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Kristiansund kommune 
Detaljreguleringsplan rv. 70 Vikansvingen - Kontrollplassen 
Tilbakemelding om krav til megling  
 
Fylkesmannen har fra 01.01.2021 endret navn til Statsforvalteren.  
 
Statsforvalteren er statens representant i fylket og har flere roller og oppgaver innen planlegging etter 
plan- og bygningsloven. En viktig oppgave for Statsforvalteren i kommunale planprosesser er å se til at 
nasjonale og viktige regionale hensyn blir ivaretatt i planarbeidet. Fagområder som miljøvern, landbruk, 
helse, oppvekst og samfunnssikkerhet står sentralt. I tillegg skal Statsforvalteren sikre at kommunale 
vedtak i plan- og byggesaker er i samsvar med gjeldende lovverk. 
 
Vi har den 22.12.2021 mottatt brev fra Kristiansund kommune med momenter som underbygger 
kommunens valg av alternativ 2 – vei i dagen, samt en avklaring om at kommunen ønsker megling 
også etter dialogen som har vært.  
 
Bakgrunn  
Av hensyn til friluftsliv og barn og unges interesser har Statsforvalteren (tidligere Fylkesmannen) 
innsigelse til reguleringsplan rv.70 Vikansvingen-Kontrollplassen og alternativ 2 – vei i dagen gjennom 
Kråkhaugen. Vi viser her til vår uttale datert 30.03.2020. 
 
Supplerende informasjon - støyskjerming 
Kristiansund kommune har den 03.10.2020 sendt oss anmodning om megling for  
detaljregulering for Rv. 70 Vikansvingen – Kontrollplassen, der det m.a. er gjort greie for at vegvesenet 
er i gang med å vurdere mulige avbøtende tiltak for alternativet med vei i dagen. Det er planlagt 
etablert sikringsgjerde bak fjellskjæringene, og vegvesenet har engasjert Rambøll AS for å vurdere 
mulighetene for støytett sikringsgjerde som et kompenserende tiltak for å redusere støynivået for 
de gjenværende friluftsområdene på Kråkhaugen. 
 
Vi har den 4.11.2020 fått tilsendt supplerende informasjon/støyrapport utarbeidet av Rambøll AS på 
oppdrag fra Statens vegvesen. I støyrapporten er det utregnet og kartlagt støydempingseffekt for 
seks forskjellige skjermingsalternativer for veiløsningen med åpen skjæring. Effekten av 
støyskjermer både langs vei, over skjæring og på voll er beregnet. Det blir konkludert med at 3 meter 
høy støyskjerm på voll ved ungdomsskolen gir beste effekt og er den mest estetiske løsningen. De 
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andre tiltakene har mindre effekt, men det bør gjøres en kost-nytte-vurdering om støyskjerm over 
skjæring er hensiktsmessig.  
 
Av supplerende støyrapport ser vi at støyskjermingstiltaket som er løftet fram som det mest 
effektive bidrar til at toppunktet på Kråkhaugen går fra gul støysone (støynivå Lden 55 – 65 dB) til hvit 
støysone (støynivå Lden 55 dB eller lavere). Anbefalt støyskjerming vil ta selve toppunktet på 
Kråkhaugen ut av gul støysone. Vi vil i den sammenheng påpeke at støyretningslinje T-1442 har egne 
anbefalte støynivå for rekreasjonsområder som Kråkhaugen-Nordlandet: I tettstedsbebyggelse 
defineres stille områder som et avgrenset område, egnet til rekreasjonsaktivitet, hvor støynivået er under 
Lden 50 dB. Utenfor tettstedsbebyggelse som områder hvor støynivået er under Lden 40 dB. 
Reguleringsplanens støyutredninger detaljerer ikke hvordan støyforholdene varierer fra Lden 55 dB 
og lavere (i hvit sone), noe som kunne vært interessant å vite siden stillhet er en særlig kvalitet for 
rekreasjonsområder nær tettsteder og by. Ut fra støyutredningene som foreligger vurderer vi at en 
støyskjerm på vollen ved skolen har noe effekt på selve toppunktet på Kråkhaugen, men minner om 
at hørbar endring inntrer først når endringen er 3 dB. Vi er enige i at skjerm på voll bør inn som 
avbøtende tiltak for alternativet med vei i dagen, gitt at den ikke er svært skjemmende i landskapet.  
 
Vi mener at alternativet med vei i dagen, selv med støyskjerm på voll, fører til at området mister sin 
attraktivitet ved at det blir redusert i størrelse, fragmentert og splittet opp med en sjakt gjennom 
terrenget.  I tillegg får en tilført støy langt over grenseverdiene på gang- og sykkelveiene langs rv.70 
og på bruene over rv. 70, samt i deler av friluftsområdet. Vi mener også at ut fra den nye 
støysituasjonen med vei i dagen, kan ikke Kråkhaugen etter utbyggingen regnes som et stille 
område. 
 
Denne store negative endringen vil ikke skje med alternativ 1 – tunnel. Vi kan ikke se at vår innsigelse 
endres med foreslått støyskjerming.  
 
Vi vil i tillegg minne om at det kan stilles rekkefølgekrav i planbestemmelsene om turstier i området 
mm. innen veien blir ferdigstilt. 
 
Arbeidsmøter 
Kristiansund kommune og Fylkesmannen hadde arbeidsmøte den 4.12.2020. Referat fra møtet ligger 
vedlagt. I etterkant har Fylkesmannen hatt et møte med Statens vegvesen for å få nærmere 
informasjon om økonomien i prosjektet. Referatet fra møtet den 7.12.2020 ligger vedlagt. Vi er gjort 
kjent med at kommunen også har hatt møte med vegvesenet. 
 
Tilbakemelding på kommunens ønske om megling 
Flere av punktene i deres brev datert 22.12.2020 stiller spørsmål ved om området er så viktig for 
friluftsliv/rekreasjon og barn og unges interesser som det Statsforvalteren legger til grunn. Som 
tilsvar vil vi påpeke 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 mm. 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 hva for konsekvenser planforslaget medfører for 
allmenne interesser (KU) burde vært avklart før planen ble vedtatt sendt på offentlig ettersyn.  
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Vi er gjort kjent med at kommunen i et politisk vedtak den 8.12.2020 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. 
 
Punkt 24 er en misforståelse om at vi skal ha uttrykt at sykling langs vei idagen ikke bør skje.  
 
Begge alternativene vil innfri behovet for ny innfartsvei 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 tunnel-
alternativet. For kommunen vil det si 3 år med bompenger for befolkningen, og for staten som 
veieier vil det si større kostnader med vedlikehold og drift regnet 40 år frem i tid.  
 
Megling 
Statsforvalteren viser til at det har vært en god og avklarende dialog i etterkant av Kristiansund 
kommunes vedtak om valg av alternativet vei i dagen, og begge er kjent med den andres 
vektlegginger og ståsted. Dialogen har ikke medført at Statsforvalteren trekker sin innsigelse siden vi 
finner at begge alternativ vil innfri behovet for ny veiløsning, men at hensynet til friluftsliv og barn og 
unges interesser må vektes i større grad enn de økonomiske merkostnadene tunnel-alternativet gir 
kommunen (bompenger) og staten som veieier. Vi kan ikke se at mindre planjusteringer og nye 
avbøtende tiltak i vesentlig grad vil endre de negative konsekvensene vei i dagen-alternativet vil ha 
for friluftsliv og barn og unges interesser. 
 
Etter dialogmøte med Statens vegvesen den 07.12.2020 er vi kjent med risikoen for at prosjektet ikke 
rekker bli med i NTP 2022‐33/Langtidsprogrammet 2022‐2027, som skal vedtas i løpet av 2021. 
Vegvesenet har anslått at reguleringsplanen bør være vedtatt før påske om dette skal være mulig å 
få til.  
 
Statsforvalteren har ikke mer å gå på som kan bidra til løsning for det valgte alternativet fra 
kommunen. Vi oppfatter at det samme gjelder kommunen. For å unngå unødig tidsbruk en megling 
vil gi, håper vi kommunen kan gi oss en tilbakemelding om at kommunen er enig i at dette ikke er en 
sak egnet for megling. Saken kan dermed sendes snarest til KMD for avgjørelse.   
 
Vi minner om at KMD har utarbeidet eigne retningslinjer for innsigelse i plansaker etter plan- og 
bygningsloven; jf. Rundskriv H-2/14 https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-
innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/   
 
Kommunen må i tråd med dette lage en samlet oversending av saken til KMD med nærmere 
begrunnelse av hvorfor innsigelsen ikke er tatt til følge med referanse til aktuelle saksopplysninger 
og vedlegg.  
 
Oversendelsen skal sendes Statsforvalteren som på sin side skal lage en samlet oppsummering av 
saken med vurdering og tilrådning.   
 
 
 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/retningslinjer-for-innsigelse-i-plansaker-etter-plan--og-bygningsloven/id751295/
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Kommunens samlede oversending vil følge som vedlegg til vårt brev. Utfyllende informasjon om 
kommunens og Statsforvalterens dokumentasjonskrav er nærmere omtalt i kap. 3 i rundskrivet fra 
KMD. 
 
 
Med hilsen  
  

Rigmor Brøste   Jon Ivar Eikeland  
statsforvalter 
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