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Tilbakemelding til justert planforslag - trekking av motsegn

Generelt

Fylkesmannen viser til si fråsegn av 01.02.2017 der vi hadde motsegn til reguleringsplan

E39 Lønset -Hjelset. Vi har mottatt reviderte plandokument i etterkant av eit møte den

02.05.2017 mellom Molde kommune, Statens vegvesen og Fylkesmannen. Vi har

følgande merknader til planforslaget Statens vegvesen har sendt oss 10.05.2017:

Natur og miljøverninteresser

Slåttemark Ekra o Lan m ra

Iplanomtalen er det gjort ei vurdering etter naturmangfaldslova (nml) § 53. Samla har

vurderingane kring naturmangfald ført til justering av både planføresegner og vegline

ved Ekra jamfør første offentlege ettersyn.

Figur 15 i planomtalen viser ei justert vegline som vil omdisponere mindre av Ekra enn

foreslått ved 1. gongs offentleg ettersyn. Statens vegvesen har gjort ei samla vurdering

og kan akseptere ei slik justering av veglina for å avgrense tapet av slåttemarka med

verdi A (Ekra). Sjå under.
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Justert veg/ine (gu/) ved Ekra slåttemark
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Naturmiljø og biologiske forhold er omtalt i planføresegn åå 2.2 og 8. Føresegna sikrar at

beslaglagt/omdisponert slåttemark blir kompensert 1:1 på eigna stad, og at tiltakshavar

er økonomisk ansvarleg for utvikling av slik førekomst. Rekkefølgekrav sikrar

reetablering.

Det er vidare lista følgande avbøtande tiltak i føresegna som skal gjennomførast for den

intakte delen av Ekra:

o Egna lagring av jordlag og frøbank fra Ekra  — Massene skal benyttes til ferdigstilling

på stedet

o Tiltak i anleggsperioden som hindrer skade på intakt slåttemark

Avskjæringsgrøft langs E39 for å unngå forurensing fra E39

Tiltak som skal hindre at forurensa snø/saltholdig snø eller salt som er oppløst i vatn

kommer inn på slåttemarka.

Det skal lagast ei ytre miljøplan (YM-plan) for vegprosjektet. Tiltak i anleggsperioden som

skal hindre skade på intakt slåttemark bør følgast opp i YM-plan, noko som bør

forankrast i planføresegnene å 2.6.

Vår vurdering er at planen samla sett svarar ut å 53 i nml. Tapet av ein A-lokalitet

slåttemark er som følgje av vurderingane blitt avgrensa med ei justert vegline.  I  tillegg er

det sikra tiltak i planen som skal avbøte skadane som følgje av vegprosjektet og

kompensere tapet av utvalt naturtype. B-lokaliteten Langmyra blir omdisponert, men

inngår i kompensasjonskravet. Fylkesmannen kan med dette trekke si motsegn.

Støy

Vi er nøgd med at bustader som blir liggande i gul støysone får sikra i føresegnene at det

blir gjennomført fasadetiltak og gitt tilbod om lokal skjerming. Vi ser av teksta at gnr/bnr

vil bli konkretisert i føresegna. Med dette kan vi trekke motsegn til støy i planen.

Samfunnstryggleik

l vår motsegn til Statens vegvesen (SVV) sin reguleringsplan for E39 Lønset-Hjelset refererte

Fylkesmannen mellom anna til TEK10 åå 7-2 og 7-3. Statens vegvesen viser til eigne

handbøker og akseptkriterier som mellom anna skal ivareta tryggleiken for skred mot

veg/bru. l ein telefonsamtale med Statens vegvesen forstår vi det slik at SVV meiner

reguleringsplanar for veg ikkje treng å ta omsyn til tryggleikskrava i TEK10 når standardar

og kvalitetskrav oppfyllast i samsvar med handbøkene til SVV.

Etter byggesaksføreskrifta å 4-3 a) er offentlege veganlegg unntatt frå ein del vilkår i plan-

og bygningslova. Det er likevel ikkje unntak frå pbl å 29-5 (tekniske krav) og å 29-7 (krav til

produkt til byggverk) eller TEK10. Statens vegvesen må derfor ta omsyn til dei krava som er

satt for tilstrekkeleg tryggleik mot naturfarar med heimel i TEK10. Dette ser ein vidare i

Direktoratet for byggkvalitet (DIBK) sin rettleiar «Utbygging ifareområder» som mellom

anna seier konkret at tryggleikskrava i TEK10 gjeld for alle anlegg (inkludert vegar), jf. pbl. å

20-1 l).
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SVV må derfor ta omsyn til TEK10 i sin sakshandsaming. Slik Fylkesmannen forstår det skjer

dette gjennom standardar og kvalitetskrav i SVV sine eigne handbøker. Oppfylling av desse

standardane og kvalitetskrava vil derfor indirekte oppfylle krava til tryggleik i TEK10. DIBK

sin rettleiar «Utbygging ifareområder» seier at dette er ein mogleg tilnærmingsmetode for

å oppfylle tryggleikskrava i TEK10: «Kravene til sikkerhet mot naturpåkjenninger må i

mange tilfeller fortolkes og utdypes for  å  få praktisk anvendelse for konstruksjoner og

anlegg. Særlovgivning konkretiserer i enkelte tilfeller kravene innenfor rammene som  TEK10

gir.  TEK10  gjelder uavhengig av særlovgivningen».

Justert plan avklare risikoen for ustabil grunn og skredfare mot planområdet. Basert på

oversendt informasjon kan Fylkesmannen trekke våre motsegner innanfor fagområdet

«samfunnstryggleik».

Konklusjon

Fylkesmannen viser til justert planforslag og kan med dette trekke motsegnene til

reguleringsplan E39 Lønset — Hjelset som gjeld:

—  vurdering etter naturmangfaldslova § 53 for utvalt naturtype slåttemark

-  støyavklaringar i planføresegna i tråd med T-1442

-  tilstrekkeleg avklaring av ustabil grunn

- avklaring av den reelle faren for skred

Med helsing

Rigmor Brøste (e.f.) Jon lvar Eikeland

ass. fylkesmann fagsjef- plansamordnar

Dokumentet er elektronisk godkjent og har ingen signatur.
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