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Tingvoll kommune - vedtak i klagesak etter plan- og bygningsloven - 

detaljregulering for Rv 70 Meisingset - Saghøgda 
 

Fylkesmannen stadfester kommunens egengodkjenningsvedtak i sak 22/2015 for 

detaljregulering for Rv 70 Meisingset – Saghøgda, profil 9640 til 11400. Klagene i saken har 

ikke ført frem.  

 

Det blir vist til kommunens ekspedisjon av 02.09.15.  

 

Statens vegvesen har på vegne av Tingvoll kommune utarbeidet detaljregulering for Rv 70 

Meisingset – Saghøgda. Tingvoll kommunestyret vedtok i møte den 16.10.14 i KS-sak 

37/2014, egengodkjenning av detaljregulering for Rv 70 Meisingset – Saghøgda alternativ 1 

med unntak av profil 9640 til 11400. Dette vedtaket ble påklaget av Eivor Meisingset og 

Torbjørn Hallgren men klagen ble senere trukket da man kom til enighet om klagepunktene. 

På bakgrunn av dette er det foretatt endringer i detaljreguleringen jf. sak 36/2015 (vedtatt 

10.09.15). 

 

Unntak for profil 9640 til 11400 var begrunnet Møre og Romsdal fylkeskommune sin 

innsigelse på grunn av automatisk fredede kulturminner. Riksantikvaren har etter søknad fra 

fylkeskommunen frigitt de automatisk fredede kulturminner og fylkeskommunen har trukket 

sin innsigelse (jf. brev av 29.04.15).  

 

Kommunestyret har i møte den 25.06.15 i sak 22/2015, vedtatt egengodkjenning av 

detaljregulering for Rv 70 Meisingset – Saghøgda profil 9640 til 11400.  

 

Kommunens egengodkjenningsvedtak i sak 22/2015 er påklaget av Toril Meisingset og 

Trond Strand (brev av 21.07.15), Arne og Elise Halle (brev av 21.07.15), Reidun Halle (brev 

av 21.07.15) og Nils Egil Halle og Britt Inger Johnsen Halle.  

 

Formannskapet behandlet klagene i møte den 01.09.15 i sak 78/2015 og vedtok å fastholde 

egengodkjenningsvedtak i sak 22/2015. Klagene er ikke tatt til følge og saken er i samsvar 

med plan- og bygningsloven (pbl.) § 1-9, oversendt fylkesmannen som klageinstans.  

 

Denne saken har en lengre forhistorie og for en fullstendig oversikt over tidsforløpet og 

bakgrunnen for saken ellers blir det vist til saksdokumentene.  
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Fylkesmannens merknader 

Om fylkesmannens klagesaksbehandling 

Klagen er levert innenfor lovbestemt klagefrist og vilkårene for å behandle dette som en 

klagesak er oppfylt. Ved behandling av klage på vedtak om egengodkjenning av 

reguleringsplan kan fylkesmannen prøve alle sider av saken. Dette gjelder blant annet 

saksbehandlingen, bruk av rettsregler og om kommunens skjønn i reguleringssaken har vært 

forsvarlig utøvd. Resultatet av klagesaksbehandlingen kan bli at kommunens 

reguleringsvedtak stadfestes eller oppheves. Fylkesmannen kan derimot ikke gjøre endringer 

i reguleringsplanen uten å legge saken frem for kommunen jfr. pbl. § 12-12.  

 

Naturmangfoldloven  

Reguleringsplaner kan berøre naturens mangfold og det følger av naturmangfoldloven § 7 at 

ved utøvelse av offentlig myndighet skal prinsippene i §§ 8-12 legges til grunn som 

retningslinjer. Asplan Viak har på vegne av forslagsstiller foretatt en utredning av ikke-

prissatte konsekvenser ved planforslaget. I samme utredning punkt 6.6, er det gjort en 

vurdering av planforslaget i forhold til naturmangfoldlovens bestemmelser. Med bakgrunn i 

at Asplan Viak har gjort en vurdering av miljøprinsippene i nml. § 9-12, finner 

fylkesmannen det ikke nødvendig å gå nærmere inn på dette.  

 

Om planforslaget og planstatus 

Formålet med detaljreguleringen er å skaffe et formelt grunnlag for å bygge en vei med 

bedre trafikksikkerhet og fremkommelighet på strekningen Meisingset – Saghøgda. For den 

del av detaljreguleringen som omfatter strekningen gjennom Meisingset; profil 9640 til 

11400, er det utredet og vurdert to ulike alternativ for trase (alternativ 1 og 2). Bygging av 

ny bro over Storelva muliggjorde alternativ trase for Rv 70 og alternativ nr. 2 ble utredet på 

bakgrunn av dette. Alternativ 1 omfatter ny trase som går rett frem etter broen over Storelva, 

gjennom kulturlandskap og skog før den knytter seg på eksisterende vei øst for Venåsmyra. 

Alternativ 2 omfatter deler av eksisterende trase som etter broen over Storelva, svinger 

nordover og vestover. Alternativ 1 vil blant annet berøre gnr/bnr 71/43, 71/13, 71/20, 71/4. 

Alternativ 2 vil blant annet berøre gnr/bnr 71/41, 71/4, 71/6.  

 

For området gjelder kommuneplanens arealdel for 2007-2019 og reguleringsplan for Rv 70 

Mesingset – Saghøgda vedtatt den 14.12.00. Både i kommuneplanens arealdel og 

reguleringsplan er trase for Rv 70 vist i samsvar med alternativ 1.  

 

Klagen i saken 

Klagerne Arne og Elise Halle, Nils Egil Halle og Britt Inger Johnsen Halle og Reidun Halle 

har sluttet seg til klage fra Toril Meisingset og Trond Strand og klagene drøftes derfor under 

ett. Klagen retter seg både mot saksbehandlingen og selve arealbruksvurderingen i saken.  

 

Saksbehandlingen 

Klager anfører at det er begått en rekke saksbehandlingsfeil som har hatt betydning for 

sakens utfall. Bakgrunnen for denne anførselen er at det ikke er gjennomført 

konsekvensutredning og at hensynet til barn og unge ikke er tilstrekkelig ivaretatt. Det også 

stilles spørsmål ved om kommunen har hatt nødvendig planfaglig kompetanse.  

 

Når det gjelder klagepunktet om at kommunen ikke har hatt den nødvendige planfaglige 

kompetanse, viser kommunen til at man gjennom planprosessen har hatt tilstrekkelig 

planfaglig kompetanse og at tidvis vakanse i stillingen for teknisk sjef ikke har hatt 

innvirkning på dette. Fylkesmannen finner ikke grunnlag for å gå nærmere inn på dette 
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klagepunktet. Det rettslig avgjørende spørsmålet er om saksbehandlingen har vært forsvarlig 

og i tråd med de saksbehandlingsregler og alminnelige forvaltningsmessige prinsipp som 

gjelder.  

 

Når det gjelder hensynet til barn og unge fremgår det av saksutredningen at kommunens 

representant for barn og unges interesser har avgitt høringsuttalelse (datert 25.08.14) som har 

vært en del av saksgrunnlaget. Høringsuttalelsen fra barnerepresentanten har på lik linje med 

de øvrige høringsinstanser, vært en del av beslutningsgrunnlaget for kommunestyrets 

endelige beslutning. Fylkesmannen kan ikke se at hensynet til barn og unges medvirkning 

ikke er forsvarlig ivaretatt i denne planprosessen.  

 

Klager viser også til diverse feil i faktagrunnlaget. Fylkesmannen kan ikke se at disse feilene 

er av en slik art at de har innvirket feilaktig på saksopplysningen.  

 

Fylkesmannen vil nå kommentere klagepunktet om manglende konsekvensutredning 

(heretter omtalt som KU). Formålet med en konsekvensutredning er å bidra til en forsvarlig 

opplysning av planer eller tiltak som kan få vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn. 

Det er forskrift om konsekvensutredninger av 26.06.09 nr. 855 som kommer til anvendelse i 

denne saken. Den rettslig relevante problemstilling er om det foreligger et krav om KU for 

den aktuelle detaljreguleringen. Etter KU-forskriften (kuf) § 2 jf. vedlegg I nr. 48 skal 

reguleringsplaner som omfatter veitiltak med en investeringskostnad på mer enn 500 

millioner kr, konsekvensutredes. Kravet til KU etter kuf § 2 er absolutt. 

Konsekvensutredningen skal sikre at eventuelle virkninger av planforslaget/tiltaket blir 

tilstrekkelig hensyntatt og vurdert i planprosessen og når det fattes beslutning i saken. Krav 

til KU er et utredningskrav som kommer i tillegg til den alminnelige utredningsplikten og 

som skal foreligge før vedtak fattes av den ansvarlige myndighet.  

 

Klager viser til at det foreligger krav til KU med bakgrunn i at planforslaget har en 

investeringskostnad på mer enn 500 millioner kr. Kommunen viser på sin side til at 

investeringskostnaden ved planoppstart ikke var vurdert å overstige grensen på 500 millioner 

kr. Statens vegvesen har kommentert klagepunktet og viser til at investeringskostnaden for 

veiprosjektet ligger under grensen på 500 millioner kr. Det fremgår av planbeskrivelsen og 

Statens vegvesen sin kommentar til merknad fra Toril Meisingset og Trond Strand at: «Etter 

gjennomføring av anslag i sluttfasen, viser det seg at øvre kostnadsramme så vidt 

overskrider 500 millioner kroner. Forventet prosjektkostnad ligger imidlertid langt lavere 

enn øvre kostnadsramme. Vi mener at overskridelsen av grensen på 500 millioner er så liten, 

og at prosjektet er så godt utredet, at det ikke har noen hensikt å starte opp planprosessen på 

nytt med planprogram og full konsekvensutredning. Vi merker oss også at regionale 

myndigheter ikke har stilt krav om dette i sine høringsuttalelser.»  

 

Spørsmålet er helt konkret hvilken kostnadsramme som skal legges til grunn som 

«investeringskostnad» for veiprosjektet. Statens vegvesen har utarbeidet en rapport med 

kostnadsoverslag for veiprosjektet (april 2014). Metoden (Anslagsprosessen) som er benyttet 

følger av Statens vegvesen sin håndbok nr. 217 hvor hovedhensikten er å utarbeide 

kvalitetssikrede kostnadsoverslag som kan forelegges beslutningstakere og legges til grunn 

for videre prosjektstyring og usikkerhetshåndtering. I rapporten opereres det med begrepet 

«Styringsramme» og «Kostnadsramme».  For alternativ 1 fremgår det at styringsramme 

(P50-verdien) vil være på 457,1 mill. kr mens alternativ 2 har en styringsramme på 456,8 

mill. kr. Ut i fra P50-verdi beregnes det en kostnadsramme med et påslag på 10 %. 

Alternativ 1 har en kostnadsramme på 502,8 mill. kr og alternativ 2 en kostnadsramme på 
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502,5 mill. kr. Det er kostnadsrammen som legges til grunn for innmelding av prosjektet i 

Nasjonal transportplan og Handlingsprogrammet men prosjektet planlegges, prosjekteres og 

bygges ut fra styringsrammen. Differansen mellom kostnadsrammen og styringsrammen 

oppgis å være regionvegsjefens reserve. Påslaget på 10 % er lagt inn som en 

«internøkonomisk buffer» med hensyn til ulike usikkerhetsmomenter. Det er 

styringsrammen som legges til grunn for planlegging, prosjektering og utbygging av 

veiprosjektet og som gir uttrykk for reell og forventet kostnad. Både kommunen og Statens 

vegvesen vurderer beregningen av styringsrammen som forsvarlig. På bakgrunn av de 

forhold som er vist til ovenfor, finner fylkesmannen å kunne legge til grunn at 

styringsrammen tilsvarer investeringskostnaden for veiprosjektet. Investeringskostnad for 

dette veiprosjektet ligger under 500 mill. kr og det foreligger således ikke et krav om KU jf. 

kuf § 2 jf. vedlegg I nr. 48.  

 

I denne saken har kommunen også vurdert behovet for KU etter kuf §§ 3 og 4, hvor 

vurderingstemaet er om reguleringsplanen vil medføre vesentlige virkninger for miljø og 

samfunn. I brev fra Tingvoll kommune til Statens vegvesen datert 19.02.13, fremgår det at: 

«Vi har konkludert med at planen, inkludert utvidelsen av planområdet, ikke har så 

vesentlige virkninger på natur eller samfunn at den utløser krav om konsekvensutredninger. 

Planen vil også være i samsvar med kommuneplanens arealdel, med unntak av et par hundre 

meter av traseen på Meisingset. Kommunen forutsetter at planlegger likevel foretar en 

grundig vurdering av de ikke prissatte virkninger av de ulike alternativene i 

planbeskrivelsen.» Kommunen har konkludert med at planforslaget ikke utløser KU-krav 

etter §§ 3 og 4. Man har likevel besluttet at de ikke prissatte virkninger av planforslaget skal 

utredes. Slik utredning er foretatt av Asplan Viak. Fylkesmannen har ikke merknader av 

avgjørende betydning til kommunens vurdering av dette punkt.  

 

Fylkesmannen vil nå gå over til å se på klagepunkt rettet mot selve arealbruksvurderingen.  

 

Arealbruksvurderingen 

Klager ønsker at alternativ 2 legges til grunn for valg av trase for Rv 70 i stedet for alternativ 

1. Klager viser blant annet til fylkeskommunens høringsuttalelse hvor det fremgår at 

alternativ 2 er å foretrekke ut i fra hensynet til automatisk fredet kulturminne, skoleskyss og 

svekket kollektivtilbud. Videre peker klager på at fremkommeligheten og trafikksikkerheten 

er vesentlig bedre ved alternativ 2 enn alternativ 1. Det stilles også spørsmål ved den 

vurdering og vekting som er gjort i forhold til alternativ 1 og 2 med tanke på tapt 

landbruksareal. Fylkesmannen forstår klager dithen; at man er av den oppfatning at 

kommunen i sin arealbruksvurdering ikke har lagt tilstrekkelig vekt på ulemper knyttet til de 

forhold som er nevnt ovenfor.  

 

Fylkesmannen vil begynne med å redegjøre for det rettslige utgangspunktet for kommunens 

arealbruksvurdering. Av pbl. § 3-2 fremgår det at kommunestyret er den øverste plan- og 

arealbruksmyndighet i kommunen. Etter pbl. § 12-1 avgjør kommunestyret på bakgrunn av 

en skjønnsmessig vurdering hvilke areal som skal reguleres, og om det skal gjøres endringer 

i vedtatte reguleringsplaner og hvordan et areal skal utnyttes i plansammenheng. 

Vurderingen blir gjort i samråd med fagorganer og de som har interesser i 

reguleringsområdet. Ved denne vurderingen vil det ofte være ulike hensyn som gjør seg 

gjeldende. De rettslige rammene for lovlig arealbruk i reguleringsplaner er fastsatt i pbl. §§ 

12-5, 12-6 og 12-7.  
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Hva som er hensiktsmessig arealbruk innenfor disse rammene er en vurdering som er 

underlagt det frie skjønnet. Når det gjelder kommunestyrets skjønnsmessige vurdering av 

hva som er hensiktsmessig arealbruk skal fylkesmannen legge vekt på de lokale 

vurderingene som kommunestyret har gjort jfr. fvl. § 34, 2. ledd. Under forutsetningen at de 

hensyn som kommunestyret har vektlagt er saklige ut i fra regulerings- og 

forvaltningsmessige krav, er det opp til kommunestyret selv å avgjøre hvordan disse ulike 

hensyn skal avveies. Ingen har således krav på at et område skal reguleres og/eller at en 

eiendom skal utnyttes til et bestemt formål i plansammenheng.  

 

Når det gjelder høringsuttalelse fra fylkeskommunen og innholdet av denne, forutsettes dette 

å være godt kjent for kommunen. Høringsuttalelsen fra fylkeskommunen har sammen med 

de øvrige høringsuttalelser i saken, dannet en del av grunnlaget for kommunens endelig 

beslutning. Det foreligger ingen plikt for kommunen til å vedta en arealbruk i tråd med 

høringsuttalelsen. Kommunen skal som en del av saksforberedelsen, gjøre en vurdering av 

forhold nevnt i høringsuttalelsen opp i mot den arealbruk som er foreslått. Det påpekes fra 

klagers side, funn av automatisk fredede kulturminner. Fylkesmannen viser i den forbindelse 

til innvilget dispensasjon fra kulturminnelova fra Riksantikvaren og at innsigelsen fra 

fylkeskommunen er trukket. Det foreligger således ingen materielle hindringer for at 

kommunen kan vedta alternativ 1. Det er derfor opp til kommunen som arealbruksmyndighet 

å vurdere hvilken arealbruk man anser som mest tjenlig. Hensynet til kulturminner er avklart 

ved dispensasjon fra Riksantikvaren. 

 

Når det gjelder skoleskyss og kollektivtransport viser fylkeskommunen i sin høringsuttalelse 

til at det ved planlegging må sikre effektive holdeplasser som ikke fører til unødvendig 

omkjøring for bussene. I merknadsbehandlingen (i planbeskrivelsen) fremgår det at det er 

planlagt busslommer på begge sider av vegen på Storbrua og på Saghøgda. Fylkesmannen 

kan ikke se at det er forhold i fylkeskommunens høringsuttalelse som ikke er vurdert i 

kommunens arealbruksvurdering med hensyn til valg av alternativ.  

 

Når det gjelder hensynet til trafikksikkerhet og fremkommelighet, fremgår det av 

merknadsbehandlingen at alternativ 1 med flytting av Rv-traseen, i seg selv er et viktig 

trafikksikkerhetstiltak for de som bor langs dagens vei. Forslagsstiller er enig med klager i at 

det er en fordel ved alternativ 2 at det gir separat gang- og sykkelvei. Trafikksikkerheten ved 

alternativ 1 anses likevel forsvarlig. Det blir vist til at veien i hovedsak vil benyttes til lokal 

trafikk og at gjennomsnittstrafikk ligger under 1000 (ÅDT) i spredt bebyggelse og det er 

derfor ikke krav om egen gang- og sykkelvei. Det er i detaljreguleringen likevel tilrettelagt 

for gående og syklende på deler av strekningen, blant annet for strekning som utgjør skolevei 

(Meisingset) og fra Stølhagan til Saghøgda, er det planlagt gang- og sykkelvei. 

Trafikkhensyn ved de ulike alternativ er vurdert og fylkesmannen har ikke avgjørende 

merknader til kommunens arealbruksvurdering på dette punkt.  

 

Det er på det rene at valgt trase (alternativ 1) i betydelig grad vil påvirke landbruksarealet. 

Kommunen har vurdert hvordan alternativ 1 og 2 påvirker tap av landbruksareal, først og 

fremst for eiendommer på gnr/bnr Nygarden 71/6 og Nistua 71/4. Det fremgår av 

kommunens saksutredning at man er kjent med at Nistua 71/4, vil få klart størst areal 

beslaglagt ved alternativ 1 og at det vil oppstå betydelige driftsulemper for det resterende 

areal som følge av oppdeling av eiendommen. Kommunen ønsker likevel alternativ 1 som 

trase for Rv 70.  
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Det foreligger i denne saken to alternativ til trase for Rv 70. Begge alternativ har sine 

fordeler og ulemper og valg av alternativ vil få ulik påvirkning for de berørte grunneiere. 

Begge alternativ har vært gjenstand for omfattende utredninger og vurderinger basert på 

innkomne merknader og innspill fra berørte grunneiere og fagmyndigheter. Kommunen har 

som planmyndighet tatt stilling til hvilket alternativ som totalt sett gir den mest 

hensiktsmessig og samfunnsnyttige arealbruk. Herunder er det også gjort en vurdering av de 

ulemper detaljreguleringen vil påføre enkelte grunneiere. Fylkesmannen finner å kunne 

legge til grunn at kommunens arealbruksvurdering og valg av alternativ 1, er basert på 

saklige forvaltnings- og reguleringsmessige hensyn.  

 

Konklusjon 

Fylkesmannen finner etter en konkret og helhetlig gjennomgang av saken, ikke grunnlag for 

å ta klagene i saken til følge. Detaljregulering for Rv 70 Meisingset - Saghøgda, profil 9640 

til 11400, er vedtatt i samsvar med plan- og bygningslovgivningen.  

 

Fylkesmannens vedtak 

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9 jf. forvaltningsloven (fvl.) § 34, rundskriv T-

2/09 fra Miljøverndepartementet og brev av 28.09.09 fra Kommunal- og 

regionaldepartementet, stadfester fylkesmannen Tingvoll kommune sitt vedtak i sak 

22/2015.  

 

Dette vedtaket er endelig og kan ikke påklages videre jfr. fvl. § 28.  

 

Partene er underrettet om vedtaket ved kopi av dette brevet.  

 

Med hilsen 

 

 

 

Janne Woie (e.f.) Frida Farstad Brevik 

Assisterende direktør 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur. 

 

Kopi:  

Eivor Meisingset og Frank Martinsen Nistua 6628 MEISINGSET 

Elise og Arne Halle  6628 MEISINGSET 

Nils Egil Halle og Britt Inger Johanne Halle  6628 MEISINGSET 

Reidun Halle Lund 6628 MEISINGSET 

Toril Mesingset og Trond Strand Bygdinvegen 29 2900 FAGERNES 

Statens Vegvesen region Midt Fylkeshuset 6404 MOLDE 

 


