
 

  

  

 

Møre og Romsdal fylkeskommune har ansvaret for fylkesvegene, avgjør hvilke prosjekter som skal gjennomføres hvert år og gir 

politiske føringer for utvikling av fylkesvegene. Det er Statens vegvesen som normalt planlegger, bygger, drifter og vedlikeholder 

fylkesvegene på vegne av fylkeskommunen. 
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Uttale til reguleringsplan for Falkhytten sentrum, kulturhus og basseng 

Statens vegvesen viser til deres brev 09.04.2018. 

 

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 som forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og 

som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. 

 

Saksopplysninger 

Planforslaget er en detaljering av områdeplan for Falkhytten sentrum – basseng og 

kulturhus, men med noen endringer i løsningene. 

 

Statens vegvesen har ut fra vårt ansvarsområde følgende merknader 

Falkhytten sentrum er gjennom de allerede godkjente reguleringsplanene og 

kommune(del)planer utbygd tosidig langs fylkesveg 220. Fylkesvegen deler 

boligkonsentrasjonen og forretningene i øst med sentrumsfunksjonene i vest, og fremstår 

slik som en barriere. Forslaget i kommuneplanen om å senke fylkesvegen i en miljøtunnel vil 

være et stort og kostnadskrevende prosjekt, og er vurdert som urealistisk. Det er derfor 

gjennom denne prosessen innarbeidet tiltak for å bedre trafikksikkerheten ved å regulere 

tosidig fortau ved sentrumsområdet, rabatt mellom kjørevegens kjørebaner og to 

tilrettelagte krysningspunkt for mjuke trafikanter som er optimalisert ut fra vertikalkurvatur 

og de videre ferdselsårene i øst og vest retning. Vi vil gi ros for fokuset planen har på mjuke 

trafikanter. 
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Fartsgrensen på strekningen er for noen år tilbake satt ned til 40 km/t. I utgangspunktet var 

det planlagt å etablere fartshumper samtidig, men dette ble satt på vent i forbindelse med 

kommunens planlegging i sentrumsområdet. Tiltakene som er planlagt vil virke 

fartsreduserende, og vi anser dette som tilstrekkelig ut fra vedtatt fartsgrense. 

 

Vedrørende realisering av prosjektet gjør vi oppmerksom på prinsippet til vegeier, Møre og 

Romsdal fylkeskommune, om at ansvaret for bygging, drift og vedlikehold av gang-

/sykkelveger langs det som tidligere var det øvrige riksvegnettet, jf. forvaltningsreformen i 

2010, er deres ansvar, mens kommunene har ansvaret langs de vegene som også før 2010 

var fylkesveg. Dette vil si at det er Aukra kommune som må sørge for utbygging og drift og 

vedlikehold av de planlagte tiltakene. Selv om fortau i utgangspunktet skal ha samme eier 

som kjørevegen, er det tale om en så kort strekning at man ikke bør dele eierskapet her, slik 

at også det tilfaller kommunens ansvar. Vi bemerker også at fortauene må ses i 

sammenheng med deleøyene i kjørevegen, og at dette må bygges ut samtidig. 

 

Det er avholdt møte med fylkeskommunen der kollektivløsning i sentrum ble diskutert. Det 

er gjennom denne prosessen kommet frem en løsning der kollektivknutepunktet sør for 

kulturhuset og langs fylkesveg 220 er tatt ut, og i stedet lagt opp til at alle bussene samles 

inne i sentrumsområdet med kantparkering langs Aukraringen. Dette innebærer at 

busslommen på vestsiden av fylkesveg 220 ikke blir benyttet formålet lenger. Dette er en 

løsning vi ikke har merknader til, men busslommen må fjernes når ny løsning er etablert. 

Dette må sikres med en rekkefølgebestemmelse i reguleringsplanen. 

 

Fortau- og gang- sykkelvegsløsning 

Aukra kommune vedtok 20.06.2017 Falkhytten sentrum aust. Denne reguleringsplanen 

legger opp til et fortau langs fylkesveg 220 mellom avkjørselen til butikkområdet og 

Nautnesvegen. I planforslaget som nå er fremmet er det lagt opp til gang-/sykkelveg fra 

fortauet (o_SGS6) og videre nordover, men planen strekker seg ikke helt til krysset med 

Nautnesvegen. For at planene skal samsvare, må den nye planens avgrensing justeres til 

krysset med Nautnesvegen slik at det legges opp til en helhetlig løsning. 

 

Deler av regulert hensynssone for frisikt i krysset mellom fylkesveg 220 og Nautnesvegen i 

vedtatt reguleringsplan for Falkhytten sentrum aust blir overlappet av planforslaget. 

Planforslaget viser ikke hensynssonen, og selv om arealet er regulert til vegformål ber vi om 

at den tegnes inn i samsvar med vedtatt reguleringsplan. 

 

I planforslaget er det regulert gang-/sykkelveg (o_SGS8) til plangrensen i sørøst. I vedtatt 

reguleringsplan for Falkhytten sentrum aust er det ikke regulert gang-/sykkelveg innenfor 

sentrumsområdet (S), noe som medfører at gang-/sykkelvegen stopper midt i området. Her 

må den videreføres sørover til den knyttes til gang-/sykkelvegen langs «Solbakken» slik at 

man kan bygge en sammenhengende gang-/sykkelveg. 

 

Planfremstilling 

Frisikt er vist i plankartet som frisiktlinjer. For å gi bestemmelse § 6.1 juridisk virkning må 

de tegnes inn som hensynssoner i henhold til tegnereglene. 
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Gjennomføring 

Vi gjør oppmerksom på at alle tiltak som berører eller får innvirkning på fylkesvegnettet, 

ikke kan gjennomføres uten en gjennomføringsavtale med Statens vegvesen. Dette bør gå 

frem av bestemmelsene i reguleringsplanen. 

 

Konklusjon 

Statens vegvesen viser til merknadene over og ber om at dette tas med/korrigeres i 

plandokumentene. Vi imøteser gjerne en dialog med kommunen i det videre planarbeidet. 

 

 

Plan- og trafikkseksjonen 

Med hilsen 

 

 

 

Lisbeth Smørholm 

seksjonsleder Vidar Neraas 

 overingeniør 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal, Postboks 2520, 6404 MOLDE 

Møre og Romsdal fylkeskommune, Postboks 2500, 6404 MOLDE 
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Aukra kommune 
Reguleringsplan Falkhytten sentrum, kulturhus og basseng 
Fråsegn ved offentleg ettersyn - motsegn 
 
 
Fylkesmannen er statens representant i fylket og har m.a. ansvar for å følge opp vedtak, 
mål og retningslinjer frå Stortinget og regjeringa. I den kommunale planlegginga skal vi 
sjå til at kommunane tar omsyn til viktige regionale og nasjonale interesser som gjeld 
arealforvaltning, landbruk, klima og miljø, oppvekst, helse og samfunnstryggleik.  
 
Bakgrunn 
Fylkesmannen viser til Dykkar brev av 09.04.2018, der reguleringsplan for Falkhytten 
sentrum, kulturhus og basseng blir lagt ut til offentleg ettersyn, etter vedtak i Drifts- og 
arealutvalet den 04.04.2018, sak 18/18. Formålet er å legge til rette for sentrale 
sentrumsfunksjonar som kulturhus, svømmebasseng, hotel/forretninger, bustader, 
parkering og gatetun. Planforslaget bygger på to tettstadsrapportar og 
områderegueringsplan med krav til detaljregulering. 
 
Fylkesmannen har ut frå sine ansvarsområde følgande merknader: 
 
Støy 
I byggeområde BKB1 og BOP2 blir lagt til rette for støyfølsam busetnad, samtidig som 
arealet er utsett for trafikkstøy.  
Plana viser gul og raud støysone med omsynssone H210 og H220, og har føresegner som 
krev tilstrekkeleg avbøtande tiltak etter nærare støyutgreiing.  
 
Det er ikkje utarbeidd støyrapport for planområdet, og naudsynte støyskjermingstiltak er 
ikkje innarbeidd i planen. Vi viser til støyretningslinje T-1442 og krev støyutgreiing. 
Støytiltak som går fram av rapporten må innarbeidast i plankart og planføresegner. 
 
Fram til dette er gjort vil vi ha motsegn til reguleringsplanen, og viser til rundskriv T-2/16 
som klargjer vår motsegnspraksis. 
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Barn og unge 
Planføresegn §§ 5.1.3, 5.6 og 8.1.5 som omhandlar krav til leikeplass er noko mangelfulle, 
og sikrar ikkje i tilstrekkeleg grad barn og unge sine interesser i planlegginga.  
 
Konkret gjeld dette leikeareal for BKB1I planomtalen blir det halde fram at leikeareal for 
BKB1 skal stettast i parken GP1. Vi kan ikkje sjå at dette er sikra i planforslaget, men 
registrerer at byggeområde BKB1 er utvida 300 m2 inn på parkområdet vist i 
områdereguleringa. Fylkesmannen finn at leikeareal for BKB1 må ha eige formål i 
plankartet ,og forankrast med funksjons- og rekkefølgekrav i planføresegna. 
 
Kommunen må i tillegg sette strengare krav til dei funksjonane som skal vere på plass på 
leikeplassen før det gis bruksløyve. Som eit minimum må plana krevje sandkasse, eit 
leikeapparat og sittebenk.  
 
Konklusjon 
Fylkesmannen har følgande motsegner til reguleringsplan Falkhytten sentrum: 

 Leikeareal for barn og unge er ikkje tilstrekkeleg sikra i planforslaget 
 Manglande støyutgreiing og avbøtande tiltak er ikkje tilstrekkeleg innarbeidd i plana 

 
 
 
 
Med helsing  
  

Jon Ivar Eikeland (e.f.)  Kristin Eide 
fagsjef - plansamordning  senioringeniør 
 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 
 
 
 
Kopi: 
Møre og Romsdal fylkeskommune, Fylkeshuset, 6404 Molde 
Statens vegvesen, Region midt, pb. 2525, 6404 Molde 
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Aukra kommune - detaljregulering - reguleringsplan - Falkhytten 
sentrum - fråsegn ved offentlege ettersyn 
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har ut frå sine ansvarsområde følgjande merknader: 
 
Innleiing  
Jf. oversendinga skal planarbeidet vidareføre grøntdrag frå kommunedelplanen og 
gjeldande områderegulering, som er utarbeida på grunnlag av tettstadsarbeidet. I det 
pågåande planarbeidet er det i planomtalens kapitel 2 gitt ei kortfatta analyse av 
kommunesenteret. Denne beskriv sentrum som prega av offentlege funksjonar og 
teneseter, med store parkeringsareal og ein nordleg del som ligg brakk. Sjølv om det 
finst bustader, butikkar og eit hotell, er omfanget av detaljhandel og tilbodet av sosiale 
treffstader lite i sjølve sentrum.  
 
Vi vil her kome med nokre få innspel for at planforslaget skal gi tilstrekkeleg kvalitet og 
vere fleksibelt over tid.  
 
Tettstadutvikling 
Vi registrerer at det i føresegna under estetiske krav, § 4.2, er gitt føringar for at 
gateplanet i første etasje skal ha publikumsretta funksjonar og opne fasadar mot fortau, 
torg og gatetun. Dette er ei viktig føring for at byrommet skal kunne fungere som 
byrom.  
 
Dei estetiske krava i § 4.2 fungerer her saman med første ledd i § 4.3, kor det er stilt 
krav om universell utforming. For å ha fleksibilitet for å i framtida til å opne alle fasadar 
og utnytte alle areal på gateplan til publikumsretta verksemd, kan ein vurdere å 
fastsette føringar for innvendige golv og rom høgde, slik at golv blir liggande på nivå 
med utanforliggande fortau/gateplan og innvendige areal har tilstrekkeleg høgder. I 
tillegg til å gi fleksibilitet, vil dette og vere universell utforming.  
 
Barn og unge 
Det er i planforslaget avsett eit areal til leikeplass (o_BLK). Dette ligg nordvest for 
rådhuset, i det arealet som i områdereguleringa er vist som gatetun. Både i 
områderegulering og forslaget til detaljregulering er det vist interne køyrevegar vest for 
gatetun/leikareal. Sjølv om desse ikkje vil ha stor trafikk vil det vere naturleg å stille 
spørsmål om ikkje leikeplassen kunne ha vore meir plassert i byrom som utan biltrafikk. 
 

Aukra kommune 
Aukraringen 25 
6480   AUKRA 

Dykkar ref: Dykkar dato: Vår ref: Vår saksbehandlar: Vår dato: 

2017/689 09.04.2018 47857/2018/REGULERINGSPLAN/1547 Anders Smith-Øvland, tlf. 
71 28 02 41  05.06.2018 
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Både gjeldande områderegulering og forslag til detaljregulering for sentrum legg opp til 
ein miks av bustad, forretning og kontor. Uavhengig målgruppe for desse bustadene vil 
det vere behov og føreligge krav (jf. Lov, forskrift og RPR) til både uteoppholdsareal og 
leikeareal. Det er i denne samanhengen gitt nokre generelle føringar for uteoppholds og 
leikeareal i reguleringsføresegn § 5.1.3. Ettersom desse ikkje er konkret og kan bli 
oppfatta å vere retta mot uteoppholds og leikeareal generelt, kan ein med fordel 
formulere meir konkret føringar for private og felles areal knytt til byggeområda som 
inneheld bustadfunksjon, i føresegn § 5.4.  
 
Samferdsel 
Busshaldeplassen som i dag er lokalisert sør for rådhuset, blir i planforslaget føreslått flytta 
for å få eit større og samanhengande parkområde. Haldeplassen føreslås no som ei «kiss 
and ride»  løysning vest for føreslått kulturhus (o_BOP2), nærare helsehus og skule. Vi 
føreset at dette har vore avklara i tettstadsarbeidet/drøfta med samferdselsavdelinga i 
fylkeskommunens, gjennom arbeidet med detaljreguleringa.  
 
 
KONKLUSJON 
Vi viser til saksutgreiinga ovanfor og ber om at våre innspel vert vurdert i det vidare 
planarbeidet.  
 
Med helsing  
  

Johnny Loen  Anders Smith-Øvland 
plansamordnar  overarkitekt 
 
Brevet er elektronisk godkjent og vil ikke bli sendt i papir 
 
Kopi: 
Statens vegvesen, Region midt 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal 









Vi viser til prosjektmøte 25.04.2018 der fagleiar plan Kjell Lode deltok og informerte om reguleringsforslaget. 
Det ble avtalt at prosjektet skulle gi tilbakemelding i den ordinære høringsprosessen.

Høringsmerknader:

 Generelt
Reguleringsplanen må ta høyde for at prosjektkonkurranse som konkurranseform krever at det ligger 
en viss fleksibilitet i utnyttelsen av tomten. Vi vet ikke hvilke forslag Aukra kommune kan få. 
Unødvendige begrensninger bør unngås.

 Høyde
Maks gesims/mønehøyde er angitt til kote +61. Med opplyst høyde i kollektivfeltet (SKA) på +44, gir 
dette en maksimal byggehøyde i forhold til SKA på 17 m. Bygget kan i tillegg har tekniske 
installasjoner på 1/3 av byggehøyde (med visse begrensninger) som blir maks 5,7 m.

Høyden angitt i reguleringsplanen vurderes som tilstrekkelig, og legges inn som forutsetning i 
prosjektkonkurransen.

 BYA
Maks BYA 70% på en tomt på 5.500 m2  gir et maksimal fotavtrykk på 3.850 m2. 

BYA-krav vurderes som tilstrekkelig, og legges inn som forutsetning i prosjektkonkurransen.

 Byggegrenser
Reguleringskartet viser byggegrenser som begrenser vel mye. Byggegrensene bør rettes opp langs vei 
slik at de følger veien med en jevn avstand, og kun trekkes der dette er begrunnet ut fra behov for 
«luft», siktlinjer etc. Spesielt «innhakket» i hjørne NV bør rettes ut.

 Innkjøring
Inn-/utkjøringen fra nord må kunne ha en fleksibel posisjon slik at en kan oppnå mest mulig gunstige 
innkjøringsforhold mht. stigning, svingradius m.m. Plassering av innkjørselen har betydning for 
hvordan arealet i nord kan utnyttes, og ulike prosjektforslag kan ha ulike løsninger og dermed ulike 
behov for plassering av inn-/utkjøringen. 

 Festplassen
Festplassen er en viktig funksjon som vil få sterk fokus i prosjektkonkurransen, bl.a. som potensial 
plassering av kunst. Reguleringsplanen må ha krav om festplassen som funksjon, men må også være 
fleksibel mht. festplassens form og ev forskyvning i forhold til tomten.

Med hilsen
Hammerø & Storvik Prosjekt AS

Arnold Askeland
---------------------
Mobil: 976 33 911

www.hamsto.no
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Hei, 

Er litt usikker på hva som er planen mellom g/b 13/120 (Falkhyttrøra 8) og hovedveien. 

Fikk utskrift av Ingrid Ilestad i 1:400 målestokk den 24.05. hvor det ser ut som kjørevei 

/ tilkomst mellom 13/120 og hovedvei ikke blir berørt av endringen som er foreslått i 

reguleringsplan. 

I en utskrift som er mottatt av Gossen Borettslag ser det ut som store deler av 

tilkomstveien forran 13/120 blir tatt til fortau og tilkomsten blir ubrukelig. 

Næringslokalene som fronter mot veien har tilkomst/inngang kun på denne siden og vil 

bli utligjengelig hvis denne tilkomsten/ veien gjøres utilgjengelig. 

Håer dere kan komme tilbake med mer detaljert på hva som er fakta i reguleringsplanen 

i dette område. 

  

Takk 
--  

Med vennlig hilsen  / Best Regards 

Tel: 901 96299 

Knut Kjellnes 

 



201702 Detaljregulering Falkhytten sentrum, kulturhus og basseng - 1. offentlege høyring
https://www.aukra.kommune.no/201702-detaljregulering-falkhytten-sentrum-kulturhus-og-basseng-
1-offentlege-hoeyring.6106839-364949.html

Ny kommentar:

Fra navn: Rådet for likestilling av funksjonshemma

Fra epost: Martina.Susanne.Boettcher@aukra.kommune.no

Kommentar: Utdrag fra RLF sitt møteprotokoll sak 12/18:
Rådet for likestilling av funksjonshemma i Aukra kommune ber om at det blir tilrettelagt for 
handikapparkering etter gjeldene regelverk. Det bør også være enkelt for synshemmede å orientere 
seg i området ved hjelp av ledesteiner og lignende. Man må unngå bruk av nivåforskjeller som kan gi 
økt fare for snubling eller vanskelig fremkommelighet for rullestolbrukere.

cat: 364949
id: 6106839
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