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Oversendelse av innsigelsessak - Detaljregulering for R-285 Rv. 70 Vikansvingen - kontrollplassen 
 
Kristiansund kommune sender med dette innsigelsessak vedrørende reguleringsplan for R-285 Rv. 70 
Vikansvingen – kontrollplassen til Statsforvalteren i Møre og Romsdal for videre behandling.  
 
Oversendelsen er utarbeidet med bakgrunn i pkt. 3.1 «Kommunens oversendelse» i Rundskriv H-2/14 
Retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og bygningsloven. 
 
Plansaken har følgende tidslinje: 
 

Planprosess Dato 

Varsel om oppstart og høring av planprogram 16.01.14 

Fastsetting av planprogram vedtatt av plan og bygningsrådet  17.06.15 

Fastsetting av planprogram vedtatt av bystyret  23.06.15 

Varsel om planutvidelse 25.02.16 

Bypakkevedtak i bystyret 19.06.18 

Komplett planforslag til behandling mottatt 21.12.19 

1. gangs behandling i hovedutvalg for plan og bygning 03.02.20 

Høring og offentlig ettersyn 10.02.20 – 23.03.20 

Sluttbehandling i hovedutvalg for plan og bygning 24.08.20 

Sluttbehandling i bystyret 27.08.20 

Anmodning om mekling oversendt Statsforvalteren 15.09.20 

Arbeidsmøte Statsforvalteren - Kristiansund kommune 04.12.20 

Ny anmodning om mekling 22.12.20 

Tilbakemelding fra Statsforvalteren om mekling 08.01.21 

Oversendelsesbrev til Statsforvalteren for videre behandling - KMD 21.01.21 

 
Under følger en nærmere redegjørelse av saken. 
 
Saksopplysninger 
Foreliggende forslag til detaljregulering med konsekvensutredning for R-285 Rv. 70 Vikansvingen-
kontrollplassen er utarbeidet av Statens vegvesen (SVV) i samarbeid med Kristiansund kommune. Møre 
og Romsdal fylkeskommune har også vært bidragsyter. Oppstart av planarbeid og høring av 
planprogram ble varslet i januar 2014, i henhold til plan- og bygningsloven § 12-8. 
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Planforslaget er en del av «Bypakken» for Kristiansund. 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 veitrafikk på strekningen 
Vikansvingen – kontrollplassen, og samtidig kunne ivareta nærområdet med dets miljø og landskap på 
best mulig måte. Det vises til vedlagte planbeskrivelse (vedlegg 4) for nærmere detaljer om planen.  
 
Forholdet til overordnede planer 
Planforslaget er i tråd med kommuneplanens arealdel vedtatt 22.02.2011, som viser en omlegging av rv. 
70 i ny trasé på strekningen Vikansvingen/Fostervoldsgate og kontrollplassen/Nordsundbrua. 
Planbeskrivelsen gir en god oversikt over gjeldende reguleringsplaner i området, og hvilke øvrige lokale, 
regionale og nasjonale rammer og føringer som gjelder for tiltaket, og det vises til pkt. 5 i 
planbeskrivelsen for flere detaljer.  
 
Planprogram med konsekvensutredning (KU) 
Planen faller inn under forskrift om konsekvensutredninger § 6 Planer og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram og melding, bokstav b) reguleringsplaner for tiltak i vedlegg 1. 
Vedlegg 1 pkt. 7, bokstav e) gjelder veier med investeringskostnad på mer enn 750 millioner kr. Antatt 
investeringskostnad er over dette, og planen skal derfor ha en særskilt vurdering av konsekvensene av 
tiltakene planen omfatter.  
 
Planforslaget er utarbeidet på bakgrunn av planprogram fastsatt av Kristiansund bystyre 23.06.2015 
(vedlegg 1). Gjennom planprogrammet ble det vurdert 3 alternativ til veiføring på strekningen; to 
tunnelløsninger, og en kombinasjon med tunnel/og eller vei i dagen. SVV anså alternativet med åpen 
skjæring som lite realistisk, og anbefalte å ikke gå videre med dette alternativet med følgende 
begrunnelse: 
 
«Veg i dagen for hele den nye traseen ser en som svært urealistisk, da dette vil innebære uønskede 
fjellskjæringer og en komplett barriere som må sikres med høye gjerder på begge sider av traseen 
gjennom Kråkhaugen. Nærmiljø- og friluftsområdet vil bli kraftig forringet, og eventuelle kryssinger vil 
måtte være planfrie enten som broer eller i form av underganger. Landskapsmessig vil alternativet med 
veg i dagen være svært negativt for området Kråkhaugen. Tiltaket vil også være negativt med tanke på 
støyforhold og vil trolig medføre riving av noen flere hus». 
 
SVV videreføre derfor kun alternativ 1 og 2 for utredning gjennom KU. 
 
Veien videre 
Vinteren 2018 kom det et politisk initiativ om å vurdere rimeligere løsningsalternativ enn tunnel. Det ble 
gjennomført flere møter mellom formannskapet i Kristiansund kommune og Statens vegvesen, og i mars 
etterkom regionledelsen i SVV ønsket fra bystyrerepresentanter om å utrede alternativ med vei i dagen.  
 
Den 19.06.18 fattet bystyret vedtak om å arbeide for en bypakke for Kristiansund. I vedtaket heter det 
blant annet: 
 
«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». 
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Med bakgrunn i vedtaket ble planforslaget utarbeidet med to alternativ til veitrasé: Alternativ 1 tunnel 
gjennom Kråkhaugen og alternativ 2 vei i dagen over Kråkhaugen. Hovedutvalg for plan og bygning 
vedtok 03.02.20 (sak 7/20, 19/06677) å sende begge forslagene ut på høring og offentlig ettersyn.  
 
Det kom inn 22 merknader, deriblant ble det satt vilkår for egengodkjenning fra Møre og Romsdal 
fylkeskommune. I tillegg ble det lagt ned innsigelse til alternativ 2 fra Statsforvalteren i Møre og 
Romsdal, den gang Fylkesmannen, heretter omtalt som Statsforvalteren (foruten der det er benyttet 
sitering fra tidligere behandling). Vilkårene fra fylkeskommunen er avklart, og tillatelse til 
egengodkjenning ble gitt i brev 20.05.20 (se planbeskrivelsen s. 80 ved behov for nærmere detaljer).  
 
Innsigelse fra Statsforvalteren i Møre og Romsdal 
Statsforvalteren gav i sin merknad til planprogrammet støtte til SVV sin tilrådning om at alternativ med 
vei i dagen burde forkastes, og skrev at de savnet mer fokus på barn og unge, spesielt i lys av 
planområdets umiddelbare nærhet til Nordlandet ungdomsskole. Oppsummert ble det bemerket at 
Kråkhaugen er et viktig nærmiljø- og friluftsområde, og at alternativet med vei i dagen vil være i strid 
med nasjonale målsetninger for friluftsliv, barn og unges interesser og folkehelse.  
 
I merknaden ved offentlig ettersyn fremmet Statsforvalteren innsigelse til alternativ 2 vei i dagen. I sin 
konklusjon skrev Statsforvaltere følgende: 
 
«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 (T2-/16, rev. 
oktober 2019), og har av hensyn til friluftsliv og barn og unges interesser innsigelse til planforslagets 
alternativ 2 – vei i dagen gjennom Kråkhaugen».  
 
Uttalelsene er å finne i vedlegg 5 «Høringsuttalelser». Statens vegvesens kommentarer til uttalelsene er 
å finne i planbeskrivelsens kap. 11 «Merknader til planen». Rådmannens vurdering av innsigelsen er å 
finne i saksframlegget til 2. gangsbehandling.  
 
Kristiansund kommunes vurdering av innsigelsen 
Rådmannens innstilling til bystyret ved 2. gangs behandling var at innsigelsen til Statsforvalteren burde 
tas til følge. Rådmannen valgte derfor å sende saken til politisk behandling uten å gjennomføre mekling i 
forkant. 
 
I sitt saksframlegg skrev Rådmannen: 
Kråkhaugen på Nordlandet er et svært viktig friluftslivsområde, og innehar viktige kvaliteter for barn og 
unge. Det finnes ikke egnet erstatningsareal i akseptabel avstand fra området, noe som er negativt, 
særlig for de minste barna. Av konsekvensutredningen fremgår det at friluftsområdet vil få sterkt 
redusert attraktivitet ved alternativet med vei i dagen, og rådmannen konkluderte derfor med følgende: 
 
«Alternativ 2 er et irreversibelt og omfattende inngrep, og sett i sammenheng med den korte forskjellen i 
nedbetalingstid er det mye som taler for å ivareta Kråkhaugen i størst mulig grad. Rådmannen er av den 
klare oppfatning at man av hensyn til friluftsliv og folkehelse, samt barn og unges interesser bør gå inn 
for alternativ 1 med tunnel».  
 
For en nærmere gjennomgang av rådmannens vurdering vises det til saksframleggene til 1. og 2. gangs 
behandling (vedlegg 6 og 7). 



  
Kristiansund kommune Saksnummer  Dato 

Plan og byggesak PLAN-19/00740 26.01.2021 

 

 

 

4 

 
Vedtak 
Planforslaget var til sluttbehandling i bystyret den 27. august 2020 (sak nr. 67/20). Bystyret vedtok å gå 
for løsningsforslaget med åpen skjæring gjennom Kråkhaugen på Nordlandet, hovedsakelig begrunnet 
med kostnadsforskjellene mellom de to alternativene. Følgende vedtak ble fattet: 
 
«Bystyret vedtar forslag til detaljregulering for R-285 Rv. 70 Vikansvingen – kontrollplassen med 
alternativ 2, åpen skjæring, med tilhørende bestemmelser. Vedtaket fattes i henhold til plan- og 
bygningsloven § 12-12. Rådmannen bes utrede hvordan det gjenværende grøntarealet på Kråkhaugen 
kan utvikles for økt bruk i folkehelsesammenheng, til fordel for barn, unge og voksne, herunder ved å 
sikre god tilrettelegging for områdets bruk av skoler, barnehager og institusjoner. Mulighetene for 
universell tilkomst og bruk av grøntarealet må inngå i utredningen. Sak om dette forelegges bystyret til 
behandling».  
 
Protokollen fra møtet er å finne i vedlegg 8.  
 
Supplerende støyutredning 
Gjennom sommeren 2020 hadde SVV og kommunen dialog for å se på mulighetene for støyskjerming av 
det gjenværende friområdet på Kråkhaugen ved realisering av alternativ 2. SVV utarbeidet en foreløpig 
skisse som utgangspunkt (vedlegg 11). På høsten ble Rambøll satt til å utarbeide en mer detaljert 
støyutredning av veitraseen med åpen skjæring, med mål om å finne de mest effektive 
skjermingstiltakene for det gjenværende friområdet på Kråkhaugen.  
 
Anmodning om mekling  
Med bakgrunn i vedtaket sendte kommunen den 04.10.20 anmodning om mekling til Statsforvalteren i 
Møre og Romsdal. Den supplerende støyutredningen ble ettersendt da denne forelå 04.11.20 (se 
vedlegg 12).  
 
Arbeidsmøte 
Den 04.12.20 ble det gjennomført arbeidsmøte mellom Statsforvalteren og Kristiansund kommune.  
Tilstede på møtet var: 
 
Statsforvalteren i Møre og Romsdal:                                         Linda Aaram, miljøverndirektør 
                                      Jon Ivar Eikeland, fagsjef – plansamordning 
            Kristin Eide, senioringeniør 
 
Kristiansund kommune:                                                              Kjell Neergaard, ordfører 
                        Arne Ingebrigtsen, rådmann 
          Kjell-Inge Mathisen, kommunalsjef 
                                                                                                        Jan Brede Falkevik, avdelingsleder plan 
 
Hensikten med møtet var å få saken godt opplyst fra begge parter og bli enige om veien videre. Referat 
fra møtet er å finne i vedlegg 13. 
 
Bystyrets begrunnelse 
I etterkant av møtet oversendte kommunen et brev til Statsforvalteren med synspunkter og begrunnelse 
for hvorfor bystyret ikke tok innsigelsen til følge. Brevet inneholder en liste med 34 punkter som 
underbygger og argumenterer for vedtaket i bystyret. Brevet følger saken i vedlegg 14, og det vises til 
dette for en nærmere redegjørelse. Brevet inneholdt også en ny anmodning om gjennomføring av 
mekling. 
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Svar på anmodning om mekling 
Den 08.01.20 mottok kommunen svar på kravet om mekling (vedlegg 15). I brevet skriver Statsforvalteren 
at det har vært en god og avklarende dialog mellom partene i etterkant av Kristiansund kommunes vedtak 
om valg av alternativet vei i dagen. Dialogen har imidlertid ikke medført at Statsforvalteren trekker sin 
innsigelse, da hensynet til friluftsliv og barn og unges interesser må vektes i større grad enn de økonomiske 
merkostnadene tunnel-alternativet gir kommunen og staten som veieier. Statsforvalteren har ikke mer å 
gå på som kan bidra til løsning for det valgte alternativet fra kommunen, og for å unngå unødig tidsbruk 
en mekling vil gi, ber Statsforvalteren om en tilbakemelding på om kommunen er enig i at saken ikke er 
egnet for mekling. 
 
Kommunens konklusjon 
Kommunen har gjort en vurdering av tilbakemeldingen fra Statsforvalteren, og har kommet frem til at det 
vil være riktig å tilslutte seg denne vurderingen. Kristiansund kommune ber derfor med dette om at saken 
sendes til Kommunal- og moderniseringsdepartementet for endelig avgjørelse.  
 
 
Med hilsen 
 
 
Arne Ingebrigtsen 
rådmann                                                                                                                                Kjell-Inge Mathisen 
                                                                                                                        kommunalsjef tekniske tjenester 
 
 
 
Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
 
 
 
 
Vedlegg 
 
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 
       
 
Kopimottaker  
MØRE OG ROMSDAL FYLKESKOMMUNE 


