhensiktsmessig at dette inngår i båndlagt område. 

Kulturminner fra nyere tid: 
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• I Punkt 4.4 føyes til «heile tunet med de sefrakregistrerte bygningene 
på garden» 

Vi viser til vedlagte bestemmelser og utsnitt av plankart nedenfor. Det 
kan være vanskelig å lese plankartet pga mange ulike skraveringer. 
Vedlegger utsnitt plankart med de ulike hensynssoner markert med 
farge slik at det er lettere å se hva som er bestemmelesområde og hva 
som er båndleggingsområde. 

Da dette er en kort avgrensa høring ber vi om at svar sendes så snart 
som råd, innen 21.oktober 2020 

Utsnitt av området med avkjørsel: 

 
 

Utsnitt av plankart med bestemmelsesområder (her markert med blått 
for å gjøre det godt synlig): 

 
Utsnitt av plankartet med båndleggingssone H730_1 og H7302 markert 
med rødt: 
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Siden betongplattingen inngår i RpBo område blir H730_1 slik: 

 
 

Merknad nr. 8 fra Per 
Steinar Husby datert 
20.10.2020 

Vi viser til kommunen sitt siste forslag til mindre endringar i forslag til 
reguleringsplan. Og har berre ein merknad til dette. Eg sitt no og 
arbeider med ei plan for dei nødvendige endringane vi må gjennomføre 
på vår gamle driftsbygning knytt til vegomlegginga. Her har vi eit 
problem. Vi skal flytte all tilkomst til bygninga vekk frå sida mot ny 
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fylkesveg. Totalt er det snakk om heile 7 portar og inn og utkøyringar 
som vender mot vest og den nye vegen. Vi finn tekniske løysingar for 
flytting eller stenging av 6 av desse. Den 7., som ligg i fløya som vender 
mot vest og lengst mot nord, er det ikkje mogeleg å erstatte. Dette er 
den einaste delen av bygget der det ikkje er eit etasjeskilje og blir difor 
nytta til vinterlagring av store og breie maskiner som det ikkje mogeleg å 
få inn andre stader. Dette er dyre og kompliserte maskinar som ikkje 
kan/bør overvintre ute. Ser av uttalen frå fylket, datert 25.09, at det er 
opna for: «Dersom tiltakshavar sporadisk har behov for å nytte 
fylkesvegen for manøvrering av maskiner, må dette bli utført på ein 
trafikksikker måte, til dømes ved arbeidsvarsling.» Her er det snakk om å 
sette inn 2 maskiner om hausten og så ta dei ut igjen om våren. Vi ber 
om at plana opnar for ei slik enkel tilpassing. Alternativet for oss vil vere 
å bygge nytt lagerbygg. Rundt tunet med oss er alle areal disponert til 
veg, gravplass, bygningar og dyrkamark. Vi meiner at tunet framstår som 
heilskapleg i dag og ynskjer ikkje nye store og høge bygg i området. Vi 
håper at dette kan la seg gjere. 

Kommentar: 

Kommunen foreslår til justering av bestemmelser nr. 6.1 på 
bakgrunn av dette, se epost datert 26.10.2020 nedenfor. 

 

Epost datert 26.10.2020  
fra kommunen til Møre 
og Romsdal 
fylkeskommune om 
justering av 
bestemmelse nr. 6.1  

Foreslår at bestemmelse 6.1 justeres som følgende:  

6.1 Porter på driftsbygning som vender mot regulert fylkesveg må flyttes 
før den nye vegtraseen tas i bruk. Tiltaket gjennomføres i tråd med 
bestemmelse nr. 4.4. Unntak gjelder en port lengst mot nord forutsatt at 
denne kun nyttes sporadisk på en trafikksikker måte med nødvendig 
arbeidsvarsling/stenging av vegen. 

 

Merknad nr. 9 fra Møre 
og Romsdal 
fylkeskommune, datert 
26.10.2020 

Vi viser til brev 25.09.2020 med vilkår for eigengodkjenning, der vi bad 
om at endeleg forslag vart oversendt før eigengodkjenning. Etter 
oppdatering har vi følgande merknad: Samferdsel Møre og Romsdal 
fylkeskommune kan akseptere kommunen og tiltakshavar sitt forslag til 
endra føresegn 6.1 

Planen kan for vår del eigengodkjennast. Vilkår tidlegare sett, er no 
innfridd. 
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Vedlegg: 
 

 Reguleringsplankart 
 Reguleringsbestemmelser 
 Planbeskrivelse 
 ROS-analyse 
 

 


