
Målestokk 1: 1500 ved A3 utskrift
Utskriftsdato: 15.11.2021 09:48
Eiendomsdata verifisert: 15.11.2021 09:27

Gårdskart 4631-305/1/0

305/5/0-305/6/0-305/1/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=
5
6
w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

29.9
5.9

21.3
345.7

77.4
9.3
0.0

489.5

57.1

489.5

345.7

86.7
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



Fra:                                              Alette Aasvold Rolland <alette.aasvold@gmail.com> 
Sendt:                                        torsdag 15. april 2021 21:53 
Til:                                               Postmottak Alver 
Emne:                                        Plan v/ Arealforvaltning - merknader frå brn 343/3 
Vedlegg:                                   Innspel fra brn 3 Ryland.docx 
  
Takk for hyggjeleg møte ute i naturen førre onsdag. Som avtalt har vi teikna inn innspela våre på 
vedlagte kart. Orsak at merknadane kjem ein dag for seint. Fristen gjekk meg rett og slett hus forbi. Eg 
ber om ei stadfesting på om merknadane likevel vert tatt med i planleggjinga.  
  
Venleg helsing 
Alette og Geir Aasvold Rolland 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For å forvalta eigedomen best mogleg treng vi av og til å koma til med traktor for til dømes å henta ut 

skog. Då har vi sett av 6 merke i kartet for å gjera dette mogleg.  

1: Mogleg å køyra ut i terreng med traktor 

2: Mogleg å passera med traktor på nedsida av mur 

3: Avkøyrsle saman med bnr.65 

4: Mogleg å køyra ut i terreng med traktor 

5 og 6: Mogleg å køyra ut i terreng frå gang- og sykkelveg 



 
 
 
 
Alver kommune 
Att. Plan v/Arealforvaltning 
post@alver.kommune.no 
ingrid.raniseth@alver.kommune.no 
ingar.hals@vlfk.no 
 
 

Dato:   30.11.2021 
 
 
VEDRØRENDE UTVIDELSE AV PLANOMRÅDE - FV 564 FLØKSAND - VIKEBØ 
VESTLAND FYLKESKOMMUNE SIN REFERANSE: 2020/37132-58 
 
Jeg viser innledningsvis til Vestland fylkeskommune sitt skriv av 28.10.2021 til Frode og Helene 
Halland Anfinsen, som har anmodet om undertegnedes bistand til nærværende svarskriv i 
sakens anledning. En viser ellers til tidligere oversendt felles høringsuttalelse i saken datert 
09.04.2021 på vegne av totalt 23 grunneiendommer i området. 
 
De opplysninger som fremkommer i fylkeskommunens seneste skriv om utvidelse av 
planområde underbygger at A1 fremstår som det klart beste alternativ. Fylkeskommunen 
beskriver dreneringsløsningen tilknyttet A1 som nærmest problemfri, mens tilsvarende ved 
valg av A2 vil medføre en utvidelse av planområdet som direkte berører landbruksareal, og 
som også er gitt stor verdi i relasjon til kulturarv/miljø. Langt mer alvorlig er det at 
fremstillingen unnlater å gi forsvarlige opplysninger om at området som vil bli berørt med 
planutvidelsen ved valg av A2 omfatter et område med betydelige mengder kvikkleire. Vedlagt 
nærværende skriv følger en kartskisse over «Sørestø leireområde», som i området markert 
med rødt inneholder betydelige mengder med kvikkleire. Sammenholder man denne 
kartskissen med fylkeskommunens plankart for utvidelse av planområdet ved valg av A2 finner 
man at områdene overlapper hverandre i vesentlig grad.   
 
Fløksand/Leiro-området er kjent for sine store forekomster av leire, som nettopp er 
grunnlaget for og årsaken til at veiprosjektet FV 564 Fløksand-Vikebø i det hele tatt er med 
som prioritert i Nordhordlandspakken. Statens Vegvesen/fylkeskommunen fant det 
uforsvarlig med en utvidelse av nåværende veitrasé i området grunnet ustabile grunnforhold 
i området ved Leiro. Området fra FV 564 til Sørestø, som utvidelsen av planområdet ved A2 
berører, inneholder også store mengder leire. I gammel tid ble det tatt ut store mengder leire 
til bruk i ovnsproduksjon fra Sørestø/Leiro-området. Multiconsult/Meland kommune valgte å 
legge et avløpsprosjekt via Sørestø på is etter befaringer med geolog p.g.a. problemene med 
kvikkleire. Ved valg av alternativ A2 vil utvidelsen av planområdet øke mengden overvann i 
området hvor det finnes kvikkleire. Eksisterende område fra FV 564 til Herdlafjorden via 
Sørestø består av gamle kistegrøfter kombinert med åpne murgrøfter og er ikke dimensjonert 
for noen økning i vannmengde. Fylkeskommunen har om dette selv gitt uttrykk for at valg av 
alternativ A2 vil gi «noe økning i vannmengde» for dette området. 
  
 

mailto:post@alver.kommune.no
mailto:ingrid.raniseth@alver.kommune.no


 
 
 
For innbyggere i området er alternativ A2 med en slik utvidelse av planområdet rett og slett 
ikke akseptabelt idet det kan få katastrofale følger. 
  
Alle som følger med i media i Norge vet at økende press på leirområder kan medfølge store 
skader. Det kan nevnes raset i Kattmarka i Namsos den 13. mars 2009, hvorunder et 
kvikkleireras ble utløst av sprengning i forbindelse med veiarbeid i området. Senest leirskredet 
i Gjerdrum som natt til den 30. desember 2020 tok med seg flere bolighus i boligområdet 
Nystulia nær sentrum av Ask. Årsaken ble funnet å være kvikkleire kombinert med 
vannmetning, regn og erosjon. 
  
Skulle alternativ A2 opprettholdes til tross for foranstående kreves det klarligvis en særskilt 
konsekvensutredning der alle faktiske forhold blir avdekket ved grunnundersøkelser, og med 
tilhørende kvalifiserte sakkyndige vurderinger, før noen gravearbeider kan påbegynnes.  
 
Til sammenligning har alternativet A1, som fylkeskommunen selv bemerker i sitt skriv, gode 
planløsninger for overvann med naturlig fall mot Brakstadelva. 
 
  
 
 
  

Frekhaug, 30. november 2021, 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 

 
Johannes Romstad 
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         Bergen 26.02.2021 

 

Utbedring av FV 564 Fløksand – Vikebø 

Har i dag mottatt detaljregulering for fv 564 Fløksand-Vikebø – Offetleg ettersyn og høyring. 

I den forbindelse vil jeg komme med noen innsigelser mot alternativene A1 og A2 som de 

fremstår i dag. Har tidligere kommet med kommentarer til alternativ A1 (14.05.2018), men 

den gangen var det kun snakk om en støyskjerm fordi rundkjøringen skulle trekkes lenger 

sør. På 1980 tallet da Rosslandsveien skulle etableres måtte vi avgi areal til denne. Vi hadde 

opprinnelig innkjørsel til den gamle Fløksandveien som komme ned fra Smugleitet, omtrent 

midt i veibanen til dagens Rosslandsvei.  Veivesenet bygget ny innkjørsel til våre to hytter. 

Den ene bygget i 1936 og den andre 1979/80. Det som i dag er innkjørsel til eiendom 5/23. 

Da min far døde i 1997 satt jeg med to hytter og salg var derfor naturlig. For ikke å kjøre over 

annen manns eiendom for å komme til min hytte 5/50 ble det søkt om å skille ut et område 

langs fylkesveien slik at jeg hadde adkomst. Dette ble skilt ut som parsell 5/177, men ble 

senere slått sammen til et gårds og bruksnummer 5/50. Det ble også foretatt noen mindre 

justeringer i 2005. Dette ble godkjent og tinglyst i 1997(se vedlegg). Uansett hvilket av de to 

alternativene som blir valgt, vil jeg miste tilkomst til min hytte 5/50. Så hvis innspillet fra Ove 

Evald Kristiansen, Bjørnar Fløysand kan realiserer uten at vi som har eiendommer på 

vestsiden av Rosslandsveien blir berørt, så støtter jeg innspillet til Ove Evald Kristiansen, 

Bjørnar Fløysand og alle andre som har skrevet under på opprop av 21.02.2021. 

Ut ifra de forslagene som i dag foreligger er A1 det som volder mint ulemper, men uansett 

hvilken løsning som blir valgt A1 eller A2, må det sørges for at jeg har fri adgang til min 

eiendom å kunne kjøre så langt opp som jeg gjør i dag. Hvis ikke dette lar seg gjøre må 

ansvarlig byggherre utløse hele eiendommen 5/50 ca 2,6 mål, som har vært i familiens eie 

siden 1930/36.  Med større vei og økt trafikkmengde vil det medføre mer støyplager for meg 

så jeg forlanger en støyskjerm i hele grensen mot fv 564 . Aller helst ser jeg at rundkjøringen 

i A1 blir flyttet 100m lenger sør, til avkjørselen for Fløksandveien, som det en gang var lagt 

frem for meg for ca 2 år siden. 

 

Med vennlig hilsen 

Arne Vetaas 

Fløksand 1  

5098 Frekhaug 

Mobil: 47155013 Mail: arne.vetaas@gmail.com 

Gr nr 5 Br nr 50 

 

mailto:arne.vetaas@gmail.com


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   



S a r u t s k rvi fjt
av mute i Meland formannskap 23. mai 1978.

Alle medlemene var tilstades.

Q

Sak nr. 194.

‘-

S¢knad om utvida bruk av eksisterande avkj¢rs1e fré kommune-
vegen pé F1¢ksand gnr. S, bnr. av 50.
Lag f¢re s¢knad, d. 28.3.78, fré Arne Vetaas, Fiolvn. 14b,
5030 Landés, om utvida bruk av eksisterande avkj¢rsle fré
kommunevegen p5 F1¢ksand, gnr. 5, bnr. av 50..
Kommuneingeni¢ren har i skriv, d. 13.4.78, radd til at det vert
gjeve l¢yve til utvida bruk av eksisterande avk¢yring fré komune-
vegen p5 Fl¢ksand,under f¢resetnad av at avk¢yringa vert lagt i
samsvar med vegplan fra Hordaland vegkontor av 13.12.76 (riksveg~
anlegg Holme/Fl¢ksand).
Avk¢yringa ma vedlikehaldast i samsvar med reglar for avk¢yringfré off. veg. ‘V I Lfa a a- V Y L a

~-~ ~ . Kommuneingenimren reknar med at Hordaland vegvesen opparbeidez_
ombygginga av avk¢yringa... ._; " . ”
Samr¢ystes vedtak:
"Formannskapet godkjenner utvida bruk av eksisterande avk¢yringfré kommunevegen pa Fl¢ksand, gnr. 5, bnr. av 50, i samsvar medtilréding fra komuneingeni¢ren i skriv d. 13.4.78

Rett utskrift. Meland formannskap
Frekhaug 6. juni 1978.

Sendt: Arne Ve£aa§lM

Komm.ing.,
Hordaland vegkontor.

UL A J§~v-_.~

H 1g§§ Thbiijén
sekr.



“~ ._“f}f1 “ FKT.72/97 side 1

MELAND KOMMUNE M¢TEBOK

Styre,réd,utva1,m.v M¢tedato Saknr. Sbh.

Fullmaktsvedtak komm.teknikk 17.06.97 FKT.72/97 JB

Sbh: Jens Bjordal ‘ Ark: 511 ‘ 9700433

SQKNAD OM GRENSEJUSTERING.

Gnr. 5 bnr. 23 Fl¢ksand

krivlfrégggngr;

1 11.06.97 fré: Arne Vetaas/Ase V. Tobin
S¢KNAD OM GRENSEJUSTERINQ._v

FKT Vedtak 17.06.1997:

Saksutgreiingz

S¢knaden gjeld grensejustering for é sikre tilkomst til gnr. 5
bnr. 139.

Vurdering:

Administrasjonen har ingen merknader til s¢knaden.

Vgdjgk;

"Fagsjef for kommunalteknikk gjev delings1¢yve for frédeling av
tilleggsparsell fré gnr. 5 bnr. 23 til gnr. 5 bnr. 139 som
oms¢kt.

Vedtaket er gjort med heimel i Plan— og bygningslova § 63."

Frekhaug, 19.06.97

Je rdal

Rett utskrift Kopi til
Arne Vetaas/Ase V. Tobin
Fylkeslandbruksavdelinga



Kommune

MELAND

Mélebrev over

° utan grensejustering

MALEBR H med grensejustering

J.nr.

Mélebrev nr.

9735
Evt. mlb. forretning, dato, ref.nr.

Gnr. | Bnr. | Festenr.

5 177
Eigedom

Delingslova § 4-2 farste leddet
"Kommunen skal tinglyse mélebrev, midlertidig

forretning og registreringsbrev, som er nzdvendig
for é opprette registerenheten i grunnboken,

Bruksnamn/adresse

Areal 3 47 1

snarest mulig og senest nér klagefrister er utlzpt.
Det samme gjelder mélebrev som gir uttrykk for at
det som ledd i kartforretningen er foretatt areal-
overfraring etter reglene om grensejustering."

I samsvar med delingslova av 23. juni 1978 er det halde fzlgjande forretning

ff,“l§Z,',§}Lga 22 . oa . 97 \/
0 (1

Rwwwt Ase Vetaas Tobin og Arne G. Vetaas

QWH Per Atle Sale

Forretning

5/
Kart- ug delingsfurretning over ein parsell av 5/23.
Parsellen er tilleggsareal til 5/139 ng skal nyttast til veg.

Underskrift
Stad | Dato I Underskrift // | Underskrift

F /,'P'“w 1f‘ _, ,, .

L./1,13 \*,1‘».,b~-V/"7/'1 11*
Frekhaug 02.09.97 J. Bjfzjal O. B‘/. §Str"z\mIs|%és

GAB Tinglysing (jf. delingslova § 4-2)
Registreringsstempel Dagbokstem pel

HEGEETRERT
_, {. ,4 ,~ ~?_..-q

‘I , . »,.\
7 4‘ 3¢=n as?!

S{}i~7€%§§‘4 fi' f'?”FIE‘JAREN
s N£‘)HUa~;C:FiDLAND
DAGi30%<NF€' 6,52. 4

\Q¢Lv“h\.§2gLQvt£i}Q1»4
Péteikningar (reingar o.l.) bow . ‘

~.

U K-blankett 5814 N Forlag: Sem & Stenersen Prokom AS, Oslo 10-96
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Iepresentasjonspunkt {dnr
I Z IIX 282979 Y —51B21

AEO59-1-05 I 9735
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Skal sendast til rekvirenten

MILJQVERNDEPARTEMENTET ft G-3
Meidingtil GAB \GB| KRAV QM SAMANSLAING

MELDING TIL GAB

SKAL FYLLAST UT AV REKVIRENTEN (Send til oppm.makta i Kommunen)

Rekvirentens namn og adresse:
Til tingiysingskontoret i

1 “I
,

, _ W . A. F‘ ’ '\ ;-. ».»' .* » 'r1»~ 3iyq 1 . , 1 1.‘ _, \_ ~ \_, 1,»: i ./.,=;~; {‘“)v‘»4f\*“ K“-< U
'- » -> .- '.-.*\‘I m i ;~ 1' ~’ ~ /" "* i /‘R 3 1, /X '1 L Q

A ‘-F) L '~\i »:._
J I-3' 5*’ Z___ ' .,- __,_. 4%

..-»- “ ,. _ . i (i/fix’. 3': \ ‘,’7l!> Q’-‘ :<"\‘ ;/‘1‘_ "3 A ‘/\ “i ),~.\..
.1

1 Kommunens namn(Den kommune der eigedomen fysisk ligg) iv, _,

2 Eglvi krev samansléing av desse eigedomane i kommunen, i samsvar med § 4~3 i delingslova av 23.6.78:

Gnr. Bnr. Festenr. Bruksnavn/Adresse
r-"" 5*" /—\

\
1-“ 1; 4-, 1 1 1

ET‘ /Ii‘/

Eglvi onskjer dette registernr. og namn pé den nye eigedomen

Gnr. Bnr. Feste nr. Bruksnamn

P“ :70 /
;'.. /. ’ <"- _, /'

. . . . . . . . . . . . . ........
Sted Dato Underskrift

Merknad:
FQI' kravet om samansléing vert levert til tinglysingskontoret, mé kravet vere underskrive av den som har grunnbokheimei til eige-

“‘ domane.
Dersom nokon av eigedomane har hefte, mé det ordnast opp i desse frzir samansléinga. (§ 4-3, 3. ledd i delingslova.)
Opplysningar om hefte mv. fér ein ved é venda seg til tinglysingskontoret.

SKAL FYLLAST UT AV KOMMUNEN (Send til tingiysingskontoret.)

3 Kommunenummer
;‘ -\

4 Bestéande bruk Gnr. Bnr. Feste nr. Namn pé bruket/festet
etter samansiéing ' 7 “ \

5 Area“ euer Areal oppméng Mellombels Registre-
* U099-samansléing A /3 ma 1 [Mélebrev 3 forretning 4 ringsbrev 2 ;I,*'i_I__Anna O‘ gitt

6 Kar1p|a1e Kartplate Koordinatsystem X-koordinat Y-koordinat
_-‘ ~. V,_ -',*' A ,/],~ r ‘V’? [3 /- ,,—~l 1.!

Ko0rdinatarpéde_ hr:-_ 1-" " » 4; 1- <~ L’ 'i/<' “’ ., I <2 ';:> <1-
bestéande bruk

Kommunen stadfestar her at fziresetnadene for sa /nsléing er oppfylte. Sjé re ieiinga under <<Krav om samansléing».

. . . . . . ,
Dato Underskrift K

Stem el
1

SKAL FYLLAST UT AV TINGLYSINGSKONTORET (Send til fylkeskartkontoret) " %s%s%:;;§;;

(-.

T
‘\

\\

7 Eigedomane er samanslétte. (Dato for grunnbokfming)
A 31.HHiB8

Dag Mnd. Ar yr .

' A 1 INOHD N|_|_l_i| ....'.......... ............ .. HQ D \

Dato Underskriftt I \ K,/‘ A
‘

Merknader:A A



uten grensejustering

X med grensejustering

l Kommune ].nr.

1 Méilebrev nr.

Evt. midl. forretning, dato, ref nr.

Mélebrev over
Gnr. Ham. l Festenr. Delingsloven § 4-2 fzrste ledd.

5 Kommunen skal tinglyse mlebrev, midlertidig
forretning cg registreringsbrev, som er nzdvendig

Ei€nd01'I1 for 51 opprette registerenheten i grunnboken
snarest mulig og senest niir klagefrlster er utlapt.

Bmksnavn/admsse Det samme g]_e1der maleb_rev som gxr uttrykk for at

det som ledd 1 kartforretnmgen er foretatt areal-

overfzring etter reglene om grensejustering.

Areal (m2 )

I. .h§21391Q g'1§§1i@9.!911 ,%YZ.3.J.9¥!1.L9_Y,3__¢I£1§t_l12l<l'E @1.s@nd2f<>1'r@¢ing- _-,._-- -

§,‘§.§‘fn§’§,f°" 28.09.2005

Rekvirent Arne Vetaas og Tommy Sjurseth

Bestyrer PEI‘ A116 S&l6 5 .

Kaforretning med grensejustering over del av grenselina mellom 5/23 og 5/50.
Denne grenselina vart fastlagt i 1997 i samband med frédeling av 5/177,
som seinare er samanfoyd med 5/50.

Ved justeringa har 5/50 avgitt 2.6 m2 til 5/23,
og fétt overfmt 16.5 m2 fr. 5/23.

Forretning

Forretninga van halden som kontorforretning.

Underskrift
Sted lDato |Underskft lUnde skrift

F kh 2s.09.2005,/ '// 5/ 7"
re aug  }Bj0r al P.A. 

GAB Tinglysing (if. delingsloven § 4-2)
Registreringsstempel Dagbokstempel

U19 2)‘;

. . 4110110», 2%
Pategmnger (rettelser 0.1.) \

Vesla/Geonor
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Gnr 1 Bnr I Feslenr

23,50 MALEBREVKART
Rcpresemasjonspunkt

X 282975 Y -51823

Jnr

Kanblad X L@"d§"¢" Milcbrev n

AE059- 1 -08

1:500

Mleslokk Areal

/\

I I

O5023E
/6\051776 \ 050231)X A Gml renseline

"v \~> Q’ \ g\V’ 05177F ‘P
Ny grenseline /\ \

$.96,

05177C

5/50

(Tidl. 5/177)

QQ

5/23 ’>
\o5023c

05023B@ I Gml grenseline
Ny grenseline , I

9 /

A

6

_\

iiiO999'=

\ \ \\\
Q

\\S\/

\\

X=28295O

05023A

Punkt Punktmerke X-koord Y-koord Side Radius

05023A 282956.01 -51800.14 10.00
05023B 282964.65 -51805.18 3.55
05023C 282967.87 -51803.70 20.77
05l77C 282982.14 -51818.80 15.28
05023D 282991.54 -51830.84 6.24
05023E 282993.56 -51836.75 6.23
05177F 282990.74 -51842.32 4.50
05]77G 282992.60 -51846.42

Vesla/Geonor
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Fra:                                              Arne Vetaas <arne.vetaas@gmail.com> 
Sendt:                                        torsdag 4. mars 2021 11:00 
Til:                                               Postmottak Alver 
Emne:                                        f 564 
  
Hei. 
Bare en tilleggsinformasjon til min innsigelse av 26.02.2021. Har diskutert situasjonen med mine to barn 
og det er ikke umulig at det en gang i fremtiden blir det satt opp en helårsbolig på tomten (5/50), så å få 
en skikkelig tilkomst ser vi på som meget viktig. 
  
--  
Mvh 
Arne Vetaas 
Nordahl Rolfsensvei 19a (Fløksand 1) 
5094 Bergen Norway 
Mobil: +47 47155013 



Fra:                                              Arne Vetaas <arne.vetaas@gmail.com> 
Sendt:                                        torsdag 18. mars 2021 11:20 
Til:                                               Postmottak Alver 
Emne:                                        FV 564 
  
Hei. 
Jeg var med på info møte den 17.03.21. Det var et greit møte, men hadde trodd at dere hadde tatt dere 
tid til litt toveis kommunikasjon. Var litt uklart om arealbruk på min eiendom. Etter samtale med Ingrid 
Raniseth i dag ble det opplyst at det skraverte felt( lyse grønt) på min eiendom var beregnet til 
oppbevaring av utstyr i anleggsperioden og tilbakeføres til opprinnelig areal etterpå. Det strekker seg i 
hele tomtens lengde. I den søre delen har jeg en bod ca 4kvm som har stått der side 2006. Denne må 
flyttes.  Det er ca 2m ned til veibanen, så jeg ser ikke hensikten med dette. I nord hvor jeg grenser til 
305/100 har jeg et uthus på ca 12 kvm. Her er fremlagt vann, strøm og avløp. Dette har stått siden 1979. 
Dette på flyttes og det er ca 4 m ned til veibanen, så noe egnet plass til anleggsområde er det ikke. Ber 
om at dette areal flyttes ut av min eiendom. 

-- 
Mvh 
Arne Vetaas 
Nordahl Rolfsensvei 19a 
5094 Bergen Norway 
Mobil: +47 47155013 



Fra:                                              Arne Vetaas <arne.vetaas@gmail.com> 
Sendt:                                        tirsdag 13. april 2021 13:30 
Til:                                               Postmottak Alver; Ingrid Raniseth; Ingar Hals 
Emne:                                        Konklusjon befaring 07.04.21 Fv 564 Fløksand Vikebø 
  
Etter befaring den 07.04.21 på min eiendom 5/50 på Fløksand kom vi frem til følgende konklusjon i 
samråd med Ingar Hals fra fylkeskommunen og de resterende deltakerne. 
1. Ved valg av alternativ A1 vil det bare være små justeringer ved min innkjørsel. 
2. Ved valg av alternativ A2 vil det bli foretatt justeringer ved min innkjørsel ved å legge min vei inn på 
deler av eiendom 5/23. Et felt som i dag står urørt, Videre vi hekk bli fjernet og noen store grantrær vil bli 
tatt ned. Det vil bli satt opp en støttemur langs fylkesveien og jeg vil ha full tilkomst til min eiendom. Det 
vil også bli arbeidet fra min eiendom langs det høyeste punket for eventuelt ta ned løsmasse som måtte 
oppstå etter arbeidet. 
  
--  
Mvh 
Arne Vetaas 
Nordahl Rolfsensvei 19a 
5094 Bergen Norway 
Mobil: +47 47155013 



Fra:                                              Astrid Andersen <astsja@online.no> 
Sendt:                                        tirsdag 13. april 2021 14:09 
Til:                                               Ingar.Hals@vlfk.no; Ingrid Raniseth; Postmottak Alver 
Kopi:                                           roegand@online.no; 'Helge Andersen' 
Emne:                                        Detaljregulering for fv 564 Fløksand-Vikebø - Merknad til forslaget A2. 
  
  

Detaljregulering for fv 564 Fløksand-Vikebø – Merknad til forslaget A2. 
  
I forbindelse med fremleggelse av to alternativ til offentlig høring vedrørende detaljreguleringsplan, 
fremmes følgende merknad vedrørende A2: 
  
Eiendommen gnr. 305  bnr. 25,116 har tinglyst veirett over eiendommen gnr. 305 bnr. 7  i Alver 
kommune.  
Veiretten gjelder  tilkomst med kjøretøy fra eiendommen gnr. 305 bnr. 26,116 over gnr. 305 bnr. 7 - 
 frem til Rosslandsvegen. 
  
I forhold til ovennevnte bes det om at eiendommen gnr. 305 bnr. 25,116 medtas i opplistingen 
vedrørende fellesveg f_SV5, slik at fellesvegen også er felles for denne eiendommen. 
  
Nedenfor er inntatt utsnitt av føresegner for alternativ A2 samt tilhørende plankart for alternativ A2. 
  
Eier av gnr. 305 bnr. 25, 116 i Alver kommune er Astrid og Rolf Andersen. 
Eier av gnr. 305 bnr. 7 i Alver kommune er Terje Fløysand. 
  
  
Utsnitt av Føresegner for alternativ A2 

 
  
Utsnitt av plankartet for alternativ A2 



 
  
Med vennlig hilsen 
Astrid Andersen 
Tlf. 94 51 46 57                 astsja@online.no 
  
  

mailto:astsja@online.no


Høringsuttalelse (KF-340)

Referansenummer: PHE8SN Registrert dato:13.04.2021 14:09:45

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig  

A På vegne av foretak/lag/forening  

Opplysninger om innsender

Fornavn

Astrid
Etternavn

Andersen
Adresse

Tyriveien 46

Postnummer

5104
Poststed

EIDSVÅG I ÅSANE

Telefon

94514657
E-post

astsja@online.no

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Velg høringsuttalelse:

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

A Detaljregulering for Langeland B5  

Uttalelse

Detaljregulering for fv 564 Fløksand-Vikebø – Merknad til forslaget A2. 
 
I forbindelse med fremleggelse av to alternativ til offentlig høring vedrørende detaljreguleringsplan, fremmes følgende 
merknad vedrørende A2: 
 
Eiendommen gnr. 306 bnr. 25,116 har tinglyst veirett over eiendommen gnr. 305 bnr. 7  i Alver kommune. 
Veiretten gjelder  tilkomst med kjøretøy fra eiendommen gnr. 305 bnr. 26,116 over gnr. 305 bnr. 7 -  frem til 
Rosslandsvegen. 
 
I forhold til ovennevnte bes det om at eiendommen gnr. 305 bnr. 25,116 medtas i opplistingen vedrørende fellesveg 
f_SV5, slik at fellesvegen også er felles for denne eiendommen. 
 
Nedenfor er inntatt utsnitt av føresegner for alternativ A2 samt tilhørende plankart for alternativ A2. 
 



Eier av gnr. 305 bnr. 25, 116 i Alver kommune er Astrid og Rolf Andersen. 
Eier av gnr. 305 bnr. 7 i Alver kommune er Terje Fløysand. 
 
 
Utsnitt av Føresegner for alternativ A2 
 
 
Utsnitt av plankartet for alternativ A2 
 
 
Med vennlig hilsen 
Astrid Andersen 
Tlf. 94 51 46 57                 astsja@online.no

Vedlagt dokumentliste

Detaljregulering for fv 564 Fløksand-Vikebø  Merknad til forslaget A2..msg



Fra: Andersen, Astrid <Astrid.Andersen2@bergen.kommune.no> 
Sendt: tirsdag 13. april 2021 09:41 
Til: Astrid Andersen; Rolf Andersen; heja82@hotmail.com 
Emne: Detaljregulering for fv 564 Fløksand-Vikebø – Merknad til forslaget A2. 
 
 

Detaljregulering for fv 564 Fløksand-Vikebø – Merknad til forslaget A2. 
 
I forbindelse med fremleggelse av to alternativ til offentlig høring vedrørende detaljreguleringsplan, 
fremmes følgende merknad vedrørende A2: 
 
Eiendommen gnr. 306 bnr. 25,116 har tinglyst veirett over eiendommen gnr. 305 bnr. 7  i Alver 
kommune.  
Veiretten gjelder  tilkomst med kjøretøy fra eiendommen gnr. 305 bnr. 26,116 over gnr. 305 bnr. 7 - 
 frem til Rosslandsvegen. 
 
I forhold til ovennevnte bes det om at eiendommen gnr. 305 bnr. 25,116 medtas i opplistingen 
vedrørende fellesveg f_SV5, slik at fellesvegen også er felles for denne eiendommen. 
 
Nedenfor er inntatt utsnitt av føresegner for alternativ A2 samt tilhørende plankart for alternativ A2. 
 
Eier av gnr. 305 bnr. 25, 116 i Alver kommune er Astrid og Rolf Andersen. 
Eier av gnr. 305 bnr. 7 i Alver kommune er Terje Fløysand. 
 
 
Utsnitt av Føresegner for alternativ A2 

 
 
Utsnitt av plankartet for alternativ A2 



 
 
Med vennlig hilsen 
Astrid Andersen 
Tlf. 94 51 46 57                 astsja@online.no 
 
 

mailto:astsja@online.no
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Henvendelse gjelder merknad til Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø, med merknadsfrist 

14.04.2021. Utval for areal, plan og miljø i Alver kommune har vedtatt å legge ut to alternativer på 

offentlig høring - A1 Henvendelse gjelder merknad til Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø, 

med merknadsfrist 14.04.2021. Utval for areal, plan og miljø har vedtatt å legge ut to alternativer på 

offentlig høring - A1 og A2 fra Fløksand til kryss Bjørdalsvegen ved Rylandsvatnet. For delstrekningen 

A tilrår Alver kommune alternativ A2. 

I saksdokumentene har A1 og A2 bl.a. vært vurdert i forhold til 5 kriterier (landskapsbilete, 

friluftsliv/bygdeliv, kulturarv, naturmangfald og naturressurser).  I henhold til de nevnte kriterier kom 

alternativ A1 best ut med samlet færre negative virkninger enn A2, selv om det er lite som skiller de 

to alternativ. Med andre ord er alternativ A1 vurdert som best for ikke prissette tema.   

Alver kommune/Vestland fylkeskommune ønsker alternativ A2 på grunn av forventete større 

kostnader med alternativ A1.   

A2 vil berøre en lang rekke eiendommer negativt, både fastboende og hytteeiendommer. Etablering 

av fylkesvei tett opptil så mange eiendommer er svært uheldig.  Alternativ A1 vil berøre langt færre 

eiendommer. 

Ved eventuelle oppgraderinger/utvidelser i fremtiden vil man ved alternativ A2 berøre mange 

eiendommer, i forhold til alternativ A1. 

Etablering av ny trase for fv 564 er selvfølgelig ment å være en investering for flere tiår fremover, og 

merkostnaden (på ca. 8 mill.) med alternativ A1 må sees på bakgrunn av dette.   

På bakgrunn i ovenstående synes det klart at ulempen ved alternativ A2 er lang større for enn 

fordelen, og alternativ A1 må være det foretrukne alternativ. 

 

Dersom det skulle bli slik at alternativ A2 blir vedtatt, så fremmes følgende merknad vedrørende 

gnr/bnr 305/25,116 i Alver kommune: 

I forslag til reguleringsplan er avkjørsel fra denne eiendom (samt fra eiendommen 305/85)  vist med 

punktsymbol pil: Avkjørsel, både inn og utkjøring.  Denne avkjørsel er etablert og benyttet siden ca. 

1962, og er hovedatkomst for eiendommene.  Det er ønskelig at denne avkjørsel blir vist i plankartet 

som regulert privat adkomst (f_SVx). 

 

Med vennlig hilsen (eier av gnr/bnr 305/25,116) Astrid og Rolf Andersen 

 



Høringsuttalelse (KF-340)

Referansenummer: UZ2VQW Registrert dato:04.04.2021 14:25:41

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig  

A På vegne av foretak/lag/forening  

Opplysninger om innsender

Fornavn

Astrid
Etternavn

Andersen
Adresse

Tyriveien 46

Postnummer

5104
Poststed

EIDSVÅG I ÅSANE

Telefon

94514657
E-post

astsja@online.no

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Velg høringsuttalelse:

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

A Detaljregulering for Langeland B5  

Uttalelse

Henvendelse gjelder merknad til Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø, med merknadsfrist 14.04.2021. Utval 
for areal, plan og miljø i Alver kommune har vedtatt å legge ut to alternativer på offentlig høring - A1 og A2 fra 
Fløksand til kryss Bjørdalsvegen ved Rylandsvatnet. For delstrekningen A tilrår Alver kommune alternativ A2. 
I saksdokumentene har A1 og A2 bl.a. vært vurdert i forhold til 5 kriterier (landskapsbilete, friluftsliv/bygdeliv, 
kulturarv, naturmangfald og naturressurser).  I henhold til de nevnte kriterier kom alternativ A1 best ut med samlet 
færre negative virkninger enn A2, selv om det er lite som skiller de to alternativ. Med andre ord er alternativ A1 
vurdert som best for ikke prissette tema. 
Alver kommune/Vestland fylkeskommune ønsker alternativ A2 på grunn av forventete større kostnader med alternativ 
A1. 
A2 vil berøre en lang rekke eiendommer negativt, både fastboende og hytteeiendommer. Etablering av fylkesvei tett 
opptil så mange eiendommer er svært uheldig.  Alternativ A1 vil berøre langt færre eiendommer. 
Ved eventuelle oppgraderinger/utvidelser i fremtiden vil man ved alternativ A2 berøre mange eiendommer, i forhold til 
alternativ A1. 
Etablering av ny trase for fv 564 er selvfølgelig ment å være en investering for flere tiår fremover, og merkostnaden 
(på ca. 8 mill.) med alternativ A1 må sees på bakgrunn av dette. 
På bakgrunn i ovenstående synes det klart at ulempen ved alternativ A2 er lang større for enn fordelen, og alternativ 
A1 må være det foretrukne alternativ. 



 
Dersom det skulle bli slik at alternativ A2 blir vedtatt, så fremmes følgende merknad vedrørende gnr/bnr 305/25,116 i 
Alver kommune: 
I forslag til reguleringsplan er avkjørsel fra denne eiendom (samt fra eiendommen 305/85)  vist med punktsymbol pil: 
Avkjørsel, både inn og utkjøring.  Denne avkjørsel er etablert og benyttet siden ca. 1962, og er hovedadkomst for 
eiendommene.  Det er ønskelig at denne avkjørsel blir vist i plankartet som regulert privat adkomst (f_SVx). 
 
Med vennlig hilsen (eier av gnr/bnr 305/25,116) Astrid og Rolf Andersen



Høringsuttalelse (KF-340)

Referansenummer: NZF8I2 Registrert dato:19.03.2021 14:24:41

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig  

A På vegne av foretak/lag/forening  

Opplysninger om innsender

Fornavn

Bente
Etternavn

Fløisand-Larsen
Adresse

Rosslandsveien 1080

Postnummer

5918
Poststed

FREKHAUG

Telefon

91363227
E-post

beloflar@gmail.com

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Velg høringsuttalelse:

A Detaljreguleringsplan Fv. 57 gang- sykkelveg Lindås tettstad - Mongstad  

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

Uttalelse

Jeg har en 3-måls stor tomt og er plaget av støy. Mye trafikk i dag, kjører fort. Måtte felle masse trær på 305/85 hvor 
hytten står fordi det var fare for hytte/anneks. Nå bruker jeg resten av tomten mer (305/115) for der er jeg mer i ly pga 
trær som står igjen. Jeg trenger støyskjerming på den delen!



Frå:                                              Bente Fløisand-Larsen <bentefloisandlarsen@gmail.com> 
Send:                                          onsdag 14. april 2021 01:25 
Til:                                               Ingrid Raniseth; Ingar Hals 
Emne:                                        Høring ang fv564 Fkløksand-Rossland 
  

Presisering av høring ang rv 564 Fløksand-Vikebø. 

  
  
A1-traseen 

Her affiseres 3 boliger, den ene av dem (Vestbygdveien 11) svært lite 
(se kart)! 

  
Rundkjøringen i sør, som har avkjøring til Vestbygdveien pluss den ene 
av de nevnte 3 boliger, skal deretter gå rett inn i Brakstadskogen hvor 
den går uten ”forstyrrelser” (inn/utkjørsler) før den kommer til krysset 
som skal lages i Bjørndalsveien. 

  
A2-traseen  
Her affiseres 4 boliger, 1 tomt som forhåpentlig snart kan bebygges og 
14 hytter (8 av dem i Nipane hyttefelt). Fra avkjøringen av fv 564 til 
Vestbygdveien, skal det i A2-traseen bygges gang og sykkelvei ned til 
rundkjøingen i nord som fører inn til jordbrukslandet T-myren og opp til 
samme eiers hogstfelt.  
  
Veien blir altså brei på strekningen fra avkjørselen til Vestbygdveien ned 
til rundkjøringen i nord (pga gang/sykkelvei). Genansen for i alle fall 2 av 
boligene blir stor. Det er 2 avkjørsler frem til den planlagte 
rundkjøringen: 1 avkjørsel på østsiden av veien -for 1 bolig- og 1 på 
vestsiden av veien for 3 boliger hvor den ene har driftsbygning i tillegg. 

  
Utkjørselen i øst er farlig allerede i dag, og mye av hagen foran huset 
blir slukt i veiprosjektet! Utkjørselen i vest må forsere en liten bakke og 
er uoversiktlig. Blir neppe bedre. 

  



Like etter rundkjøringen er det planlagt 2 avkjørsler. 1 i sør for 2 hytter, 
1 ubebygd tomt og antakelig til skogen bakenfor.  På nordsiden av veien 
må hytte 1191 som nylig har laget ny vei opp til hytten sin (fikk 
byggeløyve like før julen 2020), dreie sin nye vei nordover for å få 
avkjøring til den nye fv 564. 

  
Gang og sykkelvei blir i nåværende fv 564 fra avkjørselen til 
Rosslandsveien 1080/1082 av og nordover. 

Det aller mest triste når det gjelder trase A2 er jordbrukslandet som går 
tapt: T-myren som ble oppdyrket for 100år(?) siden, er nå beiteland for 
sau. Om veien legges i fjellsiden i T-myren, blir det bare en stripe T-myr 
igjen som egner seg lite for dyr som vil bli skremt av trafikkstøy. Er det i 
det hele tatt planlagt avkjørsel for traktor til det lille stykke jord som blir 
igjen på langs av den nye veien i T-myren? Eller settes grunnen av til 
gang og sykkelvei en gang langt i fremtid? 

  
Dessuten går en del jordbruksland tapt til utvidelse av  
vei/ gang/sykkelvei mellom Rosslandsveien 1070 og 1074.  

  
Torild Fløysand Jacobsen/Ørjan Jacobsen, Rosslandsveien  1070/1072 
driver stort med sau på Fløksand.  Vi må ta vare på folk som satser i 
landbruket (det gjør vi best ved å verne om jorden)! 

  
Konklusjon:  
  
Fløksand er en grend hvor fastboende og hyttefolk sammen driver 
Fløksand Grendalag med arrangementer for store og små året gjennom. 

  
Fløksand er også en grend som ville grodd igjen dersom ikke jorden ble 
holdt i hevd! 

  
Bortsett de som vil selge tomter, så er veldig mange fastboende og 
hyttefolk enig i at traseen A2 gagner bygden best! 



  
  
Med vennlig hilsen Bente Fløisand-Larsen, Rosslandsveien 1080 

  
  
  



Frå:                                              Bente Fløisand-Larsen <bentefloisandlarsen@gmail.com> 
Send:                                          fredag 19. mars 2021 12:00 
Til:                                               Ingrid Raniseth 
Emne:                                        Fwd: NY VEI PÅ FLØKSAND  
  
Jeg glemte å be om at jeg må få støyskjerming på min tomt 305, 85/115 hvis traseen A2 bygges.  
Jeg er veldig støyutsatt, merket det svært sist sommer da pågående pandemi førte til økt trafikk. 
Fartsgrensen overholdes ikke på nåværende vei. 
Dette var bare forsmaken på økt trafikk pga boligbygging, hotell, hytter og bungalower som skal komme 
lenger nord. 
  
I høst så jeg meg nødt til å få hogget mange trær på min opprinnelige tomt 305/85, de var truende for 
hytte og anneks. Når det blåser trekker jeg over på tilleggstomten min 305/115 i le for trærne der. Så jeg 
trenger støyskjerming fra den nye veien hvis den kommer i trase A2. 
  
Mvh Bente Fløisand-Larsen Rosslandsveien 1080  
  
  
 
 
 

Videresendt melding: 
  
Fra: Bente Fløisand-Larsen <bentefloisandlarsen@gmail.com> 
Emne: NY VEI PÅ FLØKSAND  
Dato: 19. mars 2021 kl. 10:53:58 CET 
Til: ingrid.raniseth@alver.kommune.no 
Svar til: Bente <beloflar@gmail.com> 
  
Takk for telefonsamtale ang info om veitrase A1 og A2 som vedkommer meg og mange 
andre. Du hadde ikke mottatt min mail sendt 13.3.21, derfor ber jeg om tilbakemelding på 
mottak av denne mail.  
 
Jeg har fra 2 hold fått vite at Ingar Hals fra Fykesadm i Leikanger kommer til Meland, 
forhåpentlig Fløksand, 7.3. og skal ha gruppevise møter med interesserte. Jeg melder meg 
interessert til å delta! 
 
HVORDAN ER ADKOMST TIL MIN EIENDOM 305/85 I ALVER KOMMUNE, ROSSLANDSVEIEN 
1080, IVARETATT? JEG FINNER IKKE UT AV DET PÅ PLANKARTET FOR A2. 
 
Jeg ønsker å få avsatt tid på åpen kontordag, gjerne sammen med mine naboer Astrid og 
Rolf Andersen i 1082. 
 
 
 
 
Mvh Bente Fløisand-Larsen  

mailto:bentefloisandlarsen@gmail.com
mailto:ingrid.raniseth@alver.kommune.no
mailto:beloflar@gmail.com


  



Bebuere på Steinberget - 5917 Rossland

Alver kommune

Plan v/ Arealforvaltning

Merknader til detal're ulerin for  fv.  564  FI  ksand-Vikeb

Det er foreslått at eksisterande veg forbi Steinberget skal stengast ved Hundetjørn og bli
privat.
Vi ønsker ikkje at vegen frå Hundetjørn til Ryland forbi Steinberget vert privat eigd.

Vi meiner det vil være fornuftig for kommunen å oppretthalde denne vegen til mjuke
trafikanter. Ein kan då få ein nærast samanhengande bilfri gang- og sykkelveg mellom
Vikebø og Frekhaug. Stenger ein denne vegen, mister ein også muligheten til å ha ein
omkjøringsveg dersom hovudvegen skulle verte stengt.

Steinberget 11.04.21

Bjarte Skintveit - Rosslandsvegen 1240 - Gnr/Bnr 343/7,16,17 og 305/32 og 35
Arvid Ryland - Rosslandsvegen 1265 - Gnr/Bnr - 345/25
Britt Nina G Kvamme - Rosslandsvegen 1263
Børge Engedal - Rosslandsvegen 1251



Bjarte Skintveit - Steinberget - 5917 Rossland 
tlf. 45066764 - e-post b-bass@online.no 

 
 
 
 
 
Alver kommune 
Plan v/ Arealforvaltning 
 
 
 
Merknader til detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø 
Gjeld eigedom 343/7,16,17 og 305/32 og 35 på garden Steinberget.  
 

Vi synes det trasèval som no foreligg vest for Steinberget er svært fornuftig. Det er trekt vekk 
frå landbruksareal og ligg heilt i nabogrensa i vest.  
 

1. Slik vi ser på plankartet vil litt av eiendommen vår ligga på vestsida av vegen. Her må 
lagast til så det er påkjørings- og avkjøringsmulighet på begge sider av vegen og med 
utfylling mellom sykkelveg og vegbane, slik at vi kan kryssa hovudvegen. Einaste 
mulige kryssningspunkt for oss er slik det er avmerka på teikninga som ligg ved - 
vedlegg1 nr. 1.  

2. Eigedommen 305/32 har tinglyst vegrett over eigedommen 305/2 slik vi har teikna inn 
i vedlegg1 nr 2. Denne vegen må framleis ha tilkomst til bilveg. 

3. Tilkomst til eigedommen 305/35 er markert i vedlegg1 nr 3. Denne delen av 
eigedommen er merka som Spredd Næring (SN 13) i kommuneplanen. Det er viktig 
at ein sikrar god avkjøring til denne delen av eigedommen og den må ha tilkomst til 
bilveg. 

4. Det må vurderast om høyspentledninger no i same tiltaket kan leggast som jordkabel 
i vegtrasèen. Dette vil vera svært hensiktsmessig for drifta av eigedommane - det vil 
frigje areal og eliminere behovet for vedlikehaldhogst langs linja. Ser at høgspentlina 
krysser hovudvegen på to stader. Det naturlege ville vera å grava ned høgspentlina i 
vegmediumet mellom desse to punkta. 

 

Bjarte  og Randi Skintveit 
45066764 
b-bass@online.no 
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Frå:                                              Bjørnar floysand <floysand@start.no> 
Send:                                          fredag 16. april 2021 08:12 
Til:                                               ingar.hals@vlfk.no 
Kopi:                                           Ingrid Raniseth 
Emne:                                        Merknad til vegtrase Fv 564 Fløksand - Vikebø alternativ A2 
Vedlegg:                                   Forslag til ny veg Jacobsen.Scholz.jpeg 
  

Hei, 

Kommentar til Alternativ A2. 

Er det nokon som har vurdert å leggje om inn/påkjørsel som Jacobsen/Scholz har til fylkesvei i 
dag og heller lage en ny inn/påkjørsel  for dei ved Fløksandsvegen.  Foreslår da at man fjerner 
inn/påkjørsel til fykesvei og etablerer en ny sørom løa (der det går en gammel traktorsti i dag) 
og ned til grinda som fører ut i Fløksandsveien. Sjå vedlegg. 

Jacobsen driver hobbyjordbruk og har ein liten eigendom (ca 25da) og er heilt avhengig av å 
slå og beite areal hos andre grunneigarar. Han har avtale med F.Anfinsen om å slå og beite 
areal hos han. 95% av det arealet slår han langs Fløksandsvegen og vil ha en stor fordel hvis 
denne Inn/påkjørsel vert etablert. Han vil da sleppe og kjøyre sine 
landbruksmaskiner/redskaper på fylkesvegen slik han gjer i dag med dei trafikale utfordringer 
det medfører. 

Vennligst bekreft mottatt. 

  

Mvh 

Bjørnar Fløysand 



 

Harris Advokatfirma AS   
Dreggsallmenningen 10/12 Postboks 4115 Sandviken Den norske advokatforening 
5003 Bergen 5835 Bergen   Globaladvocaten 
NO 921 027 583 MVA Tlf.: 55 30 27 00 Advocatia 
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Alver kommune 
Postboks 4 
  
5906 FREKHAUG 
 
Sendes pr. epost til post@alver.kommune.no 
 

 

Vår referanse: Ansvarlig advokat: Dato: 
60003501/2052488 Stig J. Harris 14. april 2021 
 

DETALJREGULERING FOR FV 564 FLØKSAND - VIKEBØ - OFFENTLIG ETTERSYN OG 
HØRING - MERKNAD 

I. 

Undertegnede representerer Bjørnar Fløysand, eier av gnr. 305, bnr. 10 i Alver kommune. 

Det er gitt flere merknader på vegne av denne eiendom tidligere og markert sterk motstand mot 
alternativ A1. Denne motstand opprettholdes. 

Disse merknadene er ment som en presisering av de konsekvenser og derved krav som stilles 
for at eiendommen skal bli minst mulig skadelidende som følge av inngrepet om alt. A1 skulle bli 
valgt. 

Merknadene er foreløpige og det tas forbehold om ytterligere merknader. 

II. 

Innledningsvis markeres også noen sentrale forskjeller mellom alt. A1 og A 2 som etter vår 
oppfatning må tillegges vekt og er helt sentralt. 

A1 innebærer nedbygging av vesentlig mer uberørt natur enn alternativ A 2 som er en utvidelse 
av eksisterende veg hvor nedbygging allerede i det vesentlige har skjedd. Utvidelse og 
forbedring av eksisterende veg har også vært planlagt i lang tid og vil ikke være overraskende.  

Nedbygging av ubebygget areal som konsekvensen vil være ved valg av A1 er i strid med både 
nasjonale, regionale og lokale krav. 

A1 vil berøre/ha negativ konsekvens for 9 boligeiendommer som i dag ikke har noen ulemper e.l. 
fra vegen. A 2 vil ikke medføre at nye boliger blir berørt/påført ulemper. Dette i motsetning til at 
det kun er 2 boliger som ligger langs A 2 og som fortsatt får ulempe fra vegen og kanskje i noe 
større omfang. På den annen side vil det bli etablert forbedrete utkjørsler og gang/sykkelsti langs 
vegen som er en fordel for disse to boligene da det gir økt trafikksikkerhet sammenholdt med 
situasjonen i dag. 

mailto:post@alver.kommune.no
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Velges A 1 vil det medføre en vesentlig forverring av trafikksikkerheten for særlig myke 
trafikanter som kommer fra Brakstad og som må krysse 2 av hovedveiene i rundkjøringen for å 
komme til bussholdeplassen.  

Vi kan ikke se at den ene landbrukseiendommen langs A 2 blir berørt på en måte hvor evt. 
ulemper for gårdsdriften ikke skulle være løsbart. Dette er en landbrukseiendom av beskjeden 
størrelse hvor eierne også er i fult arbeid utenfor bruket.  

Det dyrkete areal (beitemark) som går tapt ved A 2 er for øvrig leieareal som denne eiendom 
disponerer. Arealet er en separat teig leiet fra et gårdsbruk som ikke er i drift med ytterligere 
tilgjengelig areal. 

A1 vil også innebære tap av landbruksareal med verdifull skog. 

Hensynet til fritidseiendommer både må og skal veie vesentlig mindre enn forhold til fastboende 
som bebor eiendommen hele året og derved vil bli vesentlig sterkere berørt enn eier av 
fritidseiendommer som kun er på eiendommen i utvalgte helger/ferier.  

Kommunen har en større plikt til å ivareta interessene til fastboende enn «feriefolk». 

III. 

På gnr. 305, bnr. 10 drives det i dag skogsvirksomhet. 

Dette er en virksomhet som er under oppbygging og hvor det har vært investert tungt i 
skogsmaskiner og utstyr de senere år. Videre er det tilrettelagt med veger og lagerplasser på 
eiendommen for å få skogsdriften mest mulig rasjonell.  
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Som det fremgår av vedlagte reguleringskart for A1 vil skogseiendommen bli delt i to hvor 
rubbhall for tørking av ved, oppbevaring og reparasjon av med skogsmaskiner og lagerplass 
ligger på den ene siden av den nye vegen og skog og produksjonsarealet ligge på den andre 
siden.  

I tillegg vil vegen gjøre inngrep i utelagerplassen med store farer for setningsskade. 

Etablert veg som binder dette sammen går tvers over traseen i A1 og vil måtte erstattes slik at 
det gis tilkomst til skogen/rubbhall/lagerplasser mellom arealene.  

Den eneste måten å gjøre det på er ved å etablere bro eller undergang.  

Det er ikke mulig eller forsvarlig å kjøre med skogsmaskin på offentlig veg. Dette vil også 
medføre støyende kjøring inne i et boligområde. 

En bro eller undergang må være på plass når vegen er ferdig. En bro må kunne tåle min. 50t og 
ha en bredde på min 3,6m. Dekket må tåle tømmerbil og at man kan belte tunge 
anleggsmaskiner med stålbelter.  

Tapt opparbeidet utelagerområde må også erstattes. 

I hele byggeperioden som anslått til 3 år må det være tilkomst mellom teigene på hver sin side 
av vegen. 
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Det er også reetablert en skogsveg fra produksjonsområde for ved opp i skogen som er helt 
nødvendig for effektiv produksjon. Det samme gjelder produksjonsareal på samme side av 
vegen. 

Pr. i dag utgjør driften ca, ½ årsverk og har tilgang til ca. 40 000 m2 på egen eiendom, i tillegg til 
øvrig skog i området.  

Driften driver med utgangspunkt i en rubbhall med en stor uteplass som også brukes til annen 
inntektsgivende virksomhet når dette kan foretas uten å komme i konflikt med skogsdriften.  

Dette ved 

 Utleie av båtplasser i marina og i den forb blir rubbhallen benyttet som lager. 
 Leier ut lagerplass i Rubbhallen til vinter veidrift (brøyteutstyr og anna). 
 Fløysand Musikkpartner har lager av musikk/scenerigg utstyr. 
 Stillasutleige 
 Vedproduksjon 
 Utleige av maskiner og utstyr. 
 Entreprenørvirksomhet. 
 Lager for Meland Ved 

Inngrepet vil uten kostbare avbøtende tiltak medføre et stort erstatningskrav fra grunneier ved at 
han må legge ned sin virksomhet helt/delvis, taper investeringer i form av etablert Rubbhall, 
opparbeidet areal til utelager og veger mm, samt tap av areal til busslomme/holdeplass i forkant 
av bolig. 

IV. 

Annet 

Der rundkjøring vil bli lagt ved alternativ A1 er en dyp myr med krevende dreneringsutfordringer.  

I tillegg til det som er uttalt om nasjonale føringer om at minst mulig uberørt areal skal bygges 
ned, er det også føringer på at myrer i minst mulig grad skal berøres.  

Myren er på 5000 m2, inneholder kvikkleire og det vil være vanskelig å etablere noe på myren 
uten å masse utskifte hele myren og antagelig ytterligere randareal med de kostnader dette har.  

Det vises også til all infrastrukturen som ligger her som må flyttes. 

 
V. 

 
Dette er en foreløpig uttalelse pga grunneiers reisevirksomhet. Evt. frist for endelig merknad bes 
evt. opplyst. 
 
Det vises for øvrig til tidligere uttalelser som det legges til grunn er kjent. Om ikke ber jeg om å 
bli kontaktet. 
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Det tas som nevnt forbehold om å komme med ytterligere merknader og krav dersom 
planalternativ A1 blir valgt. 
 
Denne merknad sendes kun pr. e-post til post@alver.kommune.no 
 
 
Med vennlig hilsen 
Harris Advokatfirma AS 

Stig J. Harris 
Advokat (H) / Partner 
sjh@harris.no 
920 56 164 

 

 

mailto:post@alver.kommune.no


 

 

 
Statens vegvesen 
Postboks 43 
6861 Leikanger      Bergen, 04.06.18 
Att.: Eivind Kvarekvål     E-post kah@advokatfellesskapet.com 

 
Deres ref.: sak nr. 16/51017-19 

 
(Brev u/ vedlegg sendes også på e-post) 

 
 
 
 
 
 
VEDR:  FYLKESVEG 564 FLØKSAND - VIKEBØ – VARSEL OM OPPSTART AV 

REGULERINGSPLAN. 
 

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
 
Undertegnede er blitt kontaktet av Bjørnar Fløysand, adr. Vestbygdvegen 4, 5918 Frekhaug 
med anmodning om bistand i anledning oppstart av reguleringsplan for Fv. 564 Fløksand – 
Vikebø. Jeg viser her til Deres brev av 04.05.18 til Bjørnar Fløysand. Jeg viser også til 
utarbeidet silingsrapport for Fv. 564 Fløksand - Vikebø 
 
Bjørnar Fløysand er hjemmelshaver av eiendommen gnr. 5, bnr. 10 i Meland kommune. 
 
Eiendommen gnr. 5, bnr. 10 i Meland var 50-tallet en enhetlig landbrukseiendom hvor det ble 
drevet vanlig landbruksvirksomhet og skogsbruk. I 1959 ble eiendommen fysisk del da den 
nåværende fylkesveien ble etablert slik den ligger i dag. Ved et generasjonsskifte i 2010 ble 
hovedbruket fysisk del ved at det areal som ligger sør for fylkesveien mot sjøen ble overført 
til John Kåre Fløysand og den resterende del av hovedbruket ble i sin helhet liggende nord 
for fylkesveien. 
 
Jeg legger ved som dokumentasjon: 
 
 Godkjenning fra deling av eiendom gnr. 5, bnr. 10 datert 24.09.10  Bilag 1 
 
Forslaget til ny veitrasé fra Fløksand og nord-vest over, alternativ A1, vil på nytt dele gnr. 5, 
bnr. 10 i Meland kommune. 
 

2. KONSEKVENSER AV NY VEI FOR SKOGSDRIFT PÅ EIENDOMMEN 
 
Det som etter deling i 2010 var igjen av hovedbruket, var en ren skogbrukseiendom, 
klassifisert som skogmark av høg bonitet. Denne eiendommen er i dag en aktiv land-
brukseiendom med skogbruk som næringsgrunnlag. Rent konkret drives det vedproduksjon 
med uttak av tømmer fra egen skog samt kjøp av tømmer fra andre skogseiendommen i 
området. Næringsvirksomheten drives gjennom to enkeltmannsforetak, FMT Bjørnar 
Fløysand og Meland ved, Anders Fløysand. Anders Fløysand er sønn av Bjørnar Fløysand. 
 
Det er de siste årene gjort betydelige investeringer i tilknytning til næringsvirksomheten. 
I 2016 ble det godkjent oppføring av en lagerbygg (redskapshall – rubb-hall) for på 210 kvm.  

mailto:kah@advokatfellesskapet.com
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Jeg legger ved som dokumentasjon: 
 
 Godkjenning oppføring av redskaps hus på gnr. 5, bnr. 10 dat. 12.07.17 Bilag  2 
 Illustrasjon for plassering av  lagerbygget hentet fra Google-maps  Bilag  3 
 
Skogsdriften hadde hatt sin produksjonsplass på eiendommen langs Vestbygdvegen, men 
virksomheten hadde behov både for ny produksjonsplass, men kanskje først og fremst for 
oppstillingsplass og tørkeplass for ved. Det ble derfor nå søkt om etablering av en skogsvei 
for å ha adkomst til et nytt areal. Jeg legger ved som dokumentasjon: 
 
 Godkjenning for bygging av landbruksveg, gnr. 5/10  datert 19.12.16 Bilag  4 
 Ferdiggodkjenning av landbruksveg gnr. 5/10 datert 11.05.18  Bilag  5 
 
Eiendommen er nå tilrettelagt for produksjon av ved med to produksjonsplasser, lagerplass 
og oppstillingsplass samt vei mellom for bruk både av næringsmaskiner og ikke minst for at 
leveranser av tømmer med tømmerbil skal kunne ta seg frem, lesse og losse og samtidig ha 
areal til snuplass. Jeg legger ved som dokumentasjon: 
 
 Artikkel SkogsNorge pkt. 6.3 Tilrettelegging      Bilag  6 
 
Det fremgår her at ved motorveg klasse A og B må skogsvirke legges ved godkjent avkjørsel 
og virke må ikke legges til offentlig veg dersom annen trafikk ikke kan passerer, med mer. 
 
Jeg legger til grunn at reglene som gjelder for lessing og lossing av tømmer i forhold til 
plassering av tømmerbil ved offentlig vei, er kjent for Statens vegvesen. 
 
For å plassere veialternativ A1 slik dette er presentert i silingsrapporten og konsekvensene i 
forhold til næringsvirksomhet, legger jeg ved som illustrasjon: 
 
 Skisse som viser virksomheten på gnr. 5/10 i forhold til plassering A1 Bilag  7 
 
Ved å legge ny veitrasé slik som er dagens forslag A1, vil veien gå rett ved siden av det som 
over tid, har vært benyttet som produksjonsplass. For å ta seg opp til oppstillingsplass og 
videre opp til det som på skissen er betegnet som tørkeplass, må den nye Fv. 564 først 
krysses langs Vestbygdvegen. Detter krysser den nye skogsvegen Fv. 564 på nytt for å 
komme opp til tørkeplass for ved. 
 
Mellom produksjonsplassen og tørkeplassen vil det regelmessig bli behov for å flytte på 
produksjonsutstyr, store landbruksmaskiner og transportere ved, med bruk av tømmerbiler.  
 
Redskapshallen vil mot nord ha en avstand fra den nye veien slik skissene i dag viser, på ca. 
10 meter, målt i vanskelig terreng til ca. 7 meter, men det kan se ut som avstanden vil bli noe 
større, likevel lang mindre en 30 meter. 
 
Valg av A1 som ny veitrasé vil umuliggjøre fortsatt drift av denne skogeiendommen.  Jeg 
legger ved en del fotoillustrasjon som vier aktiviteten og hvor den nye Fv. 564 først krysser 
Vestbygdvegen ved den nedre produksjonsplassen og hvor den lengre oppe, krysser den 
nye skogsveien.  
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3. KONSEKVENSENE FOR VALG AV AVKJØRSEL FOR ALTERNATIV A1. 

 
Etter det jeg forstår, vil avkjørsel fra dagens veitrasé skje noen hundre meter forut for dagens 
avkjørsel til Brakstad og deretter gå over et areal mellom dagens fylkesvei til den fortsetter 
slik redegjort for ovenfor. Også dette arealet er en del av gnr. 5/10. 
 
Det har vært gjort forsøk på å grave i dette området med tanke på bruk i skogs produksjon. 
Hele området er leirmasse og svært ustabil masse. Områdets muligheter for trygg 
fundamentering er trolig av samme art som det man finner lenger nede og som er hele 
begrunnelsen for valg av ny veitrasé i det som betegnes som L1- området. 
 
Det fremstår som underlig at man velger en løsning som har de samme risikoene ved seg 
som den løsning man velger bort. 
 

4. VALG AV ALTERNATIV A2 SOM LØSNING. 
 
Fordelen med dette alternativ, er at man fortsetter ca. 150 meter forbi Brakstad-krysset før 
man begynner på ny veitrasé. Bruk av eksisterende vei, vil alltid være kostnadsbesparende. 
Også dette valget berører gnr. 5/10 ved at veistrekket må utvides.  
 
Dette vil likevel være betydelig enklere å akseptere og her kan tiltaket kombineres med 
støyskjermer som vil avhjelpe at veien nå kommer nærmere inn på selve boligdelen av 
eiendommen.  
 
 

5. KONKLUSJON. 
 
Valg av A1 eller A2 vil kun berøre den del av planen som omtales som delområde L1 da de 
ulike traséene møtes i delområde L2. 
 
Valg av alternativ A1, vil være en katastrofe for den næringsvirksomheten som befinner seg 
på eiendommen gnr. 5/10 i Meland kommune og hvor det de siste årene har vært foretatt 
betydelige investeringer. 
 
Slik jeg leser silingsrapporten, kan ikke det som her er redegjort for, ha vært kjent for Statens 
vegvesen da rapporten ble utarbeidet.  
 
Etter det jeg kan lese av rapporten, harmonerer alternativ A2 bedre med alternativene i 
delområde L2 og L3 enn hva A1 gjør slik at det absolutt er grunnlag for å se nærmere på 
dette alternativet, særlig når en ser på konsekvensene for en aktiv skogseiendom i området. 
 
Under henvisning til ovenstående, ber jeg om at de merknader som her er innlevert blir 
hensyntatt og at alternativ A2 blir valgt som veitrasé gjennom delområde L1. 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell-A. Helland 
advokat 
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Saksutgreiing:

Omsøkt tiltak.
18.juni 2010 er det komme inn søknad til kommunen frå Jon Kåre Fløysand om å få dele frå
ein parsell på 600m2 frå eigedommen gnr.5 bnr. l 0 F løksand i Meland kommune.
Parsellen skal nyttast som tillegg til eigedommen 5/167. Dette er ein bustadeigedom som ligg
i LNF  område.
Det er naudsynt  å  handsame delinga som ein dispensasjonssak i høve plan- og bygningslova
og jordlova.
Parsellen.
Parsellen er 600 m 2 oghovudsakeleg veg og tun som er opparbeidd av eigaren av 5/167. Han
er son til eigaren av landbrukseigedommen, og har difor fatt høve til d nytte cit areal han ikkje

Adress Telefon;
Postboks 79 56 17 10 00
5906  Frekhaug
Besøksadr. Havnevegen 43
postrnollak@meland.kommune.no

Teleraks: Bankkonto:
5617 1161 3632 07 00242

Heimeside;
www.meland.kommune.no
Kartinformasjon:
www.nordhordlandskart. no



eig. I gardskartet over gnr.5 bnr. IOer den omsokte parsellen k.Jassifisert som skogsmark av
høg bonitet, men sumstundes markert som grunnlendt, anna jorddekt fastmark.
Administrasjonen var på synfaring. Parsellen har inga verdi for hovudbruket som skogsareal
eller jordbruksareal slik den ligg i dag. Eigaren av bnr.167 var til stades og påviste kva areal
det var snakk om. Pamange matar m&tiltaket sjast som ein justering a grenser slik at
eigartilhuva vert i samsvar med den faktiske bruken og opparbeidinga av arealet.
lJruket.
Gnr.5 bnr.I0 er ein mindre landbrukseigedom. Totalt areal er 170da. Skogsarealet er 132da og
jordbruksarealet l 7da i folgje gardskartet frå NIJOS.
Eigedommen er i drift, og cigar har rusla opp areala og bygningen sidan ha overtok bruket.
Plangrunnlaget.
Omradet der eigedommane ligg er i arealdelen ti] kommuneplanen disponert ti! LNF-farem2l.
I arealdifferensieringsplanen (vedlegg til kommuneplanen) er eigedommen markert som U-
område med mindre gode landbruksareal. lag kulturlandskapsverdi og areal som det er bygd
på.
Fr&deling av den omsokte parsellen farer ikkje til endring i bruken av arealet, og det vert ikkje
endring i tilhova for veg, vatn og avlp.

I

Det er ingen naboar som skal varslast, då tiltaket berre vedkjem dei lo eigedommane som alt
er nemnt.

Vurdering:

Søknaden vert vurdert i hove til:
I.  Kommuneplanen sin arealdel.
2. Dispensasjon i høve plan- og bygningslova
3. Jordlova §§I og 12

L Kommune lanen sin arealdel.
I LNF-sona i kommuneplanen skal det til vanleg ikkje gjevast lave til arbeid og tiltak som
nemnd i lova sine $884 0g 93, eller frddeling til slike foremal.
Tiltaket som det er søkt om her gjeld frådeling  av  cit tilleggsareal til ein bustadtomt. Arealet
skal ikkje nyttast til tiltak slik som nemnd i lova. Arealet er alt teke i bruk til sitt føremål, og
spørsmålet gjeld å justere grensene i trå med dei faktiske tilhøva.
Det er ikkje stadbunden næring og tiltaket er såleis ikkje hoveleg innanfor LNF-omrade.

Det er såleis naudsynt med dispensasjon frå plan- og bygningslova. Dispensasjon kan gjevas
etter §19-2 i lova. Ved vurderinga skal del takast omsyn til orn tiltaket er i strid med føremålet
i lova. Ved vurderinga er det særleg omsynet til beise. miljø, tryggleik og tilgjenge som er
vesentleg.

Den omsokte parsellen er grunnlendt skogsmark. Den er alt teke i bruk av ny eigar og er ein
del av hans hageareal. Tilkomsten til huset hans ligg på denne parsellen.
Administrasjonen kan ikkje sjå at tiltaket er i strid med føremålet som lova skal møte. Ein kan
heller ikkje sjå at tiltaket vil påverke tilhøva for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge verken
negativi eller posi tivt.

Administrasjonen sin konklusjon er at ul frå omsynet som ligg bak arealplanen for kommunen
og føremålet med plan- og bygningslova, bør det omsokte frdelinga kunne godkjennast.

3. Jordlova l o 12.
Jordlova skal legge tilhøva til reite for at jordviddene i landet kan verte brukt på den mdten
som er mest gagnleg for samfiunnet og dei som har yrker sitt i landbruket.



$12 sett forbod mot deling av eigedommar som kan nyttast eller er nytta til jordbruk eller
skogbruk.
Samtykke til deling kan likevel gjevast dersom samfunnsinteresser av slor vekt taler for det,
eller delinga er forsvarleg utfrd avkasininga eigedommen kan gje. Ved vrderinga skal den
leggast vekt på drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket. omsynet ril godkjende
planar og til kulurlandskapet.

Del ligg ikkje føre samfunnsinteresser av stor vekt i den saka det her gjeld.
Med frådelinga vil heller ikkje redusere avkastninga bruket kan gje.
Fradelinga forer heller ikkje til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.
Det har heller ingen verknad på kullurlandskapet.
Tiltaket er i strid med gjeldande arealplan, men dette er drøfta ovanfor.

Erter ei samla vurdering i høve til jordlova§§ l og 12, finn administrasjonen at ein kan
godkjenne frådelinga av ein parsell på 600m2 slik det er søkt om.

Konklusjon:
Kommunen er innstilt på å gje dispensasjon.
Avdi tiltaket det er søkt om er i strid med gjeldande arealplan, og del såleis er naudsynt med
dispensasjon i høve plan og bygningslova, vert saka sendt på høyring til overordna mynde for
å høyre deira syn på tiltaket.

Saka vart sendt til overordna mynde den 21.07.20 l 0.
Ultaletida på 4 veker er utgatt og det er ikkje kome merknader i saka.

VEDTAK

" Meland kommune gjev samtykke til deling som omsølet etter § 12 i jordlova på gnr 5, bnr.
IO, på Fløksand.

Meland kommune gjev i medhald av plan- og bygningslova $ 19-2 dispensasjon som omsokt
frå kommuneplanen sin areaJdel.

Grunngjevinga går fram av saksutgreiinga og vurderinga ovanfor."

Vedaket  kan  paklagast enter Forvaltningslova 27, jf vedlagte skjema.

Kommunalavdeling for natur, næring og tekniske tenester

hr?
Bastesen

kommunalsjef

i. • 4«k,
Tore-Inge Bratteteig
Skogbrukssjef

Kopi til:
Bjørnar Fløysand
Fylkesmannen i Hordaland - Miljovernavdelinga
Hordaland fylkeskommunc - Kommunesamarbeid



v Meland kommune 2
Bjarnar Flays and

Vestbygdvegen 4
5918 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar.
var:16/917 - 16/14439

Saksbehandlar:

Merethe Tvedt
rnerethe.tvedt@me!and.!-..ornmuni:,.no

Dato:

12.07.2016

Godkjenning- Søknad om løyve til tiltak utan krav om ansvarsrett,

redskapshus/hall gbnr 5/10

Administrativt vedtak. Saknr: 243/2016

SAKSUTGREIING:

Saka gjeld:

Bjørnar Fløysand har med heimel i Plan- og bygningslova (pbl) § 20-4 søkt om løyve til tiltak utan krav om
ansvarsrett for oppføring av lagerbygg/hall i plast på gbnr 5/10 på Fløksand i Meland kommune.
lagerbygg/plasthallen blir søkt om å stå i 10 år.

Bygget har ei grunnflate på 210 m2 (10x21) og høgde p 6,5 meter.
Del vert vist til søknad med vedlegg journalført motteke 5.4.2016 og tilleggsdokumentasjon motteke
10.6.2016.

VURDERING:

Nabovarsling:

Søknaden er nabovarsla 31.3.2016, det er ikkje motteke merknader til varselet, og nabovarslinga vert rekna
som tilstrekkeleg etter Pbl5 21-3.

Det ligg føre erklæring frå eigar av gbnr 5/6 om løyve til  å  føra opp hallen inntil 2 meter  frå  felles grense.

Plan- o lov runnla :

G bnr 5/10 ligg i kommuneplanen sin arealdel {KPA) som LNFR- omrade, der det er tillate med stadbunden
næring (landbru ksdrift), jf foresegn 3.1 til KP A.

Fostadtesse
oomr,ottak@melandkommune.no
Ptb0ks 9,  5906  Frekhaug

Hesaksadr. Havnevegen41 A
5918 Frekhag

Konn kl
www meland kamrmuren0 Kon1a  103  1883?22
Teiefon  +a/96 17100U gr 951 549 770

Telefaks •47 S6 17 LO 01



Tiltaket er I samsvar med arealformålet og krev ikkje dispensasjon, då tiltaket gjeld alminneleg driftsbygning
i landbruket (skogbruk).

Plasserin av tiltaketo avstand til nabo rense:

Tiltaket skal plasserast og oppførast som vist på vedlagte situasjonskart og fasadeteikningar journalført
motteke 5.4.2016.

Det ligg føre erklæring frå gbnr  5/6  om løyve til plassering nærare nabogrense enn  4  meter, Tiltaket er med
dette i samsvar med føresegnen i Pbl 5 29.4 om plassering, høgde og avstandskrav.

Plant snin o uts'inad.

Det er søkt om løyve til oppføring av plasthall med størrelse opplyst til å vera 210m 1 (10x21)og
mønehøgde på 6,5 meter.

Plan- og bygningslova§§ 29·1 og 29-2 stiller følgjande, generelle krav til utforming og visuelle kvalitetar ved
byggetiltak:

"29-1. Uforming ov tiltak

Ethvert tiltok etter kapittel 20 skol prosjekteres og utføres slik ot det /dr en god arkitektonisk
utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov,

5 29-2. Visuelle kvaliteter

E hvert tiltok etter kapittel 20 skol prosjekteres og utføres slik at det etter kommunen5 ,;kjønn
innehar gode visuelle kvaliteter både  i  seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og
naturlige omgivelser og plassering."

Også  den generelle formå Isføresegna i pbl. § 1-1  framheld målsettinga om rresteti;;k utforming av
omgivelsene» ag forarbeida til denne foresegna papeiker at «[d]et er av stor betydning at bide den enkelte
bygning, bo- og bymiljøer og selve steds- og landskapsutformingen er preget av en ambisjon om  å skope
eller behalde noe som er vakkert  - iseg selv og i sammenheng med omgivelsene», jf. Ot.prp. nr. 32  (2007-
2008) s. 172.

Etter praksis i Meland kommune vert plasthall ikkje vurdert å tilfredstille dei estetiske krava i plan- og
bygningslova for permante byggverk. Tiltakshavar bler orientert om dette  i  skriv datert 19.4.2016 og i
lilleggsdokumentasjon journalført motteke 10.6.2016 skjer tiltakshavar om at bygget skal stå i 10 år. I
dette høvet rinn kommunen at det er grunnlag for å godkjenne midlertidig løyve for oppføring av tiltaket  i
ein periode på 10 år.

VEDTAK:

«Meland kommune gjev i medhald av Plan- og bygningslova (pbl) 5 20-4 bokstav b liyve til
oppføring av redskapshus/ hall på 221 m2 på gbnr 5/10, jf søknad journalført motteke 5.4.2016 og
10.6.2016 for ein periode p? 10 5r fr3 loyve er gitt

5de 2

16/917 8



Tiltaket skal utførast i samsvar med vedlagt situasjonskart og fasadeteikningar journalfgrt motteke
5.4.2016. Tiltaket skal utførast  i  samsvar med vilkår gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova
så framt det ikkje  er  gjeve unntak.

Opplysningar i søknaden om bygning, areal og tiltakshavar vert registrert i matrikkelen, jf
Matrikkellova. Matrikkelen er det offisielle registeret for fast eigedom, bygningar, bustader og
adresse.

Dersor tiltaket ikkje er sett  i  gong seinast 3 ir etter at loyve er gjeve, fell loyvet bort. Det same
gjeld dersom Lil taket blir innstilt i lengre tid enn to år, jf pbl. 5 21-9».

Saka er handsama og avgjort administrativt  i  medhald av delegert mynde, jf. kommunelova§ 23 nr 4 og
gjeldande delegasjonsreglement.

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl) Vedtaket kan klagast på til
Fylkesmannen i Hordaland, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det
er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det
ga fram kva det vert klaga p3 i vedtaket, og kva endringar ein onskjer. Klagen skal grunngjevast. Fretak
som har ftt avslag på søknad om ansvarsrett har særskill rett ti! å klage OVN dette vedtaket. Før det kan
reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta
fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Gebyr for saks handsa m inga vert el tersendt. Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastselt ved forskrift.
Det er ikkje hive til 3 klage over ei forskrift, jf forvaltningslova 55 3, 28 0g 40. Det kan difor ikkje klagast
over at det vert kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet
gebyret er rekna ut i frå Klage skal vere grunngjeven.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Merethe Tvedt
byggje sakskonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - oppføring av redskapshus/hall GBNR 5/10
Situasjonskart
Tillegg til søknad om oppføring av redskapsbygg/hall

Sode 3

16/917-8
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v Meland kommune

Bjørnar Fløys;md
Vestbygdvegen 4

5918 FREKHAUG

ReferanSC'r:

Dykkar:
Vir: 16/2674 - 16/23888

Saksbehandlar;

Marius Flemrr.t:!n Knudsen

mari us. knud sen @meland.kon Im une .no

Dato:

19.12.2016

Godkjenning av søknad om bygging av landbruksveg Litlåsvegen
Gbnr. 5/10 Floksand

Admiuistrati,-·t vedtak. Saknr: 434/2016

Saksutgreiing:

Bjarar Flaysand sakjer i søknad dagsdl 02.11.2016 om løyve til  å  byggie ein landbruksveg pa
Gbnr. 5/10 på Fløk sand. Det vert skt om abyggje ein landbruksveg i vegklassc4 på ca. 70 meter
med mellom rcdskapshus og torkeplass for ved Vegen vil nyttas som tilkomsl til skogteigen. Vegen
er tenkt nytta 100 % i skogbruksformal. Vegen har eit dekningsområde på 11,6 daa met.l eit staande
volum på om lag l 00 mJ hogstmoden skog, byggjekostnad er kalkulert Lil 25.000 kr.

Eigedommen har 135,4 daa skog, 4, l daa innmarksheite og I2,8 daa anna meal. Søkjar ,nskjer å
nytta vegen i samband med uttak av skog og i samhand med vedproduksjon. Sokjar driv med
vedproduksjon og har anlagt ein tørkeplass for ved. Vegen vil kn:i,1L denne saman red redskapshus
og 'vil gjere at det ikkje er trong for å keyre på offentleg i samband med produksjon av ved. Vidare
vil skjar nytta vegen for  å raenklare og betre tilkomst til skogteigen.

Vurdering:

Ein landbruksveg er veg for landbruksformål eller kor landbruksformål utgjer hovudfonnålet med
vegen jr. § I i forskrift om planlegging og godkjenninga v vegart il landbruksformål
(landbru.ksvegforskri:fta). For den omsokte vegen utg_jer landbruk.sfonnåld aU planlagd bruk av
vegen.

Den omsokte vegen vil vere eit viktig tiltak for  å  kunne La ut skogen i området på ein eflektiv,
økonomisk og skånsam måte. For  å  sikra gode okonomiske villkar i skogbruket er vegar ein viktig

Pastadresse Kanta kt
pct mttak@eland kormann wsere,mneiand korm.ne no Kanto14131833722
Postboks 79, 596 Frekhag elefon 1475617100 Orgar, 951 549 17U
Besksadr: Havneveen 41A telefaks  475517  1u01
5918 rekhaug



offentleg veg. Bade ved uttak av skog. men ogsi ved forynging og framtidig skjatsel av skogen vil
vcgcn vere cit bidrag til betre akonomi, mindre tidsbruk og lettare tilkomst.

Vedtak

«Meland kommune gjev lryve til bygging av skogsvegen Litlasvegen pa gbnr. 5/10 Flaksand.
Landbruksvegen skal byggast i vegklasse 4, i lengde ca. 70 meter og alt somn nyanlegg-

Byggjek,yvel er gjeve på fylgjande vilkår:
1.Vegen skal hyggjast i samsvar med Normaler "ror lundbruksveier med leknishe relningsliajer for
vegklasse 4 fastsett av Landbruks- og matdepartementet.
2. Under arbeidet må ein vera merksam pd funnkonstruksjonar som kan knytte seg til
kulurmninne/fomminne og rapportera dette til kommunen eller Hordaland Fylkeskommune,

kulturavdelinga, jf. Lov om kaulturminner$ 8,2 ledd.
3. Tidsfrist for gjennomføring vert sett til 31.12.2019.
4. Når vegnnleggct er ferdig skal kommunen ha skriftleg melding om dette og kommunen skal
godkjenne arbeidet.

Bakgrunn for vedtaket går fram av saksutgreiing og vurdering. Vedtaket har heimel i §§ 3-3 og 3-4 i
forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål.>)

Mynde
Saka er handsama og avgjort administrativti medhald av delegert mynde, jf. kommnunelova$23 nr
4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage
Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane  i  lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast
på til kommunen,jf. fvl. §§ 2836. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er
nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen
skal del gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal
grunngjevast.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Marius Hemmen Knudsen
skog- og miljøkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difar ingen signatur.

Vedlegg:
kart

Sile 3

16/2674-5
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Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett
eHor plan• og bygn,ngslolla {?hi) § 20-4 og SAK  lilp_ J

[I
Blir del ski om dispensasjn tr plan- og bygngslcva, iorsift eller arealplan?

Er del behov !or e/samtykke/ullale Ir anna myndigheit?

_J Ja

[
(Jew
[7e

Dersom ;a. er ikkje vilkåra cpplylle ro,J veker saksbehcmdhng. II. pbl § 21-7 uedje ledd

Nabova1Sllng. r.pI 21 ·3, skal vare gjennomfore for Sl?knaden bhr send! !il korr,muon. (Blankett 515, 5155, 5156).

Lgg det fore marknader frå naboar elle, gjenbuarar? n Ja Lw
Dec-som nei pA all' spørsmåla over, er lyve sjli riå som gitt tre veker eller at fullstendig saknad er motleken i lømmunen

Opplysnirl!,!lr gi!I I "1knaden eUer vedlegg d sknaden vil bli rcgi,;:rerle, rnatnkkP..lP-n

Soknaden gjeld
c.-,. Bnr r....-e,,,

Elgwom/ ..
' le'byggjøt..!ld .,.,,..,...

'; I •  (. c  I', .. , ' ' ' '

kKrune

'  Es

Tiltake-t ai art

Uindr lillEk Ill ti.. '110...;,,,T,,r,t,l§ 20-'I Dg SA:< kap J

T,b{gg.: SO m' D Fr,111•ggjar.æbygning(ikkj;;e bo..:sladfor'nål)s: ?:l m-' D Skilt/reklama (SAK10 § J.I d/

L DriMW/Qn1ng 1 landbl\JkGf med samla bru'ks areal (BHA) r:iindre enn 1000m2jf. pbl § 20-4 boKslav b)og SAK10 § 3-2

Mellambels bygnlnglkonstruksjon,anlegg (so.-n Ikkje skal plassere sl lor lengre lids rom enn2.lir)

Bfuksendr1ng  frå bfte,ggsdel til h0111Jdd':II eller  mvand! (nnanlor ein brukseining

Riving av tiltak som neITlflt I SAK1n § 3-1

pprettng/endring
;iv malrikkeleining

A:--na:

P!anlagt bruk/Tormål

Planslalus

ArQtdi5ponering
, Se1kr;,:GIm i;iokl.Jndepla(>

-L Arealdel aY kommuneplan
my

[ 1Grun-
L'-.-J c· cdom

I B•IIXfll'

 Anleggs-
ei edom

Areal

Graclev
utn)rtling

Plaullring

Planering
BV liftakel

Avsi.and

D Feslagl\Jnn
CM!' 10 år D Arealoverforing

/- ..

Na pA plan

BYh u«.llil•r.m!k- IUAl'l)'II
I.,

M11"1Sle avstaru:1lii nabogrense

Minsteovsland til ana bygning

Minste  il\l6taf1d liimltbn av veg

CJReguleringsplan

S.,.,,BYI\

;:; 2.
f:

Wsnerekring av grad aw utny1tr3 Rettlellng let pd ¥08ra Eller ntakt karmuner

Kan høgspent kraftlinje vere i krfhkt med Ultakel?

Dersom }a, må avklaing med aktuell rettshavar ver.:, dokumenlert

l<an vass- og avlq:is,sleldningar vera i  k ntlik1 med tiltaket?

OerliOm ja, må avklaring med aktuell rettshavar vere dokaumntert

81ankwn 5153 Nynorllk CUlglft•• Oiretlolntl lor by9gkYIIUMI 01.·:;1.2016

D Ulbyggingsplan

[xjNei

Sum Ell-VI e
Z e

Dette s:kalvisaGt på &iluaplanen

Tr tare

Vedlegg a
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Side-111"2



Krav ID byggjegrunn (pbl § 28-1)

Flaum
{TEK 0 5 7-2

Skred
rEJ(10§ 7-:Jj

Andre natur-
og miljøftlrhold
(pbl§28-1)

Sb!  byo.JVPrkql pi-ra,,1 , Qa,rur ...n o..-,,"'1<,'

,X e [_7a» Vødls!IL]nr,

9:sJ t,,,w,e,1,etl=a.S&l!r.,,:T ;,..,,,i.Ut, o,r-r.\dl'?

Nei :]Ja
Lg de4 fore vesereg » grpe set fgigr ax rala- 0g rr Afr elf?

L,- Nei LJJa Dersom [.i.,bl!&k.r1v kompenserande liitak, vedlegg

Tilkny'ling  Iii Yll!il Otilleidning11nett

Tilkomsl
,·eg lova
§§ 40-43
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v Meland kommune

Bjørnar Fløysand
Vest bygdvegen 4
5918 FREKHAUG

Referanser.

Dykkar:
Var. 16/2674 18/10301

Saksbehandlar:
Mariu f-lemmen Knt1dsen
ma rius. knudsen @rn eland. kom mu ne. no

Dato:

11.05.2018

Ferdiggodkjenning av landbruksveg Litlåsvegen Gbnr. 5/10
Floksand

Meland kommune v/ skog- og miljkonsulent gjennomforte synfaring av landbruksvegen Litlåsvegen
11.05.2018 saman med grunneigar Bjørnar Fløysand.

Bjørnar Fløysan fekk i administrativt vedtak saknr. 434/2016 løyve til bygging av om lag 70 meter
skogbilvveg i vegklasse 4 på eigedorn gbnr. 5/10. Meland kommune skal godkjenne ferdistilling av vegen,

og det var difor gjennomført synfaring. Vegen er bygd i samsvar med normaler for landbruksvegar for
vegklasse 4. Vegen har god bredde, stigning og kurvatur. Det mangler om lag 4-5 meter grø på eit punkt
for å sikra at overflatevatn vert leda vekk Vegen skal få eit siste lag med grus for å få eit godt slitelag. Dette

skal gjerast i løpet av somaren 2018

Meland kommune ferdiggodkjenner landbruksvegen Litlsvegen på vilkår av om at vegen grusast ferdig og

grøfta vert ferdigstilt.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Marius Flemmen Knudsen
skog og miljøkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og hor difor ingen signatur.

Vedlegg:
Bygging av skogsvegar· resultatkontroll Gbnr. 5-10

Mottakere:
Bjørnar Fløysand Vestbygdvegen 4 5918 FREKHAUG

Postadesse
postrnottake nelend.kornure.n
Postbak; 19, 5906 Frekh3Jg
Hesaksair. Havnevejye1A
5918 Frekhaug

Kontil  kt
wwe.eland.lo nmngne.n
Telf'fu +47 56 17 1000
Telelaks «47 56 17 10 01

<et 1523 98 36413
Og e 951 549 770
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Krav til velteplass

Kan dere fortelle meg hva kravene på velteplass for frernkjoring
med lastbærer er, og rigg plass?

Spurt av: Odd Erik

Kategori: Driftsteknik«

Dato:11/0 .l/  2012

Svar:
Vr kjenner ikke til at det finnes noen spesielle krav til velteplass
for lassbarer.

Generelt gjelder:
Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. LD  1997.

Velteplassene planeres så de blir tilstrekkelig jevne og om
mulig med svak helling mot vegen. Stubber og oppstikkende
steiner avplaneres så mye at et vanlig underlag for tømmer vil
heve seg over ujevnhetene. Velteplassen må anlegges slik at
tommeret enkelt kan nås med vanlig tømn1erkran.

Kraftledninger
Ledningseier (el-verk) skal kontaktes nar avstand fra høyspent
luftspenn er mindre enn 30 meter. For ledninger med
driftsspenninger opp til 72,5 kV er minste avstand for kran eller



deler av den, 6 m.

Kontrakt og leveringsbestemmelser for sagtømmer og
massevirke av bartre.

6.3 Tillegging

6.3.1Virke skal ligge pa gode underlag av samme sortiment
som ellers I velta. Virke til flere kjøpere kan ikke legges i samme
velte.

6.3.2 Virke levert bi/veg

Ved framlegging til offentlig veg skal levrandør påse at
vegmyndighetenes bestemmelser følges. De viktigste krav er:
a. Ved motorveger klasse A og B må skogsvirke legges ved
godkjent av avkjrsel
b. Virke må ikke legges til offentlig veg dersom annen trafikk
ikke kan passere bil som laster.

Ved offentlig veger skal virket ikke plasseres slik at det
nedsetter den frie sikt ivegkryss eller langs vegen. Virket må
heller ikke plasseres på steder hvor det kan være fare for at det
ruller, faller eller glir ned i vegen eller veggrøften.

Virke må ikke plasseres nærmere vegkanten enn 3 rn, og ikke i
noe tilfelle plasseres i vegskjringer eller fyllinger. Vegsjefen
kan dog ved mindre trafikkerte veger gi tillatelse til at virke
plasseres nærmere enn 3 meter.

c. Ved private veger kan virke legges på underlag over veggrøft,
dog slik at vannet har fritt Løp, og at virke ikke utsettes for
nedising.

6.3.3 Andre bestemme/ser
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Utbedring av Fylkesvei 564
også kalt Rosslandsvegen

Fløksand – Vikebø.
Alternative

prosjekt planer på Fløksand (Smugleitet) A1 og A2
Møte i Alver kommune

Utval for areal, plan og miljø.

• Møtet ble streametsom PC møte i uke 46. Man finner video møtet ved å velge ”Utvalg
for areal, plan og miljø. Sak nr. 149/20” Alver kommune.

• Møtets hensikt var å avstemme om plan alternativ A2 som var framlagt av Statens
vegvesen ved Sjefsingeniør Ingar Hals, skulle sendes ut på høring.

• Sjefsingeniør Ingar Hals redegjorde greit hvorfor alternativ plan A2 var valgt. Dette ble
begrunnet med at inngrep i privat eiendom ble mindre enn alternativet A1. Og
hyttebebyggelse hadde en avstand hvor støyskjerming ikke ville bli påkrevd. Inngrep i
jordbruksarealer ville bli minimalt. Han nevnte også at der ville bli støpt en
forstøtningsmur mot slåttemarken på eiendommen 305/203 Torill og Ørjan Jacobsen.

• Videre redegjorde I. Hals også hvorfor alternativet A1 ville utgjøre et dårligere alternativ
da større inngripen i privat eiendom måtte bli gjort. Her er også en høydeforskjell
mellom Rosslandsveien, Vestbygdveien og opp gjennom Storåsen som ville overstige en
stigning på 9 grader og som ikke ville bli akseptert.

• Ingen informasjon om infrastruktur i traséen A1 ble nevnt.
• Møtet tok raskt en annen vending og endte opp med at Utval for areal, plan og miljø

enstemmig valgte å be I. Hals også å utarbeide en plan for alternativet A1. På forespørsel
fra utvalget bekreftet Statens vegvesen ved I. Hals at det ville bli både forsinkelse og mer
kostnader som han ikke kunne redegjøre for der og da.

• Møtet ble avsluttet uten debatt, men med en oppfordring om at grunneiere måtte
komme med innspill.

Hva skjedde egentlig på planmøtet?

• Undertegnede som tidligere har satt i Meland kommunestyre er vel kjent med
arbeidsmengden som frivillige representanter påtar seg. Man skal ofte ta stilling til
avgjørelser man personlig ikke har forutsetning eller kunnskap om, og må forholde seg til
utenforstående ekspertise som normal er.
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• Slik undertegnede oppfatter streamingmøte ble det gjennomført uten debatt og
motforestillinger. Det ble også anmodet om innspill fra grunneiere. Dette må
nødvendigvis fortelle undertegnede at representantene ikke hadde kunnskap om, og
forståelse av hva alternativene A1 og A2 egentlig involverer. Utval for areal, plan og miljø
kan neppe ha hatt tilgang på innspill tidligere sendt Statens vegvesen på oppfordring
etter allmannamøte på Meland rådhus 24. Mai 2018, samt tidligere brevveksling.

• Her finnes tre dokumentsamlinger, en kort versjon, som er et sammendrag på 11 sider
og en langversjon på 87 A4 sider.

• Bjørnar Fløysand, eier av eiendommene 305/10 og 305/167 har også sendt på
oppfordring et dokument på 30 sider som bekrefter godkjente løyver etc. Problemet
med de fleste av disse innspillene er at de er registrert på dato og ikke registrert i
henhold til lokalitet.

• Det sier seg selv at dette kan virke forvirrende for politiske representanter og andre som
ikke er lokalkjent. Her må man holde seg fast i kartet samtidig som man leser innspill.
Det går både i personnavn og stedsnavn som er ukjent for de fleste, og det er lett å bare
kaste ballen videre til dem som blir direkte berørt og håpe at ekspertisen løser flokene til
det beste for alle involverte. Som møteleder utrykker så har hun knapt vært på
Holsenøy. En annen representant vil prioritere hytter, underforstått på bekostning av
lokale fastboende. Dette er noe en bør legge seg på minne til neste valg. En tredje stiller
spørsmål om forsinkelser og kostnader som begge ble bekreftet avStatens vegvesen ved
I. Hals.

• Sist og ikke minst understreker møteleder at dette ikke er et valg mellom alternativene
A1 og A2, men kun om A1 skal tilbake på planbordet. Det er betenkelig at
representantene i Utval for areal, plan og miljø ser bort fra ekspertisen sin anbefaling i
jakten på et annet alternativ, koste hva det koste vil.

Hva skjer videre?

• Utval for areal, plan og miljø skal ha et nytt møte 10. Mars 2021 hvor det forventes at
saken igjen vil bli belyst. Vi på Smugleite har så langt ikke kommentert alternativene for
hvor veitrase blir bygget utover det som ble sent inn på oppfordring i 2018.
Undertegnede har heller ikke mottatt noe informasjon eller plantegninger fra kommune
eller Statens vegvesen i ettertid og har forstått det slik at alternativ A2 var valgt.

• Når nå A1 skal tilbake på planbordet er tiden igjen inne for å opplyse hvorfor plan A1
ikke er et alternativ for oss som er grunneiere på Smugleitet og som vil bli negativt
påvirket av nedslagsfeltet for A1.
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• Undertegnedes innspill etter allmannamøte i 2018 som går i detalj er i sin helhet referert
og nummerert som side 34 og 35 i registreringen innsendt til Statens vegvesen og gir
ytterlige detaljer.

• Bjørnar Fløysand sine kommentarer og dokumentasjon utgjør sidene 43 til og med 72
som også inkluderer bilder og kart. Disse siste to innspill er heftet ved som vedlegg.

Hvorfor anser vi på Smugleitet alternativet A1 som
uaktuelt.

• Når ekspropriasjons-spøkelset banker på døren er det vel slik med oss nordmenn at vi er
oss selv nærmest og dytter helst problemet over på naboen.

• Se opprop publisert i NH den 3. Oktober på side 5.

• Hvilken gårdsdrift og tapte skatteinntekter dette medfører for Alver kommune skal
undertegnede overlate til andre og vurdere. Men er det slik at opprop i media er en
nødvendighet for å styre en sak gjennom kommunestyret er vi på tvilsomme veier.
Undertegnede har tiltro til at politikerne og ekspertisen trekker de riktige beslutninger
på saklig grunnlag uten at lobbyvirksomhet og avstemning på bakrommet skulle være
nødvendig. Tiden er vel nå inne for at også andre en vi på Smugleitet skal avse
nødvendig eiendom for å fullføre veiprosjektet som nå har vært på planen siden 2014.

• Heimegården hvor Bjørnar Fløysand vokste opp ble delt i to tilbake på 60-tallet når
Brakstadveien ble forlenget mot Rossland. I nyere tid rundt 1981 når Rosslandsveien ble
et faktum, ble min eiendom 305/101 nå Vestbygdvegen 11 også delt i to hvorav arealet i
sin helhet nødvendig for Rosslandsveien ble tatt fra min eiendom og en del av min
eiendom ble også liggende vest for Rosslandsveien. Anleggsfasen var ikke helt enkel da
myren hvor veien ble lagt var hovedsakelig sørpe, vann og kvikkleire. Maskinene hadde
ikke store nok ausekar og bilene kjørte bort halvfull av sørpe og vann. Løsningen var å
bare dumpe masser rett i myren og veien ble til som man gikk.

• Etter som årene har gått, har undertegnede laget en tilkomstvei inne i min hage øst for
Rosslandsveien som gir tilgang til oppstillingsplass for firmaet OK. Charter AS. som eies
og drives av junior.

• Jeg har for år tilbake laget en populært kalt “ytre ringvei” for at junior skulle få tilgang til
oppstillingsplass. Dette var en utfordring i seg selv. Jeg har tidvis brukt en 8 tonn og 12
tonn maskin for a masse utskifte, men fant stort sett bare blåleire som raskt ble flytende.
Jeg har derfor lagt stein på blåleire og fylt opp tresifrede lass med fyllmasse for å komme
over grunnvannet som tidvis ligger helt opp i dagen. Videre har vi plantet et stort antall
Tujabusker langs jordvollen som ble lagt opp langs Rosslandsvegen. Dette for å begrense
støy og innsyn til oppstillingsplassen og hagen.
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• Vår gamle kommunesjef i Meland Hr. Bjorndal uttrykte den gang; ”Graver du mer i myra 
di Kristiansen, så seiler garasjen din en vakker dag uti”. 

  

• Her er oversikt over myren på Smugleitet som flyter under g/s sti inn på min eiendom 
hvor jeg har fylt tre sifrert lass med fyllmasse for å komme over grunnvannstand. 

•  

 
• Myren (skravert i blått) går sammenhengene fra Bjørnar Fløysand sin eiendom og under 

Fløksandveien på Smugleitet. Skade er en spådom som i disse dager kan observeres. 
Årsaken til skadene på min garasje i dag er senere anlagt g/s vei hvor det ble lagt grøft, 
drenering samt avløp og hovedvannledning langs Fløksandveien i utsprengt dyp grøft 
videre mot Sørestøa på Fløksand og Vikebø. Areal til dette ble utskilt også fra min 
eiendom.  

• Ok. Charter AS som er avhengig av tilførselsvei og oppstillingsplass som tidligere nevnt 
har i dag 4 gravemaskiner, to lastebiler, borerigg og annet entreprenørrekvisita parkert på 
plassen. når maskinene ikke er rundt på jobb. Firmaet har fire årsverk ansatt, hvor av to 
på hel stilling, en på halv stilling og en fjerde person med arbeidskontrakt på timebasis. 
Firma og ansatte skatter alle til Alver kommune. Framtiden indikerer at her kan det bli 
flere ansatte da maskinparken ikke er fullt utnyttet. Blir tilførselsveien og 
oppstillingsplassen avsperret vil dette påføre uante kostnader. Videre er det plantet en 
tujahekk for å begrense innsyn og støy. 
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Bilder fra eiendommen til Bjørnar Fløysand 
 

•  
 
Oppstillingsplass og rubbhall, der han lagrer maskiner og tørr ved samt leier ut areal. 
 

 
 

 
• Det er også laget en skogsbilvei (godkjent) for å kunne utnytte tilhørende areal samt 

unngå å kjøre i hovedvei. Denne vil han miste hvis A1 blir valgt. Kommentaren fra Statens 
Vegvesen under befaring var at det ikke lot seg gjøre å lage bru eller undergang for 
kjøring med anleggsmaskiner, ei heller krysse eventuelt ny vei. Se også innspill sendt  i 
2018. 
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•  
 

• Bjørnar Fløysand har investert betydelige beløp i maskiner og driver ved produksjon i stor 
skala på oppsiden av myren ved Vestbygdvegen og har i dag et årsverk på driften som 
skatter også til Alver. Fløysand flagger også muligheten for å ta inn kandidater på 
arbeidstrening om ikke driften må opphøre. Alternativet A1 vil legge hindringer på 
produksjonsplass, godkjent vei, tørkeplass og adkomst til rubb hall. Se her godkjent 
dokumentasjon og bilder samlet 30 sider i seperat vedlegg.. 

• Han har også planert områder for oppstillingsplass av maskiner samt tørke og 
lagringsareal i forbindelse med vedproduksjon. 
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• Infrastruktur i plan området A1

• OK Charter AS var innleid med flere maskiner på prosjektet ”Gang og sykkelvei fra Holme
til Fløksand”. Hovedvannledningen samt fiber ble videreført fra Holme og nordover i
gang- og sykkelveien helt fram til kum og over på/avkjørsel til Fløksand kai.

• Ved Frank Mohn AS på Hjertås ble høyspentkabel også lagt videre i grøften nordover. I
tillegg til gang- og sykkelvei hvor det også ble utvidet for bussholdeplass, arealet ble også
denne gang fradelt min eiendom. Hoved vannrør går til kum nord for avkjørsel til
Fløksand kai og tilbake over Fløksand veien i dyp utsprengt grøft syd og vest for
Fløksandveien på min eiendom i kjøreretning kaien.

• Hovedvannledningen går også fra kum og under Rosslandsveien til kum ved nordgående
bussholdeplass og videre opp på nordsiden av gang- og sykkelvei på Smugleitet hvor den
svinger syd østover mot Brakstad.

• Der er også lagt ned en drenerings kum i myren nord for veien over Smugleitet hvor
Bjørnar Fløysand er eier og hvor dreneringsrør ligger videre under Rosslandsvegen inn i
vanngrøften mot Sørestøa.

• Høyspentkabel til Frank Mohn AS (Alfa Laval) og fiber går også under Rosslandsvegen i
på/av kjøringen til Fløksand kai og videre på nordsiden av gang- og sykkelvei i myren hos
Bjørnar Fløysand, nord forbi veien på Smugleitet til fibersentral og trafo ved
Vestbygdvegen som supplerer hele Fløksand med lavspent og hvor Frank Mohn (Alfa
Laval) sin høyspent også er koblet opp.

• Trafoen er forsynt via høyspent luftlinje som ligger i trasèen A1 over Bjørnar Fløysand sin
eiendom og produksjonsareal og videre opp over Storåsen.

• Sist og ikke minst er det lagt ned avløp for kloakk fra buss-stoppet på Vestbygdvegen,
videre langs nordsiden av veien i myra over Smugleitet. Her er også lagt klare
stikkledninger under gang og sykkelsti på Smugleitet hvor eiendommene Vestbygdvegen
11, 15,19,23 og 25 er tenkt koblet på. Kloakkavløp går også under Rosslandsveien og i
vanngrøften og videre mot Sørestøa.

• Skal myra masseutskiftes og infrastruktur flyttes på, er vi tilbake hvor Kommunesjefen
Bjørndal uttrykte; ”Graver du mer i myra, seiler hele garasjen din uti” Se vedlagte foto.
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305/101 1

2

• Høyspent indikert med rød. Lys grønn drenering. Blå hovedvassledning. Grønn
avløp/kloakk. Brunrød fiber. Alt dette ligger i grunnen og er i bruk. Avløp ligger klart med
stikkrør og venter på pumpestasjon i Sørestøa. Lavspenning, fiber, fast telefon samt
veilys går også i luftkabel.
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• Hvordan vil en veitrase eller rundkjøring i plan felte A1
påvirke beboere og eiendommer i Smugleitet?

• Undertegnede har ikke sett skisser eller planer for veitrase eller rundkjøringer for noen
av alternativene, men forstår det slik at ved rundkjøring er målsettingen å legge alle
på/avkjøring inn i rundkjøring for å oppnå en smidig trafikkavvikling. For å oppnå dette
blir avkjørsel til eiendommene Fløksandveien 1 og 3 berørt. Videre også Vestbygdvegen
11 og 4. Høydeforskjell mellom Rosslandsveien og Vestbygdvegen og videre i skjæring
gjennom Storåsen vil bli dominerende og eiendommen Vestbygdvegen 15 med flere vil
se inn i en trafikkmaskin. Deler av min hage og tilførselsvei med begrenset innsyn og
støyvern til oppstillingsplass vil bli ødelagt. Man må også forventes at myren som går fra
Bjørnar Fløysand sin eiendom øst for nordgående buss stopp, og som er
sammenhengende med min eiendom vil synke og min garasje ta ytterligere skade da det
vil oppstå setning i hele myra som flyter stedvis på kvikkleire.

Setningsskader på min garasje.
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Setningsskader på min garasje og mur.

• Bjørnar Fløysand sin vedproduksjon blir ødelagt både med adkomst til godkjent rubbhall
og oppstillingsplass for maskiner hvor adkomstvei blir delt av veitrasè. Sist og ikke minst
må all infrastruktur graves opp og legges om.

• I anleggsfasen vil det bli store restriksjoner på trafikkflyten fra/til Brakstad, Fløksand i
begge retninger, mindre på Rosslandsvegen der en kjørefil kan opprettholdes. Like ens
vil tre av fire buss stopp måtte flyttes. Hvorav to i Vestbygdvegen vil ligge tett opp mot
veitrasé og nordgående på Rosslandsveien som vil ligge i en eventuell rundkjøring.

• Hele prosjektet A1 kan man uten å være fagperson se at vi her kan ha for oss en
ukontrollerbar budsjettsprekk da alt arbeid her vil skje i en myr, noe Alver kommune ikke
har økonomi til. Antar Frank Mohn (Alfa Laval) også må orienteres om man får nedetid
på høyspent, mens vi andre eventuelt vil måtte slite med fiber, vann og avløp om myren
siger.

• Les innlegget i NH 6. Februar-2021 side 6 med tittelen ”Dette er alvorlig. Behandla nok
en kostnads sprekk” Politikerne ber om ei gransking av retningslinjene for
investeringsprosjekt.
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• Hvorfor vi på Smugleitet er i mot alt A1 og mener at A2 er
den beste løsningen.

• Vi rører ikke infrastrukturen som ligger under avkjøringen til Fløksand kai.
• Vi rører heller ikke avkjøringen til Fløksand kai og eiendommene vest for

Rosslandsvegen.
• Like nord for avkjøringen til Fløksand kai, trekker vi en kjørefil og nordgående buss stopp

øst ut i myren og fortsetter nordover. Bjørnar Fløysand er positiv til å utvide
Rosslandsveien med en kjørefil samt g/s vei over dennes eiendom.

• Brakstad krysset ligger som det gjør i dag med små justeringer.
• Buss-stopp ligger også som de gjør i dag hvor Smugleitet er et naturlig samlingspunkt for

skoleelever og andre som er avhengig av buss på Brakstad, Smugleitet og Fløksand.
• Bjørnar Fløysand kan opprettholde sin forretningsdrift.
• OK Charter AS kan drive fortsatt uforstyrret. Min garasje som i dag viser settings skader,

vil forhåpentligvis kunne repareres og støttes opp for å hindre ytterlige skader slik den
framstår i dag.

• I tilfellet Statens vegvesen vil fortsette g/s vei videre nordover der den slutter i dag vil
denne gå i sin helhet vest for Rosslandsveien uten å berøre eiendommene og ned
Fløksandsbakken som vil bli en utfordring om ikke rundt Fløksand blir foretrukket.

• Gårdsbruket til Torill og Ørjan Jacobsen vil ikke bli berørt da Statens vegvesen vil bygge
en forstøtningsmur ned på fyllings fundamentet.

Bjørnar Fløysand som driver en årrk på driften, skatter også til
Alver. Fløysand flagger også muligheten for å ta inn kandidater på
arbeidstrening om ikke driften må o produksjonsplass, godkjent
vei, tørkeplass og adkomst til rubb hall. Se her vedlagt godkjent
dokumentasjon og bilder samlet 30 sider.
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•  
• Høyspent med tilførsel av høyspent luft kabel over Storåsen. Denne går videre i grøft 

langs Vestbygdvegen mot Brakstad og svinger ned gang-og sykkel vei på Smugleitet og 
videre mot Frank Mohn (Alfa Laval). Ved valg av A1 må denne flyttes i lag med 
nærliggende stolper. 
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•  
• Trafo med lavspent kabel ut til forbrukere på Fløksand. Ved valg av A1, må denne flyttes. 

Dette gjelder også master oppover Storåsen. 
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•  
• Gang-og sykkel vei på Smugleitet sett vestover mot Rosslandsveien. Fiber sentral. 
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•  
• Gang og sykkel vei sett mot Vestbygdvegen. Kum for hovedvassledning. Ved valg av A1 

må denne graves opp og flyttes. 
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•  
• Rosslandsvegen i kjøreretning syd. Buss stopp. Avkjørsel til Føksand kai. 
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•  
• Rosslandsveien i kjøreretning nordover, buss stopp og gang og sykkelvei på Smugleitet 

til høyre. Ved valg av A2 foreslår jeg å flytte veien en kjørebane bredde mot buss skur. 
Dette får ikke å berøre eiendommene på vestsiden av Rosslandsveien. 
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Hage med tilførselsvei til oppstillingsplass og Tuja hekk mot Rosslandsveien. 
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Rosslandsvegen sett sørover fra nordgående buss stopp. 
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Gang-og sykkelsti på Smugleite sett mot Rosslandsveien. 

 

Mvh 

Ove Evald Kristiansen, Ov-ev@online.no 

Bjørnar Fløysand, floysand@start.no 
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Fra:                                              Bjørnar floysand <floysand@start.no> 
Sendt:                                        søndag 28. februar 2021 20:10 
Til:                                               Postmottak Alver 
Emne:                                        Merknader til vegtrase Fv 564 Fløksand - Vikebø 
Vedlegg:                                   Innspel Bjørnar Fløysand 2018.pdf; Innspel Kristiansen.Fløysand 2021.pdf; 

Innspel Ove E. Kristiansen 2018.pdf 
  

Til Alver Kommune 

v/ Ingrid Raniseth 

 
Hei, 

Vedlagt vert oversendt merknader/innspel til detaljregulering med konsekvensutgreiing for Fv. 
564 Fløksand - Vikebø, innspel sendt til Vestland fylkeskommune i 2018. 

Utval for areal, plan og miljø behandla i møte 11.11.2021, sak 149/20 Forslag til detaljregulering 
med konsekvensutgreiing for Fv. 564 Fløksand - Vikebø - offentleg ettersyn. 

I framlegget frå rådmannen låg det inne at vegtrase alternativ A2 var valgt. Under møte vart det 
lagt fram forslag om å ta inn igjen vegtrase alternativ A1.  Dette kom overraskande på oss som 
vert berørt av alternativ A1. 

A1 vil gå på bekostning og medfører ulemper for fastbuande i vesentleg større grad enn A2, som 
i verste fall kan medføre nokre mindre ulemper for hyttebebuarar. Fastbuande som vil få vegen 
innpå eigedommane sine må ein ta hensyn til i vesenteleg større grad enn hytteeigarar som 
brukar eigendommane i vesentleg mindre omfang. 

Ved eventuelle spørsmål kan undertegnede kontaktes. 

Mvh 

Ove Evald Kristiansen, ov-ev@online.no 

Bjørnar Fløysand, floysand@start.no 
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Statens vegvesen 
Postboks 43 
6861 Leikanger      Bergen, 04.06.18 
Att.: Eivind Kvarekvål     E-post kah@advokatfellesskapet.com 

 
Deres ref.: sak nr. 16/51017-19 

 
(Brev u/ vedlegg sendes også på e-post) 

 
 
 
 
 
 
VEDR:  FYLKESVEG 564 FLØKSAND - VIKEBØ – VARSEL OM OPPSTART AV 

REGULERINGSPLAN. 
 

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
 
Undertegnede er blitt kontaktet av Bjørnar Fløysand, adr. Vestbygdvegen 4, 5918 Frekhaug 
med anmodning om bistand i anledning oppstart av reguleringsplan for Fv. 564 Fløksand – 
Vikebø. Jeg viser her til Deres brev av 04.05.18 til Bjørnar Fløysand. Jeg viser også til 
utarbeidet silingsrapport for Fv. 564 Fløksand - Vikebø 
 
Bjørnar Fløysand er hjemmelshaver av eiendommen gnr. 5, bnr. 10 i Meland kommune. 
 
Eiendommen gnr. 5, bnr. 10 i Meland var 50-tallet en enhetlig landbrukseiendom hvor det ble 
drevet vanlig landbruksvirksomhet og skogsbruk. I 1959 ble eiendommen fysisk del da den 
nåværende fylkesveien ble etablert slik den ligger i dag. Ved et generasjonsskifte i 2010 ble 
hovedbruket fysisk del ved at det areal som ligger sør for fylkesveien mot sjøen ble overført 
til John Kåre Fløysand og den resterende del av hovedbruket ble i sin helhet liggende nord 
for fylkesveien. 
 
Jeg legger ved som dokumentasjon: 
 
 Godkjenning fra deling av eiendom gnr. 5, bnr. 10 datert 24.09.10  Bilag 1 
 
Forslaget til ny veitrasé fra Fløksand og nord-vest over, alternativ A1, vil på nytt dele gnr. 5, 
bnr. 10 i Meland kommune. 
 

2. KONSEKVENSER AV NY VEI FOR SKOGSDRIFT PÅ EIENDOMMEN 
 
Det som etter deling i 2010 var igjen av hovedbruket, var en ren skogbrukseiendom, 
klassifisert som skogmark av høg bonitet. Denne eiendommen er i dag en aktiv land-
brukseiendom med skogbruk som næringsgrunnlag. Rent konkret drives det vedproduksjon 
med uttak av tømmer fra egen skog samt kjøp av tømmer fra andre skogseiendommen i 
området. Næringsvirksomheten drives gjennom to enkeltmannsforetak, FMT Bjørnar 
Fløysand og Meland ved, Anders Fløysand. Anders Fløysand er sønn av Bjørnar Fløysand. 
 
Det er de siste årene gjort betydelige investeringer i tilknytning til næringsvirksomheten. 
I 2016 ble det godkjent oppføring av en lagerbygg (redskapshall – rubb-hall) for på 210 kvm.  

mailto:kah@advokatfellesskapet.com


 

Side 2 
 
Jeg legger ved som dokumentasjon: 
 
 Godkjenning oppføring av redskaps hus på gnr. 5, bnr. 10 dat. 12.07.17 Bilag  2 
 Illustrasjon for plassering av  lagerbygget hentet fra Google-maps  Bilag  3 
 
Skogsdriften hadde hatt sin produksjonsplass på eiendommen langs Vestbygdvegen, men 
virksomheten hadde behov både for ny produksjonsplass, men kanskje først og fremst for 
oppstillingsplass og tørkeplass for ved. Det ble derfor nå søkt om etablering av en skogsvei 
for å ha adkomst til et nytt areal. Jeg legger ved som dokumentasjon: 
 
 Godkjenning for bygging av landbruksveg, gnr. 5/10  datert 19.12.16 Bilag  4 
 Ferdiggodkjenning av landbruksveg gnr. 5/10 datert 11.05.18  Bilag  5 
 
Eiendommen er nå tilrettelagt for produksjon av ved med to produksjonsplasser, lagerplass 
og oppstillingsplass samt vei mellom for bruk både av næringsmaskiner og ikke minst for at 
leveranser av tømmer med tømmerbil skal kunne ta seg frem, lesse og losse og samtidig ha 
areal til snuplass. Jeg legger ved som dokumentasjon: 
 
 Artikkel SkogsNorge pkt. 6.3 Tilrettelegging      Bilag  6 
 
Det fremgår her at ved motorveg klasse A og B må skogsvirke legges ved godkjent avkjørsel 
og virke må ikke legges til offentlig veg dersom annen trafikk ikke kan passerer, med mer. 
 
Jeg legger til grunn at reglene som gjelder for lessing og lossing av tømmer i forhold til 
plassering av tømmerbil ved offentlig vei, er kjent for Statens vegvesen. 
 
For å plassere veialternativ A1 slik dette er presentert i silingsrapporten og konsekvensene i 
forhold til næringsvirksomhet, legger jeg ved som illustrasjon: 
 
 Skisse som viser virksomheten på gnr. 5/10 i forhold til plassering A1 Bilag  7 
 
Ved å legge ny veitrasé slik som er dagens forslag A1, vil veien gå rett ved siden av det som 
over tid, har vært benyttet som produksjonsplass. For å ta seg opp til oppstillingsplass og 
videre opp til det som på skissen er betegnet som tørkeplass, må den nye Fv. 564 først 
krysses langs Vestbygdvegen. Detter krysser den nye skogsvegen Fv. 564 på nytt for å 
komme opp til tørkeplass for ved. 
 
Mellom produksjonsplassen og tørkeplassen vil det regelmessig bli behov for å flytte på 
produksjonsutstyr, store landbruksmaskiner og transportere ved, med bruk av tømmerbiler.  
 
Redskapshallen vil mot nord ha en avstand fra den nye veien slik skissene i dag viser, på ca. 
10 meter, målt i vanskelig terreng til ca. 7 meter, men det kan se ut som avstanden vil bli noe 
større, likevel lang mindre en 30 meter. 
 
Valg av A1 som ny veitrasé vil umuliggjøre fortsatt drift av denne skogeiendommen.  Jeg 
legger ved en del fotoillustrasjon som vier aktiviteten og hvor den nye Fv. 564 først krysser 
Vestbygdvegen ved den nedre produksjonsplassen og hvor den lengre oppe, krysser den 
nye skogsveien.  
 
 
 



 

 
Side 3 

 
3. KONSEKVENSENE FOR VALG AV AVKJØRSEL FOR ALTERNATIV A1. 

 
Etter det jeg forstår, vil avkjørsel fra dagens veitrasé skje noen hundre meter forut for dagens 
avkjørsel til Brakstad og deretter gå over et areal mellom dagens fylkesvei til den fortsetter 
slik redegjort for ovenfor. Også dette arealet er en del av gnr. 5/10. 
 
Det har vært gjort forsøk på å grave i dette området med tanke på bruk i skogs produksjon. 
Hele området er leirmasse og svært ustabil masse. Områdets muligheter for trygg 
fundamentering er trolig av samme art som det man finner lenger nede og som er hele 
begrunnelsen for valg av ny veitrasé i det som betegnes som L1- området. 
 
Det fremstår som underlig at man velger en løsning som har de samme risikoene ved seg 
som den løsning man velger bort. 
 

4. VALG AV ALTERNATIV A2 SOM LØSNING. 
 
Fordelen med dette alternativ, er at man fortsetter ca. 150 meter forbi Brakstad-krysset før 
man begynner på ny veitrasé. Bruk av eksisterende vei, vil alltid være kostnadsbesparende. 
Også dette valget berører gnr. 5/10 ved at veistrekket må utvides.  
 
Dette vil likevel være betydelig enklere å akseptere og her kan tiltaket kombineres med 
støyskjermer som vil avhjelpe at veien nå kommer nærmere inn på selve boligdelen av 
eiendommen.  
 
 

5. KONKLUSJON. 
 
Valg av A1 eller A2 vil kun berøre den del av planen som omtales som delområde L1 da de 
ulike traséene møtes i delområde L2. 
 
Valg av alternativ A1, vil være en katastrofe for den næringsvirksomheten som befinner seg 
på eiendommen gnr. 5/10 i Meland kommune og hvor det de siste årene har vært foretatt 
betydelige investeringer. 
 
Slik jeg leser silingsrapporten, kan ikke det som her er redegjort for, ha vært kjent for Statens 
vegvesen da rapporten ble utarbeidet.  
 
Etter det jeg kan lese av rapporten, harmonerer alternativ A2 bedre med alternativene i 
delområde L2 og L3 enn hva A1 gjør slik at det absolutt er grunnlag for å se nærmere på 
dette alternativet, særlig når en ser på konsekvensene for en aktiv skogseiendom i området. 
 
Under henvisning til ovenstående, ber jeg om at de merknader som her er innlevert blir 
hensyntatt og at alternativ A2 blir valgt som veitrasé gjennom delområde L1. 
 
Med hilsen 
 
 
Kjell-A. Helland 
advokat 
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Saksutgreiing:

Omsøkt tiltak.
18.juni 2010 er det komme inn søknad til kommunen frå Jon Kåre Fløysand om å få dele frå
ein parsell på 600m2 frå eigedommen gnr.5 bnr. l 0 F løksand i Meland kommune.
Parsellen skal nyttast som tillegg til eigedommen 5/167. Dette er ein bustadeigedom som ligg
i LNF  område.
Det er naudsynt  å  handsame delinga som ein dispensasjonssak i høve plan- og bygningslova
og jordlova.
Parsellen.
Parsellen er 600 m 2 oghovudsakeleg veg og tun som er opparbeidd av eigaren av 5/167. Han
er son til eigaren av landbrukseigedommen, og har difor fatt høve til d nytte cit areal han ikkje
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eig. I gardskartet over gnr.5 bnr. IOer den omsokte parsellen k.Jassifisert som skogsmark av
høg bonitet, men sumstundes markert som grunnlendt, anna jorddekt fastmark.
Administrasjonen var på synfaring. Parsellen har inga verdi for hovudbruket som skogsareal
eller jordbruksareal slik den ligg i dag. Eigaren av bnr.167 var til stades og påviste kva areal
det var snakk om. Pamange matar m&tiltaket sjast som ein justering a grenser slik at
eigartilhuva vert i samsvar med den faktiske bruken og opparbeidinga av arealet.
lJruket.
Gnr.5 bnr.I0 er ein mindre landbrukseigedom. Totalt areal er 170da. Skogsarealet er 132da og
jordbruksarealet l 7da i folgje gardskartet frå NIJOS.
Eigedommen er i drift, og cigar har rusla opp areala og bygningen sidan ha overtok bruket.
Plangrunnlaget.
Omradet der eigedommane ligg er i arealdelen ti] kommuneplanen disponert ti! LNF-farem2l.
I arealdifferensieringsplanen (vedlegg til kommuneplanen) er eigedommen markert som U-
område med mindre gode landbruksareal. lag kulturlandskapsverdi og areal som det er bygd
på.
Fr&deling av den omsokte parsellen farer ikkje til endring i bruken av arealet, og det vert ikkje
endring i tilhova for veg, vatn og avlp.

I

Det er ingen naboar som skal varslast, då tiltaket berre vedkjem dei lo eigedommane som alt
er nemnt.

Vurdering:

Søknaden vert vurdert i hove til:
I.  Kommuneplanen sin arealdel.
2. Dispensasjon i høve plan- og bygningslova
3. Jordlova §§I og 12

L Kommune lanen sin arealdel.
I LNF-sona i kommuneplanen skal det til vanleg ikkje gjevast lave til arbeid og tiltak som
nemnd i lova sine $884 0g 93, eller frddeling til slike foremal.
Tiltaket som det er søkt om her gjeld frådeling  av  cit tilleggsareal til ein bustadtomt. Arealet
skal ikkje nyttast til tiltak slik som nemnd i lova. Arealet er alt teke i bruk til sitt føremål, og
spørsmålet gjeld å justere grensene i trå med dei faktiske tilhøva.
Det er ikkje stadbunden næring og tiltaket er såleis ikkje hoveleg innanfor LNF-omrade.

Det er såleis naudsynt med dispensasjon frå plan- og bygningslova. Dispensasjon kan gjevas
etter §19-2 i lova. Ved vurderinga skal del takast omsyn til orn tiltaket er i strid med føremålet
i lova. Ved vurderinga er det særleg omsynet til beise. miljø, tryggleik og tilgjenge som er
vesentleg.

Den omsokte parsellen er grunnlendt skogsmark. Den er alt teke i bruk av ny eigar og er ein
del av hans hageareal. Tilkomsten til huset hans ligg på denne parsellen.
Administrasjonen kan ikkje sjå at tiltaket er i strid med føremålet som lova skal møte. Ein kan
heller ikkje sjå at tiltaket vil påverke tilhøva for helse, miljø, tryggleik og tilgjenge verken
negativi eller posi tivt.

Administrasjonen sin konklusjon er at ul frå omsynet som ligg bak arealplanen for kommunen
og føremålet med plan- og bygningslova, bør det omsokte frdelinga kunne godkjennast.

3. Jordlova l o 12.
Jordlova skal legge tilhøva til reite for at jordviddene i landet kan verte brukt på den mdten
som er mest gagnleg for samfiunnet og dei som har yrker sitt i landbruket.



$12 sett forbod mot deling av eigedommar som kan nyttast eller er nytta til jordbruk eller
skogbruk.
Samtykke til deling kan likevel gjevast dersom samfunnsinteresser av slor vekt taler for det,
eller delinga er forsvarleg utfrd avkasininga eigedommen kan gje. Ved vrderinga skal den
leggast vekt på drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket. omsynet ril godkjende
planar og til kulurlandskapet.

Del ligg ikkje føre samfunnsinteresser av stor vekt i den saka det her gjeld.
Med frådelinga vil heller ikkje redusere avkastninga bruket kan gje.
Fradelinga forer heller ikkje til drifts- eller miljømessige ulemper for landbruket i området.
Det har heller ingen verknad på kullurlandskapet.
Tiltaket er i strid med gjeldande arealplan, men dette er drøfta ovanfor.

Erter ei samla vurdering i høve til jordlova§§ l og 12, finn administrasjonen at ein kan
godkjenne frådelinga av ein parsell på 600m2 slik det er søkt om.

Konklusjon:
Kommunen er innstilt på å gje dispensasjon.
Avdi tiltaket det er søkt om er i strid med gjeldande arealplan, og del såleis er naudsynt med
dispensasjon i høve plan og bygningslova, vert saka sendt på høyring til overordna mynde for
å høyre deira syn på tiltaket.

Saka vart sendt til overordna mynde den 21.07.20 l 0.
Ultaletida på 4 veker er utgatt og det er ikkje kome merknader i saka.

VEDTAK

" Meland kommune gjev samtykke til deling som omsølet etter § 12 i jordlova på gnr 5, bnr.
IO, på Fløksand.

Meland kommune gjev i medhald av plan- og bygningslova $ 19-2 dispensasjon som omsokt
frå kommuneplanen sin areaJdel.

Grunngjevinga går fram av saksutgreiinga og vurderinga ovanfor."

Vedaket  kan  paklagast enter Forvaltningslova 27, jf vedlagte skjema.

Kommunalavdeling for natur, næring og tekniske tenester

hr?
Bastesen

kommunalsjef

i. • 4«k,
Tore-Inge Bratteteig
Skogbrukssjef

Kopi til:
Bjørnar Fløysand
Fylkesmannen i Hordaland - Miljovernavdelinga
Hordaland fylkeskommunc - Kommunesamarbeid



v Meland kommune 2
Bjarnar Flays and

Vestbygdvegen 4
5918 FREKHAUG

Referanser:

Dykkar.
var:16/917 - 16/14439

Saksbehandlar:

Merethe Tvedt
rnerethe.tvedt@me!and.!-..ornmuni:,.no

Dato:

12.07.2016

Godkjenning- Søknad om løyve til tiltak utan krav om ansvarsrett,

redskapshus/hall gbnr 5/10

Administrativt vedtak. Saknr: 243/2016

SAKSUTGREIING:

Saka gjeld:

Bjørnar Fløysand har med heimel i Plan- og bygningslova (pbl) § 20-4 søkt om løyve til tiltak utan krav om
ansvarsrett for oppføring av lagerbygg/hall i plast på gbnr 5/10 på Fløksand i Meland kommune.
lagerbygg/plasthallen blir søkt om å stå i 10 år.

Bygget har ei grunnflate på 210 m2 (10x21) og høgde p 6,5 meter.
Del vert vist til søknad med vedlegg journalført motteke 5.4.2016 og tilleggsdokumentasjon motteke
10.6.2016.

VURDERING:

Nabovarsling:

Søknaden er nabovarsla 31.3.2016, det er ikkje motteke merknader til varselet, og nabovarslinga vert rekna
som tilstrekkeleg etter Pbl5 21-3.

Det ligg føre erklæring frå eigar av gbnr 5/6 om løyve til  å  føra opp hallen inntil 2 meter  frå  felles grense.

Plan- o lov runnla :

G bnr 5/10 ligg i kommuneplanen sin arealdel {KPA) som LNFR- omrade, der det er tillate med stadbunden
næring (landbru ksdrift), jf foresegn 3.1 til KP A.

Fostadtesse
oomr,ottak@melandkommune.no
Ptb0ks 9,  5906  Frekhaug

Hesaksadr. Havnevegen41 A
5918 Frekhag

Konn kl
www meland kamrmuren0 Kon1a  103  1883?22
Teiefon  +a/96 17100U gr 951 549 770

Telefaks •47 S6 17 LO 01



Tiltaket er I samsvar med arealformålet og krev ikkje dispensasjon, då tiltaket gjeld alminneleg driftsbygning
i landbruket (skogbruk).

Plasserin av tiltaketo avstand til nabo rense:

Tiltaket skal plasserast og oppførast som vist på vedlagte situasjonskart og fasadeteikningar journalført
motteke 5.4.2016.

Det ligg føre erklæring frå gbnr  5/6  om løyve til plassering nærare nabogrense enn  4  meter, Tiltaket er med
dette i samsvar med føresegnen i Pbl 5 29.4 om plassering, høgde og avstandskrav.

Plant snin o uts'inad.

Det er søkt om løyve til oppføring av plasthall med størrelse opplyst til å vera 210m 1 (10x21)og
mønehøgde på 6,5 meter.

Plan- og bygningslova§§ 29·1 og 29-2 stiller følgjande, generelle krav til utforming og visuelle kvalitetar ved
byggetiltak:

"29-1. Uforming ov tiltak

Ethvert tiltok etter kapittel 20 skol prosjekteres og utføres slik ot det /dr en god arkitektonisk
utforming i samsvar med sin funksjon etter reglene gitt i eller i medhold av denne lov,

5 29-2. Visuelle kvaliteter

E hvert tiltok etter kapittel 20 skol prosjekteres og utføres slik at det etter kommunen5 ,;kjønn
innehar gode visuelle kvaliteter både  i  seg selv og i forhold til dets funksjon og dets bygde og
naturlige omgivelser og plassering."

Også  den generelle formå Isføresegna i pbl. § 1-1  framheld målsettinga om rresteti;;k utforming av
omgivelsene» ag forarbeida til denne foresegna papeiker at «[d]et er av stor betydning at bide den enkelte
bygning, bo- og bymiljøer og selve steds- og landskapsutformingen er preget av en ambisjon om  å skope
eller behalde noe som er vakkert  - iseg selv og i sammenheng med omgivelsene», jf. Ot.prp. nr. 32  (2007-
2008) s. 172.

Etter praksis i Meland kommune vert plasthall ikkje vurdert å tilfredstille dei estetiske krava i plan- og
bygningslova for permante byggverk. Tiltakshavar bler orientert om dette  i  skriv datert 19.4.2016 og i
lilleggsdokumentasjon journalført motteke 10.6.2016 skjer tiltakshavar om at bygget skal stå i 10 år. I
dette høvet rinn kommunen at det er grunnlag for å godkjenne midlertidig løyve for oppføring av tiltaket  i
ein periode på 10 år.

VEDTAK:

«Meland kommune gjev i medhald av Plan- og bygningslova (pbl) 5 20-4 bokstav b liyve til
oppføring av redskapshus/ hall på 221 m2 på gbnr 5/10, jf søknad journalført motteke 5.4.2016 og
10.6.2016 for ein periode p? 10 5r fr3 loyve er gitt

5de 2

16/917 8



Tiltaket skal utførast i samsvar med vedlagt situasjonskart og fasadeteikningar journalfgrt motteke
5.4.2016. Tiltaket skal utførast  i  samsvar med vilkår gjeve i eller i medhald av plan- og bygningslova
så framt det ikkje  er  gjeve unntak.

Opplysningar i søknaden om bygning, areal og tiltakshavar vert registrert i matrikkelen, jf
Matrikkellova. Matrikkelen er det offisielle registeret for fast eigedom, bygningar, bustader og
adresse.

Dersor tiltaket ikkje er sett  i  gong seinast 3 ir etter at loyve er gjeve, fell loyvet bort. Det same
gjeld dersom Lil taket blir innstilt i lengre tid enn to år, jf pbl. 5 21-9».

Saka er handsama og avgjort administrativt  i  medhald av delegert mynde, jf. kommunelova§ 23 nr 4 og
gjeldande delegasjonsreglement.

Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl) Vedtaket kan klagast på til
Fylkesmannen i Hordaland, jf. fvl. §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det
er nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det
ga fram kva det vert klaga p3 i vedtaket, og kva endringar ein onskjer. Klagen skal grunngjevast. Fretak
som har ftt avslag på søknad om ansvarsrett har særskill rett ti! å klage OVN dette vedtaket. Før det kan
reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta
fullt ut, jf. fvl. § 27b.

Gebyr for saks handsa m inga vert el tersendt. Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastselt ved forskrift.
Det er ikkje hive til 3 klage over ei forskrift, jf forvaltningslova 55 3, 28 0g 40. Det kan difor ikkje klagast
over at det vert kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet
gebyret er rekna ut i frå Klage skal vere grunngjeven.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Merethe Tvedt
byggje sakskonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Vedlegg:
Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett - oppføring av redskapshus/hall GBNR 5/10
Situasjonskart
Tillegg til søknad om oppføring av redskapsbygg/hall

Sode 3
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v Meland kommune

Bjørnar Fløys;md
Vestbygdvegen 4

5918 FREKHAUG

ReferanSC'r:

Dykkar:
Vir: 16/2674 - 16/23888

Saksbehandlar;

Marius Flemrr.t:!n Knudsen

mari us. knud sen @meland.kon Im une .no

Dato:

19.12.2016

Godkjenning av søknad om bygging av landbruksveg Litlåsvegen
Gbnr. 5/10 Floksand

Admiuistrati,-·t vedtak. Saknr: 434/2016

Saksutgreiing:

Bjarar Flaysand sakjer i søknad dagsdl 02.11.2016 om løyve til  å  byggie ein landbruksveg pa
Gbnr. 5/10 på Fløk sand. Det vert skt om abyggje ein landbruksveg i vegklassc4 på ca. 70 meter
med mellom rcdskapshus og torkeplass for ved Vegen vil nyttas som tilkomsl til skogteigen. Vegen
er tenkt nytta 100 % i skogbruksformal. Vegen har eit dekningsområde på 11,6 daa met.l eit staande
volum på om lag l 00 mJ hogstmoden skog, byggjekostnad er kalkulert Lil 25.000 kr.

Eigedommen har 135,4 daa skog, 4, l daa innmarksheite og I2,8 daa anna meal. Søkjar ,nskjer å
nytta vegen i samband med uttak av skog og i samhand med vedproduksjon. Sokjar driv med
vedproduksjon og har anlagt ein tørkeplass for ved. Vegen vil kn:i,1L denne saman red redskapshus
og 'vil gjere at det ikkje er trong for å keyre på offentleg i samband med produksjon av ved. Vidare
vil skjar nytta vegen for  å raenklare og betre tilkomst til skogteigen.

Vurdering:

Ein landbruksveg er veg for landbruksformål eller kor landbruksformål utgjer hovudfonnålet med
vegen jr. § I i forskrift om planlegging og godkjenninga v vegart il landbruksformål
(landbru.ksvegforskri:fta). For den omsokte vegen utg_jer landbruk.sfonnåld aU planlagd bruk av
vegen.

Den omsokte vegen vil vere eit viktig tiltak for  å  kunne La ut skogen i området på ein eflektiv,
økonomisk og skånsam måte. For  å  sikra gode okonomiske villkar i skogbruket er vegar ein viktig

Pastadresse Kanta kt
pct mttak@eland kormann wsere,mneiand korm.ne no Kanto14131833722
Postboks 79, 596 Frekhag elefon 1475617100 Orgar, 951 549 17U
Besksadr: Havneveen 41A telefaks  475517  1u01
5918 rekhaug



offentleg veg. Bade ved uttak av skog. men ogsi ved forynging og framtidig skjatsel av skogen vil
vcgcn vere cit bidrag til betre akonomi, mindre tidsbruk og lettare tilkomst.

Vedtak

«Meland kommune gjev lryve til bygging av skogsvegen Litlasvegen pa gbnr. 5/10 Flaksand.
Landbruksvegen skal byggast i vegklasse 4, i lengde ca. 70 meter og alt somn nyanlegg-

Byggjek,yvel er gjeve på fylgjande vilkår:
1.Vegen skal hyggjast i samsvar med Normaler "ror lundbruksveier med leknishe relningsliajer for
vegklasse 4 fastsett av Landbruks- og matdepartementet.
2. Under arbeidet må ein vera merksam pd funnkonstruksjonar som kan knytte seg til
kulurmninne/fomminne og rapportera dette til kommunen eller Hordaland Fylkeskommune,

kulturavdelinga, jf. Lov om kaulturminner$ 8,2 ledd.
3. Tidsfrist for gjennomføring vert sett til 31.12.2019.
4. Når vegnnleggct er ferdig skal kommunen ha skriftleg melding om dette og kommunen skal
godkjenne arbeidet.

Bakgrunn for vedtaket går fram av saksutgreiing og vurdering. Vedtaket har heimel i §§ 3-3 og 3-4 i
forskrift om planlegging og godkjenning av veier for landbruksformål.>)

Mynde
Saka er handsama og avgjort administrativti medhald av delegert mynde, jf. kommnunelova$23 nr
4 og gjeldande delegasjonsreglement.

Klage
Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane  i  lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast
på til kommunen,jf. fvl. §§ 2836. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er
nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen
skal del gå fram kva det vert klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal
grunngjevast.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Marius Hemmen Knudsen
skog- og miljøkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og har difar ingen signatur.

Vedlegg:
kart

Sile 3

16/2674-5
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Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett
eHor plan• og bygn,ngslolla {?hi) § 20-4 og SAK  lilp_ J

[I
Blir del ski om dispensasjn tr plan- og bygngslcva, iorsift eller arealplan?

Er del behov !or e/samtykke/ullale Ir anna myndigheit?

_J Ja

[
(Jew
[7e

Dersom ;a. er ikkje vilkåra cpplylle ro,J veker saksbehcmdhng. II. pbl § 21-7 uedje ledd

Nabova1Sllng. r.pI 21 ·3, skal vare gjennomfore for Sl?knaden bhr send! !il korr,muon. (Blankett 515, 5155, 5156).

Lgg det fore marknader frå naboar elle, gjenbuarar? n Ja Lw
Dec-som nei pA all' spørsmåla over, er lyve sjli riå som gitt tre veker eller at fullstendig saknad er motleken i lømmunen

Opplysnirl!,!lr gi!I I "1knaden eUer vedlegg d sknaden vil bli rcgi,;:rerle, rnatnkkP..lP-n

Soknaden gjeld
c.-,. Bnr r....-e,,,

Elgwom/ ..
' le'byggjøt..!ld .,.,,..,...

'; I •  (. c  I', .. , ' ' ' '

kKrune

'  Es

Tiltake-t ai art

Uindr lillEk Ill ti.. '110...;,,,T,,r,t,l§ 20-'I Dg SA:< kap J

T,b{gg.: SO m' D Fr,111•ggjar.æbygning(ikkj;;e bo..:sladfor'nål)s: ?:l m-' D Skilt/reklama (SAK10 § J.I d/

L DriMW/Qn1ng 1 landbl\JkGf med samla bru'ks areal (BHA) r:iindre enn 1000m2jf. pbl § 20-4 boKslav b)og SAK10 § 3-2

Mellambels bygnlnglkonstruksjon,anlegg (so.-n Ikkje skal plassere sl lor lengre lids rom enn2.lir)

Bfuksendr1ng  frå bfte,ggsdel til h0111Jdd':II eller  mvand! (nnanlor ein brukseining

Riving av tiltak som neITlflt I SAK1n § 3-1

pprettng/endring
;iv malrikkeleining

A:--na:

P!anlagt bruk/Tormål

Planslalus

ArQtdi5ponering
, Se1kr;,:GIm i;iokl.Jndepla(>

-L Arealdel aY kommuneplan
my

[ 1Grun-
L'-.-J c· cdom

I B•IIXfll'

 Anleggs-
ei edom

Areal

Graclev
utn)rtling

Plaullring

Planering
BV liftakel

Avsi.and

D Feslagl\Jnn
CM!' 10 år D Arealoverforing

/- ..

Na pA plan

BYh u«.llil•r.m!k- IUAl'l)'II
I.,

M11"1Sle avstaru:1lii nabogrense

Minsteovsland til ana bygning

Minste  il\l6taf1d liimltbn av veg

CJReguleringsplan

S.,.,,BYI\

;:; 2.
f:

Wsnerekring av grad aw utny1tr3 Rettlellng let pd ¥08ra Eller ntakt karmuner

Kan høgspent kraftlinje vere i krfhkt med Ultakel?

Dersom }a, må avklaing med aktuell rettshavar ver.:, dokumenlert

l<an vass- og avlq:is,sleldningar vera i  k ntlik1 med tiltaket?

OerliOm ja, må avklaring med aktuell rettshavar vere dokaumntert

81ankwn 5153 Nynorllk CUlglft•• Oiretlolntl lor by9gkYIIUMI 01.·:;1.2016

D Ulbyggingsplan

[xjNei

Sum Ell-VI e
Z e

Dette s:kalvisaGt på &iluaplanen

Tr tare

Vedlegg a

Q-

Side-111"2



Krav ID byggjegrunn (pbl § 28-1)

Flaum
{TEK 0 5 7-2

Skred
rEJ(10§ 7-:Jj

Andre natur-
og miljøftlrhold
(pbl§28-1)

Sb!  byo.JVPrkql pi-ra,,1 , Qa,rur ...n o..-,,"'1<,'

,X e [_7a» Vødls!IL]nr,

9:sJ t,,,w,e,1,etl=a.S&l!r.,,:T ;,..,,,i.Ut, o,r-r.\dl'?

Nei :]Ja
Lg de4 fore vesereg » grpe set fgigr ax rala- 0g rr Afr elf?

L,- Nei LJJa Dersom [.i.,bl!&k.r1v kompenserande liitak, vedlegg

Tilkny'ling  Iii Yll!il Otilleidning11nett

Tilkomsl
,·eg lova
§§ 40-43
pbl § 27-4

Overvaln

Gr Iutaket ryrendra
rn1<oms;

» aJe

lomta har blkomsl iii lolgiande ve1:1 50m ,er opp.:icbeidd og open fur ;,lm,Meleg ferdsel:

I R1ksvag,lylkosveg Er avk'7irlng5loyve gi.u? Ja

Ko,rn11ur1al veg

Privat 11119

Takvalr/oiærvaln bl,r fml ti:: D Alopssys!em

Er avkayngsloyve gidl?

Er vegret. sikra ved Ungl'jsl erklæring?

--7LegTeen9

1%
h

,.,.:_  Ja

:]Na,
:=]Ne:

""
Felta -Vas.st\.:Jr;;yning"og "Alntll'" siraf berre  1}·1/aslIll far drihsbygn,ng i  1Jndb111ker,mellombels ti/Tak ef1er oppreUmgav matrikii:a!eining.

nknyting  i lortiokj til tomta

Vas-
forsyning

pbl §§ 27-1,
27-3

Avlop

pbl 5 27-2.
2/-3

Offentleg vassverk

Anna privat llilS.Sfon;yning. innlagt vatn·

JAnna privat vasstorsying. ikkjo inn lag 11atn•

Dersom vass!Jtlornel tmesatl tilkn)'l1ng bl arme pri.,at lllidning eller D Ja
kryssar annan :sin grunn, 1,gg det tere rett il datla ved hnglyst erldæring?

Tilknyting i forhold til 1omta

Ortentleg avloptan/egg

Prjva1 av1.,psanlegg Skal d;;\ 1r16failo'c1SI \lilSsldoset\?

Ligg del Ime utsJ,;,ppsloyve?

OefSO(Tl avlopSillllg foresel IHk.yling til anna prNat leidring eller O Ja
kryss.ar armi!ln sin grunn. hggdat Ime ren Iii dene ved tinglyst erklæ"ng?

[_wa

LJN01

=:JNe1

:=]Nei

a

Vedlegg

Nr.lril -:11 lk!<jA
relevant

Dispensasjonssøkm1derlinm1ilga dispensasjon
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v Meland kommune

Bjørnar Fløysand
Vest bygdvegen 4
5918 FREKHAUG

Referanser.

Dykkar:
Var. 16/2674 18/10301

Saksbehandlar:
Mariu f-lemmen Knt1dsen
ma rius. knudsen @rn eland. kom mu ne. no

Dato:

11.05.2018

Ferdiggodkjenning av landbruksveg Litlåsvegen Gbnr. 5/10
Floksand

Meland kommune v/ skog- og miljkonsulent gjennomforte synfaring av landbruksvegen Litlåsvegen
11.05.2018 saman med grunneigar Bjørnar Fløysand.

Bjørnar Fløysan fekk i administrativt vedtak saknr. 434/2016 løyve til bygging av om lag 70 meter
skogbilvveg i vegklasse 4 på eigedorn gbnr. 5/10. Meland kommune skal godkjenne ferdistilling av vegen,

og det var difor gjennomført synfaring. Vegen er bygd i samsvar med normaler for landbruksvegar for
vegklasse 4. Vegen har god bredde, stigning og kurvatur. Det mangler om lag 4-5 meter grø på eit punkt
for å sikra at overflatevatn vert leda vekk Vegen skal få eit siste lag med grus for å få eit godt slitelag. Dette

skal gjerast i løpet av somaren 2018

Meland kommune ferdiggodkjenner landbruksvegen Litlsvegen på vilkår av om at vegen grusast ferdig og

grøfta vert ferdigstilt.

Med helsing

Anny Bastesen
sektorsjef teknisk

Marius Flemmen Knudsen
skog og miljøkonsulent

Dokumentet er elektronisk godkjent og hor difor ingen signatur.

Vedlegg:
Bygging av skogsvegar· resultatkontroll Gbnr. 5-10

Mottakere:
Bjørnar Fløysand Vestbygdvegen 4 5918 FREKHAUG

Postadesse
postrnottake nelend.kornure.n
Postbak; 19, 5906 Frekh3Jg
Hesaksair. Havnevejye1A
5918 Frekhaug

Kontil  kt
wwe.eland.lo nmngne.n
Telf'fu +47 56 17 1000
Telelaks «47 56 17 10 01

<et 1523 98 36413
Og e 951 549 770
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Krav til velteplass

Kan dere fortelle meg hva kravene på velteplass for frernkjoring
med lastbærer er, og rigg plass?

Spurt av: Odd Erik

Kategori: Driftsteknik«

Dato:11/0 .l/  2012

Svar:
Vr kjenner ikke til at det finnes noen spesielle krav til velteplass
for lassbarer.

Generelt gjelder:
Normaler for landbruksveier med byggebeskrivelse. LD  1997.

Velteplassene planeres så de blir tilstrekkelig jevne og om
mulig med svak helling mot vegen. Stubber og oppstikkende
steiner avplaneres så mye at et vanlig underlag for tømmer vil
heve seg over ujevnhetene. Velteplassen må anlegges slik at
tommeret enkelt kan nås med vanlig tømn1erkran.

Kraftledninger
Ledningseier (el-verk) skal kontaktes nar avstand fra høyspent
luftspenn er mindre enn 30 meter. For ledninger med
driftsspenninger opp til 72,5 kV er minste avstand for kran eller



deler av den, 6 m.

Kontrakt og leveringsbestemmelser for sagtømmer og
massevirke av bartre.

6.3 Tillegging

6.3.1Virke skal ligge pa gode underlag av samme sortiment
som ellers I velta. Virke til flere kjøpere kan ikke legges i samme
velte.

6.3.2 Virke levert bi/veg

Ved framlegging til offentlig veg skal levrandør påse at
vegmyndighetenes bestemmelser følges. De viktigste krav er:
a. Ved motorveger klasse A og B må skogsvirke legges ved
godkjent av avkjrsel
b. Virke må ikke legges til offentlig veg dersom annen trafikk
ikke kan passere bil som laster.

Ved offentlig veger skal virket ikke plasseres slik at det
nedsetter den frie sikt ivegkryss eller langs vegen. Virket må
heller ikke plasseres på steder hvor det kan være fare for at det
ruller, faller eller glir ned i vegen eller veggrøften.

Virke må ikke plasseres nærmere vegkanten enn 3 rn, og ikke i
noe tilfelle plasseres i vegskjringer eller fyllinger. Vegsjefen
kan dog ved mindre trafikkerte veger gi tillatelse til at virke
plasseres nærmere enn 3 meter.

c. Ved private veger kan virke legges på underlag over veggrøft,
dog slik at vannet har fritt Løp, og at virke ikke utsettes for
nedising.

6.3.3 Andre bestemme/ser
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Utbedring av Fylkesvei 564
også kalt Rosslandsvegen

Fløksand – Vikebø.
Alternative

prosjekt planer på Fløksand (Smugleitet) A1 og A2
Møte i Alver kommune

Utval for areal, plan og miljø.

• Møtet ble streametsom PC møte i uke 46. Man finner video møtet ved å velge ”Utvalg
for areal, plan og miljø. Sak nr. 149/20” Alver kommune.

• Møtets hensikt var å avstemme om plan alternativ A2 som var framlagt av Statens
vegvesen ved Sjefsingeniør Ingar Hals, skulle sendes ut på høring.

• Sjefsingeniør Ingar Hals redegjorde greit hvorfor alternativ plan A2 var valgt. Dette ble
begrunnet med at inngrep i privat eiendom ble mindre enn alternativet A1. Og
hyttebebyggelse hadde en avstand hvor støyskjerming ikke ville bli påkrevd. Inngrep i
jordbruksarealer ville bli minimalt. Han nevnte også at der ville bli støpt en
forstøtningsmur mot slåttemarken på eiendommen 305/203 Torill og Ørjan Jacobsen.

• Videre redegjorde I. Hals også hvorfor alternativet A1 ville utgjøre et dårligere alternativ
da større inngripen i privat eiendom måtte bli gjort. Her er også en høydeforskjell
mellom Rosslandsveien, Vestbygdveien og opp gjennom Storåsen som ville overstige en
stigning på 9 grader og som ikke ville bli akseptert.

• Ingen informasjon om infrastruktur i traséen A1 ble nevnt.
• Møtet tok raskt en annen vending og endte opp med at Utval for areal, plan og miljø

enstemmig valgte å be I. Hals også å utarbeide en plan for alternativet A1. På forespørsel
fra utvalget bekreftet Statens vegvesen ved I. Hals at det ville bli både forsinkelse og mer
kostnader som han ikke kunne redegjøre for der og da.

• Møtet ble avsluttet uten debatt, men med en oppfordring om at grunneiere måtte
komme med innspill.

Hva skjedde egentlig på planmøtet?

• Undertegnede som tidligere har satt i Meland kommunestyre er vel kjent med
arbeidsmengden som frivillige representanter påtar seg. Man skal ofte ta stilling til
avgjørelser man personlig ikke har forutsetning eller kunnskap om, og må forholde seg til
utenforstående ekspertise som normal er.
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• Slik undertegnede oppfatter streamingmøte ble det gjennomført uten debatt og
motforestillinger. Det ble også anmodet om innspill fra grunneiere. Dette må
nødvendigvis fortelle undertegnede at representantene ikke hadde kunnskap om, og
forståelse av hva alternativene A1 og A2 egentlig involverer. Utval for areal, plan og miljø
kan neppe ha hatt tilgang på innspill tidligere sendt Statens vegvesen på oppfordring
etter allmannamøte på Meland rådhus 24. Mai 2018, samt tidligere brevveksling.

• Her finnes tre dokumentsamlinger, en kort versjon, som er et sammendrag på 11 sider
og en langversjon på 87 A4 sider.

• Bjørnar Fløysand, eier av eiendommene 305/10 og 305/167 har også sendt på
oppfordring et dokument på 30 sider som bekrefter godkjente løyver etc. Problemet
med de fleste av disse innspillene er at de er registrert på dato og ikke registrert i
henhold til lokalitet.

• Det sier seg selv at dette kan virke forvirrende for politiske representanter og andre som
ikke er lokalkjent. Her må man holde seg fast i kartet samtidig som man leser innspill.
Det går både i personnavn og stedsnavn som er ukjent for de fleste, og det er lett å bare
kaste ballen videre til dem som blir direkte berørt og håpe at ekspertisen løser flokene til
det beste for alle involverte. Som møteleder utrykker så har hun knapt vært på
Holsenøy. En annen representant vil prioritere hytter, underforstått på bekostning av
lokale fastboende. Dette er noe en bør legge seg på minne til neste valg. En tredje stiller
spørsmål om forsinkelser og kostnader som begge ble bekreftet avStatens vegvesen ved
I. Hals.

• Sist og ikke minst understreker møteleder at dette ikke er et valg mellom alternativene
A1 og A2, men kun om A1 skal tilbake på planbordet. Det er betenkelig at
representantene i Utval for areal, plan og miljø ser bort fra ekspertisen sin anbefaling i
jakten på et annet alternativ, koste hva det koste vil.

Hva skjer videre?

• Utval for areal, plan og miljø skal ha et nytt møte 10. Mars 2021 hvor det forventes at
saken igjen vil bli belyst. Vi på Smugleite har så langt ikke kommentert alternativene for
hvor veitrase blir bygget utover det som ble sent inn på oppfordring i 2018.
Undertegnede har heller ikke mottatt noe informasjon eller plantegninger fra kommune
eller Statens vegvesen i ettertid og har forstått det slik at alternativ A2 var valgt.

• Når nå A1 skal tilbake på planbordet er tiden igjen inne for å opplyse hvorfor plan A1
ikke er et alternativ for oss som er grunneiere på Smugleitet og som vil bli negativt
påvirket av nedslagsfeltet for A1.
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• Undertegnedes innspill etter allmannamøte i 2018 som går i detalj er i sin helhet referert
og nummerert som side 34 og 35 i registreringen innsendt til Statens vegvesen og gir
ytterlige detaljer.

• Bjørnar Fløysand sine kommentarer og dokumentasjon utgjør sidene 43 til og med 72
som også inkluderer bilder og kart. Disse siste to innspill er heftet ved som vedlegg.

Hvorfor anser vi på Smugleitet alternativet A1 som
uaktuelt.

• Når ekspropriasjons-spøkelset banker på døren er det vel slik med oss nordmenn at vi er
oss selv nærmest og dytter helst problemet over på naboen.

• Se opprop publisert i NH den 3. Oktober på side 5.

• Hvilken gårdsdrift og tapte skatteinntekter dette medfører for Alver kommune skal
undertegnede overlate til andre og vurdere. Men er det slik at opprop i media er en
nødvendighet for å styre en sak gjennom kommunestyret er vi på tvilsomme veier.
Undertegnede har tiltro til at politikerne og ekspertisen trekker de riktige beslutninger
på saklig grunnlag uten at lobbyvirksomhet og avstemning på bakrommet skulle være
nødvendig. Tiden er vel nå inne for at også andre en vi på Smugleitet skal avse
nødvendig eiendom for å fullføre veiprosjektet som nå har vært på planen siden 2014.

• Heimegården hvor Bjørnar Fløysand vokste opp ble delt i to tilbake på 60-tallet når
Brakstadveien ble forlenget mot Rossland. I nyere tid rundt 1981 når Rosslandsveien ble
et faktum, ble min eiendom 305/101 nå Vestbygdvegen 11 også delt i to hvorav arealet i
sin helhet nødvendig for Rosslandsveien ble tatt fra min eiendom og en del av min
eiendom ble også liggende vest for Rosslandsveien. Anleggsfasen var ikke helt enkel da
myren hvor veien ble lagt var hovedsakelig sørpe, vann og kvikkleire. Maskinene hadde
ikke store nok ausekar og bilene kjørte bort halvfull av sørpe og vann. Løsningen var å
bare dumpe masser rett i myren og veien ble til som man gikk.

• Etter som årene har gått, har undertegnede laget en tilkomstvei inne i min hage øst for
Rosslandsveien som gir tilgang til oppstillingsplass for firmaet OK. Charter AS. som eies
og drives av junior.

• Jeg har for år tilbake laget en populært kalt “ytre ringvei” for at junior skulle få tilgang til
oppstillingsplass. Dette var en utfordring i seg selv. Jeg har tidvis brukt en 8 tonn og 12
tonn maskin for a masse utskifte, men fant stort sett bare blåleire som raskt ble flytende.
Jeg har derfor lagt stein på blåleire og fylt opp tresifrede lass med fyllmasse for å komme
over grunnvannet som tidvis ligger helt opp i dagen. Videre har vi plantet et stort antall
Tujabusker langs jordvollen som ble lagt opp langs Rosslandsvegen. Dette for å begrense
støy og innsyn til oppstillingsplassen og hagen.
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• Vår gamle kommunesjef i Meland Hr. Bjorndal uttrykte den gang; ”Graver du mer i myra 
di Kristiansen, så seiler garasjen din en vakker dag uti”. 

  

• Her er oversikt over myren på Smugleitet som flyter under g/s sti inn på min eiendom 
hvor jeg har fylt tre sifrert lass med fyllmasse for å komme over grunnvannstand. 

•  

 
• Myren (skravert i blått) går sammenhengene fra Bjørnar Fløysand sin eiendom og under 

Fløksandveien på Smugleitet. Skade er en spådom som i disse dager kan observeres. 
Årsaken til skadene på min garasje i dag er senere anlagt g/s vei hvor det ble lagt grøft, 
drenering samt avløp og hovedvannledning langs Fløksandveien i utsprengt dyp grøft 
videre mot Sørestøa på Fløksand og Vikebø. Areal til dette ble utskilt også fra min 
eiendom.  

• Ok. Charter AS som er avhengig av tilførselsvei og oppstillingsplass som tidligere nevnt 
har i dag 4 gravemaskiner, to lastebiler, borerigg og annet entreprenørrekvisita parkert på 
plassen. når maskinene ikke er rundt på jobb. Firmaet har fire årsverk ansatt, hvor av to 
på hel stilling, en på halv stilling og en fjerde person med arbeidskontrakt på timebasis. 
Firma og ansatte skatter alle til Alver kommune. Framtiden indikerer at her kan det bli 
flere ansatte da maskinparken ikke er fullt utnyttet. Blir tilførselsveien og 
oppstillingsplassen avsperret vil dette påføre uante kostnader. Videre er det plantet en 
tujahekk for å begrense innsyn og støy. 
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Bilder fra eiendommen til Bjørnar Fløysand 
 

•  
 
Oppstillingsplass og rubbhall, der han lagrer maskiner og tørr ved samt leier ut areal. 
 

 
 

 
• Det er også laget en skogsbilvei (godkjent) for å kunne utnytte tilhørende areal samt 

unngå å kjøre i hovedvei. Denne vil han miste hvis A1 blir valgt. Kommentaren fra Statens 
Vegvesen under befaring var at det ikke lot seg gjøre å lage bru eller undergang for 
kjøring med anleggsmaskiner, ei heller krysse eventuelt ny vei. Se også innspill sendt  i 
2018. 
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•  
 

• Bjørnar Fløysand har investert betydelige beløp i maskiner og driver ved produksjon i stor 
skala på oppsiden av myren ved Vestbygdvegen og har i dag et årsverk på driften som 
skatter også til Alver. Fløysand flagger også muligheten for å ta inn kandidater på 
arbeidstrening om ikke driften må opphøre. Alternativet A1 vil legge hindringer på 
produksjonsplass, godkjent vei, tørkeplass og adkomst til rubb hall. Se her godkjent 
dokumentasjon og bilder samlet 30 sider i seperat vedlegg.. 

• Han har også planert områder for oppstillingsplass av maskiner samt tørke og 
lagringsareal i forbindelse med vedproduksjon. 
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• Infrastruktur i plan området A1

• OK Charter AS var innleid med flere maskiner på prosjektet ”Gang og sykkelvei fra Holme
til Fløksand”. Hovedvannledningen samt fiber ble videreført fra Holme og nordover i
gang- og sykkelveien helt fram til kum og over på/avkjørsel til Fløksand kai.

• Ved Frank Mohn AS på Hjertås ble høyspentkabel også lagt videre i grøften nordover. I
tillegg til gang- og sykkelvei hvor det også ble utvidet for bussholdeplass, arealet ble også
denne gang fradelt min eiendom. Hoved vannrør går til kum nord for avkjørsel til
Fløksand kai og tilbake over Fløksand veien i dyp utsprengt grøft syd og vest for
Fløksandveien på min eiendom i kjøreretning kaien.

• Hovedvannledningen går også fra kum og under Rosslandsveien til kum ved nordgående
bussholdeplass og videre opp på nordsiden av gang- og sykkelvei på Smugleitet hvor den
svinger syd østover mot Brakstad.

• Der er også lagt ned en drenerings kum i myren nord for veien over Smugleitet hvor
Bjørnar Fløysand er eier og hvor dreneringsrør ligger videre under Rosslandsvegen inn i
vanngrøften mot Sørestøa.

• Høyspentkabel til Frank Mohn AS (Alfa Laval) og fiber går også under Rosslandsvegen i
på/av kjøringen til Fløksand kai og videre på nordsiden av gang- og sykkelvei i myren hos
Bjørnar Fløysand, nord forbi veien på Smugleitet til fibersentral og trafo ved
Vestbygdvegen som supplerer hele Fløksand med lavspent og hvor Frank Mohn (Alfa
Laval) sin høyspent også er koblet opp.

• Trafoen er forsynt via høyspent luftlinje som ligger i trasèen A1 over Bjørnar Fløysand sin
eiendom og produksjonsareal og videre opp over Storåsen.

• Sist og ikke minst er det lagt ned avløp for kloakk fra buss-stoppet på Vestbygdvegen,
videre langs nordsiden av veien i myra over Smugleitet. Her er også lagt klare
stikkledninger under gang og sykkelsti på Smugleitet hvor eiendommene Vestbygdvegen
11, 15,19,23 og 25 er tenkt koblet på. Kloakkavløp går også under Rosslandsveien og i
vanngrøften og videre mot Sørestøa.

• Skal myra masseutskiftes og infrastruktur flyttes på, er vi tilbake hvor Kommunesjefen
Bjørndal uttrykte; ”Graver du mer i myra, seiler hele garasjen din uti” Se vedlagte foto.
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305/101 1

2

• Høyspent indikert med rød. Lys grønn drenering. Blå hovedvassledning. Grønn
avløp/kloakk. Brunrød fiber. Alt dette ligger i grunnen og er i bruk. Avløp ligger klart med
stikkrør og venter på pumpestasjon i Sørestøa. Lavspenning, fiber, fast telefon samt
veilys går også i luftkabel.
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• Hvordan vil en veitrase eller rundkjøring i plan felte A1
påvirke beboere og eiendommer i Smugleitet?

• Undertegnede har ikke sett skisser eller planer for veitrase eller rundkjøringer for noen
av alternativene, men forstår det slik at ved rundkjøring er målsettingen å legge alle
på/avkjøring inn i rundkjøring for å oppnå en smidig trafikkavvikling. For å oppnå dette
blir avkjørsel til eiendommene Fløksandveien 1 og 3 berørt. Videre også Vestbygdvegen
11 og 4. Høydeforskjell mellom Rosslandsveien og Vestbygdvegen og videre i skjæring
gjennom Storåsen vil bli dominerende og eiendommen Vestbygdvegen 15 med flere vil
se inn i en trafikkmaskin. Deler av min hage og tilførselsvei med begrenset innsyn og
støyvern til oppstillingsplass vil bli ødelagt. Man må også forventes at myren som går fra
Bjørnar Fløysand sin eiendom øst for nordgående buss stopp, og som er
sammenhengende med min eiendom vil synke og min garasje ta ytterligere skade da det
vil oppstå setning i hele myra som flyter stedvis på kvikkleire.

Setningsskader på min garasje.
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Setningsskader på min garasje og mur.

• Bjørnar Fløysand sin vedproduksjon blir ødelagt både med adkomst til godkjent rubbhall
og oppstillingsplass for maskiner hvor adkomstvei blir delt av veitrasè. Sist og ikke minst
må all infrastruktur graves opp og legges om.

• I anleggsfasen vil det bli store restriksjoner på trafikkflyten fra/til Brakstad, Fløksand i
begge retninger, mindre på Rosslandsvegen der en kjørefil kan opprettholdes. Like ens
vil tre av fire buss stopp måtte flyttes. Hvorav to i Vestbygdvegen vil ligge tett opp mot
veitrasé og nordgående på Rosslandsveien som vil ligge i en eventuell rundkjøring.

• Hele prosjektet A1 kan man uten å være fagperson se at vi her kan ha for oss en
ukontrollerbar budsjettsprekk da alt arbeid her vil skje i en myr, noe Alver kommune ikke
har økonomi til. Antar Frank Mohn (Alfa Laval) også må orienteres om man får nedetid
på høyspent, mens vi andre eventuelt vil måtte slite med fiber, vann og avløp om myren
siger.

• Les innlegget i NH 6. Februar-2021 side 6 med tittelen ”Dette er alvorlig. Behandla nok
en kostnads sprekk” Politikerne ber om ei gransking av retningslinjene for
investeringsprosjekt.
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• Hvorfor vi på Smugleitet er i mot alt A1 og mener at A2 er
den beste løsningen.

• Vi rører ikke infrastrukturen som ligger under avkjøringen til Fløksand kai.
• Vi rører heller ikke avkjøringen til Fløksand kai og eiendommene vest for

Rosslandsvegen.
• Like nord for avkjøringen til Fløksand kai, trekker vi en kjørefil og nordgående buss stopp

øst ut i myren og fortsetter nordover. Bjørnar Fløysand er positiv til å utvide
Rosslandsveien med en kjørefil samt g/s vei over dennes eiendom.

• Brakstad krysset ligger som det gjør i dag med små justeringer.
• Buss-stopp ligger også som de gjør i dag hvor Smugleitet er et naturlig samlingspunkt for

skoleelever og andre som er avhengig av buss på Brakstad, Smugleitet og Fløksand.
• Bjørnar Fløysand kan opprettholde sin forretningsdrift.
• OK Charter AS kan drive fortsatt uforstyrret. Min garasje som i dag viser settings skader,

vil forhåpentligvis kunne repareres og støttes opp for å hindre ytterlige skader slik den
framstår i dag.

• I tilfellet Statens vegvesen vil fortsette g/s vei videre nordover der den slutter i dag vil
denne gå i sin helhet vest for Rosslandsveien uten å berøre eiendommene og ned
Fløksandsbakken som vil bli en utfordring om ikke rundt Fløksand blir foretrukket.

• Gårdsbruket til Torill og Ørjan Jacobsen vil ikke bli berørt da Statens vegvesen vil bygge
en forstøtningsmur ned på fyllings fundamentet.

Bjørnar Fløysand som driver en årrk på driften, skatter også til
Alver. Fløysand flagger også muligheten for å ta inn kandidater på
arbeidstrening om ikke driften må o produksjonsplass, godkjent
vei, tørkeplass og adkomst til rubb hall. Se her vedlagt godkjent
dokumentasjon og bilder samlet 30 sider.
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•  
• Høyspent med tilførsel av høyspent luft kabel over Storåsen. Denne går videre i grøft 

langs Vestbygdvegen mot Brakstad og svinger ned gang-og sykkel vei på Smugleitet og 
videre mot Frank Mohn (Alfa Laval). Ved valg av A1 må denne flyttes i lag med 
nærliggende stolper. 
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•  
• Trafo med lavspent kabel ut til forbrukere på Fløksand. Ved valg av A1, må denne flyttes. 

Dette gjelder også master oppover Storåsen. 
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•  
• Gang-og sykkel vei på Smugleitet sett vestover mot Rosslandsveien. Fiber sentral. 
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•  
• Gang og sykkel vei sett mot Vestbygdvegen. Kum for hovedvassledning. Ved valg av A1 

må denne graves opp og flyttes. 
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•  
• Rosslandsvegen i kjøreretning syd. Buss stopp. Avkjørsel til Føksand kai. 
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•  
• Rosslandsveien i kjøreretning nordover, buss stopp og gang og sykkelvei på Smugleitet 

til høyre. Ved valg av A2 foreslår jeg å flytte veien en kjørebane bredde mot buss skur. 
Dette får ikke å berøre eiendommene på vestsiden av Rosslandsveien. 

 
 
 
 
 
 
 
 



18 
 

 
 
 
 

 
Hage med tilførselsvei til oppstillingsplass og Tuja hekk mot Rosslandsveien. 
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Rosslandsvegen sett sørover fra nordgående buss stopp. 
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Gang-og sykkelsti på Smugleite sett mot Rosslandsveien. 

 

Mvh 

Ove Evald Kristiansen, Ov-ev@online.no 

Bjørnar Fløysand, floysand@start.no 
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Statens vegvesen Region Vest v/ Eivind Kvarekvål.  

Deres referanse: 16/51017-19 v. 564 Fløksand – Vikebø. Saksnr. 

16/51017. 

Fløksand 2nd. June-18  

 

• Refererer til folkemøtet i Meland rådhus den 24. mai og forstår 

det slik at ingen trase’ for framføring av ny vei eller utbedring av 

bussholdeplasser er så langt kostnadsberegnet eller trase’ valgt.  

• Jeg forsto det slik at Alternativ A2, ble vurdert som det minst 

kostbare og kanskje derfor ville bli valgt uten at dette ble 

bekreftet. Uten å være fagkyndig ser jeg for meg at Alternativ A1 

ikke er det beste alternativ for prosjektet i sin helhet.  

• For å bedre forklare dette vil jeg gi noen historiske data og 

tilbakeblikk. 

•  Jeg eier tomten gnr 5 bnr 101 (Vestbygdvegen 11) som 

opprinnelig var ca. 18 mål.  

• Den gang Rosslandsvegen ble bestemt bygget hadde jeg en god 

dialog med Vegvesenet og vi ble i felleskap enig med valgte trase’ 

var beste alternativ for ikke å ødelegge for boligene vest for 

Rosslandsvegen som den gang var hytter og min eiendom hvor 

garasjen i dag står. Men min eiendom ble jo den gang delt i to. Jeg 

hadde også håpet på at en ny veitrase’ også ville drenere ut 

overflatevannet i myren hvor jeg i dag har plen. Men så skjedde 

ikke. Det var lite masseutskifting og man hadde ikke store nok 

ausekar. Bilene kjørte bort sørpe og veien ble til etter som man 

gikk. Massene ble dumpet rett i myren og det ble til slutt tørr vei. 

•  Slik har det fungert i årevis. Gamle Fløksand veien som er min 

nordlige grense ble ferdigstilt i 1905 da nye skolen skulle åpne på 

Smugleitet (Brakstadveien 19) Skolen er i dag meget velstelt, 

vedlikeholdt og fredet. Fløksand veien den gang den sto ferdig var 

det lagt sviller rett på myren, fylt på stein og grus, med andre ord 

flyter denne på myra og som i dag er brukt som avkjørsel til 

eiendommene Gamleskulen, Vestbygdvegen 15 (tidligere en del av 

min eiendom gnr 5 bnr 101) og min nåværende eiendom 

Vestbygdvegen 11. Langs denne gang og sykkelvegen har vi 



plantet Rododendron planter for å gjøre omgivelsene trivelig for 

gående og syklende. Det er senere også lagt ned infrastruktur, 

kloakkrør, vann og fiber som jeg skal komme tilbake til. Junior som 

driver i entreprenør bransjen (O.K. Charter AS.) har de siste 20 år 

hatt oppstillingsplass til maskinparken sin bak min garasje som 

består av to lastebiler, dumper henger, traktor med henger, tre 

gravemaskiner fra 8 til 20 tonn, to borerigger og masse annet 

entreprenør rekvisita som er lagret i og utenfor to shipping 

kontainere. Jeg har for år tilbake laget en populært kalt «Ytre 

ringvei» for at junior skulle få tilgang til oppstillingsplassen. Dette 

var en utfordring i seg selv. Jeg har tidvis brukt en 8 tonn og 12 

tonn maskin for og masse utskifte, men fant stort sett bare 

blåleire som raskt ble flytende. Jeg har derfor lagt stein på blåleire 

og fylt opp tre sifrede lass med fyllmasse for å komme over 

grunnvannet som tidvis ligger helt opp i dagen. Videre har vi 

plantet et par hundre Tuja busker langs jordvollen som er lagt opp 

langs Rosslandsveien. Dette for å begrense innsyn til 

oppstillingsplassen og hagen.  

• Men det var som vår tidligere Kommunalsjef Bjordal uttrykte det 

for år tilbake; «Graver du mer i myra di nå Kristiansen, så seiler 

hele garasjen din uti.» Garasjen står på fyllmasser i kanten av 

myren og vi ser allerede et begynnende problem som har startet 

etter vi fikk utvidet gang og sykkelsti med buss stopp langs 

Rosslandsvegen.  

• Junior ble innleid i nye prosjektet «gang og sykkelvei langs 

Rosslandsveien» og det ble sprengt grøft med fall mot Fløksand 

elven med stort utsig. En tid senere ble det også bestemt å legge 

ny kloakk og vannrør langs gamle Fløksand vegen mot Sørestøa. 

Denne grøften ble dyp (også over min eiendom) og ble videreført 

nord østover under Rosslandsvegen hvor ny hovedledning for 

vann og framtidige kloakk rør ble lagt opp langs gamle 

Fløksandveien langs min nord grense. Fiber som også ble lagt i den 

nye gang og sykkelveg ble også videreført under Rosslandsvegen 

og videre i den gamle Fløksandsvegen som tidligere nevnt er min 

nord grense. Vi har også lagt klar stikkrør for kloakk inn i min plen 

for å koble til eiendommene Vestbygdvegen 15 og 11. videre også 



stikkrør ligger klar til eiendommene Brakstadveien 19, 23, og 

andre som har naturlig fall.  

• Mine argumentasjoner mot at alternativ A1 blir valgt er det 

faktiske forhold at vi kan forvente at en graving i myren nord for 

min grense som er en sammenhengene myr kan forårsake at min 

garasje vi ta ytterlig skade eller går tapt. Infrastrukturen som ligger 

klar, vil bli ødelagt. «Ytre ringvei til oppstillingsplass» ikke blir 

tilgjengelig og tuja busker på jordvoll for å begrense innsyn til 

eiendommene Vestbygdvegen 15, 11 og ikke minst oppstillings 

plass bak min garasje. Dette vil påføre uante kostnader.  

• Til sist vil jeg nevne at Rosslandsvegen delte min eiendom i to og 

inkluderer vi forbuds sone 50 meter på begge sider har dette gjort 

beslag på byggetomter tiltenkt mine barnebarn langs syd grensen 

på min eiendom. Videre nevner jeg som en kuriositet at gang, 

sykkelvei, buss stop og senere grøfter har gitt meg en erstatning 

på kr. 684,- 

•  Ved å sende denne argumentasjonen forbeholder jeg meg retten 

til senere føre min sak videre når alternativ og kostnader involvert 

er kjent. 

•  Jeg forventer at dere også er kjent med de kostnader dere påfører 

Bjørnar Fløksand (Vestbygdvegen 4). Og ikke minst det faktum at 

topografien i området indikerer at Brakstadkrysset og nå kalt 

Vestbygdvegen ligger på kanten av myr hølet hvor også vår nye 

trafo og strømtilførsel er lokalisert.  

• Jeg kan dokumentere mine argumentasjoner med bilder og video 

film om dette er ønskelig.  

 

 

• Med vennlig hilsen Ove Evald Kristiansen  

• Vestbygdvegen 11  

• Mobil 90128665  

• ov-ev@online.no 



Målestokk 1: 1000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 04.04.2021 18:40
Eiendomsdata verifisert: 10.02.2021 08:20

GÅRDSKART 4631-305/1/0

305/1/0-305/5/0-305/6/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=
5
6
w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

29.9
5.9

21.3
345.7

77.4
9.3
0.0

489.5

57.1

489.5

345.7

86.7
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



Høringsuttalelse (KF-340)

Referansenummer: IP5WFV Registrert dato:04.04.2021 19:11:40

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig  

A På vegne av foretak/lag/forening  

Opplysninger om innsender

Fornavn

Frode
Etternavn

Anfinsen
Adresse

Fløksand 62

Postnummer

5918
Poststed

FREKHAUG

Telefon

92235084
E-post

fra@frydenbo.no

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Velg høringsuttalelse:

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

A Detaljregulering for Langeland B5  

Uttalelse

Ved valg av A2 i sør ( Fløksand ) må utbyging ta hensyn og ivareta tilkomst til eksisterende skogsvei som vist i 
vedlagte kart. Skogsvei har i dag tilkomst fra nærliggende bilvei. 305/6 har aktiv skogsdrift og tilkomst til næring er 
avgjørende for videre drift. 

Vedlagt dokumentliste

Eksisterende skogsvei.pdf



Målestokk 1: 1000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 04.04.2021 18:36
Eiendomsdata verifisert: 10.02.2021 08:20

GÅRDSKART 4631-305/1/0

305/1/0-305/5/0-305/6/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=
5
6
w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

29.9
5.9

21.3
345.7

77.4
9.3
0.0

489.5

57.1

489.5

345.7

86.7
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



Høringsuttalelse (KF-340)

Referansenummer: 3PVI7G Registrert dato:04.04.2021 18:47:07

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig  

A På vegne av foretak/lag/forening  

Opplysninger om innsender

Fornavn

Frode 
Etternavn

Anfinsen
Adresse

Fløksand 62

Postnummer

5918
Poststed

Frekhaug

Telefon

92235084
E-post

fra@frydenbo.no

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Velg høringsuttalelse:

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

A Detaljregulering for Langeland B5  

Uttalelse

Viser til planomtale punkt 5.9 Naturtmangfald; 
Rapporten konkluderer med at det foreligger ingen beiteområdet for hjort og hjortetråkk innenfor planlagt utbygging. 
Denne konklusjonen er feil. 
Ved å velge A2 i sør vil eksisterende beiteområdet for hjort og hjortetråkk bli berørt. Dette området er og har vært det 
viktigeste jaktområdet på Fløksand i flere generasjoner. Temyren med fulldyrket jord på 6100m2 har høstet ca 80 % 
av felte dyr for Fløksand de siste årene. 

Vedlagt dokumentliste

Temyren fulldyrka jord.pdf



Målestokk 1: 1000 ved A4 utskrift
Utskriftsdato: 04.04.2021 18:36
Eiendomsdata verifisert: 10.02.2021 08:20

GÅRDSKART 4631-305/1/0

305/1/0-305/5/0-305/6/0
Tilknyttede grunneiendommer:

Markslag (AR5) 7 klasser

=
5
6
w

Fulldyrka jord
Overflatedyrka jord
Innmarksbeite
Produktiv skog *
Annet markslag
Bebygd, samf., vann, bre
Ikke kartlagt
Sum

29.9
5.9

21.3
345.7

77.4
9.3
0.0

489.5

57.1

489.5

345.7

86.7
0.0

TEGNFORKLARING AREALTALL (DEKAR)

* Produktiv skog er skog på fastmark og myr med skogbonitet
lav eller bedre.

Kartet viser valgt type gårdskart for

eiendommen man har søkt på. I tillegg vises

bakgrunnskart for gjenkjennelse.

Arealstatistikken viser arealer i dekar for alle

teiger på eiendommen. Det kan forekomme

avrundingsforskjeller i arealtallene.

Ajourføringsbehov meldes til kommunen.

Arealressursgrenser

Eiendomsgrenser

Driftssenterpunkt



Høringsuttalelse (KF-340)

Referansenummer: ZYZ8I5 Registrert dato:04.04.2021 19:20:21

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig  

A På vegne av foretak/lag/forening  

Opplysninger om innsender

Fornavn

Frode
Etternavn

Anfinsen
Adresse

Fløksand 62

Postnummer

5918
Poststed

FREKHAUG

Telefon

92235084
E-post

fra@frydenbo.no

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Velg høringsuttalelse:

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

A Detaljregulering for Langeland B5  

Uttalelse

Viser til planomtale 5.11 vedrørende Natturressurser: 
Rapporten konkluderer med at berørte jordbruksareal på Fløksand ikke er kjerneområdet for matproduksjon: 
Ved veivalg A2 i sør ( Fløksand ) vil vårt jordbruksareal på i overkant av 6000m2 bli berørt. 
Nevnte området er av NIBIO 2018 definert som fulldyrket jord. 305/6 bruker dette området aktivt og veivalg A2 vil 
sterkt redusere  eksisterende gårdsdrift. Ved ev. veivalg A2 i sør må det etableres kjørbar tilkomst til gjennværende 
dyrket jordareal. 

Vedlagt dokumentliste

Temyren fulldyrka jord.pdf



Fra:                                              Gunnar Klemet Bøe <gunnarboe@live.no> 
Sendt:                                        fredag 9. april 2021 11:17 
Til:                                               Postmottak Alver 
Emne:                                        Fwd: Veivalg Fløksand-Vikebø 
  
Til Plan v/Arealforvaltning.  
  
Hei oversender korrespondanse med fylkesordfører ang veivalg Fløksand-Vikebø. 

 
Her skal veien legges over dyrkbar mark ? 
Sendt fra min iPad 
 
Videresendt melding: 

Fra: Jon Askeland <Jon.Askeland@vlfk.no> 
Dato: 6. april 2021 kl. 13:48:33 CEST 
Til: Gunnar Klemet Bøe <gunnarboe@live.no> 
Kopi: Natalia Antonia Golis <Natalia.Antonia.Golis@vlfk.no> 
Emne: SV: Veivalg Fløksand-Vikebø 

Hei! 
Takk for epost. 
 

mailto:Jon.Askeland@vlfk.no
mailto:gunnarboe@live.no
mailto:Natalia.Antonia.Golis@vlfk.no


Eg har undersøkt litt i saka, og får vita at trasèvalget skal behandlast og avgjerast i Alver 
kommunestyre. 
 
Mvh Jon Askeland 
 
Fra: Gunnar Klemet Bøe <gunnarboe@live.no> 
Sendt: tirsdag 6. april 2021 13:42 
Til: Jon Askeland <Jon.Askeland@vlfk.no> 
Kopi: Natalia Antonia Golis <Natalia.Antonia.Golis@vlfk.no> 
Emne: Veivalg Fløksand-Vikebø 
 
Det er fremsatt 2 veivalg ang. ny vei på strekningen Fløksand- Vikebø. Vestland fylke og 
Veivesenet går inn for veitraseen A2. Dette valget vil jeg protestere på det sterkeste mot. 
Dette valget går over oppdyrket mark og passerer tett innpå Nipane hyttegrend som består 
av 8 hytter. Den utrolige rolige atmosfæren som finnes i dette området vil bli totalt rasert 
ved valg av dette veivalget. Veivalget A 1 vil berøre færre, og jeg føler at det er noen med 
tyngde innenfor påvirkning som har fått snudd valget fra 1 til 2<x-apple-data-detectors://0> 
som Veivesenet opprinnelig gikk innfor. Som Senterpartimann må du kunne påvirke dette 
valget. 
 
Mvh 
Gunnar Klemet Bøe 
Rosslandsvegen 1111<x-apple-data-detectors://1/1> 
Tlf<x-apple-data-detectors://1/1> 93647966 
Gunnarboe@live.no<mailto:Gunnarboe@live.no> 
 
Sendt fra min iPad 
 
[cid:image001.jpg@01D72AEB.80346EC0] 
 
Her er det planlagt vei over dyrkbar mark som ligger tett inntil Nipane hyttegrend. 
Dette er et LNF område som det skal mye til å få gjort noe inngrep i. Men her vil Statens 
veivesen og politikerne bygge vei og ødelegge et idyllisk sted som brukes til rekreasjon fra 
den støyene hverdagen vi ellers er omgitt av. 
Noen må ta tak i dette ! 
Mvh 
Gunnar Bøe 
93647966 
Sendt fra min iPad 
 

mailto:gunnarboe@live.no
mailto:Jon.Askeland@vlfk.no
mailto:Natalia.Antonia.Golis@vlfk.no
mailto:Gunnarboe@live.no%3cmailto:Gunnarboe@live.no
cid:image001.jpg@01D72AEB.80346EC0


Høyringsuttale (KF-340)

Referansenummer: MJZJ6A Registrert dato: 05.04.2021 09:46:19

Innleiing
Uttalen blir gjeven

B Personleg  

A På vegner av føretak/lag/foreining  

Opplysningar om innsendaren

Førenamn

Jan Magne
Etternamn

Heggernes
Adresse

Pb. 98

Postnummer

5902
Poststad

ISDALSTØ

Telefon

95461826
E-post

jmheggernes@hotmail.com

Høyringsuttale

Høyringsuttale

Velj høyringsuttale:

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

A Detaljregulering for Langeland B5  

Uttale

Ber om at grense for "siltgardiner" som per i dag skal være 15-20 meter ut på Gnr 305, Bnr 38. Ber om at denne blir 
satt opp rett i grense mellom Gnr 305, Bnr 38 og Gnr 305, Bnr 55 slik at jeg kan ha og bruke båt i byggetida for ny 
veg. 
Ber også om synfaring på staden i god tid før høringsuttale tida 14.04.2021 for å avklara ein del konkrete ting eg lurer 
på i forbindelse med bygging av ny veg. 
Eg reknar med at nytt nøst kan byggjast opp igjen på del av bnr 55 som eg får behalda når arbeidet med vegen er 
ferdig? 
Er det noko spesielt eg må gjera i forhold til dette? 
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Ingrid Raniseth 
 
ingrid.raniseth@alver.kommune.no 
 
 
 

Dato:   09.04.2021 
 
 
HØRINGSUTTALELSE FRA EIER AV GNR 305 BNR 204 OG 188 I ALVER  
TIL REGULERINGSPLANFORSLAG FOR FV 564 FLØKSAND - VIKEBØ 
 
Jeg viser innledningsvis til mitt tidligere skriv av 19.10.2020 i sakens anledning, samt felles 
høringsuttalelse i saken som er oversendt særskilt i dag. Nærværende skriv utarbeides for de 
særlige forhold som gjør seg gjeldende for gnr 305 bnr 204 og 188, som begge tilhører 
undertegnede.  
 
Vedørende gnr 305 bnr 188: 
 
Jeg har forstått det slik at angjeldende eiendom er en av svært få som er måleberegnet til å 
overskride normert støygrense selv etter bygging av en støyskjerm langs vegtrasé over 
«Temyr», slik støyskjermen er inntegnet på vedlagte støykart X021.  
 
Under forutsetning av at en slik støyskjerm blir medtatt i planforslaget til den kommunale 
behandling av reguleringsplanen for A2, skal jeg herved bekrefte at jeg vil frafalle krav på 
ytterligere individuelle støytiltak på bnr 188 selv om støykravet overskrides for denne 
eiendom. 
 
Jeg ser ellers ingen flere problemstillinger for denne eiendom enn hva som fremkommer i 
den felles høringsuttalelsen. 
 
Vedrørende gnr 305 bnr 204: 
 
Valg av A2 vil innebære at deler av bnr 204 må eksproprieres, og forøvrig vil veien bli så nær 
at tomten ikke kan utnyttes til bebyggelse av hverken bolig- eller fritidseiendom. Bnr 204 er 
en hyttetomt, som ble utskilt sammen med 8 øvrige i området til «Nipane hytteeierforening» 
for ca 40-50 år siden. Den er i dag den eneste som fortsatt er ubebygd. Ved valg av A2 vil 
veien bli lagt gjennom et LNFR område, i strid med gjeldende kommunedelplan, som 
fremstår som svært upåregnelig for utnyttelsen av tomten. Dette er grunnlag for krav om 
erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller § 15-3, sml. § 16-9, 
subsidiært § 15-1. 
 
 
 
 

mailto:ingrid.raniseth@alver.kommune.no


 
 
 
 
Vedlagte vedtak fra Meland kommune datert 05.09.2018 dokumenterer våre planer for 
tomten på et tidspunkt dagens vegtrasé over jordbruksarealet «Temyr» var helt utenkelig. 
Både A1 og A2 var på dette tidspunkt planlagt å gå i et skogsløp forbi «Temyr». Meland 
kommune stilte krav til vei, vann og avløp før de godkjente utskillelse av tomten med eget 
bnr. Siden jeg kunne dokumentere at dette lå til tomtegrensen fikk jeg godkjent utskillelsen. 
Denne godkjenningen gir kommunen samtidig som kommunen jobber med veiprosjektet, 
som underbygger at den nyeste vegtrasé overhodet ikke var aktuell på dette tidspunktet. 
Hele saksbehandlingen innebærer en klar forventning og forutsetning om at tomten skulle 
bebygges. Disse erstatningsrettslige problemstillinger kan løses gjennom forhandlinger, eller 
få sin avgjørelse etter en rettslig behandling om nødvendig.  
 
Det er i begge parters interesse at man i denne planprosessen prøver å finne en best mulig 
alternativ løsning for denne tomten, slik at den om mulig kan få en restverdi som kan 
begrense det økonomiske tapet. Jeg har i mitt forrige skriv datert 19.10.2020 sagt at et 
garasjeprosjekt ville kunne gi denne tomten en restverdi, som ville være naturlig i tilknytning 
til en ny vegtrasé. En inn/utkjørsel etter støyskjermens avslutning vil på den aktuelle siden av 
veien skje på det kjørefelt hvor man vil ha fri sikt «en halv mil» inn i en rett skogstrekning og 
således fremstå som svært trafikksikker. Uansett bes garasjeprosjektet medtatt i 
planforslaget fordi en alternativt kan benytte den allerede avsatte avkjøring ved 
Rosslandsvegen 1091. Jeg har forstått det slik at store deler av «Temyr» er avsatt til bruk 
som anleggsområde under veibyggingen, og det vil kunne gi muligheter for en alternativ 
tilkomst til tomten tilknyttet avkjøringen ved Rosslandsvegen 1091. I denne forbindelse ber 
jeg også om at det medtas i vurderingen at det aktuelle området for garasjeprosjektet også 
egner seg godt til anleggsformål under anleggsperioden, fordi dette er et relativt stort og 
helt flatt område som er overraskende tørt og hardt i forhold til resten av «Temyr». Jeg antar 
at dette kan ha sin forklaring i «fjellutbredelsen» av den tilliggende «fjellkollen» på bnr 204. 
Ved en slik løsning kan bnr 204 tjene begge parter og gi et bedre grunnlag for enighet om de 
andre vanskelige spørsmål tilknyttet bnr 204.  
 
 
 
  

Frekhaug, 9. april 2021, 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 

 
Johannes Romstad 

 



         Meland kommune 
 
  

 

 
 
Postadresse 

 
Kontakt 

 
 

 
 
Kartinfo: www.nordhordlandskart.no postmottak@meland.kommune.no 

Postboks 79, 5906 Frekhaug 
Besøksadr: Havnevegen 41 A 
5918 Frekhaug 

www.meland.kommune.no 
Telefon  +47 56 17 10 00 
Telefaks +47 56 17 10 01 
 

Konto 1503 98 36413 
Org.nr. 951 549 770 
 

 

   

   

 

 
Johannes Romstad 
Eitrheimsvegen 14 
5750 ODDA 
  

Referanser: Saksbehandlar: Dato: 

Dykkar:  Tore Johan Erstad 05.09.2018 
Vår: 18/2057 - 18/18577 tore.johan.erstad@meland.kommune.no  

 
 
 

Godkjenning - GBNR 5/114/6 - Oppretting av grunneigedom av 
festegrunn 

 
Administrativt vedtak.  Saknr: 225/2018 
 
Tiltakshavar:  
Søknadstype: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett etter plan- og bygningslova 

(pbl.) § 20-4 
 
SAKSUTGREIING: 
 
Tiltak: 
 
Tiltakshavar har søkt om løyve til oppretting av grunneigedom av ubygd festegrunn med gbnr 5/114/6. 
Arealet er allereie oppmålt og utgjør om lag 1305 m2, og blei etablert som festegrunn i 1982. Utsnitt av 
KPA, omsøkt tiltak med blå skravering: 
 

 
Det blir vist til søknad med vedlegg, journalført motteke 16.08.2018. 

http://www.nordhordlandskart.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Meland_komm.png
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VURDERING: 
 
Nabovarsling: 
 
Tiltaket har ikkje vore nabovarsla og administrasjonen ser heller ikkje grunnlag for å stille krav om varsling, 
jf pbl § 21-3, 2. ledd. 
 
Lov- og plangrunnlag: 
 
Oppretting og endring av eigedom er «tiltak» etter pbl § 1-6 og er søknadspliktig etter pbl §§ 20-4, jf 20-2, jf 
20-1 bokstav m). Vidare følgjer det av pbl § 26-1 at «[o]pprettelse av ny grunneiendom, (…), eller endring av 
eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold i strid med denne lov, 
forskrift eller plan.»  
 
Når det særskilt gjeld oppretting av grunneigedom av festegrunn, har Miljøverndepartementet og 
Kommunal- og regionaldepartementet i uttale datert 19.03.2013 opplyst følgjande om søknadsplikt: 
 

 
Føreliggjande tomt er ubygd og tiltaket er soleis søknadspliktig. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har i uttale av 07.03.2014 opplyst at kommunen ved søknadsbehandlinga på 
«ordinær måte [må] kontrollere alle sider ved saken, herunder forholdet til delingsbestemmelsene i 
jordloven, gjeldende arealplan, hensiktsmessig form og plassering, atkomst, avløp osv». 
 
Det omsøkte arealet er sett av til LNFR-område i kommuneplanen sin arealdel (KPA). Administrasjonen 
vurderer at omgjering av festegrunn til grunneigedom ikkje krev dispensasjon frå KPA. Arealet er lovleg 
etablert som festegrunn og omsøkt tiltak inneber ikkje nokon endring av arealbruken. Tiltaket krev heller 
ikkje behandling etter jordlova §§ 9 og 12. 
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Eventuell oppføring av fritidsbustad eller andre byggetiltak på eigedomen i framtida vil krevje dispensasjon 
frå arealformålet LNFR i KPA. 
 
Tilknyting til infrastruktur: 
 
Før oppretting av eigedom skal tomta vere sikra lovleg tilkomst, jf pbl § 27-4 første ledd første setning. Det 
følgjer av pbl § 27-1 at bygning ikkje må førast opp eller takast i bruk før den er sikra tilgang til vatn. Det 
same gjeld for oppretting av eigedom til slik bruk. Rett til å føre vassleidning over annan manns grunn, eller 
å knyte seg til felles leidningsnett, må sikrast. Det same gjeld for utføring av avlaupsvatn, jf pbl § 27-2. 
 
Den nye parsellen må gjennom erklæring som kan tinglysast sikrast rettar knytt til bruk og etablering av 
veg-, vatn- og avlaupsløysingar over gbnr 5/114 og 5/7. Det blir stilt vilkår om at dette blir gjort seinast i 
samband med tinglysning av ny grunneigedom. 
 
Administrasjonen vurderer søknaden som tilstrekkeleg opplyst og denne blir godkjent som omsøkt. 
 
VEDTAK: 
 
«Meland kommune godkjenner i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 20-1 bokstav m, søknad om 
løyve til oppretting av ny matrikkeleining med storleik på om lag 1305 m² frå festegrunn gbnr 5/114/6 og i 
samsvar med oppmålte grenser for eksisterande festegrunn. Det gjeld følgjande vilkår for løyvet: 
 

 Rett til etablering og bruk av veg-, vatn- og avlaupsnett over gbnr 5/7 og 5/114 må tinglysast til den 
nye grunneigedomen seinast saman med tinglysning av ny matrikkeleining. 

 
Grunngjevinga for vedtaket går fram av saksutgreiing og vurdering ovanfor. Grensene mellom eigedomane 
og nøyaktig storleik på overført areal, blir fastlagd i samband med gjennomføring av  oppmålingsforretning 
etter matrikkellova. 
 
Løyvet fell vekk dersom det ikkje er gjennomført oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering 
innan 3 år etter at løyvet er gjeve, eller dersom matrikkelføring vil vera i strid med lov om 
eigedomsregistrering, jf pbl § 21-9. 
 

***** 
 
Saka er behandla og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf kommunelova § 23 nr. 4 og 
gjeldande delegasjonsreglement. 
 
Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til 
Fylkesmannen i Hordaland, jf fvl §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er 
nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det 
gå fram kva det blir klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan 
reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta 
fullt ut, jf fvl § 27b. 
 
Gebyr for sakshandsaminga blir ettersendt. Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastsett ved forskrift. 
Det er ikkje høve til å klage over ei forskrift, jf fvl §§ 3, 28 og 40. Det kan difor ikkje klagast over at det blir 
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kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet gebyret er rekna 
ut i frå. Klage skal vere grunngjeven.  
 
 
Med helsing 
 

 

Anny Bastesen  Tore Johan Erstad 
sektorsjef teknisk Juridisk rådgjevar 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
 
 

 
Mottakarar:    
Johannes Romstad Eitrheimsvegen 14 5750 ODDA 
Terje Fløysand Fløksand 76 5918 FREKHAUG 
 



 
 
 
 
Ingrid Raniseth 
 
ingrid.raniseth@alver.kommune.no 
 
 
 

Dato:   19.10.2020 
 
 
INNSPILL FRA EIER AV GNR 305 BNR 204 OG 188 I ALVER KOMMUNE TIL 
REGULERINGSPLANFORSLAG FOR FV 564 FLØKSAND - VIKEBØ 
 
Under henvisning til vår telefonsamtale av i dag skal jeg, som eier av gnr 305 bnr 204 og 188, 
herved fremkomme med følgende innspill til det fremlagte reguleringsplanforslag for Fv 564 
Fløksand-Vikebø. 
 
Ovennevnte plan innebærer at deler av min eiendom (bnr 204) må eksproprieres, og forøvrig 
vil veien bli så nær og voldsom at jeg ikke får utnyttet denne etter forutsetningene. 
Veitraseen vil også helt klart forringe verdien til samtlige eiendommer i «Temyr» hyttegrend. 
 
Gnr 305 bnr 204 er en hyttetomt, som ble utskilt sammen med 8 øvrige i området «Temyr» 
på Fløksand for ca 40-50 år siden. Den er i dag den eneste som fortsatt er ubebygd. Tomten 
er en solrik «kolle» som jeg og min kone så for oss å bebygge med en hytte/bolig med 
«livsløpsstandard» for våre gamle dager i området vi har forelsket oss i. Etter å ha fått 
fremlagt Silingsrapporten våren 2018, herunder med et «folkemøte» hvorunder vi ble 
forsikret om at alle berørte ville bli holdt løpende oppdatert, slo vi oss til ro med at uansett 
hvilket alternativ av de to utredede som ble valgt, så ville det ikke berøre vår grend på 
«Temyr». Begge de to utredede alternativ hadde samme vegløp «dypt inne i skogen». Stor 
var derfor vår overraskelse og skuffelse når vi uten noe forvarsel fikk fremlagt et 
reguleringsplanforslag hvorunder det var inntegnet en helt ny og uvarslet vegtrase over 
«Temyr» sin hjorteglenne, og til og med over en del av bnr 204. Sistnevnte hadde jeg fått 
utskilt høsten 2018 med eget bnr, og kommunen stilte i denne forbindelse krav til at jeg 
måtte dokumentere at all infrastruktur var ordnet, herunder vei, vann og avløp. Siden jeg 
kunne dokumentere at dette lå til tomtegrensen fikk jeg godkjent utskillelse av tomten. 
Denne godkjenningen gir kommunen samtidig som kommunen jobber med veiprosjektet, 
som underbygger at den nyeste veitraseen overhodet ikke var aktuell på dette tidspunktet.  
 
Den overraskende nye veitraseen vil klarligvis sørge for «skrinlegging» av hele vårt planlagte 
prosjekt for bnr 204. I valget mellom å kjempe mot veitraseen og ekspropriasjon velger jeg i 
første omgang å søke en avklaring av angjeldende i reguleringsplanen, som kan bidra til å 
gjøre den uunngåelige skade for eiendommenes verdi noe mindre ved at veitraseen også kan 
komme noe til nytte for oss. For tilkomst til tomten vil jeg be om at det inntegnes en enkel 
avkjøring like etter støyskjermens avslutning og inn på tomten til en garasje, som kan tjene 
til bruk for bnr 188. For å illustrere dette vedlegges veitraseens kartskisse med avkjøring og 
garasje omtrentlig angitt med innlimte sorte utklippseksempler på bnr 204.  

mailto:ingrid.raniseth@alver.kommune.no


 
 
 
 
 
  

Frekhaug, 19. oktober 2020, 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
 

 
Johannes Romstad 
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Ingrid Raniseth 
 
ingrid.raniseth@alver.kommune.no 
 
 
 

Dato:   09.04.2021 
 
 
HØRINGSUTTALELSE FRA EIER AV GNR 305 BNR 204 OG 188 I ALVER  
TIL REGULERINGSPLANFORSLAG FOR FV 564 FLØKSAND - VIKEBØ 
 
Jeg viser innledningsvis til mitt tidligere skriv av 19.10.2020 i sakens anledning, samt felles 
høringsuttalelse i saken som er oversendt særskilt i dag. Nærværende skriv utarbeides for de 
særlige forhold som gjør seg gjeldende for gnr 305 bnr 204 og 188, som begge tilhører 
undertegnede.  
 
Vedørende gnr 305 bnr 188: 
 
Jeg har forstått det slik at angjeldende eiendom er en av svært få som er måleberegnet til å 
overskride normert støygrense selv etter bygging av en støyskjerm langs vegtrasé over 
«Temyr», slik støyskjermen er inntegnet på vedlagte støykart X021.  
 
Under forutsetning av at en slik støyskjerm blir medtatt i planforslaget til den kommunale 
behandling av reguleringsplanen for A2, skal jeg herved bekrefte at jeg vil frafalle krav på 
ytterligere individuelle støytiltak på bnr 188 selv om støykravet overskrides for denne 
eiendom. 
 
Jeg ser ellers ingen flere problemstillinger for denne eiendom enn hva som fremkommer i 
den felles høringsuttalelsen. 
 
Vedrørende gnr 305 bnr 204: 
 
Valg av A2 vil innebære at deler av bnr 204 må eksproprieres, og forøvrig vil veien bli så nær 
at tomten ikke kan utnyttes til bebyggelse av hverken bolig- eller fritidseiendom. Bnr 204 er 
en hyttetomt, som ble utskilt sammen med 8 øvrige i området til «Nipane hytteeierforening» 
for ca 40-50 år siden. Den er i dag den eneste som fortsatt er ubebygd. Ved valg av A2 vil 
veien bli lagt gjennom et LNFR område, i strid med gjeldende kommunedelplan, som 
fremstår som svært upåregnelig for utnyttelsen av tomten. Dette er grunnlag for krav om 
erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-2 eller § 15-3, sml. § 16-9, 
subsidiært § 15-1. 
 
 
 
 

mailto:ingrid.raniseth@alver.kommune.no


 
 
 
 
Vedlagte vedtak fra Meland kommune datert 05.09.2018 dokumenterer våre planer for 
tomten på et tidspunkt dagens vegtrasé over jordbruksarealet «Temyr» var helt utenkelig. 
Både A1 og A2 var på dette tidspunkt planlagt å gå i et skogsløp forbi «Temyr». Meland 
kommune stilte krav til vei, vann og avløp før de godkjente utskillelse av tomten med eget 
bnr. Siden jeg kunne dokumentere at dette lå til tomtegrensen fikk jeg godkjent utskillelsen. 
Denne godkjenningen gir kommunen samtidig som kommunen jobber med veiprosjektet, 
som underbygger at den nyeste vegtrasé overhodet ikke var aktuell på dette tidspunktet. 
Hele saksbehandlingen innebærer en klar forventning og forutsetning om at tomten skulle 
bebygges. Disse erstatningsrettslige problemstillinger kan løses gjennom forhandlinger, eller 
få sin avgjørelse etter en rettslig behandling om nødvendig.  
 
Det er i begge parters interesse at man i denne planprosessen prøver å finne en best mulig 
alternativ løsning for denne tomten, slik at den om mulig kan få en restverdi som kan 
begrense det økonomiske tapet. Jeg har i mitt forrige skriv datert 19.10.2020 sagt at et 
garasjeprosjekt ville kunne gi denne tomten en restverdi, som ville være naturlig i tilknytning 
til en ny vegtrasé. En inn/utkjørsel etter støyskjermens avslutning vil på den aktuelle siden av 
veien skje på det kjørefelt hvor man vil ha fri sikt «en halv mil» inn i en rett skogstrekning og 
således fremstå som svært trafikksikker. Uansett bes garasjeprosjektet medtatt i 
planforslaget fordi en alternativt kan benytte den allerede avsatte avkjøring ved 
Rosslandsvegen 1091. Jeg har forstått det slik at store deler av «Temyr» er avsatt til bruk 
som anleggsområde under veibyggingen, og det vil kunne gi muligheter for en alternativ 
tilkomst til tomten tilknyttet avkjøringen ved Rosslandsvegen 1091. I denne forbindelse ber 
jeg også om at det medtas i vurderingen at det aktuelle området for garasjeprosjektet også 
egner seg godt til anleggsformål under anleggsperioden, fordi dette er et relativt stort og 
helt flatt område som er overraskende tørt og hardt i forhold til resten av «Temyr». Jeg antar 
at dette kan ha sin forklaring i «fjellutbredelsen» av den tilliggende «fjellkollen» på bnr 204. 
Ved en slik løsning kan bnr 204 tjene begge parter og gi et bedre grunnlag for enighet om de 
andre vanskelige spørsmål tilknyttet bnr 204.  
 
 
 
  

Frekhaug, 9. april 2021, 
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Godkjenning - GBNR 5/114/6 - Oppretting av grunneigedom av 
festegrunn 

 
Administrativt vedtak.  Saknr: 225/2018 
 
Tiltakshavar:  
Søknadstype: Søknad om løyve til tiltak utan ansvarsrett etter plan- og bygningslova 

(pbl.) § 20-4 
 
SAKSUTGREIING: 
 
Tiltak: 
 
Tiltakshavar har søkt om løyve til oppretting av grunneigedom av ubygd festegrunn med gbnr 5/114/6. 
Arealet er allereie oppmålt og utgjør om lag 1305 m2, og blei etablert som festegrunn i 1982. Utsnitt av 
KPA, omsøkt tiltak med blå skravering: 
 

 
Det blir vist til søknad med vedlegg, journalført motteke 16.08.2018. 

http://www.nordhordlandskart.no/
http://no.wikipedia.org/wiki/Fil:Meland_komm.png
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VURDERING: 
 
Nabovarsling: 
 
Tiltaket har ikkje vore nabovarsla og administrasjonen ser heller ikkje grunnlag for å stille krav om varsling, 
jf pbl § 21-3, 2. ledd. 
 
Lov- og plangrunnlag: 
 
Oppretting og endring av eigedom er «tiltak» etter pbl § 1-6 og er søknadspliktig etter pbl §§ 20-4, jf 20-2, jf 
20-1 bokstav m). Vidare følgjer det av pbl § 26-1 at «[o]pprettelse av ny grunneiendom, (…), eller endring av 
eksisterende eiendomsgrenser, må ikke gjøres på en slik måte at det oppstår forhold i strid med denne lov, 
forskrift eller plan.»  
 
Når det særskilt gjeld oppretting av grunneigedom av festegrunn, har Miljøverndepartementet og 
Kommunal- og regionaldepartementet i uttale datert 19.03.2013 opplyst følgjande om søknadsplikt: 
 

 
Føreliggjande tomt er ubygd og tiltaket er soleis søknadspliktig. Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet har i uttale av 07.03.2014 opplyst at kommunen ved søknadsbehandlinga på 
«ordinær måte [må] kontrollere alle sider ved saken, herunder forholdet til delingsbestemmelsene i 
jordloven, gjeldende arealplan, hensiktsmessig form og plassering, atkomst, avløp osv». 
 
Det omsøkte arealet er sett av til LNFR-område i kommuneplanen sin arealdel (KPA). Administrasjonen 
vurderer at omgjering av festegrunn til grunneigedom ikkje krev dispensasjon frå KPA. Arealet er lovleg 
etablert som festegrunn og omsøkt tiltak inneber ikkje nokon endring av arealbruken. Tiltaket krev heller 
ikkje behandling etter jordlova §§ 9 og 12. 
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Eventuell oppføring av fritidsbustad eller andre byggetiltak på eigedomen i framtida vil krevje dispensasjon 
frå arealformålet LNFR i KPA. 
 
Tilknyting til infrastruktur: 
 
Før oppretting av eigedom skal tomta vere sikra lovleg tilkomst, jf pbl § 27-4 første ledd første setning. Det 
følgjer av pbl § 27-1 at bygning ikkje må førast opp eller takast i bruk før den er sikra tilgang til vatn. Det 
same gjeld for oppretting av eigedom til slik bruk. Rett til å føre vassleidning over annan manns grunn, eller 
å knyte seg til felles leidningsnett, må sikrast. Det same gjeld for utføring av avlaupsvatn, jf pbl § 27-2. 
 
Den nye parsellen må gjennom erklæring som kan tinglysast sikrast rettar knytt til bruk og etablering av 
veg-, vatn- og avlaupsløysingar over gbnr 5/114 og 5/7. Det blir stilt vilkår om at dette blir gjort seinast i 
samband med tinglysning av ny grunneigedom. 
 
Administrasjonen vurderer søknaden som tilstrekkeleg opplyst og denne blir godkjent som omsøkt. 
 
VEDTAK: 
 
«Meland kommune godkjenner i medhald av plan- og bygningslova (pbl) § 20-1 bokstav m, søknad om 
løyve til oppretting av ny matrikkeleining med storleik på om lag 1305 m² frå festegrunn gbnr 5/114/6 og i 
samsvar med oppmålte grenser for eksisterande festegrunn. Det gjeld følgjande vilkår for løyvet: 
 

 Rett til etablering og bruk av veg-, vatn- og avlaupsnett over gbnr 5/7 og 5/114 må tinglysast til den 
nye grunneigedomen seinast saman med tinglysning av ny matrikkeleining. 

 
Grunngjevinga for vedtaket går fram av saksutgreiing og vurdering ovanfor. Grensene mellom eigedomane 
og nøyaktig storleik på overført areal, blir fastlagd i samband med gjennomføring av  oppmålingsforretning 
etter matrikkellova. 
 
Løyvet fell vekk dersom det ikkje er gjennomført oppmålingsforretning etter lov om eigedomsregistrering 
innan 3 år etter at løyvet er gjeve, eller dersom matrikkelføring vil vera i strid med lov om 
eigedomsregistrering, jf pbl § 21-9. 
 

***** 
 
Saka er behandla og avgjort administrativt i medhald av delegert mynde, jf kommunelova § 23 nr. 4 og 
gjeldande delegasjonsreglement. 
 
Vedtaket er eit enkeltvedtak etter reglane i lov om offentleg forvaltning (fvl). Vedtaket kan klagast på til 
Fylkesmannen i Hordaland, jf fvl §§ 28-36. Klagefristen er 3 veker frå melding om vedtak er motteke. Det er 
nok at klagen er postlagt innan fristen går ut. Klagen skal sendast skriftleg til kommunen. I klagen skal det 
gå fram kva det blir klaga på i vedtaket, og kva endringar ein ønskjer. Klagen skal grunngjevast. Før det kan 
reisast søksmål om vedtaket er gyldig eller krav om erstatning, må høve til å klage på vedtaket vere nytta 
fullt ut, jf fvl § 27b. 
 
Gebyr for sakshandsaminga blir ettersendt. Gebyr for teknisk forvaltningsteneste er fastsett ved forskrift. 
Det er ikkje høve til å klage over ei forskrift, jf fvl §§ 3, 28 og 40. Det kan difor ikkje klagast over at det blir 
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kravd gebyr, eller over storleiken på gebyret. Det kan klagast over kva punkt i regulativet gebyret er rekna 
ut i frå. Klage skal vere grunngjeven.  
 
 
Med helsing 
 

 

Anny Bastesen  Tore Johan Erstad 
sektorsjef teknisk Juridisk rådgjevar 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur. 
 
 

 
Mottakarar:    
Johannes Romstad Eitrheimsvegen 14 5750 ODDA 
Terje Fløysand Fløksand 76 5918 FREKHAUG 
 



Høringsuttalelse (KF-340)

Referansenummer: APGVXC Registrert dato:14.03.2021 16:11:57

Innledning

Uttalelsen gis

B Personlig  

A På vegne av foretak/lag/forening  

Opplysninger om innsender

Fornavn

Jon Vidar

Etternavn

Sakseide

Adresse

Mjåtveitmarka 60F

Postnummer

5918

Poststed

FREKHAUG

Telefon

99533921

E-post

jonvidarsakseide@gmail.com

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Velg høringsuttalelse:

A Detaljreguleringsplan Fv. 57 gang- sykkelveg Lindås tettstad - Mongstad  

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

Uttalelse



Hvis det skal lages helt ny vei, er det da nødvendig med egen gang- og sykkelvei? Da blir jo den gamle veien mye 

tryggere å bruke, og man får mye mer penger til å klare andre prosjekt i Nordhordlandspakken. Eventuelt at man ser 

på muligheten til å bygge det slik som mellom Frekhaug - Fosse, og ikke som mellom Hjertås - Fløksand. Det også 

vil spare penger, og trafikkgrunnlaget der ute er ikke større enn at det er godt nok. 



Høringsuttalelse (KF-340)

Referansenummer: VXFHY4 Registrert dato:14.04.2021 00:43:47

Antall vedlegg: 1

Innledning
Uttalelsen gis

B Personlig  

A På vegne av foretak/lag/forening  

Opplysninger om innsender

Fornavn

Jørn
Etternavn

Scholz
Adresse

Stasjonsveien 29B

Postnummer

1482
Poststed

NITTEDAL

Telefon

90948987
E-post

jorn@scholz.no

Høringsuttalelse

Høringsuttalelse

Velg høringsuttalelse:

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

A Detaljregulering for Langeland B5  

Uttalelse

INNLEDNING 
 
Undertegnede er vokst opp på Fløksand, og har foreldre som bor i inntil Rosslandsveien/fv564. Jeg har med 
interesse fulgt planene for den nye veitraseen fra Fløksand til Vikebø, og var i utgangspunktet svært positiv til planen 
ettersom den nye veien gjør at beboerne lengre ute på Holsnøy får bedre adkomst og slipper kjøre på en smal, svært 
kupert og uoversiktlig vei, og beboerne på Fløksand slipper all trafikken til og fra et stadig mer befolket område lengre 
ute på øyen. 
 
Positiviteten fikk imidlertid en trøkk da jeg skjønte at noen har fått det for seg at det er en god idé å starte den nye 
veien ved å utvide dagens vei forbi mine foreldre og deres naboers boliger, og lage en stor rundtkjøring på toppen før 
Fløksandbakken (kalt A2 i planen) isteden for å legge hele den nye veien skrått oppover i skogen fra 
Vestbygdkrysset (kalt A1 i planen). 
 
Jeg vil på de følgende sider redegjøre for hvorfor alternativ A1 er det absolutt beste alternativet og hvorfor alternativ 



A2 ikke på noen måte er en god løsning for starten på den nye fv564 fra Fløksand til Vikebø. 
 
- - - 
FORDELER MED ALTERNATIV A1: 
 
A: Rundkjøringen blir en naturlig videreføring av den eksisterende Nyeveien sørfra. 
 
B: Avkjøringen til Gamleveien blir tryggere og mer oversiktlig. 
 
C: Den nye veien fortsetter i en slak bue videre fra dagens vei og man kan kjøre tilnærmet rett frem i rundkjøringen. 
 
D: Trafikk fra Vestbygdveien får bedre oversikt og sikrere innkjøring på fv564. 
 
E: Rundkjøringen legges i et område som ikke benyttes til noe som helst. Med litt planlegging kan resten av denne 
ubrukelige trekanten bli et naturlig knutepunkt for rutetrafikk, eller benyttes til andre formål. 
 
F: Byggingen av rundkjøringen/krysset kan foregå uten å forstyrre eksisterende trafikk på fv564 annet enn i perioden 
når det hele skal settes i drift. 
 
G: Trafikken på Vestbygdveien kan enkelt rutes om Tveit og Holme under hele byggeperioden. 
 
H: Den nye veien vil gå gjennom et ubebygd område med god avstand til fastboende og hytteeiendommer. 
 
I: Den nye veien får Ingen avkjørsler til boliger eller hytter. 
 
J: Sykkelveien kan fortsette rett frem og gå over på den gamle veien slik at det ikke blir nødvendig å bygge sykkelvei 
langs den nye veien i skogen (der det ikke bor folk) før gammel og ny vei møtes igjen ved Steinberget. 
 
K: Skogeierne får enkel tilgang til sine teiger. 
 
L: Busstoppene på begge sider blir sikrere siden all trafikk må sakke ned inn til rundkjøringen og dermed kjører 
saktere ut av den. 
 
M: Skjæringen der den “gamle” delen av Nyeveien går blir en fin portal mot Fløksand for dem som kommer sørfra. 
 
N: Beboerne videre lang gamle fv564 får en langt roligere og bedre trafikk–situasjon langs sine boliger, og det blir 
ikke nødvendig å sette opp støyskjermer og ødelegge det eksisterende kulturlandskapet. 
 
- - - 
ULEMPER MED ALTERNATIV A1: 
 
O: Det vil bli tatt en flik av Vestbygdveien 11 der det må bygges en forholdsvis kort støyskjerm langs den nye 
tomtegrensen. 
 
P: Parkeringsplassen og hallen som er anlagt i skogen like ovenfor krysset og arbeidsplassen som er anlagt langs 
Vestbygdveien må flyttes – hvis det da ikke er plass til den nye veien ved siden av. 
 
Q: Høyspentinstallasjonen som ligger omtrent midt i den planlagte rundkjøringen må flyttes 10-15 meter og 
ledningene heves noen meter. 
 
- - - 



FORDELER MED ALTERNATIV A2: 
 
A: Utbygging av arbeidsplassen med hall i skogen overfor Vestbygdkrysset kan fortsette. 
 
B: Man slipper å flytte en liten høyspentinstallasjon. 
 
- - - 
ULEMPER MED ALTERNATIV A2: 
 
C: Byggeperioden vil bli svært krevende siden det ikke er andre omkjørings–muligheter enn via den smale 
Gamleveien. 
 
D: Rundkjøringen blir liggende uoversiktlig til på toppen av Fløksandbakken akkurat der trafikken fra Beitingen, 
Holmen og golfbanen får ekstra fart etter å ha gitt gass for å komme opp den lange bratte bakken. 
 
E: Den nye veien fra Vestbygdkrysset frem til den nye rundkjøringen berører boligeiendommene langs strekningen 
sterkt: 
 
- F: Det vil være et absolutt krav at det skal bygges de høyeste og mest støydempende støyskjermene på begge 
sider av den nye veien over en lang strekning (helt fra slutten på skjæringen etter Vestbygdkrysset frem til 
rundkjøringen), noe som gir en svært lite innbydende innkjøring til den nye rundkjøringen og veien videre. 
 
- G: Stikkveien som går til Rosslandsveien 1070, 1072 og 1074 må flyttes til et mer uoversiktlig sted og gå over den 
planlagte sykkelveien midt i avslutningen på svingen i skjæringen. 
 
- H: Rosslandsveien 1075 får den nye veien nærmest inntil stuevinduet, og vil dermed få en høy støyskjerm svært 
nærme huset og miste all utsikt. Og i tillegg sfå en vært uoversiktlig ut- og innkjøring til eiendommen. 
 
- I: Det vil bli mer trafikkstøy som vil bli ekstra forsterket av støyskjermene, med bremsing inn i og kraftig akselerasjon 
ut av rundkjøringen. (Den som tenker at “jamen; det blir jo 60-sone og alle kommer til å kjøre forsiktig” har aldri 
noensinne vært ute i trafikken på Holsnøy.) 
 
- J: Det må legges inn fartsdumper og andre fartsdempende tiltak for å sikre at trafikken ikke kan kjøre fortere enn 60 
km/t fra rundkjøringen og helt til avkjøringen til Gamleveien. 
 
K: En lang rekke telefonstolper må flyttes. 
 
L: Veien mot nord etter rundkjøringen blir liggende tett på av et veletablert og rolig hyttefelt, og det må etableres 
avkjøring til disse. 
 
M: Krysset/rundkjøringen blir et ekstra kryss rett før/etter Vestbygdkrysset. 
 
N: Veien har avkjørsler/innkjøringer fra 4 boligeiendommer. 
 
O: Veien vil ødelegge drivverdig mark både langs eksisterende vei, og myren på oversiden av rundkjøringen. 
 
P: Trafikken fra sør vil måtte bremse hardt ned og ta en nesten 90 graders høyresving for å kjøre videre inn på den 
nye veien, med tilhørende støyende nedbremsing og akselerasjon. 
 
Q: Trafikken fra nord vil måtte bremse hardt ned og svinge nesten 270 grader rundt rundkjøringen for å kjøre videre 
sørover, med tilhørende støyende nedbremsing og akselerasjon. 



 
- - - 
OPPSUMMERT: 
 
Alternativ A1 er en veldig god løsning for starten på den nye delen av fv564 fra Fløksand til Vikebø - på alle måter. 
Veien blir liggende langt fra boligeiendommer og slik i terrenget at trafikkstøyen blir naturlig dempet. Det blir ikke 
behov for å flytte avkjøringer og byggeperioden vil bli uproblematisk. Det å flytte en redskapshall med tilhørende 
parkerings- og arbeidsplass er langt mindre inngripende enn å bygge fastboende inne bak høye støyskjermer. 
 
Samtidig finnes det ingen gode grunner til at alternativ A2 er en god løsning for starten på den nye fv564 fra 
Fløksand til Vikebø. Løsningen, inkludert byggeperiode og alle støydempende tiltak, berører beboerne langs veien i 
alt for stor grad  til at den på noen måte er akseptabel. Den vil medføre verdiforringelse av eiendommene, være et alt 
for stort inngrep i det eksisterende kulturlandskapet, og medføre uakseptabel trafikkstøy tett inntil boligene – døgnet 
rundt i uoverskuelig fremtid. 
 
Bruk fornuften, og velg alternativ A1! 
 
(Vedlegget er også sendt til post@alver.kommune.no.)

Vedlagt dokumentliste

Innspill_detaljreg_fv564_Fløksand-Vikebø_JScholz.pdf



A1A2

Innspill til detaljregulering for 
fv. 564 Fløksand-Vikebø, med 
fokus på nytt kryss på Fløksand

   Av Jørn Scholz. 

JØRN SCHOLZ: INNSPILL TIL DETALJREGULERING FOR FV. 564 FLØKSAND-VIKEBØ SIDE 1 AV 9



INNLEDNING

Undertegnede er vokst opp på Fløksand, og har foreldre som bor i inntil
Rosslandsveien/fv564. Jeg har med interesse fulgt planene for den nye vei-
traseen fra Fløksand til Vikebø, og var i utgangspunktet svært positiv til
planen ettersom den nye veien gjør at beboerne lengre ute på Holsnøy får
bedre adkomst og slipper kjøre på en smal, svært kupert og uoversiktlig vei,
og beboerne på Fløksand slipper all tra kken til og fra et stadig mer befolket
område lengre ute på øyen.

Positiviteten kk imidlertid en trøkk da jeg skjønte at noen har fått det
for seg at det er en god idé å starte den nye veien ved å utvide dagens vei
forbi mine foreldre og deres naboers boliger, og lage en stor rundtkjøring på
toppen før Fløksandbakken (kalt A2 i planen) isteden for å legge hele den
nye veien skrått oppover i skogen fra Vestbygdkrysset (kalt A1 i planen).

Jeg vil på de følgende sider redegjøre for hvorfor alternativ A1 er det
absolutt beste alternativet og hvorfor alternativ A2 ikke på noen måte er
en god løsning for starten på den nye fv564 fra Fløksand til Vikebø.

JØRN SCHOLZ: INNSPILL TIL DETALJREGULERING FOR FV. 564 FLØKSAND-VIKEBØ SIDE 2 AV 9



FORDELER MED ALTERNATIV A1

A: Rundkjøringen blir en naturlig videreføring av den eksisterende
Nyeveien sørfra.

B: Avkjøringen til Gamleveien blir tryggere og mer oversiktlig.

C: Den nye veien fortsetter i en slak bue videre fra dagens vei og man kan
kjøre tilnærmet rett frem i rundkjøringen.

D: Tra kk fra Vestbygdveien får bedre oversikt og sikrere innkjøring på fv564.

E: Rundkjøringen legges i et område som ikke benyttes til noe som helst.
Med litt planlegging kan resten av denne ubrukelige trekanten bli et naturlig
knutepunkt for rutetra kk, eller benyttes til andre formål.

F: Byggingen av rundkjøringen/krysset kan foregå uten å forstyrre eksiste–
rende tra kk på fv564 annet enn i perioden når det hele skal settes i drift.

G: Tra kken på Vestbygdveien kan enkelt rutes om Tveit og Holme under hele
byggeperioden.

A1
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H: Den nye veien vil gå gjennom et ubebygd område med god avstand til
fastboende og hytteeiendommer.

I : Den nye veien får Ingen avkjørsler til boliger eller hytter.

J: Sykkelveien kan fortsette rett frem og gå over på den gamle veien slik at
det ikke blir nødvendig å bygge sykkelvei langs den nye veien i skogen (der
det ikke bor folk) før gammel og ny vei møtes igjen ved Steinberget.

K: Skogeierne får enkel tilgang til sine teiger.

L: Busstoppene på begge sider blir sikrere siden all tra kk må sakke ned inn til
rundkjøringen og dermed kjører saktere ut av den.

M: Skjæringen der den “gamle” delen av Nyeveien går blir en n portal mot
Fløksand for dem som kommer sørfra.

N: Beboerne videre lang gamle fv564 får en langt roligere og bedre tra kk–
situasjon langs sine boliger, og det blir ikke nødvendig å sette opp
støyskjermer og ødelegge det eksisterende kulturlandskapet.

JØRN SCHOLZ: INNSPILL TIL DETALJREGULERING FOR FV. 564 FLØKSAND-VIKEBØ SIDE 4 AV 9
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ULEMPER MED ALTERNATIV A1:

O: Det vil bli tatt en ik av Vestbygdveien 11 der det må bygges en forholdsvis
kort støyskjerm langs den nye tomtegrensen.

P: Parkeringsplassen og hallen som er anlagt i skogen like ovenfor krysset og
arbeidsplassen som er anlagt langs Vestbygdveien må yttes – hvis det da
ikke er plass til den nye veien ved siden av.

Q: Høyspentinstallasjonen som ligger omtrent midt i den planlagte rund-
kjøringen må yttes 10-15 meter og ledningene heves noen meter.
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FORDELER MED ALTERNATIV A2:

A: Utbygging av arbeidsplassen med hall i skogen overfor Vestbygdkrysset
kan fortsette.

B: Man slipper å ytte en liten høyspentinstallasjon.
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ULEMPER MED ALTERNATIV A2:

C: Byggeperioden vil bli svært krevende siden det ikke er andre omkjørings–
muligheter enn via den smale Gamleveien.

D: Rundkjøringen blir liggende uoversiktlig til på toppen av Fløksandbakken
akkurat der tra kken fra Beitingen, Holmen og golfbanen får ekstra fart
etter å ha gitt gass for å komme opp den lange bratte bakken.

E: Den nye veien fra Vestbygdkrysset frem til den nye rundkjøringen berører
boligeiendommene langs strekningen sterkt:

F: Det vil være et absolutt krav at det skal bygges de høyeste og mest
støydempende støyskjermene på begge sider av den nye veien over en
lang strekning (helt fra slutten på skjæringen etter Vestbygdkrysset frem
til rundkjøringen), noe som gir en svært lite innbydende innkjøring til den
nye rundkjøringen og veien videre.

G: Stikkveien som går til Rosslandsveien 1070, 1072 og 1074 må yttes til
et mer uoversiktlig sted og gå over den planlagte sykkelveien midt i
avslutningen på svingen i skjæringen.

H: Rosslandsveien 1075 får den nye veien nærmest inntil stuevinduet, og vil
dermed få en høy støyskjerm svært nærme huset og miste all utsikt. Og i
tillegg sfå en vært uoversiktlig ut- og innkjøring til eiendommen.
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I: Det vil bli mer tra kkstøy som vil bli ekstra forsterket av støyskjermene,
med bremsing inn i og kraftig akselerasjon ut av rundkjøringen. (Den som
tenker at “jamen; det blir jo 60-sone og alle kommer til å kjøre forsiktig”
har aldri noensinne vært ute i tra kken på Holsnøy.)

J: Det må legges inn fartsdumper og andre fartsdempende tiltak for å sikre
at tra kken ikke kan kjøre fortere enn 60 km/t fra rundkjøringen og helt til
avkjøringen til Gamleveien.

K: En lang rekke telefonstolper må yttes.

L: Veien mot nord etter rundkjøringen blir liggende tett på av et veletablert
og rolig hyttefelt, og det må etableres avkjøring til disse.

M: Krysset/rundkjøringen blir et ekstra kryss rett før/etter Vestbygdkrysset.

N: Veien har avkjørsler/innkjøringer fra 4 boligeiendommer.

O: Veien vil ødelegge drivverdig mark både langs eksisterende vei, og myren
på oversiden av rundkjøringen.

P: Tra kken fra sør vil måtte bremse hardt ned og ta en nesten 90 graders
høyresving for å kjøre videre inn på den nye veien, med tilhørende støyende
nedbremsing og akselerasjon.

Q: Tra kken fra nord vil måtte bremse hardt ned og svinge nesten 270
grader rundt rundkjøringen for å kjøre videre sørover, med tilhørende
støyende nedbremsing og akselerasjon.
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OPPSUMMERT:

Alternativ A1 er en veldig god løsning for starten på den nye delen av fv564
fra Fløksand til Vikebø - på alle måter. Veien blir liggende langt fra bolig-
eiendommer og slik i terrenget at tra kkstøyen blir naturlig dempet. Det blir
ikke behov for å ytte avkjøringer og byggeperioden vil bli uproblematisk.
Det å ytte en redskapshall med tilhørende parkerings- og arbeidsplass er
langt mindre inngripende enn å bygge fastboende inne bak høye støyskjermer.

Samtidig nnes det ingen gode grunner til at alternativ A2 er en god løsning
for starten på den nye fv564 fra Fløksand til Vikebø. Løsningen, inkludert
byggeperiode og alle støydempende tiltak, berører beboerne langs veien i alt
for stor grad til at den på noen måte er akseptabel. Den vil medføre verdi–
forringelse av eiendommene, være et alt for stort inngrep i det eksisterende
kulturlandskapet, og medføre uakseptabel tra kkstøy tett inntil boligene
– døgnet rundt i uoverskuelig fremtid.

Bruk fornuften, og velg alternativ A1!

Av Jørn Scholz.
E-post: jorn@scholz.no. Telefon: 909 48 987.

Illustrasjonsfoto: Jørn Scholz, Google Maps og www.vestlandfylke.no
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Frå:                                              Knut privat <k.skaar@online.no> 
Send:                                          torsdag 18. mars 2021 13:15 
Til:                                               Ingrid Raniseth 
Emne:                                        Informasjonsmøte om ny vei til Vikebø 
  
Hei Ingrid, 
  
og takk for meget godt gjennomført informasjonsmøte fra deg og din kunnskapsrike kollega. 
  
Eneste jeg savnet var anledning til å følge opp med spørsmål på direkten, men takker for 

anledning til å følge opp på denne måten. 
  
Mitt anliggende gjelder stykket mellom der A1 og A2 begynner og ned til der veien til 

golfklubben og boligfeltet Beitingen begynner. kanskje det farligste strekket idag. 
  
Utifra trafikktallene har jeg en mistanke om at mye av trafikken skal av på denne 

avkjørselen og således vil fortsette å bruke gamleveien, slik buss og søppelbiler vil gjøre, 

uansett alternativer A og B. Det er betenkelig i seg selv, men jeg er enda mer betenkt på at 

dere tenker at gang- og sykkelvei ikke trenger å bygges langs A alternativet, men kan bruke 

gamlevegen. Det blir en farlig miks er jeg redd for. 
  
En annen sak, blir gamlevegen stengt for gjennomkjøring for andre enn dem som skal til 

Beitingen/Badeplassen/Golfbanen og lokalboende hytte- og huseiere? Hvis ikke er jeg 

bekymret for at mange vil fortsette å bruke gamlevegen. 
  
Hilsen 
  
Knut Skaar 
Rosslandsvegen 1153 (hytte på Eidshaugane. 
Mobil: 91175676 
  



Vestland Fylkeskommune
Planlegging og utbygging
Deres referanse. 2020/37132-58

Fløksand 3.Des-22

Sendt Alver kommune  v/ post@alver.kommune.no

Sendt Vestland fylkeskommune v/ ingar.hals@vlfk.no 

Fv. 564 Fløksand - Vikebø. Utviding av planområdet av omsyn til handtering av 
overvann. Leser løsning for alternativ A1 og har følgende kommentarer.

1.  Forstår det slik at det skal legges en ny drenering fra dren kum som i dag ligger 
nord for gang/sykkelvei på Smugleitet, nord for vår eiendom 305/101. Dette er eneste 
dren kum øst for Fv.564 som ble lagt ned med drenering under Fv. 564 og ut i grøft ved 
ny infrastruktur og hovedvassledning  mot Sørestøa. Kummen ligger i dag en til 
halvannen meter dypt under dagens terrengnivå. Drenering av myra nord for g/s vei 
på Smugleitet og myra i vår hage er sammenhengende og som tidligere beskrevet og 
vist med video innspill også drenerer ut i Fv. 564 via "ytre ringvei" på vår eiendom 
lenger sør hvor Fv. 564 ligger i sprengmasser på fast grunnfjell. Etter ny infrastruktur 
(fiber, høyspent, hovedvassledning, avløp, drenering og lavspent) ble lagt har vi ikke 
hatt grunnvann opp i dagen og drenering har gått seg til. Hvor høyt grunnvannet står i 
dag er uvisst, men terrenget i myren har seget betraktelig. Som nevnt i tidligere 
innspill er det settings skader på vår garasje og ved ytterligere graving i myra må man 
forvente at skadene vil tilta med de konsekvenser dette vil medføre som tidligere 
skissert og uttalt av vår kommunal sjef Bjørndal.

3.  Ved sørøst enden av Tuja hekken og hvor OK. Charter AS. har sin oppstillings plass 
kommer grunnfjellet opp i dagen og setter en effektiv stopper for naturlig utsig til 
Fløksand elven. Videre sørøstover stiger grunnfjellet og terrenget 2 til 5 meter over 
terreng i myra før det etter ca. 150 meter igjen faller mot Fløksand2.  Skal det graves 
en grøft gjennom vår hage med naturlig fall mot Fløksand elva, må dette nødvendigvis 
legges i en dybde tilsvarende og dypere en tidligere nevnte kum nord for g/s veien på 
Smugleitet, videre i grøft langs Fv. 564 som nevnt mot søraust i omlag 200 - 250 meter 
til eksisterende vasskum. Hvilken kum det her er snakk om vil jeg gjerne vite. Jeg viste 
ikke at det fantes noe dren kum langs Fv. 564 på min eiendom.  Til hvilken dybde 
denne dreneringsgrøften må sprenges overlater jeg til ekspertisen å vurder.

mailto:post@alverkomune.no
mailto:ingar.hals@vlfk.no


4.  Blir alternativ A1 den endelige løsning inklusiv omtalte ny dren grøft har jeg ved 
tidligere innspill framsatt et krav om erstatning for tuja hekken som effektivt 
begrenser innsyn og tildels støy. Denne har vi selv bekostet med maskiner og 
beplanting. Skal nå dreneringsgrøften videreføres sørøstover mot Fløksand elven og 
med et albuerom for gravemaskiner på 20 meter har vi en god del furu og bjørk som 
står i traseen hvor vi høster ved til eget forbruk. Det offisielle navnet på denne skogen 
er Langelands skogen. Blir dette skåret ned i sin helhet blir det fritt innsyn inn i vår 
hage langs hele vår grense mot vest. I dag ser vi knapt biler passere.

5.  Tilbake i årene 1976-77 søkte vi kommunen om fradeling av tre tomter hvorav 
eiendommen 305/135 ble bebygget. To av tomtene var langs vår eiendom sydøslige 
grense mot eiendommen 305/12 og 305/117. Disse eiendommene ble lagt på vent da 
Fv. 564 var i planfasen. Det er senere framfør vei og vann med tanke på at disse 
eiendommene kunne realiseres for barnebarn. Nå vil drenerings grøften beslaglegge 
ene av disse tomtene om ikke begge blir begrenset av byggeforbud innen forbudsone 
langs fylkesvei. Terrenget tilbakeføres slik det var før tiltak blir det skrevet. Her regner 
jeg med at dette også inkluderer beplanting for å hindre innsyn. Vil også igjen gjøre 
oppmerksom på at vår eiendom ved fullførelse av Fv. 564 og senere g/s vei delte vår 
eiendom i to da vi også sitter igjen med ca 2-3 mål vest for fylkesveien uten tilgang.

6.  Blir alternativ A1 den endelige løsning vil jeg forbeholde meg retten til senere med 
profesjonell hjelp utarbeide et erstatningskrav utover det som tidligere nevnt.   

Ove Evald Kristiansen

Vestbygdvegen 11.  Frekhaug 5919

E.mail  ov-ev@online.no  Mobil  90128665

mailto:ov-ev@online.no
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Fra:                                              Magnar Askeland <magnaraskeland@yahoo.com> 
Sendt:                                        onsdag 14. april 2021 23:35 
Til:                                               Postmottak Alver 
Emne:                                        Plan v/arealforvaltning 
  
Merknad til Detaljregulering for fv.564 Fløksand-Vikebø i Alver kommune, frå eigar av gnr.343, bnr.8 på 
Ryland. 
  
Det er eit sterkt ynskje om at høgspentleidninga vert lagt ned i vegen. Vegen tek 21543m2 av vår 
eigedom, og det vil derfor vera ein stor fordel om ein får frigjort det arealet som eksisterande kraftlinje legg 
band på. 
  
Med det kartet som eg har tilgang til er det vanskeleg for meg å sjå korleis jord og skogbruksavkjørslene 
er planlagt, men eg reknar med at desse er tatt med på ein god måte. 
  
Overskotsmassar av stein kan me ta imot på skogsveg som er under planlegging. Det same med 
jordmassar til oppdyrking langs traseen på 343/8. Eg kan gjerne utarbeida planar for dette. 
  
Mvh.  
Magnar Askeland 
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Merknader til detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø 
 
Vi les om planlagt omlegging av fv 564 Fløksand - Vikebø. Vi er positive til omlegginga av 
vegen. Det er gledeleg at det i stor grad er tatt omsyn til gårdseigarar sine 
interesseområder.  
 
Rylandsvassdraget har eit stort nedslagsfelt der nedbør vaskar med seg sediment mot 
vassdraget.  
I dag ligg hovudvegen i nedslagsfeltet til Rylandsvatnet frå Hundetjørn i sør til Vikebø i 
nord. Den planlagte nye vegtrasèen vil føra til omlag 1000 m meir veg i nedslagsfeltet. 
Dette saman med at deler av den nye vegen vil ligga tett inntil vatnet vil gje både auka 
støy og forureining til Rylandsvatnet. Vi har tidligare foreslått ein trasè oppe på 
Eidshaugane, som ville lagt i god avstand til vassdraget. Denne hadde vore bedre for 
vassdraget med tanke på både støy og avrenning. 
 
Det er foreslått støyskjerming mot vassdraget. For strekninga som ligg nærast vatnet er 
det viktig med tilstrekkeleg høgde og at det vert mest mogeleg støytett. Rekverket bør 
være høgare enn 0,8 m.  
 
Det er viktig at det vert gjort tiltak for å skjerma vassdraget mest mulig mot forureina 
avrenning. Den delen av Rylandsvatnet som ligg nærast vegen ligg utanfor utskiftingsona 
slik at vatnet her er meir stillestående og vil dermed halda meir på forureininga. 
 
Når det gjeld avrenning så ser vi at det er foreslått ein endring på tilrenning mot 
Hundetjørna. Hundetjørna renn i dag i grøft mot sjøen og kjem ut i fjæra ved badevika på 
Fløksand. Grøfta ligg langs åsen vest i Porsmyra. I planen står det at det ikkje er 
ønskeleg å auka vassmengda mot Leiro men heller leda denne mot Rylandsvatnet. Vi ser 
at dette er ein god tanke, men likevel er det uheldig for vassdraget og særleg då utløpet 
vil være i bassenget “Vasskåsa” som har ein terskel mot resten av vatnet og minimal 
utskifting. Dette øker risiko for opphopning av veisalter i denne delen av vassdraget. 
Vi ber om at det vurderes muligheter til å lede avrenning mest mulig vekk frå Vasskåsa.   
 
Vi reffererer til Vannforreningens tidskrift Vann nr 1 2013 av Roger Roseth - forsker ved 
Bioforsk Jord og miljø:  

“I områder med ”bassenger” avgrenset av fjellterskler vil det kunne dannes 
soner med tetthetsstyrt innlagring av tilført saltholdig vann, noe som kan gi 
svært høye konsentrasjoner av klorid. En undersøkelse utført av NIVA har 
vist at 18 av 59 undersøkte innsjøer langs veger hadde klare forskjeller i 
ledningsevne mellom overflatevann og bunnvann, og noen av disse viste 
oksygenverdier i bunnvann som kunne indikere at det var problemer med 
fullsirkulasjon knyttet til saltsjiktning (Bækken og Haugen 2006). Slik 

 M I D T R E   H O L S N Ø Y   G R U N N E I G A R L A G 
Steinberget 5917 Rossland    -   Tlf.: 45066764   -     e-post: b-bass@online.no 

Alver Kommune 
Plan v/ Arealforvaltning 
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sjiktning kan skape varige negative effekter i vegnære sjøer, med et 
oksygenfritt og livløst bunnvann som ikke sirkulerer.” 

 
Viser òg til Statens vegvesen sitt skriv om vannforurensing. 
https://www.vegvesen.no/fag/fokusomrader/miljo+og+omgivelser/forurensning/vann  
 

Vi håper de kan ta omsyn til desse punkta: 
 verna vassdraget mot avrenning, både i utbyggings- og bruks perioden 
 skjerma tilstrekkeleg for å hindra støy til vassdraget 
 leda avrenning mest mogeleg vekk frå vassdraget.  
 vurdere metodar for å reinsa avrenning frå vegen 

 
 
 
 

Midtre Holsnøy Grunneigarlag       08.04.21 
5917 Rossland 
Tlf.: 45066764 
e-post: b-bass@online.no 
heimeside: http://www.steinberget.net/FISKE/Grunneigarlag.htm 
 
 
 

Bjarte Skintveit  Leiar gnr/brn 343/7,16,17 og 305/32,35    
Helge Sleire  Styremedlem gnr/brn  329/1 
Børge Skurtveit Styremedlem gnr/brn 346/3 
Ingmunn Åsebø Styremedlem gnr/brn 346/2 
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Referanse nr. 20/8340 21/11 1965 

VEDR. PLANREGULERING FV. 564 FLØKSAND-VIKEBØ 

Jeg ønsker med dette å sende inn en klage på overnevnte planregulering, gjeldene min eidendom Brnr 

33/34 - gårdsnr 43 - Eikelandsvegen 1. 

PLAN KART 2A: 

Dette er et stort inngrep på min tomt, på alle sider av huset. 

Ved siden av elven har jeg et uthus stående, dette bygget blir brukt som lager og verksted i 

næringsvirksomhet da jeg er selvstendignæringsdrivende. Ved uhuset ligger også kloakk og septikktank.  

Motsatt side av huset hvor veien går til Io/Eikeland,  er det et betydelig inngrep hvor jeg vil få vei/fortau 

bortimot helt inn i inngangspartiet på boligen. Der ligger også uteplass og terrasse som blir sterkt 

forringet av dette. 

For meg er dette et voldsomt inngrep som kommer veldig tett opptil huset,  det forringer boligens verdi 

og bruksområde, både næringsmessig og privat. Det er såpass stort inngrep at det eventuelt må vurderes 

utkjøp av hele eiendommen. 

Mvh 

Morten Gudmundsen  
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FI6ksand 21.02.2021

T,IAlver kommune

Reguleringsplan fv 564 fløksand  -  Vikebø

Forslag til detaljregulering med konsekvensutgreiing for fv. 564 Fløksand-Vikebø, offentleg
ettersyn blei lagt fram for Utval for areal, plan og miljø i Alver kommune 11.11.2020.
Politi karne skulle gjere vedtak om at forslaget med alternativ A2 som vegtrase skulle leggjast ut
på høyring. I møte gjorde politikarane vedtak om å sende planen tilbake til Vestland
fylkeskommune med beskjed om at alternativ Al må leggjast inn i planen slik at ein har 2
alternativ  å  velge mellom.

I forslaget til detalregulering som vart lagt fram til utvalet den 11.11.2020 er det lagt inn at A2 er
det beste alternativet da A2 har ei betre måloppnåing da den regulerer ei oversiktleg løysing
med gode gangaksar og tilfredsstillande tilkomst til eksistereande eigedommar.
Eit kryss i dette området er lettare å plassere i terrenget og gir mindre konflikt mot
naboeigedommar og vil gje ei betre trafikal løysing med enkel plassering av busslommer og lite
stigning på vegane.
I planforslaget er Al vurdert som dårlegare enn A2 da ein ikkje klarer å oppnå eit rydding og
oversiktleg kryss med Vestbygdvegen og avlasta veg. Det er og vanskelegare å få til eit godt
gangsystem til å frå busshaldeplassar og ei god plassering av desse.

Kvifor vi på Smugleitet er imot Al og meiner at A2 er den beste løysinga

Vi meiner at det beste alternativet er A2 pga:

• Ein rører ikkje infrastrukturen, hovedvassleidning, kloakk, fiber, høgspent, lavspent, som
ligg under avkjøringa til Fløksand kai og i området Vestbygdvegen/Rosslandsvegen. Det vil
medføre store økonomiske kostander med og flytte på dette

• Fastbuande/grunneigarar blir mindre berørt
• A2 er det beste for innbyggjarane og lokalsamfunnet på Fløksand og Smugleite
• Ein rører ikkje avkjøringa til Floksand kai og eigedomane vest for Rosslandsvegen
• For å unngå å ta areal på venstre sida mot Rossland kan ein flytta vegbane  l  bredde mot

eksisterande buss skur på høgre side
• Al alternativet er eit knytepunkt for mjuke trafikkantar frå Fløksand, Smugleite og

Brakstad med hensyn til offentleg transport. I ein anleggsfase som kan gå over fleire år vil
dette bli ei stor utfordring med tanke på trafikksikkerhet

• Økonomisk sett vil alternativ A2 bli billegare enn Al
•  Ved forje vegutbygging vart det påvist blåleire/kvikkleire i omådet. Dette kan medføre

utglidninger/ras(masseforskyvning) på veg og bygningsmasse i området og kan få store
økonomiske konsekvensar

l



Vi protesterer mot at vegtrase Al blir valgt:
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ANGJELDENDE HØRINGSUTTALELSE REPRESENTERER FØLGENDE BERØRTE 

GRUNNEIERE – EIENDOMMER: 

 

 

Erlend Brekke og Helene Skjerlie, Rosslandsvegen 1119, 5918 Frekhaug 

erpost@gmail.com   h.skjerlie@gmail.com 

 

Atle og Eva Støyva, Rosslandsvegen 1117, 5918 Frekhaug 

atle-sto@online.no   eva-bsto@online.no 

 

Janniche og Stig Arne Tvedt, Rosslandsvegen 1115, 5918 Frekhaug 

janniche.tvedt@gmail.com  stig-tve@online.no  

 

Målfrid Fossum og Gunnar Bøe, Rosslandsvegen 1111, 5918 Frekhaug 

malfrid.fossum@live.no  gunnarboe@live.no 

 

Johannes Romstad, Rosslandsvegen 1107, 5918 Frekhaug  post@lov.no 

 

Hege Nielsen Romstad, Rosslandsvegen 1105, 5918 Frekhaug  hr@lov.no 

 

Taimi Rasmussen, Rosslandsvegen 1103 og 1101, 5918 Frekhaug 

 

Ørjan Jacobsen, Rosslandsvegen 1070, 5918 Frekhaug  orjan.jacobsen@yahoo.no 

Torill Fløysand Jacobsen, Rosslandsvegen 1072, 5918 Frekhaug    

 

Paul-Gerhard Scholz, Rosslandsvegen 1074, 5918 Frekhaug  paul@scholz.no 

 

Bente Fløisand-Larsen, Rosslandsvegen 1080, 5918 Frekhaug  beloflar@gmail.com 

 

Rolf Andersen, Rosslandsvegen 1082, 5918 Frekhaug  roegand@online.no 

 

Inger Myrtvedt, Rosslandsvegen 1091, 5918 Frekhaug  ingermyrtvedt@gmail.com  

 

Rune Nilsen, ubebygd tomt gnr 305 bnr 93, 5918 Frekhaug  nilsen.rune77@gmail.com  

 

Matti Marie Berger, Rosslandsvegen 1085, 5918 Frekhaug mattimberger@gmail.com  

 

Svein Natvik, Rosslandsvegen 1075, 5918 Frekhaug  s.natvik@frisurf.no 

 

Frode Anfinsen, Fløksand 62, 5918 Frekhaug  fra@frydenbo.no 
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Per Inge Vannebo, Rosslandveien 1087, 5918 Frekhaug  

pvannebo@online.no 

Aud og Hanne Lavik, Rosslandsveien 1096, 5918 Frekhaug  

post@audlavik.no   Hala02@outlook.com 

Helen Kristin og Per Åge Bolstad, Rosslandsveien 1025, 5918 Frekhaug  

helen-kristin@hotmail.com  

Benthe Andersen, Rosslandsveien 1094, 5918 Frekhaug  

benthus61@gmail.com 
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HØRINGSUTTALELSE FV. 564 FLØKSAND – VIKEBØ 

 

Vedrørende saksbehandlingen:  

Oppstart av planarbeidet for fv. 564 Fløksand-Vikebø ble varslet i mai 2018, etter at det var 

utarbeidet en silingsrapport datert 12.02.2018. Det ble avholdt et åpent folkemøte på tidligere 

Meland rådhus den 24.05.2018. Det ble der presentert at silingsrapporten ga anvisning på to 

alternativer A1 og A2 i det videre arbeid, hvorunder det foretrukne var angitt å være A1.  Felles for 

begge alternativene A1 og A2 var at ingen av disse berørte jordbruksarealet «Temyr».  Begge 

alternativ var angitt å skulle gå i en vegtrasé inne i uberørt skog før starten av «Temyr».   

Angjeldende fremgår av nedenstående kartskisse fra silingsrapporten:  

 

 

 

 

Så sent som den 30.09.2019 ble det sendt et skriv fra Hordaland fylkeskommune til Statens vegvesen 

hvorunder fylkeskommunen foretar følgende oppsummering: 

Oppsummering  
Hordaland fylkeskommune har ein vesentleg merknad til varselet om oppstart, og rår til at det blir 
gjennomført ei konsekvensutgreiing i tråd med vårt innspel. Fylkeskonservatoren vil komme med eit 
endeleg kulturminnefagleg fråsegn til oppstart etter gjennomført synfaring. Den førebelse vurderinga 
er at alternativ A1 og B1 vil gi best løysningar for miljø og samfunn, men ein endeleg tilråding vil måtte 
vente til ei konsekvensutgreiing er utarbeida.  
 



På åpent folkemøte den 24.05.2018 ble det opplyst om at alle berørte parter/grunneiere skulle 

holdes løpende orientert om saksbehandlingen og prosjektets utvikling. Stor var derfor alle berørte 

parter og grunneieres overraskelse når neste orientering ble gitt i tilknytning til kommunemøte den 

11.11.2020 i Utval for areal, plan og miljø i Alver, hvorunder anbefalingen var endret til A2.  

Overraskelsen dreide seg ikke bare om den endrede vurdering, men det faktum at hva som nå 

omtales som A2 faktisk er en helt ny vegtrasé, som var lagt rett gjennom jordbruksarealet «Temyr». 

En slik radikal omlegging av vegtrasé burde klarligvis vært omtalt som et helt nytt alternativ A3, fordi 

denne vegtrasé ikke var del i arbeidet med silingsrapporten overhodet.   

Silingsrapporten er et omfattende dokument som klarligvis utarbeides fordi det finnes påkrevet og 

nødvendig i saksbehandlingen. Formålet er å finne og velge alternative vegløsninger. Følgen av at 

man overraskende kommer opp med en helt ny vegtrasé til møtet den 11.11.2020, er at denne 

nyeste løsningen ikke er vurdert slik den skulle ha vært i forbindelse med silingsrapporten.  

Resultatet av denne saksbehandlingsfeil er at denne nyeste vegtrasé i konsekvensutredningen kun er 

vurdert opp mot A1, og ikke opp mot A2 slik denne var presentert i silingsrapporten. 

 

Vedrørende trasévalg: 

I kommunemøtet den 11.11.2020 ble det bestemt at også A1 skulle utredes på samme måte som nye 

A2 slik at disse kunne utsendes på høring sammen. En konstaterer nå at saksbehandler Ingar Hals 

etter dette fornyede arbeid med A1 konstaterte følgende i det seneste informasjonsmøte den 

17.03.2021: «Begge løysingar gir god trafikal løysing, og for gåande og syklande».   

På bakgrunn av ovenstående kan en konstatere at både A1 og nyeste A2 gir fullverdige løsninger, og 

følgelig må avgjørelsen knytte seg til vurderinger om hvilke alternativ som har minst ulempe avveid 

mot kostnad.  

Av saksfremstillingen (Planomtale) fremkommer en oversikt over «arealoppgåve for omsynssoner» 

for hhv. A2 og A1, som gjengis nedenfor. 

Vedrørende A2: 

 



 

Vedrørende A1: 

 

 

Ovenstående viser at A2 på alle punkt og i sum gir betydelig større negative virkninger enn A1. 

 

Når det gjelder støysoner så fremgår dette tydelig av nedenstående kartskisser i saksutredningen. 

Vedrørende A1: 

 

 

 

 



 

Vedrørende A2: 

 

 

Ovenstående viser at A1 sammenlignet med A2 kun påvirker (gul sone) tre eiendommer særlig, som 

imidlertid alle er berørt av tilsvarende trafikk på eksisterende vei i dag. For den ene eiendommens 

vedkommende vil faktisk avstanden til Fv. bli større.  Resten av veiløpet til A1 går gjennom urørt 

skogsterreng uten noen bebyggelse. A1 vil også redusere veistøyproblemer for de eiendommer som 

ligger videre på dagens Fv. frem til avkjøringen til «Temyr».  A2 vil som kartskissen viser ikke medføre 

noen annen belastning for førstnevnte tre eiendommer i krysset til Vestbygdvegen, men vil involvere 

en rekke bolig- og fritidseiendommer og jordbruksareal mot avkjøringen til og innover mot «Temyr».   

 

En vurdering som synes utelatt fra saksfremstillingen i forhold til trasévalget er hvordan dette vil 

fremstå for det kjørende publikum. Det er opplyst at dagens Fv. vil bli opprettholdt som Fv. og at 

f.eks. bussene fortsatt skal følge den gamle vegtrasé uansett om man velger A1 eller A2.  Den nye 

vegtrasé vil da fremstå som en omvei i forhold til den gamle Fv., og bilnavigasjonssystemer vil av den 

grunn automatisk velge den gamle Fv. som den korteste veien. Den gamle Fv. vil også være den 

retteste veistrekningen hvor det kun er særlig problematisk å møte motgående trafikk ved «Nipo». 

Det er også lagt opp til at det ikke skal bygges gang- og sykkelsti tilknyttet den nye vegtrasé, fordi 

syklistene uansett vil velge den gamle vegtrasé som den korteste veien. Det tør derfor være av stor 

viktighet at den rundkjøring trafikantene møter inviterer til å kjøre den nye veistrekningen, som 

ellers bare vil bli en ny lokalvei for beboere i Bjørndalen. Alternativ A1 vil ved rundkjøringen i krysset 

til Vikebygdvegen fremstå som en invitasjon til å kjøre rett fram uten særlig nedbremsing, mens 

rundkjøringen ved A2 faktisk vil medføre en kraftig nedbremsing og nesten 90° sving til høyre. 

Sistnevnte vil i større grad understreke det faktiske forhold at den nye vegtrasé er en omvei i forhold 

til den gamle.  

Angjeldende fremgår visuelt og tydelig av nedenstående tre kartskisser fra saksfremstillingen: 

 



 

 

 



Saksbehandler Ingar Hals fremhever viktigheten av å ha færrest mulig inn- og avkjørsler til Fv., og 

ovenstående kartskisser viser tydelig forskjell mellom A1 og A2 i relasjon til dette.  Rundkjøringen vil 

ved A1 være beliggende akkurat i dagens kryss til Vestbygdvegen. Ved A2 vil rundkjøringen og krysset 

til Vestbygdvegen komme i tett rekkefølge i tillegg til en hel rekke av andre nødvendige inn- og 

avkjørsler til bolig- og fritidseiendommer videre fra krysset i Vestbygdvegen og fram til 

jordbruksarealet «Temyr». 

 

Når det gjelder andre hensyn som skal tas ved valget mellom A1 og A2 skal også nevnes de hensyn 

som i saksfremstillingen (KU og Planomtale) er medtatt i relasjon til kulturarv og jordbruksareal: 

 

 



 

Ovenstående kartskisser viser med all tydelighet at A1 går helt utenom alle slike berørte soner, mens 

A2 vil lede hovedtrafikken rett inn i disse fargemarkerte «omsynssonene». 

 

Vedrørende kostnadsoverslag: 

Slik saken nå fremstår har Vestland fylkeskommune fremholdt at hensynet til beregnet merkostnad 

for A1 er den eneste årsaken til at de har endret sin vurdering fra A1 til A2. De har ved sin innstilling 

lagt sin lit til at beregnet kostnad med A1 vil bli ca kr 8 mill. mer enn ved A2.  

Alle som fulgte kommunemøtet den 11.11.2020 kan sikkert huske at en politiker spurte 

saksbehandler Ingar Hals om A1 var dyrere enn A2? Mange ble nok overrasket når han da svarte at; 

Nei, faktisk var A1 rimeligere. En oppfatter saksbehandler Ingar Hals som en seriøs og grundig 

fagperson som neppe ville ha uttalt seg slik på et så viktig spørsmål om det ikke var fordi han nettopp 

hadde et beregningsgrunnlag for å si dette.  

 

 

 

 



Man kan finne følgende uttalelse i planomtalen om nøyaktigheten i disse beregninger: 

«Førebelse grove kostnadsoverslag for prosjektet gir signal om at samla kostnad for alle tiltak vil vere 

ein god del høgare enn det som er sett av i Nordhordlandspakken. Det vert ikkje planlagt å byggje 

gang- og sykkelveg i sør frå Fløksand til sør for Steinberget, men kostnaden ved bygging av heile 

strekninga vil truleg likevel vere høgare enn ramma.» 

Man kan på bakgrunn av ovenstående allerede nå konstatere en betydelig kostnadssprekk i 

veiprosjektet, og at politikerne som skal fatte beslutningene er henvist til å basere sin avgjørelse på 

«Førebelse grove kostnadsoverslag for prosjektet».  

Det fremstår som en underlig øvelse at Vestland fylkeskommune krever en konsekvensutredning, 

som på alle sammenlignbare punkt finner at A1 er en bedre løsning enn A2, men allikevel ender med 

å innstille på A2 utelukkende pga. en angivelig/anslått merkostnad på ca. kr 8 mill. for A1. 

Konsekvensutredningen er på hele 34 sider med inngående vurderinger og sammenligninger mellom 

A1 og A2 i relasjon til alle de sentrale vurderingstema bortsett fra økonomi. Den fremlagte 

Planomtale i saken er på hele 129 sider, som selvsagt inneholder alle opplysninger fra 

konsekvensutredningen, men den har ingen dokumentasjon av kostnadsberegningene.  Hvis det er 

slik at hele saken skal avgjøres på kostnadsberegningen alene, hvorunder man helt ser bort fra 

vurderingene i konsekvensutredningen, var det å forvente at det var brukt like stort omfang i 

Planomtalen om detaljene og beregningene av anleggskostnadene ved hhv. A1 og A2.  Det må stilles 

krav om at disse økonomiske beregningene stilles til rådighet for alle berørte parter og den offentlige 

myndighet som skal avgjøre saken på dette grunnlag. Dette bør kunne gjøres på en svært enkel måte 

idet alle beregningene forutsettes å finnes i et digitalt format. For et minstemål av kvalitetssikring må 

det i tilknytning til dette også bli gitt nødvendig tid for gjennomgang av det fremlagte materialet, slik 

at det kan bli kontrollert og imøtegått basert på grunnleggende prinsipper om kontradiksjon.   

Når det hele er basert på «Førebelse grove kostnadsoverslag for prosjektet» må det være særlig viktig 

for budsjettoverholdelse at man da velger den løsning som har minst usikkerhet ved seg i forhold til 

uventede grunnforhold og andre mulig fordyrende kostnadselementer.  

Det er vanskelig å forstå at A2 kan fremstå som rimeligere enn A1 når den i forhold til plantegningene 

vitterlig inneholder en vesentlig lengre regulert strekning. A1 starter med en rundkjøring i dagens 

Vestbygdvegen-kryss og går derfra direkte inn i et skogsløp «rett fram». A2 skal etter planen medføre 

en ny vegtrasé videre fra Vestbygdvegen-krysset og helt frem til bussholdeplassen på Fløksand. På 

denne strekningen berøres flere bolig- og fritidseiendommer og jordbruksareal på begge sider av 

veien. Det må i følge planen opparbeides flere nye avkjøringer til både bolig- og fritidseiendommer. 

På enden av den regulerte strekning viser plantegningene at «Nipane» hytteeierforening sin felles 

parkeringsplass ved Fv. 564 «blir tatt bort» i forbindelse med opparbeidelse av en ny avkjøring. 

Denne felles parkeringsplassen har hytteeierforeningen ervervet rett til etter avtale med grunneier 

Terje Fløysand, og investert i grunnarbeider for parkeringsformål som klarligvis er 

erstatningsberettiget. 

Når det gjelder de tekniske utfordringer ved anleggelse av veien, så skal man være forsiktig i sine 

påstander, men det er sikkert at det er foretatt målinger som viser at det ved inngangen til «Temyr» 

er en myr som er målt til en dybde på over 7 m. Det fremgår av målerapportene at jo lenger inn i 

«Temyr»-glenna målingene er gjort er det mer usikkerhet på grunn av terrengforhold, som 

innebærer at de ikke har fått målinger som kunne tolkes på en tilfredsstillende måte.  Dette 

myrområdet strekker seg flere hundre meter gjennom hele «Temyr» og videre innover i A2 sin 

vegtrasé i skogen. Det er gitt utrykk for at det er svært usikkert i hvilket omfang man må foreta 

massutskifting i en slik vegtrasé.  



 

Nedenstående kartskisse viser målingene ved inngangen til «Temyr»: 

 

 

 

Det hevdes at merkostnaden ved A1 delvis er tilknyttet dårlige grunnforhold i form av behov for 

masseutskifting ved Vestbygdvegen-krysset. Lokal grunneier Terje Fløysand sier at han og andre 

lokale næringsdrivende, som faktisk har hatt gravearbeider i dette området, ikke kan forstå at dette 

skulle skape særlige problemer i forholdet mellom A1 og A2. Er det myr som er problemet med 

masseutskifting er det vitterlig enda mer og bare myr langs A2 sin vegtrasé langs «Temyr» og videre 

inn i skogsløpet. Faktum er at A1 sin vegtrasé for det vesentligste går på fjellgrunn gjennom uberørt 

skogslandskap, og må etter forholdene være mer oversiktlig og kontrollerbart i forhold til forventede 

anleggsutfordringer og kostnader enn ved A2.  I forhold til A2 sin vegtrasé over/gjennom «Temyr» 

kan man konstatere at profilen i utgangspunktet er flatere, slik det er vanlig med myr og vann, men 

man kan ikke vite noe sikkert om myrens og det underliggende fjellets beskaffenhet av den enkle 

grunn at man knapt har kunnet måle avstanden ned til fjellet under myren. Målerapportene bruker 

gjennomgående uttrykket «antatt» og fremhever at de ikke klarte å få tilfredsstillende målinger hvor 

A2 sin vegtrasé går inn i skogen fra «Temyr». I forhold til kostnadsoverskridelser, slik det dessverre er 

vanlig ved offentlige veiprosjekt, tør en hevde at A2 har langt flere usikre forhold og potensiale for 

kostnadsoverskridelser. Det vil være til liten og fattig trøst for motstandere av A2 hvis denne velges, 

og man deretter blir vitne til at spådommene blir bekreftet om problemer og kostnadsoverskridelser 

tilknyttet veiarbeid over/gjennom «Temyr» og videre inn i myrområdet i skogen, særlig når det 

eneste som taler for A2 er at den etter «Førebelse grove kostnadsoverslag» fremstilles som en 

angivelig marginalt rimeligere økonomisk løsning.   

 

Uansett må det være en politisk oppgave å avveie en evt. merkostnad ved én løsning opp mot den 

ulempe og skade det påfører mennesker både av økonomisk og ikke økonomisk art.  

 

 

 



En skal avslutningsvis gjøre en kasuistisk gjennomgang av enkelte åpenbare økonomiske forhold, som 

det dels er uklart i hvilken grad er hensyntatt ved kostnadsberegningene, og som dels åpenbart ikke 

kan være hensyntatt ved kostnadsberegningene i relasjon til valg av A2. I denne sammenheng gjengis 

også kasuistisk innvendinger og ulemper for de enkelte grunneiere: 

- Av planomtalen fremgår at det ikke er lagt opp til at noen boliger eller hytter skal innløses. 

Det faktiske forhold er at ved A2 kan to ubebygde tomter (gnr 305 bnr 93 og 204) alene 

medføre en kostnad på ca kr 1,5 mill. i forhold til erstatning/innløsning med tillegg av 

eventuelle prosessomkostninger. Dette er ubebygde hyttetomter som vil bli ubebyggelige 

ved A2, og som det kan kreves erstatning for eller innløsning etter plan- og bygningslovens § 

15-2 eller § 15-3, sml. § 16-9, subsidiært § 15-1.  

 

- Ved valg av A2 vil veien bli lagt gjennom et hyttefelt som ligger i et LNFR område, i strid med 

gjeldende kommunedelplan. Det er totalt 11 fritidseiendommer i området langs veien inn til 

og langs med «Temyr». Samtlige hytteeiere kan helt klart fremme erstatningsrettslige 

anførsler om at det for ingen av disse var påregnelig at det skulle bygges en ny Fv. over 

jordbruksarealet «Temyr». Denne problemstillingen gjelder ikke på samme måte ved A1 fordi 

de berørte der er allerede beliggende ved Vestbygdvegen-krysset, og det er sikker 

rettspraksis at når man først er beliggende ved en vei er det påregnelig at veier bygges ut. 

Det kan derfor legges til grunn som helt sikkert at det vil påløpe langt større 

prosessomkostninger og erstatningssaker i relasjon til mange grunneiere hvis man velger A2. 

En kvalitetssikring av det sistnevnte vil enkelt bringe på det rene at prosessomkostninger 

alene vil kunne beløpe seg til millionbeløp, som ikke vil være tilfellet med A1.  

 

Fra Nabolovens § 2, som er grunnlaget for erstatningsansvaret i slike saker hitsettes: 

I avgjerda om noko er urimeleg, skal det vidare leggjast vekt på om det er venteleg etter 
tilhøva på staden og om det er verre enn det som plar fylgja av vanlege bruks- eller 
driftsmåtar på slike stader. 

Jamvel om noko er venteleg eller vanleg etter tredje stykket, kan det reknast som urimeleg så 
langt som det fører til ei monaleg forverring av brukstilhøva som berre eller i særleg grad 
råkar ein avgrensa krins av personar. 
 

- Det fremstår som uavklart hvilke kostnader som er medtatt til de betydelige støysikringstiltak 

som vil påløpe hvis man velger A2. Hytteeierne står unisont sammen om at en vegtrasé over 

jordbruksarealet for tilfellet må bygges med langsgående støyskjerm, og at det må være 

fartsdumper i tilknytning til «Temyr». Selv med langsgående støyskjerm viser foretatte 

støymålingsberegninger at flere berørte eiendommer allikevel blir liggende over den 

normgitte støygrenseregulering. 

 

- A2 vil ødelegge allerede oppdyrket mark, herunder hele «Temyr» ved Nipane hyttegrend, 

som Helene og Frode Anfinsen eier, og deler av et jorde på sauebruket til Torild Fløysand 

Jakobsen. Hennes ektefelle Ørjan Jakobsen har sauehold og vil miste jordareal. Det er for 

begge disse aktive jordbrukene på Fløksand gjort omfattende investeringer etter 

generasjonsskifte for få år siden. 

 

 

 



- 5.11 Naturressurser: Planomtalen har vurdert jordbruksarealet i A2 som ikke kjerneområdet 
for matproduksjon. «Temyr» på i overkant av 6000m2 er av NIBIO satt som fulldyrket jord og 
aktivt i bruk som vesentlig del av grunnlaget for gårdsdrift på Fløksand. 
 

- 5.9 Naturmangfald: Her har planomtalen konkludert med at det ikke er beiteområdet for 
hjort og hjortetråkk i området A2. «Temyr» har i generasjoner vært  et jaktområde og 
Fløksand jaktlag tar ut ca 80 % av fangsten i dette området. 
 

- Ekteparet Anfinsen vil få problemer med å komme inn i egen skog (Brakstadskogen), idet det 

ikke er lagt opp til noen avkjøringer i enden av «Temyr». Ekteparet har investeringer i 

sagbruk, spesialtraktor for skogsdrift og annet tungt utstyr for skogsdrift. 

 

- Familien Jakobsen vil miste oppstillingsplassen til traktor, landbruksutstyr etc., herunder er 

det allerede gitt avslag på søknad om oppsett av bygg til dette formålet grunnet vegplanen til 

A2. 

 

- 3 hus må høyst sannsynlig endre inn/utkjørsel fra Rosslandsveien til Fløksand-veien (Torild og 

Ørjan Jakobsen med 3 barn i Rosslandvegen 1070, Torilds foreldre, John og Sølvi Fløysand i 

Rosslandvegen 1072, og Paul og Gunn Scholz i Rosslandvegen 1074). Grunnet heving av 

fylkesvei 564 ved A2-løsningen må nåværende inn/utkjørsel flyttes. Familien Scholz er blant 

de som vil bli mest berørt ved valg av A2. Deres eiendom ligger tett opp til A2 sin vegtrasé og 

rundkjøring.  

 

- Ved valg av A2 og tilhørende heving av veglegemet vil den felles avkjøringen til Bente 

Fløisand-Larsen samt Astrid og Rolf Andersen i henholdsvis Rosslandsvegen 1080 og 1082, 

måtte endres/omlegges for fortsatt tilkomst til (ny) Fv. 

 

- Ved valg av A2 skal veien heves og utvides foran og rundt Rosslandsvegen 1075. Veien vil da 

gå et stykke inn på familien Natviks eiendom, og utgjøre en belastning på resteiendommen 

på en slik måte at de kan kreve erstatning eller innløsning etter plan- og bygningslovens § 15-

2 eller § 15-3, sml. § 16-9. En innløsning av denne vil kunne medføre en kostnad på mer enn 

kr 2 mill.   

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Etablering av ny vegtrasé for Fv 564 er ment å være en investering for flere tiår fremover, og en evt. 
merkostnad (på ca. kr 8 mill) ved å velge alt. A1 må vurderes på bakgrunn av dette. Det er ellers 
mange omstendigheter som taler for at A2 kan bli dyrere, mht. lengre regulert veistrekning, 
masseutskifting gjennom myrområder, innløsningskostnader og erstatninger. Saksbehandler Ingar 
Hals sa på møtet den 17.03.2021 at samlet sett er det vanskelig å si om det ene alternativet er bedre 
enn det andre, og at det vil være nærføring til ulike eiendommer. A2 gir nærføring til en rekke 
boligeiendommer langs eksisterende Fv. og en rekke fritidseiendommer gjennom «Temyr». Mange 
av sistnevnte hytter er/vil etter hvert brukes/omgjøres til helårsboliger.  
 
Hensynet til trafikksikkerhet synes ikke vurdert i forhold til at A1 ikke vil gi noen inn/utkjørsler til den 
nye vegtrasé overhodet, mens A2 vil gi en hel rekke med nødvendige inn/utkjørsler til den nye 
vegtrasé fra Vestbygdvegen-krysset og rundt/inn til «Temyr». 
 
1-ett- eneste hus blir direkte berørt ved valg av A1, som imidlertid innebærer at Fv. bare blir flyttet 

fra den ene til den andre siden av eiendommen. Ved valg av A2 blir 4 fastboende familier direkte 

berørt, i tillegg til 14 hytter og 2 ubebygde tomter som får byggeforbud. Dessuten rammes 2 

jordbruksnæringer med sauehold og skogsdrift med sagbruk.  

 

 

 

Med vennlig hilsen, 

 

Frekhaug, den 9. april 2021, 

 

                              

Johannes Romstad 

advokat 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANGJELDENDE HØRINGSUTTALELSE REPRESENTERER FØLGENDE BERØRTE 

GRUNNEIERE – EIENDOMMER: 

 

 

Erlend Brekke og Helene Skjerlie, Rosslandsvegen 1119, 5918 Frekhaug 

erpost@gmail.com   h.skjerlie@gmail.com 

 

Atle og Eva Støyva, Rosslandsvegen 1117, 5918 Frekhaug 

atle-sto@online.no   eva-bsto@online.no 

 

Janniche og Stig Arne Tvedt, Rosslandsvegen 1115, 5918 Frekhaug 

janniche.tvedt@gmail.com  stig-tve@online.no  

 

Målfrid Fossum og Gunnar Bøe, Rosslandsvegen 1111, 5918 Frekhaug 

malfrid.fossum@live.no  gunnarboe@live.no 

 

Johannes Romstad, Rosslandsvegen 1107, 5918 Frekhaug  post@lov.no 

 

Hege Nielsen Romstad, Rosslandsvegen 1105, 5918 Frekhaug  hr@lov.no 

 

Taimi Rasmussen, Rosslandsvegen 1103 og 1101, 5918 Frekhaug 

 

Ørjan Jacobsen, Rosslandsvegen 1070, 5918 Frekhaug  orjan.jacobsen@yahoo.no 

Torill Fløysand Jacobsen, Rosslandsvegen 1072, 5918 Frekhaug    

 

Paul-Gerhard Scholz, Rosslandsvegen 1074, 5918 Frekhaug  paul@scholz.no 

 

Bente Fløisand-Larsen, Rosslandsvegen 1080, 5918 Frekhaug  beloflar@gmail.com 

 

Rolf Andersen, Rosslandsvegen 1082, 5918 Frekhaug  roegand@online.no 

 

Inger Myrtvedt, Rosslandsvegen 1091, 5918 Frekhaug  ingermyrtvedt@gmail.com  

 

Rune Nilsen, ubebygd tomt gnr 305 bnr 93, 5918 Frekhaug  nilsen.rune77@gmail.com  

 

Matti Marie Berger, Rosslandsvegen 1085, 5918 Frekhaug mattimberger@gmail.com  

 

Svein Natvik, Rosslandsvegen 1075, 5918 Frekhaug  s.natvik@frisurf.no 

 

Frode Anfinsen, Fløksand 62, 5918 Frekhaug  fra@frydenbo.no 
 

 

mailto:erpost@gmail.com
mailto:h.skjerlie@gmail.com
mailto:atle-sto@online.no
mailto:eva-bsto@online.no
mailto:janniche.tvedt@gmail.com
mailto:stig-tve@online.no
mailto:malfrid.fossum@live.no
mailto:gunnarboe@live.no
mailto:post@lov.no
mailto:hr@lov.no
mailto:roegand@online.no
mailto:ingermyrtvedt@gmail.com
mailto:nilsen.rune77@gmail.com
mailto:mattimberger@gmail.com
mailto:s.natvik@frisurf.no
mailto:fra@frydenbo.no


Fra:                                              Filemail.com <no-reply@filemail.com> på vegne av Ove Evald Kristiansen 
<no-reply@filemail.com> 

Sendt:                                        torsdag 4. mars 2021 18:49 
Til:                                               Postmottak Alver 
Emne:                                        Tilleggs merknader til vegtrasè FV 564 Smugleite A1 
  

  

Ove Kristiansen 

To: post@alver.kommune.no  

From: Ove Evald Kristiansen <ov-ev@online.no>  
 

Tilleggs merknader til vegtrasè FV 564 Smugleite A1 

Tillegg merknader til vegtrase FV 564 Fløksand - Vikebø 
Smugleitet. Alternativ plan A1. Se vedlagt video med kommentarer. 339 MB i 
Windows Media. 
Att. Alver kommune v/Ingrid Raniseth Fylket v/Sjefingeniør Ingar Hals 
Dette er en merknad til innspill tidligere sendt i 2018 og senest nå i februar 2021. 
Jeg har forstått det slik at tidligere innspill ikke har vært tilgjengelig verken for 
Plan, areal og miljø, heller ikke for Fylkets Sjefingeniør I. Hals.  
Vennligst finn vedlagt en video med kommentarer som viser legging av 
hovedvassledning, høyspent, lavspent, kabel for veilys og fiber under avkjøringen 
til Fløksand kai og videre under Rosslandsvegen til kum og videre på nordsiden 
av g/s vegen på Smugleite. Planering av sørgående buss holdeplass hvor 
massene ble dumpet i mudd er også vist med synlige konsekvenser hva en slik 
masse utskiftning i bløte masser medfører.  
Videre viser videoen hvordan myra nord for min eiendom 305/101 tidligere flyter 
over g/s vei og inn i min hage. Ny infrastruktur ble lagt i myra nord for g/s vei i en 
grusgrøft som ikke går på fjell. Her ble det gruset på, og topptorv lagt tilbake. 
Som det fremgår av video, er vannføringen i myra anselig. Her er gjort et 
formidabelt arbeid i min hage hvor ”Ytre ringvei” fungerer som en del av 
nåværende drenering av myra. 
Som nevnt i plan beskrivelsen for A1 er det tenkt masse utskifting i myra. Dette 
vil medføre store utfordringer som beskrevet i video.  
Video avsluttes med opptak fra min hage som den framstår i dag. 
Det noteres at A1 er 11 mil dyrere enn alternativet A2. Jeg antar at dette er 
kalkyler som ikke innbefatter kostnader med å tilrettelegge for Bjørnar Fløysand 
sin næringsvirksomhet. Heller ikke for bedriften OK Charter AS`s 
oppstillingsplass, adkomstvei, begrense innsyn og muligheter for skader på min 
eiendom. 
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Myra er gammel sjøbunn og dyp. Der er ikke noe naturlig utsig fra myra når man 
kommer ned under overflate vann nivå. Jeg har selv lagt ytre ringvei på kvikkleire 
som fort blir flytende. Ser man på topografien har myra et stort nedslagsfelt. Hvor 
trygt Vestbygdvegen, Rosslandsvegen, g/s stien og infrastruktur på Smugleitet 
ligger, er det vel ingen som kan forutsi da det som ikke ligger i myra, ligger på 
kanten av myra. Må man til med kjerne boring for å drenere, kan man jo spørre 
seg hvordan dette skal gå til. I tilfellet må entreprenørene ha en åpen sjekk.  
Jeg håper at dette og tidligere innspill er til ettertanke og blir lest og vurdert 
seriøst. 
Med vennlig hilsen 
Ove Evald Kristiansen 
Vestbygdvegen 11  
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Attn. Vestland Fylkes kommune   post@vlfk.no 

v/ Sjefsingeniør Ingar Hals 

Attn. Alver Kommune administrasjonen   post@alver.kommune.no 

v/ Prosjektleder Ingrid Raniseth 

 

Innspill datert 13. april-21 til planalternativ A1 Fylkesvei 564. Fløksand – 

Vikebø.   Befaring på Smugleitet 7.april-21 

Vestland Fylkeskommune utførte befaring på Smugleitet under ledelse av Ingar. 

Hals i følge med konsulenter, representanter for Nordhordlandspakken og Alver 

kommune.. 

Undertegnede som er eier av eiendommen 305.101 var representert av Trond Ove 

Kristiansen som er daglig leder og innehaver av entreprenør selskapet OK. 

Charter AS. Min kone, Fru Karin Kristiansen var også til stede. Bjørnar Fløysand, 

eier av 305.167 i tillegg til areal hvor A1 er tenkt utbygd, samt Tom Lerpold, eier 

av Vestbygdvegen 15 var også tilstedeværende for å innhente førstehands 

informasjon og ivareta sine interesser. 

 

Befaringen var profesjonelt utført og spørsmål fra eiere ble greit redegjorte for og 

vist på medbrakte plan tegninger. 

 

Det ble tydelig oppfattet at planalternativ A1 ville utgjøre en betydelig skade og 

inngripen i vår eiendom Vestbygdvegen 11 om myren nord for gang og sykkel sti 

på Smugleitet og vår eiendom må masse utskiftes. Dette begrunnes med at myren 

hvor masseutskiftning er tenkt utført, går sammenhengende inn i vår hage under 

g/s sti som tidligere var gamle Fløksandveien og lagt på sviller i myren og gruset 

da den var ferdigstilt i 1905. 

Som tidligere innspill i 2018 beskriver, og senere opprop og innspill nå i februar 

i tillegg til tilsendt video 3.mars-21 er det beskrevet i detalj hvordan ny 

infrastruktur ble lagt på Smugleitet. Hvordan overflatevann ligger i store deler av 

myra og hvordan vi har drenert og bygget opp hagen som den framstår i dag. 

Dette er tydelig å se i videoen som er sendt rundt til samtlige partiledere, Plan og 

miljø i Alver kommune, Vestland Fylkeskommune og administrasjonen Alver 

kommune. Beklageligvis er det observert at kun fire politikere i tillegg til 

Fylkeskommunen og Alver så langt har åpnet video vedlegg. 
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Jeg er redd for å måtte gjenta meg selv til det kjedsommelige med detaljer som 

tidligere er sendt som innspill og ikke lest. Når også lokale politikere gir høylytt 

uttrykk for at de prioriterer hyttefolk på bekostning av fastboende er det noe som 

ikke stemmer. Samtidig velger også politikerne å overse en merkostnad på 11 

milioner kroner pluss ukjente omkostninger og forsinkelser, alt imot Vestlands 

Fylkeskommune's anbefalinger og ekspertise. Mine argumenter kan ikke bli 

gjentatt for ofte, og er det noen lokal politikere som utover våren ønsker å 

oppgradere sine sak kunnskaper og ønsker en befaring på planalternativet A1, 

kontakter de Bjørnar Fløysand som vil koordinere dette. 

Ved masseutskiftning vil drenering som de siste 20 år har gått seg til i vår hage, 

sannsynligvis gå tett. Masseutskiftning i deler av myren vil forårsake at andre 

deler av myren i vår hage/plen/fiskedam vil synke. Dette er også tidligere 

beskrevet og synlig gjort ved bilder hvor vår garasje allerede har sette skader etter 

at nye hovedvanngrøft ble skutt sør for Fløksandveien og rør lagt i dyp grøft over 

vår eiendom mot Fløksand kai, og videre mot Vikebø. 

Den gang Rosslandsveien ble lagt, ble areale tatt fra vår eiendom som delte 

eiendommen i to. Senere er også g/s vei, busstopp og hovedvanngrøft på sørsiden 

av Fløksand veien lagt over vår eiendom. 

Vi har så langt aldrig blitt tilgodesett hverken med støyværn eller begrensett 

innsyn. Heller ikke noe spesielt skilting eller tilgang til vår eiendom vest for 

Rosslandsvegen. Dette har vi i en årrekke løst ved å krysse fylkesveien med 

uregistrert hageredskap hvor også myke trafikanter krysser veien til buss stopp. 

Blir A1 en realitet må vi opp i Vestbygvegen, videre i rundkjøringen og sørover 

til avkjøringen til Fløksand kai. Det sier seg selv at uregistrert kjøretøy ikke kan 

kjøre på fylkesvei. 

Videre har vi på eget initiativ bekoster opplasting av en jordvoll langs 

Rosslandsvegen og beplanting av en Tuja hekk som begrenser innsyn og støy. 

Denne har stått på en oppgravd jordvoll i snart 20 år og trerne er trimmet ned til 

ca. 3 meter og fungerer utmerket estetisk i tillegg til å begrenser innsyn og støy. 

Hvert tre er priset av gartner til kr. 2500,- Det er plantet 246 Tuja og Sypress. I 

tillegg er det plantet 21 Rododendron priset til Kr. 1000,- pr stk. samt tre pryd 

trær. Beplantingen vil selvfølgelig ha en større verdi for oss da hensikten ikke 

bare er prydbusker. 

I min førti år lange yrkeskariere har jeg vært mye fraværende på utenlands reiser. 

Nå som pensjonist har jeg gjort til vane å ha hørselsværn tilgjengelig innen 

rekkevidde når vi sitter på terassen som er vestvendt. 
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Heldigvis er vi forskånet fra å se det meste av privat bilismen da bare busser, 

lastebiler og traktorer er synlig over Tuja hekken. Vi nyter den «idyllen» vi 

fortsatt har. Kommer det nå i tillegg en trafikkmaskin på nordsiden av huset 

bygget opp til 3,5 meter over nåværende bakkenivå vil det være lite akseptabelt. 

Vi leser media og har større tiltro til  at politikere og ekspertisen i 

Fylkeskommunen vil trekke de rette konklusjoner på vegne av oss alle når bare 

saksfakta kommer på bordet. Vi er derfor så langt skeptisk til at denne debatten 

skal gå i media da det vil føre til uvennskap blandt gode naboer og familier. Vi 

bor nemmelig også på Fløksand. Noen mener at de som skriker høyest i media, 

stiller med advokat og jurnalist på befaring, er de som får gjennomslag for sine 

argumenter. Som tidligere kommunestyre representant i Meland er det ikke slik 

jeg har oppfattet politikken. 

For å opparbeide hagen til den standard den har i dag har vi kjørt på tresifret lass 

med fyllmasse og jord for å komme over nivå på grunnvann/overflatevann som 

framkommer i sendt video. Det er også lagt drenerings grøfter i hagen for å 

stabilisere massene. Ved masseutskiftning nord for vår eiendom vil det være stor 

sannsynlighet for at masser som i dag ligger stabilt i vår hage vil skli ut i myra 

nord for g/s stien. Skal myra masse utskiftes for å lage en stabil fundamentering 

til rundkjøring, tilførselsveier og gangstier er det snakk om mange tusen kubikk. 

Bruker man et beskjedent anslag på dybden av myra til 4 meter er vi raskt oppe i 

tusener kubikk. (ca.4500kvadratmeter x 4meter) Nærmere g/s stien er det lagt et 

fundament i myra i tillegg til annen infrastruktur. Dette er et fundament tiltenkt 

et kloakk pumpe hus hvor det ble brukt en 20 tonns gravemaskin uten å finne 

bunn. Infrastruktur som allerede ligger i myra er; hovedvannledning, avløp, 

drenering, høyspent til Frank Mohn, lavspent innover til Holme, veibelysning, 

fiber og fibrersentral hvor fiber går videre i stolper til resten av øya nord og vest 

for Smugleitet. Samt nye trafo som tar høyspent liner over Storåsen og ned i 

jordkabel. Selv har jeg brukt en 8 tonn maskin i min hage som har en gravedybde 

på 6 meter uten å ha funne fast fjell. Kvikkleire er rikelig til stede og går raskt 

over i flytende form. En treakslet dumpers lastebil frakter ca. 8 kubikk, litt 

avhengig av masse og tillatt akseltrykk på tilførselsveier. Et røft overslag over 

masser som eventuelt må skiftes ut i myra hvor vei trasé, rundkjøring og 

gangveier er tenkt lagt, utgjør fort mange kubikk. Sklir deler av vår hage ut i myra 

nord for eiendommen blir det anselige mengder i tillegg. Bilene skal kjøre til 

deponi og returnere. Masser skal også tilbakeføres. I tillegg kommer også masser 

for å bygge anlegget opp i høyden tilsvarende Vestbygdvegen i dag. ca. 3 til 3,5 

meter. 
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Til opplysning blir det 9 fastboende eiere på Smugleitet som blir berørt om 

alternativ A1 blir valgt. I motsettning er det 3 fastboende som blir berørt om 

alternativ A2 blir utbygget. 

Her ser vi opprinelige myr arealer hvor grunnvann og overflatevann lå helt opp i 

dagen tilbake i 2005/6 som framgår av video. 

Hvor mye av disse resterende  massene som vil få setteskader er det ingen som 

vet før man begynner å grave i myra. Og da er det ren mattematikk om man velger 

gravedybde 4 eller 6 meter. Det vi bli et formidalt antall bil lass og et kaotisk 

trafikkbilde både for kjørend og myke traffikanter.. 

Man kan også stille spørsmål om myke trafikanter og trafikksikkerhet når 

rundkjøringen må krysses i vei plan for å rekke buss holdeplasser.  
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Vi ser 

planalternativ A1 som helt uakseptabelt for oss på Smugleitet, og stiller som 

et absolutt krav at følgende blir bekreftet som akseptert før prosjektet i 

felten påbegynnes. 

 

1. Dersom ytterlige skader påføres undertegnedes garasje, skal det oppføres en 

ny garasje på anvist plass på eiendommen. Videre skal skadet garasje rives, 

ryddes og plassen gruses. Ny garasje oppføres til samme standard. 16m x 7m 

innvendig målt, oppført i 25cm leka og pusset innvendig og utvendig. Taket er 

valmet aluminiumsplater, lagt på listverk, duk og 12mm vannfast kryssfiner over 

takstolene. Videre er det et tørrloft som i dag benyttes for rekvisita. Her er 

standard gulvbord på tørrloftet over hele garasjen. Garasjen har fire rom hvorav 

et har smøregrav, et benyttes til verksted, et er lager for hage maskiner, siste er 

et hobbyrom fullisolert med glava og panelt. Garasjen har isolasjon og panel i 

tak. Det er også innlagt 220 volt 2 og 3 fase strøm og vann. Vinduer er termoglass 

i aluminiums profiler. Som vår gamle kommune sjef Bjørndal uttalte for noen år 

tilbake, ville garasjen ta store skader og i verste fall sige ut i myra om det ble 

grav mer. Skader er allerede merkbar etter at vanngrøft ble sprengt og rør lagt 

ned over vår eiendom sør for Fløksand veien. Verdi på ny garasje overlater jeg 

til andre å vurdere. 

 

2. Som tidligere nevnt har vi et estetisk og funksjonelt begrenset innsyn og 

støyvern i nåværende jordvoll og hekk. Et samlet erstatnings krav er her satt til 

980 tusen. Dette basert på plantenes faktiske verdi og det arbeid som er utført 

med beplanting, trimming og tilrettelegging av jordvoll. 



  6 av 7 
 

  6 av 7 
 

 

 

3. Dersom masse utskiftning i myra nord for vår eiendom medfører utsig, sette 

skader og tett drenering, eller overvann i vår hage, skal det etterfylles og justeres 

opp tilsvarende plen nivå pr. i dag. Kommer myra og vår hage i ubalanse med 

grunnvann/overvann som tidligere år var et problem, og som framgår av tidligere 

sendt video, skal vår hage også masse utskiftes. Tilstrekkelig nye dreneringer 

opparbeides enten ved kjerneboring og/eller nye grøfter.  Dybden i størstedelen 

av hagen vår er minimum 5 meter og dypere. 

 

 

 

4. Dersom oppstillingsplass og tilførsels vei for firmaet OK. Charter AS. 

Midlertidig eller permanent blir utilgjengelig, skal Alver Kommune stille til 

disposisjon vederlagsfritt et tilsvarende lukket areale. 

 

5. Reduksjon av eventuelt eiendommens verdi skal kompenseres. Gjør 

oppmerksom på at ved legging av Rosslandsveien tilbake på 80 tallet mistet vi to 

hustomter. Som en kurositet kan nevnes at senere kompensajon for g/s vei, 

bussplass og vanngrøft er godgjort med knappe 700 kr. 

 

6.  Eventuelle påløpne utgifter for å innfri våre krav skal bekostes av utbygger. 

 

7.  Ingen tillatelser vil bli signert eller gitt av undertegnede før overnevnte krav 

er akseptert og enighet oppnådd. Fører ikke overnevnte til aksept og enighet vil 

saken bli ført videre via advokat og rettssystemet. 

  

 

 

Med vennlig hilsen 

Ove Evald Kristiansen 

Vestbygdvegen 11 

Ov-ev@online.no 

mailto:Ov-ev@online.no
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Attn. Vestland Fylkes kommune   post@vlfk.no 

v/ Sjefsingeniør Ingar Hals 

Attn. Alver Kommune administrasjonen   post@alver.kommune.no 

v/ Prosjektleder Ingrid Raniseth 

 

Innspill datert 13. april-21 til planalternativ A1 Fylkesvei 564. Fløksand – 
Vikebø.   Befaring på Smugleitet 7.april-21 

Vestland Fylkeskommune utførte befaring på Smugleitet under ledelse av Ingar. 
Hals i følge med konsulenter, representanter for Nordhordlandspakken og Alver 
kommune.. 

Undertegnede som er eier av eiendommen 305.101 var representert av Trond Ove 
Kristiansen som er daglig leder og innehaver av entreprenør selskapet OK. 
Charter AS. Min kone, Fru Karin Kristiansen var også til stede. Bjørnar Fløysand, 
eier av 305.167 i tillegg til areal hvor A1 er tenkt utbygd, samt Tom Lerpold, eier 
av Vestbygdvegen 15 var også tilstedeværende for å innhente førstehands 
informasjon og ivareta sine interesser. 

 

Befaringen var profesjonelt utført og spørsmål fra eiere ble greit redegjorte for og 
vist på medbrakte plan tegninger. 

 

Det ble tydelig oppfattet at planalternativ A1 ville utgjøre en betydelig skade og 
inngripen i vår eiendom Vestbygdvegen 11 om myren nord for gang og sykkel sti 
på Smugleitet og vår eiendom må masse utskiftes. Dette begrunnes med at myren 
hvor masseutskiftning er tenkt utført, går sammenhengende inn i vår hage under 
g/s sti som tidligere var gamle Fløksandveien og lagt på sviller i myren og gruset 
da den var ferdigstilt i 1905. 

Som tidligere innspill i 2018 beskriver, og senere opprop og innspill nå i februar 
i tillegg til tilsendt video 3.mars-21 er det beskrevet i detalj hvordan ny 
infrastruktur ble lagt på Smugleitet. Hvordan overflatevann ligger i store deler av 
myra og hvordan vi har drenert og bygget opp hagen som den framstår i dag. 
Dette er tydelig å se i videoen som er sendt rundt til samtlige partiledere, Plan og 
miljø i Alver kommune, Vestland Fylkeskommune og administrasjonen Alver 
kommune. Beklageligvis er det observert at kun fire politikere i tillegg til 
Fylkeskommunen og Alver så langt har åpnet video vedlegg. 



  2 av 7 
 

  2 av 7 
 

 

 

Jeg er redd for å måtte gjenta meg selv til det kjedsommelige med detaljer som 
tidligere er sendt som innspill og ikke lest. Når også lokale politikere gir høylytt 
uttrykk for at de prioriterer hyttefolk på bekostning av fastboende er det noe som 
ikke stemmer. Samtidig velger også politikerne å overse en merkostnad på 11 
milioner kroner pluss ukjente omkostninger og forsinkelser, alt imot Vestlands 
Fylkeskommune's anbefalinger og ekspertise. Mine argumenter kan ikke bli 
gjentatt for ofte, og er det noen lokal politikere som utover våren ønsker å 
oppgradere sine sak kunnskaper og ønsker en befaring på planalternativet A1, 
kontakter de Bjørnar Fløysand som vil koordinere dette. 

Ved masseutskiftning vil drenering som de siste 20 år har gått seg til i vår hage, 
sannsynligvis gå tett. Masseutskiftning i deler av myren vil forårsake at andre 
deler av myren i vår hage/plen/fiskedam vil synke. Dette er også tidligere 
beskrevet og synlig gjort ved bilder hvor vår garasje allerede har sette skader etter 
at nye hovedvanngrøft ble skutt sør for Fløksandveien og rør lagt i dyp grøft over 
vår eiendom mot Fløksand kai, og videre mot Vikebø. 

Den gang Rosslandsveien ble lagt, ble areale tatt fra vår eiendom som delte 
eiendommen i to. Senere er også g/s vei, busstopp og hovedvanngrøft på sørsiden 
av Fløksand veien lagt over vår eiendom. 

Vi har så langt aldrig blitt tilgodesett hverken med støyværn eller begrensett 
innsyn. Heller ikke noe spesielt skilting eller tilgang til vår eiendom vest for 
Rosslandsvegen. Dette har vi i en årrekke løst ved å krysse fylkesveien med 
uregistrert hageredskap hvor også myke trafikanter krysser veien til buss stopp. 
Blir A1 en realitet må vi opp i Vestbygvegen, videre i rundkjøringen og sørover 
til avkjøringen til Fløksand kai. Det sier seg selv at uregistrert kjøretøy ikke kan 
kjøre på fylkesvei. 

Videre har vi på eget initiativ bekoster opplasting av en jordvoll langs 
Rosslandsvegen og beplanting av en Tuja hekk som begrenser innsyn og støy. 
Denne har stått på en oppgravd jordvoll i snart 20 år og trerne er trimmet ned til 
ca. 3 meter og fungerer utmerket estetisk i tillegg til å begrenser innsyn og støy. 
Hvert tre er priset av gartner til kr. 2500,- Det er plantet 246 Tuja og Sypress. I 
tillegg er det plantet 21 Rododendron priset til Kr. 1000,- pr stk. samt tre pryd 
trær. Beplantingen vil selvfølgelig ha en større verdi for oss da hensikten ikke 
bare er prydbusker. 

I min førti år lange yrkeskariere har jeg vært mye fraværende på utenlands reiser. 
Nå som pensjonist har jeg gjort til vane å ha hørselsværn tilgjengelig innen 
rekkevidde når vi sitter på terassen som er vestvendt. 
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Heldigvis er vi forskånet fra å se det meste av privat bilismen da bare busser, 
lastebiler og traktorer er synlig over Tuja hekken. Vi nyter den «idyllen» vi 
fortsatt har. Kommer det nå i tillegg en trafikkmaskin på nordsiden av huset 
bygget opp til 3,5 meter over nåværende bakkenivå vil det være lite akseptabelt. 
Vi leser media og har større tiltro til  at politikere og ekspertisen i 
Fylkeskommunen vil trekke de rette konklusjoner på vegne av oss alle når bare 
saksfakta kommer på bordet. Vi er derfor så langt skeptisk til at denne debatten 
skal gå i media da det vil føre til uvennskap blandt gode naboer og familier. Vi 
bor nemmelig også på Fløksand. Noen mener at de som skriker høyest i media, 
stiller med advokat og jurnalist på befaring, er de som får gjennomslag for sine 
argumenter. Som tidligere kommunestyre representant i Meland er det ikke slik 
jeg har oppfattet politikken. 

For å opparbeide hagen til den standard den har i dag har vi kjørt på tresifret lass 
med fyllmasse og jord for å komme over nivå på grunnvann/overflatevann som 
framkommer i sendt video. Det er også lagt drenerings grøfter i hagen for å 
stabilisere massene. Ved masseutskiftning nord for vår eiendom vil det være stor 
sannsynlighet for at masser som i dag ligger stabilt i vår hage vil skli ut i myra 
nord for g/s stien. Skal myra masse utskiftes for å lage en stabil fundamentering 
til rundkjøring, tilførselsveier og gangstier er det snakk om mange tusen kubikk. 
Bruker man et beskjedent anslag på dybden av myra til 4 meter er vi raskt oppe i 
tusener kubikk. (ca.4500kvadratmeter x 4meter) Nærmere g/s stien er det lagt et 
fundament i myra i tillegg til annen infrastruktur. Dette er et fundament tiltenkt 
et kloakk pumpe hus hvor det ble brukt en 20 tonns gravemaskin uten å finne 
bunn. Infrastruktur som allerede ligger i myra er; hovedvannledning, avløp, 
drenering, høyspent til Frank Mohn, lavspent innover til Holme, veibelysning, 
fiber og fibrersentral hvor fiber går videre i stolper til resten av øya nord og vest 
for Smugleitet. Samt nye trafo som tar høyspent liner over Storåsen og ned i 
jordkabel. Selv har jeg brukt en 8 tonn maskin i min hage som har en gravedybde 
på 6 meter uten å ha funne fast fjell. Kvikkleire er rikelig til stede og går raskt 
over i flytende form. En treakslet dumpers lastebil frakter ca. 8 kubikk, litt 
avhengig av masse og tillatt akseltrykk på tilførselsveier. Et røft overslag over 
masser som eventuelt må skiftes ut i myra hvor vei trasé, rundkjøring og 
gangveier er tenkt lagt, utgjør fort mange kubikk. Sklir deler av vår hage ut i myra 
nord for eiendommen blir det anselige mengder i tillegg. Bilene skal kjøre til 
deponi og returnere. Masser skal også tilbakeføres. I tillegg kommer også masser 
for å bygge anlegget opp i høyden tilsvarende Vestbygdvegen i dag. ca. 3 til 3,5 
meter. 
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Til opplysning blir det 9 fastboende eiere på Smugleitet som blir berørt om 
alternativ A1 blir valgt. I motsettning er det 3 fastboende som blir berørt om 
alternativ A2 blir utbygget. 

Her ser vi opprinelige myr arealer hvor grunnvann og overflatevann lå helt opp i 
dagen tilbake i 2005/6 som framgår av video. 

Hvor mye av disse resterende  massene som vil få setteskader er det ingen som 
vet før man begynner å grave i myra. Og da er det ren mattematikk om man velger 
gravedybde 4 eller 6 meter. Det vi bli et formidalt antall bil lass og et kaotisk 
trafikkbilde både for kjørend og myke traffikanter.. 

Man kan også stille spørsmål om myke trafikanter og trafikksikkerhet når 
rundkjøringen må krysses i vei plan for å rekke buss holdeplasser.  
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Vi ser 

planalternativ A1 som helt uakseptabelt for oss på Smugleitet, og stiller som 
et absolutt krav at følgende blir bekreftet som akseptert før prosjektet i 
felten påbegynnes. 

 

1. Dersom ytterlige skader påføres undertegnedes garasje, skal det oppføres en 
ny garasje på anvist plass på eiendommen. Videre skal skadet garasje rives, 
ryddes og plassen gruses. Ny garasje oppføres til samme standard. 16m x 7m 
innvendig målt, oppført i 25cm leka og pusset innvendig og utvendig. Taket er 
valmet aluminiumsplater, lagt på listverk, duk og 12mm vannfast kryssfiner over 
takstolene. Videre er det et tørrloft som i dag benyttes for rekvisita. Her er 
standard gulvbord på tørrloftet over hele garasjen. Garasjen har fire rom hvorav 
et har smøregrav, et benyttes til verksted, et er lager for hage maskiner, siste er 
et hobbyrom fullisolert med glava og panelt. Garasjen har isolasjon og panel i 
tak. Det er også innlagt 220 volt 2 og 3 fase strøm og vann. Vinduer er termoglass 
i aluminiums profiler. Som vår gamle kommune sjef Bjørndal uttalte for noen år 
tilbake, ville garasjen ta store skader og i verste fall sige ut i myra om det ble 
grav mer. Skader er allerede merkbar etter at vanngrøft ble sprengt og rør lagt 
ned over vår eiendom sør for Fløksand veien. Verdi på ny garasje overlater jeg 
til andre å vurdere. 

 

2. Som tidligere nevnt har vi et estetisk og funksjonelt begrenset innsyn og 
støyvern i nåværende jordvoll og hekk. Et samlet erstatnings krav er her satt til 
980 tusen. Dette basert på plantenes faktiske verdi og det arbeid som er utført 
med beplanting, trimming og tilrettelegging av jordvoll. 
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3. Dersom masse utskiftning i myra nord for vår eiendom medfører utsig, sette 
skader og tett drenering, eller overvann i vår hage, skal det etterfylles og justeres 
opp tilsvarende plen nivå pr. i dag. Kommer myra og vår hage i ubalanse med 
grunnvann/overvann som tidligere år var et problem, og som framgår av tidligere 
sendt video, skal vår hage også masse utskiftes. Tilstrekkelig nye dreneringer 
opparbeides enten ved kjerneboring og/eller nye grøfter.  Dybden i størstedelen 
av hagen vår er minimum 5 meter og dypere. 

 

 

 

4. Dersom oppstillingsplass og tilførsels vei for firmaet OK. Charter AS. 
Midlertidig eller permanent blir utilgjengelig, skal Alver Kommune stille til 
disposisjon vederlagsfritt et tilsvarende lukket areale. 

 

5. Reduksjon av eventuelt eiendommens verdi skal kompenseres. Gjør 
oppmerksom på at ved legging av Rosslandsveien tilbake på 80 tallet mistet vi to 
hustomter. Som en kurositet kan nevnes at senere kompensajon for g/s vei, 
bussplass og vanngrøft er godgjort med knappe 700 kr. 

 

6.  Eventuelle påløpne utgifter for å innfri våre krav skal bekostes av utbygger. 

 

7.  Ingen tillatelser vil bli signert eller gitt av undertegnede før overnevnte krav 
er akseptert og enighet oppnådd. Fører ikke overnevnte til aksept og enighet vil 
saken bli ført videre via advokat og rettssystemet. 

  

 

 

Med vennlig hilsen 

Ove Evald Kristiansen 

Vestbygdvegen 11 

Ov-ev@online.no 

mailto:Ov-ev@online.no
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Fra:                                              Ove Evald Kristiansen <ov-ev@online.no> 
Sendt:                                        tirsdag 16. mars 2021 13:37 
Til:                                               Ingrid Raniseth; Postmottak Alver 
Kopi:                                           Bjørnar Fløysand 
Emne:                                        Innspill for fv. 564 Fløksand-Vikebø. Alternativ trase A1 
  
Jeg forstår det slik at Vestland Fylkeskommune ved Sjefingeniør Ingar. Hals vil gi en orientering til Utvalg 
for Plan, areal og miljø Klokken 1800 i morgen den 17. mars 2021.  
Kan administrasjonen Alver kommune bekrefte at alle tidligere innspill er gjort tilgjengelig for politikerne 
i forkant for å kunne stille de rette spørsmål til Fylkeskommunen. 
Innspill sendt på e-mail den 4 mars 2021 til medlemmer av Plan, areal og miljø er kun åpnet av AP 
representant Anne Grete Eide. Post Alver Kommune glimrer også med sitt fravær. Eller er det slik å 
forstå at innspill er bortkastet energi og blir tatt lite seriøst.  
  
Med vennlig hilsen 
Ove Evald Kristiansen 
Vestbygdvegen 11. 
  
  
Sent from Mail for Windows 10 
  

https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=550986


Statens vegvesen Region Vest v/ Eivind Kvarekvål.  

Deres referanse: 16/51017-19 v. 564 Fløksand – Vikebø. Saksnr. 

16/51017. 

Fløksand 2nd. June-18  

 

• Refererer til folkemøtet i Meland rådhus den 24. mai og forstår 

det slik at ingen trase’ for framføring av ny vei eller utbedring av 

bussholdeplasser er så langt kostnadsberegnet eller trase’ valgt.  

• Jeg forsto det slik at Alternativ A2, ble vurdert som det minst 

kostbare og kanskje derfor ville bli valgt uten at dette ble 

bekreftet. Uten å være fagkyndig ser jeg for meg at Alternativ A1 

ikke er det beste alternativ for prosjektet i sin helhet.  

• For å bedre forklare dette vil jeg gi noen historiske data og 

tilbakeblikk. 

•  Jeg eier tomten gnr 5 bnr 101 (Vestbygdvegen 11) som 

opprinnelig var ca. 18 mål.  

• Den gang Rosslandsvegen ble bestemt bygget hadde jeg en god 

dialog med Vegvesenet og vi ble i felleskap enig med valgte trase’ 

var beste alternativ for ikke å ødelegge for boligene vest for 

Rosslandsvegen som den gang var hytter og min eiendom hvor 

garasjen i dag står. Men min eiendom ble jo den gang delt i to. Jeg 

hadde også håpet på at en ny veitrase’ også ville drenere ut 

overflatevannet i myren hvor jeg i dag har plen. Men så skjedde 

ikke. Det var lite masseutskifting og man hadde ikke store nok 

ausekar. Bilene kjørte bort sørpe og veien ble til etter som man 

gikk. Massene ble dumpet rett i myren og det ble til slutt tørr vei. 

•  Slik har det fungert i årevis. Gamle Fløksand veien som er min 

nordlige grense ble ferdigstilt i 1905 da nye skolen skulle åpne på 

Smugleitet (Brakstadveien 19) Skolen er i dag meget velstelt, 

vedlikeholdt og fredet. Fløksand veien den gang den sto ferdig var 

det lagt sviller rett på myren, fylt på stein og grus, med andre ord 

flyter denne på myra og som i dag er brukt som avkjørsel til 

eiendommene Gamleskulen, Vestbygdvegen 15 (tidligere en del av 

min eiendom gnr 5 bnr 101) og min nåværende eiendom 

Vestbygdvegen 11. Langs denne gang og sykkelvegen har vi 



plantet Rododendron planter for å gjøre omgivelsene trivelig for 

gående og syklende. Det er senere også lagt ned infrastruktur, 

kloakkrør, vann og fiber som jeg skal komme tilbake til. Junior som 

driver i entreprenør bransjen (O.K. Charter AS.) har de siste 20 år 

hatt oppstillingsplass til maskinparken sin bak min garasje som 

består av to lastebiler, dumper henger, traktor med henger, tre 

gravemaskiner fra 8 til 20 tonn, to borerigger og masse annet 

entreprenør rekvisita som er lagret i og utenfor to shipping 

kontainere. Jeg har for år tilbake laget en populært kalt «Ytre 

ringvei» for at junior skulle få tilgang til oppstillingsplassen. Dette 

var en utfordring i seg selv. Jeg har tidvis brukt en 8 tonn og 12 

tonn maskin for og masse utskifte, men fant stort sett bare 

blåleire som raskt ble flytende. Jeg har derfor lagt stein på blåleire 

og fylt opp tre sifrede lass med fyllmasse for å komme over 

grunnvannet som tidvis ligger helt opp i dagen. Videre har vi 

plantet et par hundre Tuja busker langs jordvollen som er lagt opp 

langs Rosslandsveien. Dette for å begrense innsyn til 

oppstillingsplassen og hagen.  

• Men det var som vår tidligere Kommunalsjef Bjordal uttrykte det 

for år tilbake; «Graver du mer i myra di nå Kristiansen, så seiler 

hele garasjen din uti.» Garasjen står på fyllmasser i kanten av 

myren og vi ser allerede et begynnende problem som har startet 

etter vi fikk utvidet gang og sykkelsti med buss stopp langs 

Rosslandsvegen.  

• Junior ble innleid i nye prosjektet «gang og sykkelvei langs 

Rosslandsveien» og det ble sprengt grøft med fall mot Fløksand 

elven med stort utsig. En tid senere ble det også bestemt å legge 

ny kloakk og vannrør langs gamle Fløksand vegen mot Sørestøa. 

Denne grøften ble dyp (også over min eiendom) og ble videreført 

nord østover under Rosslandsvegen hvor ny hovedledning for 

vann og framtidige kloakk rør ble lagt opp langs gamle 

Fløksandveien langs min nord grense. Fiber som også ble lagt i den 

nye gang og sykkelveg ble også videreført under Rosslandsvegen 

og videre i den gamle Fløksandsvegen som tidligere nevnt er min 

nord grense. Vi har også lagt klar stikkrør for kloakk inn i min plen 

for å koble til eiendommene Vestbygdvegen 15 og 11. videre også 



stikkrør ligger klar til eiendommene Brakstadveien 19, 23, og 

andre som har naturlig fall.  

• Mine argumentasjoner mot at alternativ A1 blir valgt er det 

faktiske forhold at vi kan forvente at en graving i myren nord for 

min grense som er en sammenhengene myr kan forårsake at min 

garasje vi ta ytterlig skade eller går tapt. Infrastrukturen som ligger 

klar, vil bli ødelagt. «Ytre ringvei til oppstillingsplass» ikke blir 

tilgjengelig og tuja busker på jordvoll for å begrense innsyn til 

eiendommene Vestbygdvegen 15, 11 og ikke minst oppstillings 

plass bak min garasje. Dette vil påføre uante kostnader.  

• Til sist vil jeg nevne at Rosslandsvegen delte min eiendom i to og 

inkluderer vi forbuds sone 50 meter på begge sider har dette gjort 

beslag på byggetomter tiltenkt mine barnebarn langs syd grensen 

på min eiendom. Videre nevner jeg som en kuriositet at gang, 

sykkelvei, buss stop og senere grøfter har gitt meg en erstatning 

på kr. 684,- 

•  Ved å sende denne argumentasjonen forbeholder jeg meg retten 

til senere føre min sak videre når alternativ og kostnader involvert 

er kjent. 

•  Jeg forventer at dere også er kjent med de kostnader dere påfører 

Bjørnar Fløksand (Vestbygdvegen 4). Og ikke minst det faktum at 

topografien i området indikerer at Brakstadkrysset og nå kalt 

Vestbygdvegen ligger på kanten av myr hølet hvor også vår nye 

trafo og strømtilførsel er lokalisert.  

• Jeg kan dokumentere mine argumentasjoner med bilder og video 

film om dette er ønskelig.  

 

 

• Med vennlig hilsen Ove Evald Kristiansen  

• Vestbygdvegen 11  

• Mobil 90128665  

• ov-ev@online.no 



FAKTA VEDR. A2 løsningen

Langt flere blir berørt av A2 løsningen enn hva som vil bli tilfellet med A 1.
Det går bl.a. tydelig frem på plankartene for A 1 og A2.
Ikke minst vil det med A2 bli ødelagt en god del dyrket mark.

Det er, for begge de aktive brukene på Fløksand, gjort omfattende invester-
inger etter generasjonsskiftet som fant sted for få år siden.

NB! Det er også en del år siden aktivitetene har vært så omfattende som nå. ..

Ira.ryt_ hko·· b.::,.::011·
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Hva med oppstillingsplassen til fam. Jakobsen med traktor, landbruksutstyr
etc., som her har vært en midlertidig løsning siden febr. 2017, da søknaden om
bygg første gang ble stoppet?

NB! Oppsett av bygg, som skulle sikre at dette kom under tak, ble stoppet
grunnet veiplanen. Det vil være upraktisk med dette bygget på et annet sted.
Nå er det også, utrolig nok, utredet for ny utkjøring for 3 av beboerne rett over
dette området. Grunnet heving av fylkesvei 564 ved A2 løsningen må nåværende
utkjøring flyttes. Den nye veien/utkjoringen vil da gå over dyrket mark og den vil
også ødelegge for planen vedr. dette bygget. ..

Fam. Anfinsen
Med sagbruk, spesialtraktor for skogsdrift og annet tungt utstyr, satser fam.
Anfinsen også på skogen.

NB! A 1 løsningen vil være en "gavepakke" for dem som eier skogen på øvre
Fløksand. Det gjelder enten de vil selge tomter i området, eller de vil gjøre
nytte av skogen.

Med vei over T-myren ( ved A2 ) stenges den gamle skogsveien, men med A 1 kan
også denne vegen fortsatt benyttes!
Den kan det også bli aktuellt å bruke i anleggsperioden.
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Av andre fastboende er det fam. Scholz og fam. Natvik som vil bli mest
berørt ved A2 løsningen. Fam. Scholz sin eiendom ligger tett opp til A2 vei og
rundkjøring og hva med utvidelse av veien og utkjøringen til familien Natvik?

Ved valg av A2 løsningen skal veien her heves og utvides. Den vil da gå et stykke
inn på fam. Natviks eiendom.

Berte  • Larsen fam. Andersen
Av hyttefolket er det Bente F. Larsen og fam. Andersen, og de som har hytter
langs veien inn til og over T-myren, som blir mest berørt med A2.
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Oppstillingsplassen og området
for ny utkjørsel.

Her er det søkt om plass for
oppsett av redskapshus.

Med A2 løsningen vil det ikke bli
holdbart med denne utkjørselen.

Paul-G. Scholz
(Flyttetfra Tveiterås i Fana til Fløksand i 1979, er 82 år)

på vegne av flere

Vi, og mange flere, protesterer mot A2 løsningen

Svein A. Natvik (1075)
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Ørjan Jakobsen (1070)
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12.4.2021 

FAKTA VEDR. A2 løsningen 

Langt flere blir berørt av A2 løsningen enn hva som vil bli tilfellet med Al 

Det går bl.a. tydelig frem på plankartene for Al og A2. 

Ikke minst vil det med A2 bli ødelagt en god del dyrket mark. 

Det er, for begge de aktive brukene på Fløksand, gjort omfattende invester-

inger etter generasjonsskiftet som fant sted for få år siden. 

NB! Det er også en del år siden aktivitetene har vært så omfattende som nå... 

Hva med oppstillingsplassen til fam. Jakobsen med traktor, landbruksutstyr 

etc., som her har vært en midlertidig løsning siden febr. 2017, da søknaden om 

bygg første gang ble stoppet? 

NB! Oppsett av bygg, som skulle sikre at dette kom under tak, ble stoppet 

grunnet veiplanen. Det vil være upraktisk med dette bygget på et annet sted. 

Nå er det også, utrolig nok, utredet for ny utkjøring for 3 av beboerne rett over 

dette området. Grunnet heving av fylkesvei 564 ved A2 løsningen må nåværende 

utkjøring flyttes. Den nye veien/utkjøringen vil da gå over dyrket mark og den vil 

også ødelegge for planen vedr. dette bygget... 

Med sagbruk, spesialtraktor for skogsdrift og annet tungt utstyr, satser fam. 

Anfinsen også på skogen. 

NB! A 1 løsningen vil være en "gavepakke" for dem som eier skogen på øvre 

Fløksand. Det gjelder enten de vil selge tomter i området, eller de vil gjøre 

nytte av skogen. 

Med vei over T-myren (ved A2) stenges den gamle skogsveien, men med Al kan 

også denne vegen fortsatt benyttes! 
Den kan det også bli aktuellt å bruke i anleggsperioden. 

Av andre fastboende er det fam. Scholz og fam. Natvik som vil bli mest 

berørt ved A2 løsningen. Fam. Scholz sin eiendom ligger tett opp til A2 vei og 

rundkjøring og hva med utvidelse av veien og utkjøringen til familien Natvik? 

Ved valg av A2 løsningen skal veien her heves og utvides. Den vil da gå et stykke 

inn på fam. Natviks eiendom. 

Av hyttefolket er det Bente E Larsen og fam. Andersen, og de som har hytter 

langs veien inn til og over T-myren, som blir mest berørt med A2. 
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Oppstillingsplassen og området 
for ny utkjørsel. 

Her er det søkt om plass for 
oppsett av redskapshus. 

Med A2 løsningen vil det ikke bli 
holdbart med denne utkjørselen. 

Paul-G. Scholz 
(Flyttet fra Tveiterås i Fana til Fløksand / 1979, er 82 år) 

Vi, og mange flere, protesterer mot A løsningen 

Plass for underskrifter 



Frå:                                              Rune Nilsen <nilsen.rune77@gmail.com> 
Send:                                          måndag 12. april 2021 01:31 
Til:                                               Ingrid Raniseth; Ingar.Hals@vlfk.no 
Emne:                                        FV564 Fløksand - Vikebø 
  
Hei 
  
Sender denne mailen som en klage på valget med å velge A2 som alternativ på Fløksand. 
  
Det som overasker meg i hele prosessen er mangel på en risiko vurdering av alternativene. 
Hovedformålet med alle nye veiprosjekt er jo å bedre trafikksikkerheten både til gående og kjørende. 
Her er det en lengre avhandling på 129 sider der de til dels gjentar seg selv flere ganger. Det står mest 
om skog, myr, fugler og fisk mens ordet sikkerhet er ikkje nevnt en eneste plass så langt eg kan se. Dette 
overasker meg veldig. Sikkerheten til beboere rundt en nyetablert vei må sette høyest å langt over de 
andre nevnte tingene. Dessuten et stor fokus på kostnader uten at de er satt opp mot sikkerheten til de 
om er involvert. Alle andre industrier i dag så får en ikkje engang begynne å jobbe før en har 
risikovurdert tiltakene. Det er ofte mange alternativ på hvordan en kan kjøre en jobb, men til slutt så er 
det sikreste alternativ som blir tatt eventuelt med korrigerende tiltak som bli identifisert i denne 
prosessen. Eg jobber som kaptein på en offshorebåt å dette er en stor del av min jobb. Det eg ofte ser er 
at ingeniører tvinger gjennom sine ideer uten å konsultere de som faktisk skal gjøre jobben. Dermed 
ender jobben ofte med overkompliserte løsninger, som med litt praktisk innspill ofte kunne vært gjort 
enklere og sikrere til en billigere pris. Kan en ta vekk kompleksiteten i en jobb så tar en ofte også vekk 
farlige situasjoner. I alle tilfeller så er et godt samarbeid den beste løsningen. 
I dette tilfellet så er det nettopp dette som er saken. Etablere en ny rundkjøring omgitt med hus og 
hytter på alle sider med avkjøringer til en nyetablert fylkesvei når det er et enkelt alternativ like ved der 
alle disse kompliserende risikoer er tatt vekk.  
  
Eg kan i beste fantasi bare ikkje forstå hvorfor A2 er kommet som et alternativ engang.  
  
  
Slik ser eg dette: 
A2: 

 Min tomt kommer eg aldri å få bygge på grunnet mangel på sikker utkjøring og støy etc 

 Det kommer en stor rundkjøring midt i et etablert hytte og boligfelt der det er bebyggelse på alle 
sider. 

 Det kommer å bli flere innkjøringer på ny vei fra diverse hytter og hus 

 Støy sone som vil berøre alle hytter og hus i området, med støydemping som øker kostnadene. 

 Større fare for at noe uforutsett dukker opp med tanke på avgjøringer som øker kostnader. 
  
A1  

 Det er ingen hus eller avkjørsler som vil bli berørt 
  
Veivesenet vil sikkert kunne begrunne sikkerheten til de rundt i området med lav fart, fartsdumper etc, 
men er dette et mål da ? Lage en ny vei som er ment til å være en større oppgradering i mange tiår 
framover der en skal begynne med å ta hensyn til innkjøringer og fartsdumper med lav fart. Med 
innkjøringer på begge sider så kommer også hensynet til de myke trafikantene som også må krysse 
veien. En har her et alternativ der en kan en lage en ny vei uten innkjøringer så sier det seg selv at 



sikkerheten er ivaretatt på en bedre måte en den med flere innkjøringer. Vil egentlig påstå at den 
allerede farlige innkjøringen til Natvik alene burde være nok til å skrote A2 som alternativ ! 
  
Det er vedtatt at bønder ikkje skal få dyrke om myr i Norge pga Co2 laging i jorden som bli slept ut. Med 
A2 alternativet så må hele myren graves om. Dette miljøavtrykket er heller ikkje tatt med i planomtalen. 
Det er veldig provoserende som bonde i området å se det offentlige ta seg til rette på en slik måte når 
alle andre får avslag for å utvide dyrket mark. Dette miljøhensynet er det ikkje tatt høyde for i 
planomtalen. 
  
En ser stadig veiprosjekt rundtom der arbeidet pågår mens trafikken går med trafikklys regulering, 
omkjøring osv. Som oftest med en hullete anleggsvei som går utover bilene. Med A1 prosjektet kan 
arbeidet pågå så godt som uforstyrret mens trafikken går om Fløksand som før, dermed vil arbeidet gå 
mere effektivt uten forstyrrelser av passerende trafikk som er kostnads besparende. I krysset til Brakstad 
er det allerede et etablert kryss, mens med A2 så må alt lages nytt. Når en ser forsinkelser med slike 
prosjekt med tanke på omkjøring etc så kan eg vanskelig se for meg at A2 kan bli noe billigere en A1. Her 
burde kostnadene ligges fram offentlig. På slike prosjekt der trafikken skal gå mens arbeidet pågår får en 
et inntrykk av kostnads sprekk på alle prosjekt mest pga at en bruker mye lenger tid en planlagt. Selv om 
en planlegger slikt godt så kommer en sjelden unna noen endringer. Alt som er endringer koster mye 
penger. 
  
Som kjent så har eg prøvd å få dispensasjon fra Vegvesenet til å bygge hus på tomten som ble avslått. I 
klagen som ble avslått dreier det i hovedsak dreier seg om sikkerheten til myke trafikanter og presedens. 
Så her var faktisk sikkerheten til de få som eventuelt skulle få bygge hus her så viktig at dette ble avslått 
grunnet veistandard. Mener dette bør kunne brukes mot veivesenet i sine planer om A2 siden det 
allerede er flere etablerte utkjøringer i området. Eg finner ikkje det skrevet noen plass, men ble nok 
fortalt på tlf fra veivesenet at eg kunne jo bare vente til ny vei var på plass så kom det å ordne seg med 
en eventuell ny disp søknad. Med A2 så er det vel ingen som kommer å gi et løyve til utkjøring eller noen 
som vil bo med en ny fylkesvei vei som utsikt fra terrassen. Dermed kommer eg til å kreve at tomten min 
på Fløksand blir utbetalt etter markedspris for den kommer å bli ubeboelig i uendelig tid. 
  
Eg håper de som er involvert i prosessen med å velge A2 mot A1 forstår hva ansvar de tar på seg med å 
ikkje ta hensyn til sikkerheten i dette prosjektet. Det som er helt sikkert er at før eller siden så kommer 
det til å skje noe med A2 som alternativ mot A1 som er rimelig fritt for risiko i forhold. Da tenker eg 
spesifikt på avgjøringer å myke trafikanter. Nå bruker eg sterke ord her men om noen av de som skal ta 
avgjørelsen blir spurt om de vil ha dette ansvaret med å velge A2 mot A1 å faktisk måtte gå i 
begravelsen til den det måtte gjelde, så burde dette ikkje være noe å snakke om. Ingen vil ha et slik 
ansvar (håper eg) når det er et så mye bedre alternativ ! Sørg for at politikere som skal avgjøre dette får 
vite hva de egentlig skal stå til ansvar for i sin avgjørelse. 
  
Med hilsen 
Rune Nilsen 
Eier av Gnr: 305 Bnr: 93 
  



Høyringsuttale (KF-340)

Referansenummer: 6KYX5C Registrert dato: 14.04.2021 22:56:26

Innleiing
Uttalen blir gjeven

B Personleg  

A På vegner av føretak/lag/foreining  

Opplysningar om innsendaren

Førenamn

Thor Osei
Etternamn

Liland
Adresse

Fløksand 83

Postnummer

5918
Poststad

FREKHAUG

Telefon

93008511
E-post

thor.osei.liland@icloud.com

Høyringsuttale

Høyringsuttale

Velj høyringsuttale:

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

A Detaljregulering for Langeland B5  

Uttale

Hei 
Jeg eier 305/4. 
Ifm at veien legges over min eiendom på baksiden av Eisåsen mister jeg tilgang til parsell på 130 mål fra offentlig vei. 
Ønsker at dette løses slik at fremtidig vei kan framføres til parsellen, helst med en avkjøring som ble skissert på 
møtet 6/4 i terrenget og tidligere i telefon til Asplan Viak. 
 
I nord i vil jeg ha en liten trekant mellom nyveien og gamleveien, til den ønskes tilkomstrett fra gamleveien.



Frå:                                              Tom Lerpold <tom@lerpold.com> 
Send:                                          søndag 21. mars 2021 15:30 
Til:                                               Ingrid Raniseth 
Emne:                                        Spørsmål til reguleringsplan for fv. 564 - Vikebø Linjealternativ A1 og A2 ved 

Fløksand i sør 
  
Heisann, 
  
Undertegnede kjøpte 1. mars i 2020 Vestbygdvegen 15, Gnr. 5: Bnr. 135, 
for kr. 3.750.000,- uten å være kjent med reguleringsplaner for nærområdet. 
  
For oss var derfor digitalt informasjonsmøte 17. mars 21, av stor interesse for oss. 
Må få takke for grundig og nyttig gjennomgang av Ingar Hals. Slik han presenterer  
det, virker det som alternativ A2 er det mest aktuelle, av flere grunner. Om det blir 
det endelige vedtak, er kanskje mine spørsmål ikke relevante. 
  
Om så, mot formodning, alternativ A1 blir aktuelt igjen, tillater jeg meg å stille  
følgende spørsmål, etter bl.a. samtaler med nærmeste nabo: 
  
Rundkjøringen som da vil komme 50 til 100 meter fra vår eiendom, forstås bygget 
opp i høyde, slik at den kommer i høyde med vår terrasse. Om det er tilfelle, vil vi ha 
direkte utsikt mot en stor trafikkmaskin. Innebærer dette riktighet? 
Også et spørsmål om gang- og sykkelvei, skal denne da ligge på nedsiden, eller under? 
Hva vil eventuelt her komme av støy og visuell skjerming?  
  
Om, igjen mot formodning, A1 blir vedtatt, råder dere meg da til å ta en takst av  
eiendommen før arbeidet igangsettes? Og i tilfelle, ny takst når det er ferdigstilt? 
Er det da sannsynlighet for at verditapet kan bli dekket av prosjektet? 
  
  
  
Med vennlig hilsen 
  
Tom Lerpold 
Vestbygdvegen 15, 5919 Frekhaug 
tom@lerpold.com 
Mob: 95 10 47 47 
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Fra: toredie@online.no 
Sendt: onsdag 24. februar 2021 11:22 
Til: Postmottak Alver 
Kopi: Ingrid Raniseth 
Emne: Kommentar til detaljregulering for fv.564 Fløksand-Vikebø  
Vedlegg: Naust ny veg.PNG 
 
Jeg eier et naust på tomten 4631/305/53 og 62 ved Vasskåsa i Rylandsvannet.  
Jeg viser til vedlagte kopi av reguleringsplanen og observerer at veganlegget går inn på min tomt og 
er svært tett til naustet mitt.  
Det vil etter det jeg kan se være en fylling der som vanskeliggjør adkomsten min til naustet. Jeg har 
tidligere i denne saken kommentert dette og bedt om at det blir laget en grei adkomst til meg og at 
det blir muligheter for en oppstillingsplass til bil i nærheten. Dette for å lette vedlikehold av naustet 
som er ca 80 år gammelt samt vedlikehold av de båtene jeg har lagret der (en trebåt, en plastbåt og 
en kano). 
Kan dere vennligst komme med en kommentar vedr. dette? 
MVH 
Tore Diesen 
90757008 



Høyringsuttale (KF-340)

Referansenummer: D8V7WF Registrert dato: 11.04.2021 18:06:21

Innleiing

Uttalen blir gjeven

B Personleg  

A På vegner av føretak/lag/foreining  

Opplysningar om innsendaren

Førenamn

Torill og Ørjan

Etternamn

Jacobsen

Adresse

Rosslandsvegen 1070

Postnummer

5918

Poststad

FREKHAUG

Telefon

48045333

E-post

orjan.jacobsen@yahoo.no

Høyringsuttale

Høyringsuttale

Velj høyringsuttale:

B Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø  

A Detaljregulering for Langeland B5  

Uttale



Hei. 

 

Punkt 1 

 

Ser dere har tegnet ny utkjørsel for Gbnr 305/100 305/203 og 305/120 (Scholz) opp forbi løen og ut på ny vei. Dette 

ser vi ikke som tilfredstillende løsning pga driften på gården. Ønsker at dere løser dette på en annen måte som er 

tilfredsstillende for fortsatt drift. 

Punkt 2 

 

Dersom oppstillingsplassen/lagringsplassen ved løen blir berørt av ny vei, ønsker vi at den blir erstattet en annen 

plass. 

 

Punkt 3 

 

Viktig at grøfter/elv blir ivaretatt etter veibyggingen. Ønsker at stømmen legges i jorden, at det ikke kommer opp flere 

nye stolper som tar plass av dyrket mark. Og at det ikke blir kjørt vekk masser(jord) men blir brukt på eiendommen 

for å få noe igjen for det arealet vi kommer til å miste. 

 

Punkt 4 

 

Stiller oss uforstående til at det ikke skal gjøres støysikring på eiendom 305/100 som eneste eiendommen langs 

veien på Fløksand. Ber om at dette blir sett på. 

 

Mvh 

Eiere av eiendom 305/100 og 305/203 

Torill og Ørjan Jacobsen 

 

 

 



Alver kommune
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Dato: 12.04.2021
Vår ref: 21/01494-2
Deres ref: 149/20

Fråsegn til høyring og offentleg ettersyn av reguleringsplan for fv.
564 Fløksand-Vikebø i Alver kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for Svalbard (DMF) viser til
ovannemnde sak, datert 23. februar 2021.

DMF er statens sentrale fagmyndigheit ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressursar, og skal bidra til størst mogleg samla verdiskaping basert på ein forsvarleg og
berekraftig utvinning og foredling av mineraler. Vi forvaltar lov om erverv og utvinning
av mineralske ressursar (minerallova), og har eit særleg ansvar for at mineralressursar
blir teke omsyn til i saker etter plan- og bygningslova.

Sentrale mål i mineralforvaltninga er å sikre tilgangen til mineralressursane i framtida
og å hindre at viktige førekomstar blir bandlagt av arealbruk som utelukkar framtidig
utnytting.

Om planen
Vestland fylkeskommune har i samarbeid med Alver kommune utarbeidd
detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for fv. 564 Fløksand - Vikebø.
Prosjektet omfattar fv.564 frå Fløksand til Vikebø på Holsnøy i Alver kommune og
omfattar regulering av ca. 4 km med fylkesveg med parallell gang- og sykkelveg. Ny veg
skal avlaste dagens fv. 564 gjennom kvikkleireområdet på Fløksand og Leiro ved at
vegen blir lagt i ny trasé lengre aust frå Fløksand til Steinberget, og vidare i ny trase
vest for Steinberget

Fråsegn frå DMF
DMF kan ikkje sjå at plantiltaket kan få følgjer for registrerte førekomstar av
mineralske ressursar, bergrettar eller masseuttak i drift. Vi kan heller ikkje sjå ut frå
informasjonen som er lagt ved saka, at planen gjeld uttak av masse som vil bli omfatta
av minerallova. Vi registrerar at det er utarbeida ein plan for massehandtering. Vi har
derfor ingen merknader til saka.

POST- OG BESØKSADRESSE
Ladebekken 50
7066 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 46 00

E-POST post@dirmin.no

WEB www.dirmin.no

GIRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

IBAN NO5376940505883
ORG.NR. NO 974 760 282

SVALBARDKONTOR

TELEFON +47 79 02 12 92
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For nærmare informasjon om minerallova med tilhøyrande forskrifter, sjå heimesida 
vår på www.dirmin.no. Her finn du og vår digitale kartløysning, som er eit nyttig 
verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettar m.m., supplert med 
relevante kartdata frå andre etatar. 
 
 
 
Med helsing 
 
 
Dragana Beric Skjøstad Karoline Ulvund 
seksjonssjef rådgjevar 

 
 
Dokumentet er elektronisk signert og har difor ikkje handskrivne signaturar. 
Sakshandsamar: Karoline Ulvund 

 
 
 

Mottakarar: 

Alver kommune Postboks 4 5906 FREKHAUG 

Kopi til:  
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Alver kommune
Postboks 4, 5906 Frekhaug 
Innbyggjarservice: +47 56 37 50 00

post@alver.kommune.no 
www.alver.kommune.no

Kontonummer: 3207 29 30559 
Organisasjonsnummer: 920 290 922

Alver kommune Plan og byggesak
Ingrid Raniseth
Postboks 4
5906 FREKHAUG

Referanser: Saksbehandlar: Dato:
Dykkar: 2583b77f-1c5b-4b07-a005-
d2668e7d9840

Berit Eskeland 12.04.2021

Vår: 21/1897 - 21/24104 berit.eskeland@alver.kommune.no

Uttale Eigedomsforvaltning - Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-
Vikebø  - Offentleg ettersyn og høyring

Viser til oversendt planforslag 23.02.21.

Våre vurderingar:

Vatn og avlaup
Alver kommune planlegg å legge ny vassleidning langs den nye vegtrasèen frå Fløksand til Vikebø. Tiltaket 
ligg inne i kommunen sin Temaplan for Vatn- og avlaup som tiltak V14: 

Bakgrunnen for prosjektet er å finne i Meland kommune sin temaplan for VVA 2019-2025 der det står 
følgjande:

Fv 564 Rosslandsvegen går i dag gjennom eit kvikkleireområde. Dette utgjer ein ekstra risiko ved 
vassleidningsbrot. Omlegging av vegen er prosjekt nr 4A i Nordhordlandspakken, og det vil då bli 
lagt ny vassleidning mellom Fløksand og Vikebø samtidig med vegarbeidet. 

Vi kan ikkje sjå at VA-rammeplan for detaljreguleringa har inkludert denne vassleidninga. Vi beklagar viss 
dette har vore uklårt kommunisert frå kommunen si side. Vi håper vi kan ha eit godt samarbeid om vidare 
arbeid med VA-rammeplanen. Vi ber dykk kontakte Avdeling for Samferdsel, veg, vatn og avlaup ved avd. 
leiar Arne Helgesen i den vidare prosessen.

Vi gjer merksam på at kommunen også planlegg sanering av avlaup frå Brakstad til Fløksand. Saneringa 
kan vere aktuell å samordne med vegutbygginga, men dette vil vere avhengig av om alternativ A1 eller A2 
vert valt. 



Med helsing
Alver kommune Utbygging og avtalar

Line Merete Valle  Berit Eskeland
 Leiar  Rådgjevar

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har difor ingen signatur.

Mottakarar:
Alver kommune Plan og byggesak Postboks 4 5906 FREKHAUG



Kultur

N otat

Til: Ingrid Raniseth

Kopi til:

Saksbehandler: Kultur/Bente Kopperdal Hervik
Vår referanse: 20/8340 - 43 / PlanID-1 256201 6001 0, Plannavn-Plansak

Detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø, Komnr-4631 , FA-L1 3
Dato: 1 3.04.2021

Emne: Detaljregulering for Fv. 564 Fløksand-Vikebø - offentleg ettersyn og høyring -
uttale kultur

Viser til førespurnad om å koma med utale til offentleg ettersyn og høyring på
detaljregulering for Fv. 564 Fløksand-Vikebø.

Me har sett over planforslaget og ser at tidlegare merknader frå kultur i stor grad er
tatt omsyn til. Når det gjeld støyskjerming og estetiske omsyn mot Rylandsvatnet er
desse omtala i føresegnene og vist i plankartet. Me er likevel skeptiske til om ein
støyskjerm i form av eit tett vegrekkverk på 0,8 meter er nok. Me ber om at det vert
vurdert krav om høgare støyskjermar mot Rylandsvassdraget.

Mvh
Bente K. Herik
Rådgjevar kultur



Uttale frå landbruksavdeling – 

Detaljregulering for fv. 564 Fløksand – Vikebø i Alver kommune 

Det  er levert ei fyldig og god planskildring som tek opp viktige interesser og verdiar som må 

ivaretakast. 

Landbruksavkjørsler: det står i planforslaget at eksisterande landbruksavkjørsler er teke omsyn til. 

Ny trase vil gjera større skogsområde tilgjengeleg og me ber om at ein vurderer om det trong for nye 

avkjørsler for uttak av skog. 

Naturverdiar er grundig vurdert i planframlegget, og landbruksavdelinga kjenner ikkje til at det er 

registrert raudliste artar eller andre sårbare artar som vil verta råka av tiltaket.  

Viltinteresser: Ny vegtrase går i kanten av vinterbeite for hjort, men det er ikkje registrert trekkruter 

her.  For Brakstadsida er det registrert ein del hjorteskade på eng og skog, og det kan indikera at det 

er mykje hjort i området. Utifrå det me  har av kjent kunnskap kjenner me ikkje til at det 

planforslaget vil ha negative konsekvensar for viltet. 

Jordbruk:. 

Det er i planforslaget lagt vekt på at store samanhengande jordbruksareal er viktige å ta omsyn til. 

Dette er i tråd med nasjonale føringar, men det kan likevel vera mindre teigar som har stor betydning 

på det enkelte bruk. Mykje av jordbruksareala på Holsnøy er mindre teigar på 5-10 daa og dei har 

verdi både som produksjonsareal, men og i høve til kulturlandskap, biologisk mangfald, karbonlagring 

i jord, forrøyning av vatn m.m. Dersom ein kan unngå å byggja ned slike areal er det ei føremon for 

samfunnet. 

Omgrepet landbruksinteresser omfattar meir enn tap av jord- og skogareal. I høve til negativ 

påverknad for landbruket må ein vurdera om tiltaket kan medføra driftsulemper. Døme på dette kan 

vera transport til og frå driftssenter, transport av gjødsel og for til og frå jordbruksareal, flytting av 

beitedyr, mottak av varer og levering av slakt. Dette er moment som bør takast med i vurderinga.  

Sett frå landbruksavdelinga sin ståstad er difor A2 eit mykje meir inngripande tiltak for landbruket 

enn A 1. Det å leggja tilkomstveg til garden og fleire hus så tett på driftsbygning og området rundt vil 

kunna gjera det vanskelegare å driva og kan skapa konflikt mellom landbruk og bustadinteresser. Det 

vil og gå tapt meir jordbruksareal med A2.  Me vil difor rå til at ein vel alternativ A 2. 

Sett frå landbruket si side er utan tvil B 3 det beste alternativet for å skåna både jordbruksareal,  

gardsbruk og innbyggjarar på Steinberget. 

Det er positivt at planforslaget synder at ein vil ta vare på matjordlag i fulldyrka områder, sikre 

tilstrekkeleg areal for lagring og tilbakeføring av eksisterande dyrka mark  innanfor same eigedom, 

for eksempel gjennom rigg- og marksikringsplan. Landbruksavdelinga vil leggja til at det ikkje berre er 

matjord som kan vera til nytte. Andre overskotsmassar av jord og steinmassar kan nyttast til 

forbetring av jordbruksarealet, og lokale bønder har interesse for å ta imot slike massar. Det må 

arbeidast med å få til gode løysingar for massehandtering.  

Laila Bjørge 

Avdelingsleiar landbruk   
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NGIR har mottatt detaljregulering for fv. 564 Fløksand-Vikebø - Offentleg ettersyn og høyring, og har 

følgjande merknader: 

Stad- og tilkomst for henting av avfallsdunkar: 

I Alver kommune (og NGIR området forøvrig) har kvart einskild hushald rett til å kunna setja fram 

opptil to dunkar (to fraksjonar) til levering av avfall kvar veke. Det er viktig at det vert sett av 

tilstrekkeleg areal for hentestad(ar) for dunkane. Ved fellesløysingar må behaldarar som gjev same 

volum pr. hushald veljast. Det bør vurderast moglegheit for nedgravde avfallsløysingar. I tillegg er det 

viktig at tilkomstvegar - til hentestadar - har tilstrekkeleg breidde og tåler tilstrekkeleg akseltrykk, 

slik at renovasjonsbilen kan nytta dei. Hentestadane bør liggja i eit område som er plant, og 

renovasjonsbilen må kunna gjera operasjonar utan å vera til hinder for anna ferdsel. Renovasjonsbilen 

bør kunna snu ved hentestadane. Alternativt må ein ha gjennomkøyringsvegar (for å unngå rygging). 

Leikeplass og liknande bør ikkje liggja i nærleiken av hentestadane. Tilkomstvegar og snuplassar bør 

ha fast toppdekke, og verta brøyt når det er snø og is. 

Kjevikdalen 22.03 .2021 

---------------------------

 

Birgit Furseth Karlsen 

-Kunderådgjevar-
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NVE si fråsegn til offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for fv. 564 

Fløksand-Vikebø - Alver kommune 

Vi syner til brev datert 23.02.2021. Saka gjeld offentleg ettersyn av detaljreguleringsplan for fv 564 

Fløksand – Vikebø.  

Føremålet med planframlegget er å utbetre fv. 564 på strekninga og etablere eit betre tilbod for mjuke 

trafikantar. I utgangspunktet var prosjektet eit utbetringsprosjekt. På grunn av dårlege grunntilhøve ved 

Fløksand/Leiro såg ein seg nøydde til å legge om traséen på austre del av strekninga. Planen er lagt fram 

i to alternativ i aust. Dei stadane vegprosjektet direkte rører ved NVE sine sektorinteresser er det ikkje 

framlagt to alternativ. 

 

Om NVE 

Noregs vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormynde med motsegnkompetanse 

innanfor saksområda flaum-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knytt til vassdrag og grunnvatn, 

og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å hjelpe 

kommunane med å forebygge skadar frå overvatn gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk 

(urbanhydrologi) NVE gir råd og rettleiing om korleis desse saksområda skal takast omsyn til ved 

utarbeiding av arealplanar etter plan- og bygningslova (pbl). 

 

Utfylling i Rylandsvatnet 

Rylandsvatnet er ein del av den verna Rylandselva. Planen legg opp til ei utfylling i Rylandsvatnet heilt 

sør og aust i vatnet. Konsekvensar av utfyllinga er gjort greie for i planomtalen, og det er utarbeidd 

fagrapportar for fleire tema. Råka strandsone er om lag 200 meter. Over vegen vil det kome ei om lag 17 

meter høg skjæring som vil ligge eksponert mot vatnet. Dei ulike KU tema er vurdert slik: 

 Landskap har stor verdi, konsekvens middels negativ. Vernegrunnlag vert ikkje vesentleg endra 

eller øydelagt. 

 Friluftsliv - vassdraget har stor verdi. Negativ påverknad av tiltaket vert vurdert som avgrensa 

lokalt til Rylandsvatnet.  
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 Naturmangfald – utfyllinga råkar vasskantsamfunn av stor verdi. Vert øydelagt. Som avbøtande 

tiltak for inngrepet i vatnet legg planen opp til at overgangen mellom vegfylling i vatnet og 

vegfylling over vassflata skal opparbeidast med eit grunnvassområde som legg til rette for 

reetablering av naturleg vasskantvegetasjon. Stadeigne massar skal tilbakeførast til vasskanten 

ved ferdigstilling av fyllinga. Tiltaka er sikra i føresegnene.  

NVE meiner at inngrepa/utfyllinga i Rylandsvatnet er konfiktfull i høve til det verna vassdraget. 

Avbøtande tiltak vil vonleg kunne føre til reetablering av naturverdiar i strandsona. Den høge skjeringa 

sin verknad på landskapet er vanskeleg å avbøte. Vi finn at konsekvensane er tilstrekkeleg utgreidde. 

Dersom planen vert vedteken slik den ligg føre så er det ikkje naudsynt med ytterlegare handsaming 

etter vassressurslova (vrl). Det er likevel viktig å vere merksam på tiltakshavar si aktsemdplikt, jf. vrl § 

5. 

 

Med helsing 

 

Siss-May Edvardsen 

fung. regionsjef 

Toralf Otnes 

senioringeniør 
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Foreløpig uttale til offentleg ettersyn av reguleringsplan for Fv. 564 
Fløksand – Vikebø i Alver kommune 

Saka gjeld offentleg ettersyn av reguleringsplan for Fv 564 Fløksand – Vikebø. Det er lagt ut to 
alternativ på høyring. Vi viser til brev frå kommunen datert 23.02.2021 og arbeidsmøtet med 
kommunen og fylkeskommunen 26.04.2021. Det vart i møtet konkludert med at Statsforvaltaren 
skulle skrive ein førebels uttale med moglege motsegnspunkt seinast 30.04.2021. Kommunen skal 
melde tilbake om kommunen ønskjer å rette opp planen og gje Statsforvaltaren utsett medverknad i 
saka. Kommunen vil melde tilbake seinast 18.05.2021. Om kommunen ikkje ønskjer å rette opp 
planen, må Statsforvaltaren få tid til å gje endeleg fråsegn. 
 
Statsforvaltaren si vurdering 
Vi vurderer planforslaget som grundig gjennomarbeida. Statsforvaltaren har vesentlege merknader 
til handtering av støy og vurderingar av klimaomsyn/naturmangfald (myr). Vi har også merknader til 
oppfølging av utfyllinga i Rylandsvatnet og massehandtering. 
 
Støy 
Støy er eit folkehelseproblem. Støyplager kan føre til mistrivnad, dårleg søvn og dårleg helse. 
Uforstyrra søvn er ein føresetnad for god fysiologisk og mental helse. Fråvær av støy er òg ein 
føresetnad for at kulturmiljø, frilufts- og rekreasjonsområde skal ha full verdi. Støy frå veg er den 
dominerande kjelda for støyplager i samfunnet. Det er eit nasjonalt mål å redusere støyplager i 
samfunnet, og arealplanlegging er ein viktig reiskap for å nå dette målet.  
 
I reguleringsplan for fv. 564 Fløksand-Vikebø er utarbeidd støyberekningar for å kartlegge 
støypåverknad frå ny veg på bygg med støykjensleg bruksformål. Støyberekningane viser at fleire 
bustader og fritidsbustader får fasadenivå Lden over 55dB.  
 
Det er sett følgjande føresegn for støy (pkt. 2.2.1): 
 
«Miljøverndepartementet sine retningslinjer for vegtrafikkstøy ved planlegging etter plan- og 
bygningsloven jf. gjeldande versjon av Rundskriv T-1442 skal leggast til grunn for gjennomføring av 
reguleringsplanen. For støykjenslege bygg som får høgare støynivå enn planleggingsmåla skal det 

http://www.miljokommune.no/Ordforklaringer/K/
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vurderast og eventuelt settast i verk skjerming ved vegen, lokal skjerming av uteplass på eigedomen 
og / eller fasadetiltak. Det endelege omfanget av støytiltak vert fastlagt av utbyggar i samsvar med 
gjeldande retningslinjer.» 
 
Dette betyr i realiteten at dei aktuelle bustadene og fritidsbustadene kan risikere å ikkje få 
støyskjerma bygga/uteplassane sine, fordi utbyggar seinare vurderer at det er for dyrt. 
Statsforvaltaren vurderer at verknaden av planen ikkje er vist godt nok. Det er uklårt om ein tenkjer 
å fråvike grenseverdiane i tabell 3. Vi viser til rettleiar for T-1442 (M-128) der det mellom anna står: 
 
«Dersom planen skal tillate avvik fra grenseverdiene, må dette være beskrevet i planbestemmelsene. 
Noe annet kan i verste fall innebære at man skjuler faktiske virkninger av et planforslag for de 
impliserte parter, noe som er lovstridig.» 
 
Slik vi ser det så må planen ta stilling til om det skal avvikast frå tabell 3 i T-1442. Føresegn om støy 
må enten vise til tabell 3 i retningslinja og gjere dei gjeldande for planen, eller klargjere, grunngjevne,  
avvik frå grenseverdiane.  
 
Det er stilt følgjande rekkjefølgjekrav for støy: 
« Lokale støytiltak jf. pkt. 2.2.1 skal vere påbegynt innan eitt år etter at nytt veganlegg er sluttført og tatt i 
bruk, såframt grunneigar godtar etablering av støytiltaket på sin eigedom.» 
 
Denne føresegna er ikkje i tråd med T-1442 (side 14): 
«Støytiltak bør som hovedregel være utført seinest samtidig med at ny virksomhet eller utvidelse av 
eksisterende virksomhet er ferdigstilt. Om mulig bør støytiltak utføres tidlig i anleggsfasen slik at de får 
effekt også mot anleggsstøy.» 
 
Statsforvaltaren meiner det skal gode grunnar til for å fråvike dette, slik denne planen legg opp til. 
Slik vi ser det, må føresegna endrast til at støytiltak skal vere utført seinast samtidig med at vegen 
vert tatt i bruk. 
 
Det er sett følgjande føresegn til støysonene i planen: 
 
«4.1.1 Støysoner H210 og H220 
a. Det kan ikkje etablerast nye støykjenslege bygg innanfor støysone H210 (raud sone). 
b. Eksisterande støykjenslege bygg som vil få fasadenivå over grenseverdiane i tabell 3 i T- 
1442/2016 (eller seinare revisjonar) som følgje av planen må vurderast vidare for lokale 
støytiltak jf. pkt. 2.2.1.» 
 
Statsforvaltaren meiner at ein heller ikkje i gul støysone bør tillate nye støykjenslege bygg, utan at 
ein kan tilfredsstille støygrensene i tabell 3 i T-1442. Dette bør komme klart fram i føresegna. 
Bokstav b må endrast på same måte som pkt. 2.2.1. 
 
Støy i anleggsperioden 
I T1442 kapittel 4 står det mellom anna at: 
 
«Retningslinjene for støy fra bygg- og anleggsvirksomhet skal gi føringer for kommunenes arbeid med 
reguleringsbestemmelser og vilkår i rammetillatelser etter plan- og bygningsloven.» 
 
Vi kan ikkje sjå at støy i anleggsperioden er omtalt. Vi legg til grunn at eit anleggsarbeid for veg kan 
føre til at fleire støykjensle bygg kan verte plaga av støy. Det må sikrast at kapittel 4 i T-1442 vert 
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følgt i anleggsperioden. Føresegna bør vise rett til tabell 4 og 5 i T-1442, om desse ikkje kan 
overhaldast skal dette omtalast og føresegnene må ta inn eventuelle avbøtande tiltak.  
 
Friluftsliv og støy 
For å ivareta Rylandsvatnet sine kvalitetar knytt friluftsområde (verna vassdrag) er det lagt inn vilkår 
om skjerming. Støyberekninga viser at langsgåande skjerming med tett vegrekkverk i høgde 0,8 m vil 
ha ønskt effekt både på vatnet og på nærliggande bustader/hytter.  
 
Statsforvaltaren legg til grunn at utrekningar i støyrapporten er grundige og at omtalt rekkverk vil 
vere tilstrekkeleg. Det bør utførast kontrollerande målingar etter at veganlegget er teke i bruk, og 
eventuelt opne for nye avbøtande tiltak ved forsterking av skjermanlegget om nødvendig. 
 
Utslepp av klimagassar 
Tiltaket sin verknad på utslepp av klimagassar har til no ikkje vore nemnd som aktuelt tema i 
planarbeidet. Planen har difor ingen tal eller dokumentasjon på dette. Planen kjem til dømes i 
konflikt med fleire myrområde, og verknad av dette er ikkje kjent. Det er òg vurdert fleire trasear på 
B-strekninga der den valte traséen (B3) går igjennom ei myr. Det er vurdert at forskjell på 
konsekvensane på alternativ B1 og B3 er små. Mangel på utgreiing av klimagassutslepp, kan ha ført 
til at dei samla konsekvensane av dei forskjellege alternativa verkar likare enn dei er. Kommunen 
skal gjennom planlegging bidra til og stimulere til reduksjon av klimagassutslepp jf. statlege 
planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpassing. Statsforvaltaren meiner difor 
det er relevant å gjere ei vurdering av planen sitt klimaavtrykk før ein tar endeleg stilling til planen.  
 
Verna vassdrag og naturmangfald 
Gjennomføring av tiltaket vil ha vesentlege kostnader for naturverdiar i området. Planomtale med 
konsekvensutgreiing gir godt grunnlag for vurdering av naturverdiar opp mot andre vesentlege 
omsyn i planprosessen.  
 
Det meste av planområdet ligg innafor nedslagsfeltet til det verna vassdraget Rylandselva. Tiltaka i 
planen er i strid med nasjonale retningslinjer og mål for forvaltninga, særleg på følgjande punkt: 
  

• nye tiltak og inngrep i vassdragsbelte i klasse 3  
• nedbygging av myr 

 
Utfylling i Rylandsvatnet vil råke naturtype vasskantsamfunn som er funksjonsområde for artar som 
er ein del av vernegrunnlaget for Rylandsvassdraget. Det har òg negative verknader for 
landskapsbilete og friluftsliv. Nord for Bjørndalsvegen er fylkesvegen lagt på fylling i ca. 200 meters 
lengde. Planen legg til rette for reetablering av strandsone med naturtypen vasskantsamfunn i 
overgangen mellom fylling over vassflata og fylling under vassflata. 
 
Avbøtande tiltak er omtala i føresegnene pkt 3.3.3 Kombinert formål bruk og vern av sjø og vassdrag og 
samferdselsanlegg: Før etablering av vegfylling skal muddermassane med eksisterande 
vasskantvegetasjon takast opp og lagrast for seg på eigna stad. Massane skal tilbakeførast til 
vasskanten ved ferdigstilling av fyllinga. Føresegnene stiller krav om at utforming av 
gruntvassområdet, lagring og tilbakeføring av massar skal planleggast og utførast i samråd med 
naturfagleg kompetanse. 
 
Statsforvaltaren rår sterkt til at dette punktet vert forsterka, slik at ein er sikra god fagleg oppfølging 
og at erfaringane med prosjektet vert ivaretatt. Det må sette krav om miljøoppfølging, i form av 
etterundersøkingar, overvaking og vilkår om nødvendige avbøtande tiltak. Ved at erfaringane med 
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rehabilitering og økologisk restaurering vert dokumentert vil ein og vidareutvikle viktig kompetanse 
som vil ha verdi for framtidige prosjekt.   
 
Detaljar om miljøoppfølging vil det truleg vere naturleg å ta inn i plan for Ytre miljø, YM. 
Statsforvaltaren tilbyr og ønskjer å bidra med fagleg rettleiing inn i dette arbeidet, og ber om at dette 
vert følgt opp i vidare oppfølging av planen.  Vi meiner difor at føresegn 3.3.3 treng eit punkt der det 
vert slått fast at det skal vere ei miljøoppfølging av avbøtande tiltak etter fylling i Rylandsvatnet. 
Detaljar om overvaking, naudsynte avbøtande tiltak og tidsavgrensing på dette skal vurderast i plan 
for ytre miljø, i samråd med Statsforvaltaren.  
 
Alle utgreidde delstrekningar vil råke kystmyr, ved nedbygging eller nærføring. Det er uheldig, 
vurdert både ut frå omsyn til naturmangfald og klima. Konsulenten viser til aktuelle 
skadereduserande tiltak. Vi legg til grunn at desse vert følgt opp.   
 
Massehandtering 
Det er opplyst at planarbeidet har omlag 70 000m3 steinmassar og 25 000 m3 lausmassar i overskot. 
Slike massar kan vere ein ressurs eller eit problem. Avfall skal handterast slik at det blir til minst 
mogleg skade og ulempe. Det skal om mogleg gjenvinnast, helst ved ombruk eller 
materialgjenvinning jf. forureiningslova § 2.  
 
Det er i planarbeidet sett av fleire område for deponering av massar der områda skal opparbeidast 
til jord- eller skogbruksareal etterpå. I planskildringa står det at jordmassar så langt som mogleg skal 
brukast lokalt og at det er behov for masseutskifting i prosjektet. Det står også at det så langt som 
mogleg skal søkast å nytte massane på ein samfunnsnyttig måte. Eventuelle overskotsmassar skal 
fraktast til godkjent deponi. Det er etter det vi kan sjå gjort mykje bra arbeid på dette punktet, men 
vi meiner likevel at det bør gå klart fram av planarbeidet at ein har søkt å handsame 
overskotsmassane i riktig rekkjefølgje (reduksjon, ombruk, gjenvinning, utfylling og til slutt 
avfallsdeponering). Det bør vere med ei vurdering av kor mykje masser som kan nyttast i 
planområdet som masseutskifting og i deponiområda i planen og kva masseoverskotet er etter 
dette. Det bør også gjerast ei vurdering av konsekvensar av masseoverskotet for forureining, 
naturmangfald og klima.  
 
Konklusjon 
Statsforvaltaren har vesentlege merknader til handtering av støy og vurderingar av 
klimaomsyn/naturmangfald (myr).  I tillegg har vi merknader til avbøtande tiltak i Rylandsvatnet og 
handtering av overskotsmasser som vi rår til at kommunen følger opp.  
 
Vi ber kommunen ta stilling til om kommunen ønsker å arbeide videre med planen og gje 
Statsforvaltaren utsett frist for medverknad, eller om kommunen ønskjer at vi skal gje endeleg 
fråsegn på grunnlag av planforslaget som no ligg føre.  
 
 
Med helsing 
 
Nils Erling Yndesdal 
avdelingsdirektør 

  
 
Egil Hauge 
seksjonsleiar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttale - utviding av planområde – Reguleringsplan  Fv 564 - Fløksand - 
Vikebø i Alver kommune 

Vi viser til brev frå Vestland fylkeskommune datert 28.10.2021. Saka gjeld utviding av planområde for 
Fv. 564 Fløksand- Vikebø av omsyn til handtering av overvatn. Reguleringsplanen  for ny fv. 564 frå 
Fløksand til Vikebø i Alver kommune var ute på høyring i vår. I gjennomgangen av planen i samband 
med handsaming av merknader viste det seg at handtering av overvatn i sørlege del av planområdet 
er noko meir utfordrande enn tidlegare lagt til grunn. Det er difor naudsynt å utvide planområdet.  
 
Statsforvaltaren i Vestland har ingen særlege merknader til endringane slik dei er lagt fram. Det er 
viktig at intensjonen om å ta vare på matjorda, og leggje den på plass etter at tiltaka er utført, vert 
sikra i føresegnene til planen.  
 
 
 
Med helsing 
 
Egil Hauge 
seksjonsleiar 

  
 
Hege Brekke Hellesøe 
seniorrådgjevar 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Fråsegn til detaljregulering av fv. 564 - Fløksand-Vikebø - Alver kommune 
 
 
Vi viser til brev datert 23.2.2021 om høyring av forslag til detaljregulering for deler av fv 564 – 
Fløksand – Vikebø. Vestland fylkeskommune har i samarbeid med Alver kommune utarbeidd 
detaljreguleringsplan med konsekvensutgreiing for fv. 564 Fløksand - Vikebø. Prosjektet omfattar 
fv.564 frå Fløksand til Vikebø på Holsnøy i Alver kommune og omfattar regulering av ca. 4 km med 
fylkesveg med parallell gang- og sykkelveg. 
 
Vestland fylkeskommune vurderer reguleringsplanen ut i frå fylkeskommunens sektoransvar og 
målsettingar i regionale planar, i tillegg til vår fråsegn til oppstartmeldinga i brev av 30.9.2019.  
 
 
For utfyllande planfaglege råd viser vi til internettsidene våre: 
www.vestlandfylke.no/planlegging/kommunal-planrettleiing. 
 
 
Vurdering  
 
Samferdsel   
Vi ser at både alternativ A1 og A2 løyser dei trafikale utfordringane på ein god måte og er jamstilte 
når det gjeld effektmåla. Trafikktryggleik og tilgjenge for alle trafikantgrupper er ivaretekne i begge 
alternativa.  
 
Alternativ A1 står fram som noko meir intuitivt og lettlese for trafikantane. Alternativ A1 legg opp til 
eit lettfatteleg system med firearma rundkøyring, som straks ein kjem til Fløksand frå sør fordeler 
trafikken vidare nordover, til Fløksand, eller til Brakstad via fv. 5308 Vestbygdvegen. Løysinga leier 
i noko større grad trafikken utanom grenda Fløksand.  
 
Løysinga i alternativ A2 har ei meir oppstykka kryssløysing med rundkøyring med tre armar mellom 
ny og gammal fv. 564, medan T-kryss med Vestbygdvegen er behalde om lag som i dagens 
situasjon.  
 
Kulturminne og kulturmiljø  
Tiltaket krever dispensasjon frå kulturminnelova, og vi venter enno på fråsegn frå andre off. 
instansar for å ta endeleg stilling til søknad om dispensasjon. Vi vil difor ettersende fråsegn knytt til 
kulturminne og -miljø når dette ligg føre.   
 
Konklusjon 
 
Vestland fylkeskommune har p.t ingen vesentlege merknader til planforslaget, men vil snarast 
mogleg ettersende fråsegn knytt til kulturminne og -miljø.  
 
 
Med helsing 

http://www.vestlandfylke.no/planlegging/kommunal-planrettleiing
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Eva Katrine Ritland Taule Liz Eva Tøllefsen 
fagleiar seniorrådgjevar 
 
 
Brevet er elektronisk godkjent og har difor inga handskriven underskrift 
 
Saksbehandlarar: 

Silje Svanevik-Røren, seksjon for veg og infrastruktur 

Sigrun Wølstad, seksjon for kulturarv 


