
 Vedtatt 25.11.2020 
 

 

Side 1 av 4 Reguleringsbestemmelser - Omlegging av fylkesveg 6134 ved Ångarden i Øksendal PlanID 20190510 
 

Detaljregulering for  
omlegging av Fylkesveg 6134 ved Ångarden 
 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering 

 
PlanID:  20190510 
 

1. Planens hensikt 
 
Omlegging av fylkesveg 6134 gjennom gårdstunet i Ångarden til vest for gammel 
driftsbygning. Dette for å bedre trafikksikkerheten og bedre kunne ta vare på kulturmiljøet i 
tunet. 
 

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. 

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. 

 
 

 

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, veg og annen veggrunn-
grøntareal, alle nummer  

3.1.1 Nødvendige avtaler for gjennomføring og finansiering skal utarbeides med 
Møre og Romsdal fylkeskommune før omlegging av fylkesveg 6134 for gnr. 
bnr. 64/2 

3.1.2 Avkjørsler skal utformes i tråd med Statens vegvesens vegnormaler.  
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3.2 Vegens sideareal med reguleringsformål annen veggrunn skal være 4 
meter ut fra vegen sin skulderkant på begge sider av vegen. 

3.2.1 Vegen skal detaljprosjekteres av fagkyndige og de geotekniske 
forholdene/grunnforholdene skal dokumenteres trygge før 
igangsettingstillatelse blir gitt. 

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

3.3 Annen veggrunn – Grøntareal, felt AV 
3.3.1 Arealet skal opparbeides slik at det fortsatt skal kunne driftes med 

landbruksutstyr. 
3.3.2 Kantklipping og snørydding langs vegen ved kirkestedet (H730_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. 

3.4 Veg, felt f_SV4 
3.4.1 Avkjørselen er felles for eiendom 64/2 og 64/4. 

 

4. Bestemmelser til hensynssoner (§§ 12-6, 12-7 og 11-8) 

 
4.1 Frisikt, felt H140  

Innen sikttrekanten skal eventuelle sikthindringer ikke være høyere enn 0,5 m over 
primærvegens kjørebanenivå. I tillegg kontrolleres det at planet mellom øyepunkt i 
avkjørselen og kjørebanen i primærvegen, er fritt for sikthindringer. Objekthøyden 
settes lik 0,25 m. Enkeltstående trær, stolper og liknende som ikke er sikthindrende, 
kan stå i sikttrekanten. 
 

4.2  Støysone, felt H_220 
4.2.1 Statlige retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging skal legges til grunn 

for all planlegging og byggesaksplanlegging. Støygrenser fastsatt i støyretningslinjene 
T-1442 skal overholdes. 

4.2.2 Innenfor støysonen kreves støyfaglig utredning før bygging av nye boliger og andre 
bygninger med støyfølsom bruk som dokumenterer at støykravene gitt i T-1442 og 
tilhørende rettleder M-128 overholdes. 

 

4.3  Båndlagte områder, felt H730_1-2  
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. 
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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 Innenfor H730_2 er det 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 kulturmiljøet 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 skal fjernes på en skånsom måte, og slik at tilgrensende område, 
kirkegårdsmuren og underliggende strukturer i grunnen ikke forstyrres eller 
ødelegges. 

5.3  Bestemmelsesområde #4 
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. 
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6. Rekkefølgebestemmelser  
 
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. 
 
3.1.1 Nødvendige avtaler for gjennomføring og finansiering skal utarbeides med Møre og 
Romsdal fylkeskommune før omlegging av fylkesveg 6134 for gnr./bnr. 64/2 
 
5.1 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. 
 
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.  
 
3.1.4 Vegen skal detaljprosjekteres av fagkyndige og de geotekniske 
forholdene/grunnforholdene skal dokumenteres trygge før igangsettingstillatelse blir gitt.  
 
 


