
  

1 
 

Saksprotokoll 

 
 
Arkivsak-dok. PLAN-19/00084 (19/00599) 
Saksbehandler Per Gunnar Løset 

 

Behandlet av Møtedato Saknr 

1 Formannskapet 21.04.2021 26/21 

 
 

 

Reguleringsplan for Kanestraum fergekai - planendring 
 

 
Formannskapet har behandlet saken i møte 21.04.2021 sak 26/21 
 
Møtebehandling 
Hanne Boksasp Bryn, SP var ikke med å stemte, da hun først kom under behandlingen av møte. 
 
6 stemmeberettigede. 
 
Ingrid Waagen, SP la fram forslag følgende endring: 
Endre fra «før detaljplanen vedtas endelig» 
Til: snarest 
 
Det ble stemt over endringsforslag, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Gunnar Waagen, KRF la fram følgende forslag til tillegg: 
Når det gjelder merknadene fra grunneier Jakob Nørbech, både planmessige forhold og 
grunnerverv, må det finnes en minnelig løsning på parallelt med planbehandlinger. 
 
Det ble stemt over forslaget til tillegg, som ble enstemmig vedtatt. 
 
Det ble stemt over kommunedirektørens innstilling med vedtatt endring og tillegg. 
 
Votering 
Enstemmig. 
 
Formannskapets vedtak  
Tingvoll formannskap vedtar at forslag til detaljplan for Kanestraum fergekai, med 
plandokumenter datert 24.03.2021, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 
samsvar 
med plan- og bygningsloven § 12-10. 
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Statens vegvesen bes snarest avklare mulige trafikksikkerhetstiltak på strekningen langs E39 fra 
plangrensen til kryss Fv 6124 Langøysundvegen. Forslag til tiltak og framdriftsplan for 
gjennomføring må framlegges for Tingvoll kommunestyre snarest. 
 
Når det gjelder merknadene fra grunneier Jakob Nørbech, både planmessige forhold og 
grunnerverv, må det finnes en minnelig løsning på parallelt med planbehandlingen. 
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Saksframlegg 
 
 

Reguleringsplan for Kanestraum fergekai - planendring 

 Saksnummer eByggesak: PLAN-19/00084 
 
 
 
Forslag til vedtak: 
Tingvoll formannskap vedtar at forslag til detaljplan for Kanestraum fergekai, med 
plandokumenter datert 24.03.2021, sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i 
samsvar med plan- og bygningsloven § 12-10. 
 
Statens vegvesen bes snarest avklare mulige trafikksikkerhetstilak på strekningen langs E39 fra 
plangrensen til kryss Fv 6124 Langøysundvegen. Forslag til tiltak og framdriftsplan for 
gjennomføring må framlegges for Tingvoll kommunestyre før detaljplanen vedtas endelig. 
 
 
 
 
Saken gjelder 
Statens vegvesen (SVV) skal oppgradere landområdet på Kanestraum fergekai for å bedre 
trafikksikkerhet og øke kapasiteten på biloppstillingsplasser. Gjeldende reguleringsplan fra 2012 
ble ikke gjennomført, og det gjøres nå endringer i reguleringsplanen slik at den bedre tilpasses 
dagens situasjon før planlagt anleggstart på landområdet sommeren 2021. Tilrettelegging av 
fergekaiene til el-fergedrift nærmer seg sluttføring og det er naturlig at landarealene 
opparbeides så snart som mulig. 
 
 
Bakgrunn 
Tingvoll kommune vedtok 16.10.2012 Detaljregulering for Kanestraum fergekai. Planen la til 
rette for nye biloppstillingsplasser, parkeringsplass for fergemannskap o.a. på nordsiden og 
flytting av kiosken til sørsiden av fergeleiet, nytt kryss med Vatnvegen, gang- og sykkelveg i hele 
planområdet m.m. På dette tidspunktet var tiltenkt oppstillingsområde for ventende trafikk 
allerede oppfylt med steinmasser fra drivingen av Eikremtunnelen.  
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Figur 1 Flyfoto som viser situasjonen våren 2011 

Ved sluttbehandlingen av reguleringsplanen i kommunestyret ble det inntatt en endring i 
rekkefølgebestemmelsen til planen med følgende ordlyd (endringen er uthevet):  

(§3) Det stilles krav til rekkefølgebestemmelser til at når ny kiosk og venterom blir etablert 
på område BF1, skal eksisterende kiosk på nordsida av vegen rives eller flyttes ut av 
planområdet. Dette skal skje samtidig med gjennomføring av opparbeidelse for 
biloppstillingsplasser og gjennomføring av reguleringsplanen. Bygging av gang- og 
sykkelveiene o_SGS1-o_SGS3 skal også skje samtidig med opparbeidelse av 
biloppstillingsplassene og gjennomføring av reguleringsplanen. 

 
Statens vegvesen var uenige i rekkefølgekravet og påklaget vedtaket. For ordens skyld medtas 
et utdrag fra vegvesenets uttalelse i klagesaken i brev av 04.07.2012:  

“Dersom en gjennomfører de tiltakene som vi nå har økonomi til å gjennomføre, vil 
trafikksikkerheten her ikke bli dårligere enn ved dagens situasjon. Det synes derfor noe 
underlig at kommunen absolutt må vedta de omstridte rekkefølgebestemmelsene. 
 
Endringene i rekkefølgebestemmelsene vil medføre at hele reguleringsplanen må 
gjennomføres samtidig, noe det ikke er satt av økonomiske midler til. Dersom Tingvoll 
kommune vedtar planen med de omtalte endringene i rekkefølgebestemmelsene, vil det 
resultere i at hele prosjektet må utsettes på ubestemt tid. 
 
Med grunnlag i overnevnte moment mener vi at endringene i rekkefølgebestemmelsene 
skal 
gå ut slik at de prioriterte tiltakene kan gjennomføres som planlagt.» 

 
Fylkesmannen opphevet kommunens vedtak på grunn av saksbehandlingsfeil, men 
kommunestyret fattet vedtaket på nytt og det ble stående som rettskraftig. Det har deretter 
ikke skjedd noe vesentlig på området før opprusting av fergekaiene ved omlegging til elektriske 
ferger i 2019-2021. I den forbindelse ble det gjort en mindre planendring som i hovedsak gjaldt 
justering av fergebåser og utvidelse av områder i sjø. 
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Figur 2 Detaljplan vedtatt 16.10.2012 

 

 
Figur 3 Gjeldende detaljplan etter planendring vedtatt 28.05.2019. 

 
 
Fakta 
I denne saken er det Statens vegvesen som er planlegger og utbygger. Statens vegvesen er også 
statlig fagmyndighet når det gjelder trafikksikkerhet. Framkommelighet og trafikksikkerhet på 
E39 er et nasjonalt ansvar som ligger til Statens vegvesen. Tingvoll kommune er planmyndighet 
og vedtar arealbruken i kommunen. 
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Figur 4 Planforslaget 

Planforslaget legger til rette for vesentlig flere biloppstillingsplasser enn gjeldende plan og 
samtidig som det blir 20 minutters fergeavganger forventes at problemet med bilkø oppover 
langs E39 forsvinner og at trafikksikkerheten dermed blir vesentlig bedret. Trafikkområdene 
strammes opp,  området gis et mer ryddig preg og det bygges gang- og sykkelveg langs E39 i 
planområdet. Det forutsettes at planen skal gjennomføres i sin helhet, noe som gjenspeiles i 
nytt foreslått rekkefølgekrav: 

§3.3 Samtidig opparbeidelse 
Bygging av gang- og sykkelveg o_SGS og opparbeidelse av parkeringsområde o_SPA skal 
skje samtidig med opparbeidelse av biloppstillingsplassene og gjennomføring av 
reguleringsplanen forøvrig.. 

 
Det er lagt inn et område for småbåthavn på nordsiden av fergeleiet (BBS1) etter ønske fra 
grunneier. 
 
Når det gjelder kiosken og eventuell flytting til sørsiden, har dette vært et tema mellom 
grunneier/kioskeier og SVV. I følge SVV planlegger ikke de lenger for kioskdrift på sine 
fergeleier. Det er imidlertid ikke noe i vegen for at det kan avsettes areal til slikt formål dersom 
private ønsker å drifte kiosk, det er sikker byggegrunn og det ikke er til ulempe for 
framkommelighet eller trafikksikkerhet, og i tillegg at kommunen ønsker en slik arealbruk. SVV 
beskriver situasjonen slik i planbeskrivelsen (s. 29): 

«I eksisterende plan var det forutsatt at kiosk med toalett og venterom skulle flyttes til 
sørside av oppstillingsarealet. Planen var godkjent i 2009 og siden da har ferjedrift og 
trafikk endret seg vesentlig. Fra halvtimes avganger på dagtid og timesavganger 
kveld/natt til avgang hvert 20. minutt på dagtid og halvtimes avganger på kveld. 
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Ferjemateriellet er betydelig større, og gjenstående biler vil ikke lenger være aktuelt om 
driften går som normalt. Ferjene har døgnåpent serveringstilbud og toaletter ombord. 
Oppstillingsområdet blir dimensjonert med plass til minst 90 biler. Med 20 minutts 
avganger vil ventetiden på oppstillingsområdet være maksimalt 10-12 minutter. Med 
halvtimes avganger maksimalt 20-25 minutter. 
 
Vegeier (Statens vegvesen v/Drift og vedlikehold) har vurdert at med dette trafikkbildet er 
det ikke lenger nødvendig med venterom og toalett ved ferjeleiet. For de neste 10 årene 
har imidlertid vegvesenet lagt til rette for en overgangsperiode ved at avtalen om leie, 
drift og vedlikehold i dagens bygg videreføres. Avtalen kan eventuelt sies opp av kioskeier 
og skal reforhandles på nytt ved utløp. 

 
På bakgrunn av dette legges det nå til rette for at dagens bygg kan bestå. I planen inngår 
tilrettelegging for utbedring av kioskens uteplass, og det blir god tilkomst og parkering 
helt inntil kiosken. Det legges i tillegg til rette for at venterom og toalett kan få direkte 
adkomst fra parkeringen om grunneier velger det.» 
 

Etter at fristen for merknader ved varsel om planoppstart var utgått, har det kommet uttalelse 
fra grunneier av gnr 117, bnr 7, Jakob Nørbech, datert 22.03.2021. Her gjengis 
oppsummeringen i brevet:   

«Oppsummert kan jeg ikke godta utkastet til reguleringsplan og forslag til avtale om 
grunnerverv fordi: 
• Dette fører til stor og varig forringelse av en verdifull del av min eiendom nord for E39 
inn mot gårdstunet som ikke er nødvendig – evt tilleggsareal finnes mot sør. 
• Løsningen fører til meget trafikkfarlig kryssing samt dårligere tilgjengelighet for 
besøkende til kiosk/venterom, og begrensede muligheter for evt. utvidelser av bygget. 
Dette vil medføre at kioskdrift ikke blir drivverdig, med det resultatet at servicetilbud for 
reisende og lokalsamfunnet, arbeidsplasser og næringsvirksomhet vil forsvinne. 
• Et ikke akseptabelt forslag til erstatning og grunnerverv, ulemper og varig forringelse av 
eiendommen tatt i betraktning. 
• Planen bryter med viktige deler av forutsetningene og intensjonen med den opprinnelig 
planen som var trafikksikkerhet. En flytting av kioskbygningen var en av de viktigste 
forutsetningene for at jeg som grunneier ga tillatelse til at SVV kunne ta det store området 
sør for E39 i bruk.» 

 
Det er et faktum at SVV på tross av at de tok i bruk større arealer til utfylling av framtidige 
oppstillingsområde på 117/7 ikke har inngått avtale med grunneier om erverv av dette. 
 
Øvrige uttalelser ved varsel om planoppstart, fra statlige og regionale myndigheter, er omtalt 
og kommentert i planbeskrivelsen. Merknadene er vurdert og ivaretas i det videre 
planarbeidet. 
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Figur 5 Situasjonen ved tunet på117/7, gjeldende plan til venstre, planforslaget til høyre (BF er område for kiosk) 

 
Det ligger et parkeringsareal sør for dagens kiosk i begge planene, med en del flere plasser i 
planforslaget, med tanke på at kioskkunder, fergemannskaper, pendlere o.a. Antallet 
parkeringsplasser og areal til parkering kan reduseres her hvis det er enighet mellom partene 
om det. Flere ekstra parkeringsplasser kan anlegges sør for oppstillingsplassene som erstatning. 
 
SVV har gjort rede for situasjonen med kiosk/venterom/toalett/parkering i vedlagt notat datert 
25.03.2021. 
 
I forbindelse med varsel om oppstart av planarbeid har det vært en dialog mellom kommunen 
og SVV om mulige trafikksikkerhetstiltak videre opp til krysset med Fv 6124 Langøysundvegen. 
Vegen er smal, har krapp kurvatur og vegskjæring og er uoversiktlig, illustrert med figuren 
under. Ulike løsninger har vært foreslått og drøftet, herunder siktutbedring (fjerning av 
bergknaus), breddeutvidelse med skulder på vegen, vegbelysning, alternativ gangvegtrase, o.a. 
Etter vegvesents syn ligger strekningen utenfor det som er definert som fergekai og hører 
dermed ikke med i dette prosjektet, samtidig som den også ligger utenfor planområdet. Det er 
forholdsvis stor andel av lange biler på strekningen (18 %) og disse vil naturlig passere i et 
konsentrert tidsrom når fergene tømmes. I disse tider vil det føles svært ubehagelig å ferdes på 
denne strekningen for gående/syklende (rød strek i flyfoto). Trafikkprognoser viser fortsatt 
vekst i trafikk og andel lange kjøretøy.  
 
For en del år siden (2013/14) foretok SVV vesentlige utbedringstiltak videre vestover på E39 
forbi Kanestraumgardene, uten reguleringsplan. Gang- og sykkelveg på E39 Øygarden – 
Kanestraum har vært tatt opp med SVV fra kommunens side tidligere, og er i kommunens 
trafikksikkerhetsplan vurdert som et viktig tiltak. 
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Figur 6 Bildet øverst viser situasjonen når en kjører ut av planområdet (Kilde Google Street View), flyfoto nederst viser aktuell 

strekning for trafikksikkerhetstiltak utenfor planområdet (rød strek). 

 
Økonomiske konsekvenser for kommunen 
Kommunedirektøren vurderer at saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som 
normalt følger av et slikt byggeprosjekt. 
  
Konsekvenser for klima og det ytre miljø 
Kommunedirektøren vurderer at saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som 
normalt følger av et slikt byggeprosjekt. 
 
Konsekvenser for arbeidsmiljøet 
Kommunedirektøren vurderer at saken ikke fører med seg andre konsekvenser enn det som 
normalt følger av et slikt byggeprosjekt. 
 
Kommunedirektørens vurdering og konklusjon 
Kommunedirektøren mener det nå er viktig at landområdet ved Kanestraum fergekai 
ferdigstilles, og planforslaget bør sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Av hensyn 
til framdriften i prosjektet bør merknadene fra grunneier Jabob Nørbech vurderes i 
høringsrunden. Merknadene gjelder både planmessige forhold og grunnerverv, og SVV må 
arbeide videre for å finne en mulig minnelig løsning parallelt med planbehandlingen. 
 
Fra kommunens side er det ønskelig med fortsatt kioskdrift på Kanestraum, men hvorvidt det 
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skal være kioskdrift på et statlig fergeleie er også et økonomisk spørsmål som ligger utenfor 
kommunens ansvarsområde. Kommunen kan gjerne bidra med å tilrettelegge areal i 
reguleringsplanen, og SVV oppfordres til å arbeide videre med problemstillingen fram til endelig 
planbehandling.  
 
Av hensyn til myke trafikanter og særlig til lokalbefolkninen må Statens vegvesen arbeide videre 
for å få gjort trafikksikkerhetstiltak de neste ca 260 m fra plangrensen og opp til kryss med 
Langsøysundvegen. Det bør kunne tilrettelegges for effektive tiltak her som ikke fordrer 
oppgradering til full europavegstandard. Kommunedirektøren vil derfor foreslå at det tas inn et 
slikt tillegg i vedtaket; Statens vegvesen bes snarest avklare mulige trafikksikkerhetstilak på 
strekningen langs E39 fra plangrensen til kryss Fv 6124 Langøysundvegen. Forslag til tiltak og 
framdriftsplan for gjennomføring må framlegges for Tingvoll kommunestyre før detaljplanen 
vedtas endelig. 
 
Kommunedirektør i Tingvoll Kommune, 26.03.2021 

 
Odd Arild Bugge 
Kommunedirektør 
 

Margrete Magerøy 
Virksomhetsleder næring, plan og tekniske tjenester 

 
 Per Gunnar Løset 

Avd. Ingeniør 
 

Elektronisk dokumentert godkjenning uten underskrift 
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