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Kristiansund kommune. Detaljreguleringsplan Rv. 70 Vikansvingen – 
kontrollplassen.  

Oversending til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for behandling 

 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal oversender med dette sak om reguleringsplan for rv. 70 
Vikansvingen – kontrollplassen til Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD) for behandling. 
 
Planarbeidet inngår i «Bypakke Kristiansund», med mål om å løse viktige trafikk- og 
miljøutfordringer i byen, herunder tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv, samt mer 
smidig trafikkavvikling for biler. 
 
Innsigelse fra Statsforvalteren 
Av hensyn til friluftslivet og barn og unges interesser har Statsforvalteren innsigelse til et 
planforslag der alternativ 2 med veg i dagen over Kråkhaugen blir valgt. Uheldig støysituasjon og 
negative landskapsvirkninger underbygger vår innsigelse. 
 
Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) oppsummerer sin innsigelse slik i forbindelse med offentlig 
høring av planen: 
Fylkesmannen er positiv til veiprosjektet som inngår i «Bypakke Kristiansund», med mål om å løse 
viktige trafikk- og miljøutfordringer i byen. Tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv, samt 
mer smidig trafikkavvikling for biler står sentralt. 
Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging og Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis (T-2/16, rev. 
oktober 2019), og har av hensyn til friluftsliv og barn- og unges interesser innsigelse til planforslaget 
alternativ 2 – vei i dagen gjennom Kråkhaugen. 
 
Planprosess og videre saksgang 
Planforslaget har vært gjennom en lang og grundig planprosess. Planforslaget inngår som del av 
Bypakke Kristiansund. Med bakgrunn i vedtaket ble planforslaget utarbeidet med to alternativ til 
vegtrasé: Alternativ 1 tunnel gjennom Kråkhaugen og alternativ 2 veg i dagen over Kråkhaugen. I 
forbindelse med offentlig høring ble det reist innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal til 
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alternativ 2 med veg i dagen. I tillegg kom det også inn en rekke merknader fra andre 
høringsinstanser. Dette har lagt grunnlag for videre justering og tilpassing av planforslaget. 
 
Kommunen og Statsforvalteren har i etterkant av offentlig høring hatt tett kontakt med tanke på 
videre konfliktavklaring. Gjennom dialog og oppfølgende arbeidsmøter har det ikke lykkes å komme 
til enighet. Saken er ikke lagt frem som tema til formell mekling hos Statsforvalteren, men blir i 
samråd med partene oversendt direkte til KMD for videre behandling og vedtak.  
 
I dette oversendingsbrevet til Departementet vil Statsforvalteren oppsummere hovedpunktene, gi 
utfyllende opplysninger og en samlet vurdering og tilrådning i saken. Som vedlegg til vår 
oversending følger oversendingsbrev av 21.02.2021 fra Kristiansund kommune med utvalgte 
saksdokumenter; jf. kommunens brev med vedlegg 1 - 15. Brevet fra kommunen inneholder en god 
oversikt over viktige trinn i planprosessen, vurderinger i forbindelse med behov og prioriteringer av 
aktuelle planløsninger, samt dokumentliste og sentrale dokumenter i saken.  
 
Fire eksemplarer av plankart i papirversjon følger som eget vedlegg. Dette vil bli ettersendt.  
 
Viktige rammer og føringer for behandling av saker som dette er nærmere omtalt i Departementets 
rundskriv H-2/14 om Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven.  Vi viser også 
til utfyllende opplysninger i rundskriv T-2/16 om Nasjonale og viktige regionale interesser på 
miljøområdet - klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis.   
 
Mer om planen og planarbeidet 
Oppstart av planarbeid 
Planforslag for R-285 Rv. 70 Vikansvingen – kontrollplassen er utført som detaljregulering i samsvar 
med plan- og bygningsloven § 12-3. Varsel om oppstart og høring av planprogram ble sendt ut 
16.01.2014.  
 
Planen er utarbeidet av Statens vegvesen (SVV) i samarbeid med Kristiansund kommune på 
bakgrunn av planprogram fastsatt av Kristiansund bystyre 23.06.2015. Planforslaget er i tråd med 
kommuneplanens arealdel vedtatt 22.02.2011, som viser en omlegging av rv. 70 i ny trasé på 
strekningen Vikansvingen og kontrollplassen/Nordsundbrua.  
 
Gjennom planprogrammet ble tre alternativ til vegføring på strekningen nærmere vurdert; to 
tunnelløsninger, og en kombinasjon med tunnel/og eller veg i dagen. SVV vurderte alternativet med 
åpen skjæring som lite realistisk, og anbefalte å sløyfe dette alternativet. På bakgrunn av dette ble 
kun alternativ 1 og 2 for lagt til grunn for videre utredning gjennom KU. 
 
Vinteren 2018 kom det et politisk initiativ om å vurdere rimeligere løsningsalternativ enn tunnel. 
Utredning av alternativ med veg i dagen ble på bakgrunn av dette på nytt tatt inn i planen. 
Videre planarbeid ble etter vedtak i bystyret 19.06.2018 koblet til arbeidet med utvikling av bypakke 
for Kristiansund. I vedtaket fra bystyret ble det blant annet vist til at: 
 
«Kristiansund kommune ønsker å bygge en framtidsrettet samferdselsløsning for byen og regionen 
gjennom å etablere en bypakke for finansiering av utbyggingen. Kommunen tilrår at alternativ B i 
saksframlegget legges til grunn for bypakken. Alternativet omfatter tiltakene på Nordlandet med veg i 
dagen gjennom Kråkhaugen, prosjektene på Rensvik, Trollsvingen samt byutviklings- og kollektivtrafikk. 
Alternativet med tunnel gjennom Kråkhaugen på Nordlandet må også utredes og planmessig 
behandles». 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/nasjonale-og-vesentlige-regionale-interesser-pa-miljoomradet--klargjoring-av-miljoforvaltningens-innsigelsespraksis/id2504971/
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Med bakgrunn i vedtaket ble planforslaget utarbeidet med to alternativ til vegtrasé:  
 alternativ 1 med tunnel gjennom Kråkhaugen 
 alternativ 2med veg i dagen over Kråkhaugen 

 
Planutkast til offentlig ettersyn 
Hovedutvalg for plan og bygning vedtok 03.02.20 (sak 7/20, 19/06677) å sende begge forslagene ut 
på høring og offentlig ettersyn. Planforslaget inngår som en del av «Bypakken» for Kristiansund. 
Planbeskrivelsen peker på at hensikten med tiltaket er å legge til rette for bedre trafikale løsninger 
for alle trafikkgrupper, herunder legge til rette for gående, syklende og kollektiv i større grad enn i 
dag. Målsettingen er å imøtekomme fremtidig vegtrafikk på strekningen Vikansvingen – 
kontrollplassen, og samtidig kunne ivareta nærområdet med miljø og landskap på best mulig måte.  
  
Planbeskrivelsen gjør nærmere greie for Bakgrunn for planforslaget, Planprosess og medvirkning, 
Rammer og premisser for planarbeidet, Beskrivelse av eksisterende forhold, Beskrivelse av forhold for 
detaljregulering, Virkninger av planforslaget, Konsekvensanalyse, Gjennomføring av forslag til plan, samt 
Merknader til planen og planarbeidet. 
 
Merknader til planen og planarbeidet omfatter oversikt og sammendrag av merknader både ved 
planoppstart, innspill ved utvidelse av planområdet, og merknader ved offentlig ettersyn. I 
forbindelse med offentlig høring kom det inn i alt 22 innspill og merknader. Alle innspill og 
merknader er nærmere vurdert og kommentert.  
 
Møre og Romsdal fylkeskommunen stilte flere vilkår reguleringsplanen som de ønsket dokumentert 
før videre egengodkjenning av planen. Vilkårene er senere avklart, jf. brev av 20.05.2020 fra 
fylkeskommunen. 
 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal (tidligere Fylkesmannen) har av hensyn til interesser til friluftsliv 
og barn og unge fremmet innsigelse til alternativ 2 som veg i dagen over Kråkhaugen. 
Statsforvalterens merknader og innsigelse til planen er nærmere omtalt i brev av 30.03.2020. I 
brevet blir det konkludert slik: 
 
Fylkesmannen er positiv til veiprosjektet som inngår i «Bypakke Kristiansund», med mål om å løse 
viktige trafikk- og miljøutfordringer i byen. Tilrettelegging for gående, syklende og kollektiv, samt 
mer smidig trafikkavvikling for biler står sentralt. 
Fylkesmannen viser til Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging og Nasjonale og vesentlige 
regionale interesser på miljøområdet – klargjøring av miljøforvaltningens innsigelsespraksis (T-2/16, rev. 
oktober 2019), og har av hensyn til friluftsliv og barn- og unges interesser innsigelse til planforslaget 
alternativ 2 – veg i dagen gjennom Kråkhaugen. 
 
I etterkant av offentlig høring har det vært tett kontakt mellom kommunen og Statsforvalteren i 
forsøk på konfliktavklaring. Også i etterkant av sluttbehandling i bystyret 27.08.2020 har partene 
gjennom videre dialog og arbeidsmøter gått flere runder uten å lykkes med å finne aktuelle 
kompromissløsninger.   
 
Spørsmål om mekling eller direkte oversending til departementet 
Ny kontakt/dialog mellom kommunen og Statsforvalteren konkluderte med at nye drøftinger ikke 
ville kunne bidra til videre avklaringer. Forespørsel om mekling ble høsten 2020 utsatt i påvente av 
gjennomgang tilleggsopplysninger i støyutredning utarbeidet av Rambøll på oppdrag av SVV. 
Kommunens oppsummering av nytt arbeidsmøte i desember inneholder en presisering av i 34 punkt 
knyttet til uavklarte punkt/deltema. Videre konfliktavklaring gjennom formell mekling hos 
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Statsforvalteren ble vurdert som lite hensiktsmessig. På bakgrunn av dette er partene enig om at 
saken blir å oversende til KMD for videre behandling og endelig vedtak.  
 
I etterkant av dette har Kristiansund kommune i oversendingsbrev av 25.01.2021 sendt saken over 
til Statsforvalteren for videre behandling og oversendelse til KMD.  
 
 
Statsforvalterens merknader og vurderinger 
Arbeidet med utarbeiding detaljregulering av reguleringsplan for rv. 70 Vikansvingen – kontrollplassen 
har vært ledd i en lang, grundig og omfattende planprosess, fra varsel om oppstart i januar 2014 til 
sluttbehandling og vedtak i sluttbehandling i bystyret i august 2020. Undervegs i prosessen inngår 
ellers varsel om utvidelse av planområdet i 2016, samt vedtak i 2018 om at reguleringsplanen skal 
inngå som del av Bypakke Kristiansund. 
 
Planen er utarbeidet av Statens vegvesen (SVV) i samarbeid med Kristiansund kommune. For en 
nærmere gjennomgang av ulike trinn i planprosessen, samt kunnskaps- og dokumentgrunnlaget 
som er lagt til grunn for planarbeidet, viser vi til kommunens oversendingsbrev med aktuelle 
referanser og dokumentvedlegg.  
 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal har som høringsinstans fulgt saken tett gjennom hele 
planprosessen. Våre skriftlige innspill og merknader i saken følger som dokumentvedlegg i 
kommunens oversending. Dette omfatter i kronologisk rekkefølge:   

 28.02.2014 - Uttale til varsel om oppstart 
 30.03.2020 - Uttale ved offentlig ettersyn – innsigelse 
 05.05.2020 – Uttale til begrenset høring 
 11.12.2020 – Referat fra møte med Statens vegvesen den 07.12.2020 
 08.01.2021 – Referat fra møte med kommunen 04.12.2020.  
 08.01.2021 – Tilbakemelding etter møte 04.12.2020 (megling, vurdering av supplerende 

støyskjerming og tilbakemelding på noen av kommunens punkt i brev datert 22.12.2020) 

Vurdering av innsigelsesgrunnlaget 
For en nærmere gjennomgang av grunnlag og argumentasjon for innsigelsen viser vi til vår 
høringsuttale i forbindelse med offentlig høring av planutkastet, jf. vårt brev av 30.03.2020. Vi vil i det 
følgende gi en kort oppsummering av viktige føringer, verdier og vurderinger som er lagt til grunn. 
Kap. 3.10 i T-2/16 legger føringer for tema friluftsliv. Her står at «innsigelse skal vurderes når 
planforslag vil komme i konflikt med områder verdsatt som svært viktig eller viktig friluftsområde i 
henhold til Miljødirektoratets veileder M98-2013». 
 
Ifølge Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal Statsforvalteren følge opp barn og unges 
interesser i plansaker.  
 
Gjeldende reguleringsplan fra 2001 legger til rette for tunnel gjennom Kråkhaugen. Vegløsningen er 
visualisert i kommuneplanen som tunnel, jf. kommunens hjemmeside-eByggWeb. 
 
Statsforvalterens vurdering er at planomtale med konsekvensutredning (KU) har fulgt anerkjent 
metodikk og lagt til grunn m.a. kjente registreringer. Vi har gjort en kvalitetsvurdering av 
kommunens KU og finner at den kan ligge til grunn for vår uttale. 
 
Nordlandet/Kråkhaugen er registrert som svært viktig friluftsområde, ihht veileder M98-2013. KU gir 
delområdet Stor verdi, og denne verdien ligger til grunn for vår vurdering. Vi viser til planomtalen pkt. 

https://fmeph6web1.fylkesmannen.local/FMMR/https:/geoinnsyn3.nois.no/geoinnsyn/#?application=gi3orkide&project=kristiansund&lon=437365.04&lat=6998598.88&zoom=15&guid=0cb8f1f3-71d4&params=10000000000&layers=1022,1015,1014,1013,1012,8006
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9.3 og pkt. 9.3.3 .3 for mer detaljert informasjon. Grøntområdet ligger nær byen og større boligfelt 
på Nordlandet. Turområdet og de grønne omgivelsene har derfor potensielt mange brukere, i dag 
og i framtiden. Barn og unge er en viktig brukergruppe i friluftslivet. Forskjellen mellom alternativet 
veg i dagen og tunnel er store, der veg i dagen gir stor negativ konsekvens, mens tunnel gir ubetydelig 
konsekvens for friluftslivinteressene. Vi har innsigelse av hensyn til friluftslivinteressene (lek- og 
rekreasjon). 
 
Ifølge Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging skal Statsforvalteren følge opp barn og unges 
interesser i plansaker. Også ifølge rundskriv fra helsedirektoratet Q-16/2013 har kommunene et 
ansvar for at barn og unge får gode oppvekstkår, og for å forebygge psykiske og sosiale problemer.  I 
området bor det mange barn, samt at her er både barnehage, skole og institusjon.  

Barnetråkkregistreringen viser at barn og unge er brukere av de grønne omgivelsene på Kråkhaugen 
og dagens gang- og sykkelveger. I tillegg er aktivitetsområdet ved ungdomsskolen et viktig møtested 
hele året. Alternativet med veg i dagen vil gi trygg ferdsel langs gang- og sykkelveger i området, men 
vil stykke opp og omdisponere området Nordlandet/Kråkhaugen.  Alternativet veg i dagen vil visuelt 
forringe og tilføre støy på gang og sykkelvegen mellom skole og Råket. 

I tillegg vil veg i dagen påføre myke trafikanter støy og tap av grønne omgivelser på gang- og 
sykkelveg langs ny veglinje, samt påføre aktivitetsområdet en alvorlig miljøskade. Siden det er stor 
forskjell i negative konsekvenser mellom alternativene, og alternativet med veg i dagen gir vesentlig 
dårligere løsning for barn og unge, finner vi å ha innsigelse til veg i dagen-alternativet. 
 
I tillegg gir alternativet med veg i dagen en betydelig landskapsskade på et karakteristisk landskap, 
ved at den helhetlige landskapsformasjonen Kråkhaugen blir splittet opp visuelt med en sjakt 
gjennom terrenget. Det er lagt inn store avbøtende tiltak for å dempe disse effektene. Virkningen på 
landskapet er et moment som berører områdets kvaliteter som friluftsområde og et trivelig område 
for barn og unge. 
 
Begge alternativ medfører rivning av flere boliger, enten p.g.a. direkte nedbygging eller p.g.a. 
støyplager. For begge alternativ er det flere boliger som får endret sine støyforhold i ulik grad, både 
positivt og negativt. Støy er en premissleverandør inn i prosjektet for både friluftsliv og for barn og 
unges interesser. 
 
Konsekvensene for friluftsliv og barn og unges interesser, samt for landskapet, er vesentlig bedre for 
alternativet med tunnel. Vektet opp mot samlet kostnadsoverslag for prosjektet kan ikke 
Statsforvalteren se at større kostnader til veg i dagen-alternativet veier opp for de negative 
konsekvensene for friluftsliv og barn og unges interesser. 
 
Statsforvalteren står fast på sitt vedtak om innsigelse til planforslagets alternativ 2 – veg i dagen 
gjennom Kråkhaugen - av hensyn til friluftsliv og barn- og unges interesser.  
 
Utfyllende merknader og vurderinger - tilbakemelding på kommunens brev av 22.12.2020 
I etterkant av arbeidsmøte 04.12.2020 har kommunen i sitt brev om ny anmodning om mekling listet 
opp 34 punkt for videre avklaring.  Som kommunen har gjort rede for i sitt oversendelsesbrev  
innstiller kommunen i sin sluttbehandling på alternativ med tunnel, mens alternativet med veg i 
dagen blir politisk vedtatt. Vi har etterspurt begrunnelse for vedtaket, og finner at begrunnelse ble 
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gitt i påfølgende møte med oss, samt i brev med 34 punkt datert 22.12.2020. Vi har i vårt brev datert 
08.01.2020, gitt tilsvar på noen av punktene, og vil nedenfor gå gjennom flere av punktene i 
kommunens brev datert 22.12.2020. 
 

 Kommunen mener at feil grunnlagsdokumentasjon og fakta er lagt til grunn i deres merknader. 
Også punkt 7, 8, 9, 10, 11 og 12. stiller spørsmål ved verdisettingen i KU. Vi har tidligere svart 
at vår innsigelse er forankret i reguleringsplanen, med dens planomtale og konsekvensutredning 
(KU). Vi har gjort en vurdering av kvaliteten på konsekvensutredningen og kommet til at denne er 
tilfredsstillende og kan ligge til grunn for vår uttale ved offentlig ettersyn. I KU er kjent kunnskap, 
registreringer m.m. tatt inn i anerkjent metodikk, og verdier, virkninger av tiltak og konsekvensene 
for ulike miljø- og samfunnsinteresser er belyst. Kristiansund kommune er planeier, og har i 
samarbeid med vegvesenet sendt planforslaget til offentlig ettersyn. At kommunen er uenig i hvilke 
konsekvenser planforslaget medfører for allmenne interesser (KU) burde vært avklart før planen 
ble vedtatt sendt på offentlig ettersyn.  

 Vi finner at kommunens saksframlegg ved 1.gangs behandling og sluttbehandling speiler den 
faglige vurderingen av planen med konsekvensutredning. Underkjennelsen av verdiene og 
bruken av området som ligger til grunn for politisk vedtak bør etter vårt syn sees i lys av 
dette. 

 Ved ny samfunnsdel og arealdel, som har vært til offentlig ettersyn, er det laget 
arealregnskap og utarbeidet soneinndelingskart der denne delen av Nordlandet er i Ytre 
fortettingssone. Dette viser at området vil kunne åpnes for flere boliger og brukere av 
friluftslivsområdet i årene som kommer. Verdien av området som et utviklingsområde for 
byen er ikke vurdert og prissatt. 

 

 Pkt.14 påpeker at Juulenga er nedlagt og at Nordlandet barnehage (Råket 1a) er ny 
barnehage i området. Av Nordlandet barnehage sine hjemmesider går det fram at de bruker 
Kråkhaugen som nærturområde. Vi legger til grunn at verdien av en slik tur starter fra de går 
ut porten i barnehagen. Uteområdet for barnehagen er i stor grad tilrettelagt som et 
lekeområde. Det er en særlig kvalitet å ha et attraktivt friluftsområde i grønne omgivelser 
nær barnehagen. Vi finner ikke grunn for å redusere verdien av området på grunn av 
endringer i barnehagestrukturen i området. 
 

 Pkt. 15, 16 og 17 påpeker at Nordlandet barnehage og Bergan bofellesskap kan bruke 
Kråkhaugen med sikker adkomst over bru. Statsforvalteren vil legge til at ferdselen langs 
dagens gang- og sykkelveg/turveg er en vesentlig del av selve turen. Endret støysituasjon og 
attraktivitet på tilkomsten må tas med i vurderingen.  
 

 Punkt 19 og 21 gjelder bompengetid og kostnader, og er et sentralt punkt i vektingen av 
friluftslivet og barn og unges interesser.  
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 Pkt. 24 er en misforståelse. Vi har ikke uttrykt i møte at sykling ikke bør skje langs veg idagen. 

 
 Pkt. 25 omhandler lengde og kvalitet på sykkelvegen over Kråkhaugen for de to 

alternativene. Statsforvalteren viser til planbeskrivelsen med konsekvensutredning der verdi, 
virkning og konsekvens blir synliggjort for de ulike delstrekningene med gang- og sykkelveg. 
Barn og unge er en viktig og sentral gå- og sykkelgruppe, i tillegg til at de representerer 
fremtidens gående og syklister. De kvalitetene som ligger til Nordlandet/Kråkhaugen i dag 
bidrar antageligvis til å gjøre det attraktivt å sykle og gå gjennom området. Vi viser her til at 
kommunens folkehelseekspertise har satt stor verdi på området i sin vurdering etter veileder 
M98-2013. «Bypakken» har et sentralt mål å øke andelen med sykkel- og gange. Det er liten 
forskjell i lengde på alternativene. Vi finner at attraktivitet bør stå sentralt i vurderingen.  
 

 Pkt. 26 må sees i lys av kommunens faglige vurdering i saksframlegget og hva som ligger til 
grunn for vegvesenets anbefaling.  
 

 Pkt. 27, 28, 29 og 34 svares ut i vårt brev datert 08.01.2020 slik: Vi er gjort kjent med at 
kommunen i et politisk vedtak den 08.12.2020 har tatt Kråkhaugen ut som svært viktig 
friluftsområde. Det er registreringene da planen var til offentlig ettersyn som ligger til grunn for 
vår innsigelse. Med utgangspunkt i Miljødirektoratets veileder M98-2013 ble området Kråkhaugen-
Nordlandet vurdert å være et svært viktig friluftslivsområde. Vi legger til grunn at bruken og 
verdiene til området har ikke endret seg etter vedtaket.  

 Etter Statsforvalterens vurdering er området Nordlandet/Kråkhaugen godt utredet som 
friluftslivsområde, i og med at kommunen allerede i 2019 gjorde en faglig vurdering av 
området ihht. veileder M98-2013. Vedtaket om å ta ut Kråkhaugen som et svært viktig 
friluftsområde er gjort etter vedtak av planalternativ i kommunen. Ut fra dialogsmøte med 
kommunen, der dette var et tema, forstår vi at dette er et strategisk grep for å undergrave 
verdien av området i plansaken.  
 

 Pkt. 30, 31 og 32. Statsforvalteren vil presisere at vi ikke har innsigelse til innfartsveg i sin 
helhet, noe vi mener å ha uttrykt tydelig i vår uttale. Prosjektet er utarbeidet av Statens 
vegvesen, og der å sørge for tilstrekkelig med avbøtende tiltak er en vesentlig del av 
planprosessen. Avbøtende tiltak som er innarbeidet i planen er konsekvensutredet og synt 
realistiske. Effektive avbøtende tiltak som har kommet til i etterkant av vedtaket er etter vår 
vurdering svært lite avgjørende for vår vurdering av alternativet veg i dagen. Se vår vurdering 
i brev datert 08.01.202 Tilbakemelding etter møte 04.12.2020. 
 

 Pkt. 33: Vår innsigelse er forankret i friluftsliv og barn og unges interesser. 
Landskapskvaliteter, naturverdier og stille omgivelser (støy jf. T-14442) er sentrale moment i 
det i dag helhetlige og attraktive friluftslivsområdet Nordlandet/Kråkhauguen.  
 

Vurdering etter naturmangfoldsloven (nml §§ 8 – 12)  
Etter Statsforvalterens vurdering er det innhentet tilstrekkelig informasjon for å kunne vurdere 
tiltakets omfang og virkninger på det biologiske mangfoldet. Samlet sett mener Statsforvalteren at 
kunnskapsgrunnlaget i saken er godt nok utredet, jf. nml §8.  
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Oppsummering og tilråding 
Kommunen har ansvaret for kommunal planlegging etter plan- og bygningsloven og skal ivareta 
også nasjonale og regionale interesser. Statsforvalteren skal legge vekt på kommunens selvråderett, 
og samtidig følge opp svake stemmer som barn og unge og friluftsliv/folkehelse i plansaker. 
Statsforvalteren vil i arealplansaker kunne reise innsigelse til planforslag dersom det er nødvendig 
for å sikre at nasjonale og viktige regionale interesser ikke blir godt nok ivaretatt. 
 
Av hensyn til friluftslivet og barn og unges interesser har Statsforvalteren innsigelse til et 
planforslag der alternativ 2 med veg i dagen over Kråkhaugen blir valgt. Vi viser til kommunens 
vurdering i saksframlegg ved 1.gangs behandling, samt saksframlegg ved sluttbehandling der 
alternativet med tunnel ble tilrådd. Bystyrets vedtak datert 27.08.2020 om valg av alternativet veg i 
dagen er ikke begrunnet annet enn i senere brev datert 22.12.2020, og der konsekvenser gitt i KU blir 
delvis underkjent. Vi forstår det slik at kommunen er uroet for egen politisk vilje til å realisere 
prosjektet dersom bompengetiden blir 2-3 år lenger med tunnelalternativet. Vi gjør oppmerksom på 
at tildelte penger fra Statens vegvesen gjelder uavhengig av valg av løsning. Dersom kommunal 
selvråderett blir et avgjørende moment som skal avgjøre valg av alternativ, bør denne uroen bli 
vurdert særskilt, og veid mot friluftsliv og barn og unges interesser.  
 
Begge alternativene vil innfri behovet for ny innfartsveg til byen. Forskjellen mellom alternativene er 
hvor vidt Rv.70 skal gå i tunnel eller i dagen gjennom Kråkhaugen. Konsekvensene for friluftsliv og 
barn og unges interesser må vurderes opp mot den merkostnaden som påløper med 
tunnelalternativet. For kommunen vil det si 2-3 år med bompenger for befolkningen, og for staten 
som vegeier vil det kunne medføre større kostnader med vedlikehold og drift regnet 40 år frem i tid. 
Verdien av området som en ytre fortettingssone for byen er ikke vurdert og prissatt. 
 
Det har ikke lykkes å finne løsning på konfliktspørsmålene. I forbindelse med dette er det konkludert 
med at mekling i saken ikke vil være hensiktsmessig, og enighet om at saken blir oversendt KMD for 
videre sluttbehandling. 
 
Statsforvalteren har i det foregående gjort nærmere greie for og vurdert grunnlaget for innsigelsen.  
Etter en samlet planfaglig vurdering holder vi fast på vår innsigelse til planen.  
På bakgrunn av dette vil vi tilrå at Kommunal- og moderniseringsdepartementet tar 
innsigelsen til følge.  
 
Statsforvalteren ber om at Kommunal- og moderniseringsdepartementet gjennomfører møte og 
befaring sammen med partene i saken så snart som mulig. 
 
 
 
 
 
 
 
Med hilsen 
 
Sveinung Dimmen 
 

  
 
Sveinung Dimmen 
Samordnar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Vedlegg: 
1 Vedlegg til oversendingssak til KMD - Dok 1-16 Kristiansund kommune Detaljreguleringsplan 

Rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen 
Vedlegg:  
Samlet oversendelse fra Kristiansund kommune: 
 
A.Oversendelsesbrev datert 25.01.2021: 
Oversendelse av innsigelsessak – Detaljregulering for R-285 RV. 70 Vikansvingen – kontrollplassen 
 
B.Vedlegg i kommunens oversendingsbrev (1 – 15): 
1. Planprogram 
2. Plankart alternativ 1 
3. Plankart alternativ 2 
4. Planbeskrivelse, datert 19.06.20 
5. Høringsuttalelser 
6. Saksframlegg til 1. gangs behandling 
7. Saksframlegg til 2. gangs behandling 
8. Møteprotokoll 27.08.20 
9. Anmodning om mekling, datert 04.10.20 
10. Støyutredning, datert 10.05.19 
11. Skisse støytett sikringsgjerde 
1. Supplerende støyutredning åpen skjæring, datert 30.10.20 
13. Referat fra arbeidsmøte mellom Statsforvalteren og Kristiansund kommune 04.12.20 
14. Anmodning om mekling, datert 22.12.20 
15. Tilbakemelding fra Statsforvalteren, datert 08.01.21 
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