Mal – Oppstartsmøte - Referatmal

Dato: Onsdag 31. oktober 2018

1. Deltakere
Deltakere på oppstartsmøte.
Deltakere fra Statens vegvesen

Deltakere fra kommunen

Gunn C. Omre, planprosjektleder,

Kjartan Thoresen, avd. samfunnsutvikling.

planseksjonen, Ressursavdelingen.
Anniken Hella, vegplanlegger,

Hildegunn Furdal, avd. samfunnsutvikling.

Kolbrun Oddsdottir, landskapsarkitekt,

Per Inge Naterstad, Veg og park

Hilde Gunn Stenseth, prosjekteier, plan og

Anbjørn Høivik, Kultur, næring og utvikling

planseksjonen
planseksjonen

forvaltning Voss og Hardanger, Vegavdeling
Hordaland.

Guri Sognnæs, kommunekontakt, plan og

forvaltning Voss og Hardanger, Vegavdeling

Sigbjørn Øye, sektor for teknikk og miljø

Hordaland.

Kopi til: Anne-Lise Næs, samfunnsutvikling.

2. Parter
Formelle parter og navn på kontaktpersoner.
Statens vegvesen
Navn:

Statens vegvesen Region

Kommune
Kvinnherad kommune

vest
Adresse:

Postboks 43

Rosendalsvegen 10

Postnummer:

6861 LEIKANGER

5470 ROSENDAL

Mobil:

22073000

53 48 31 00

E-post:

firmapost-

post@kvinnherad.kommune.no

vest@vegvesen.no

Kontaktperson i kommunen

Kontaktperson i Statens vegvesen

Navn: Anbjørn Høivik

Navn: Gunn C. Omre

Mobil: 917 05 737

Mobil: 958 36 717

E-mail:

E-mail: gunn.omre@vegvesen.no

(senere saksbehandler Anne-Lise Næs)

anbjorn.hoivik@kvinnherad.kommune.no

3. Plan
Planområde-

Forprosjekt er sendt til kommunen.

Plan_ID

20180004

Plannavn

Fv. 551 Krokalandet

avgrensing

(Kryss av)

Områderegulering uten konsekvensutredning
Områderegulering med konsekvensutredning
Områderegulering med planprogram og
Plantype* (i henhold

konsekvensutredning

bygningsloven

Detaljregulering med konsekvensutredning

til plan- og

Detaljregulering uten konsekvensutredning

x

Detaljregulering med planprogram og
konsekvensutredning
Mindre endring

*Avklaring av plantype skal bygge på en vurdering av planen/tiltaket iht. KU-forskriften
Kommunen ønsker å melde oppstart for lengste alternativ for å være sikker på at

planområdet er stort nok. Oppstart etter januar 2019 når saksbehandler i Kvinnherad

kommune er på plass. Det må også reguleres deponi for tunnelmassene. Det kan reguleres
to teiger i samme reguleringsplan slik at deponi kan ligge et annet sted i kommunen.
Kommunen er opptatt av at tunnelmassene blir brukt til nyttige formål.

Statens vegvesen (SVV) vil sende et brev til Kvinnherad kommune med anbefaling angående

konsekvensutredning eller ikke. Anbefaling er avhengig av geologiske vurdering ved påhogg.

4. Bakgrunn og målsetninger for planarbeidet
Kort beskrivelse av bakgrunn og målsetninger med planforslaget.
Bakgrunn

Skredsikring og fremkommelighet.

Målsetninger
Skredsikker veg.

5. Rammer for planarbeidet
Investeringsrammer
for prosjektet

(handlingsprogram

Kvinnheradspakken.

Rammer som er gitt

Statens vegvesen sine håndbøker blant annet:

tiltaket.

N200 Vegbygging

Planstatus i

Plan og bygningsloven:

Planføringer.

20110016 Detaljreguleringsplan for rasteplass og turistnæring

mv)

for det fysiske

planområdet/

N100 Veg- og gateutforming
N500 Vegtunneler
Kommuneplanens arealdel.

Musskjerneset - 59/1 - Sundal - Mauranger

19950002 Reguleringsplan - Fv 49 - Ænes-Austrepollen - Statens
vegvesen

Andre lovverk:

Stadsanalyse for Sundal sentrum, Norconsult, 2006

Kommunedelplan. Trafikksikring 2012-2020, Norconsult, 2012
Moglegheitsstudie for bustad og næring Sunndal/Mauranger,
Kvinnherad kommune, 2018-

Det som står under andre lovverk må sendes til Statens vegvesen v / Gunn C. Omre da vi
ikke har fått kopi av dette.

6. Tema og avgrensninger av planarbeidet
Kapitlet omhandler beslutningsrelevante utredninger, analyser og tema som bør belyses som
en del av planarbeidet. Angi eventuelle føringer, begrensninger, konkretiserer om det er en
konsekvensutredning, analyse eller redegjørelse mv.

Utredninger og analyser. (Listen er ikke uttømmende).
Landskap

x

Naturmiljø

x

Kulturmiljø/-minner

x

Nærmiljø og friluftsliv

x

Naturressurser

x

Grunnforhold, ras, skred,

x

flom (geoteknikk, forurenset
grunn mv.)
Klima

x

Ingeniørgeologi

x

Samfunnssikkerhet (Risiko-

X

Støy

X, støysonekart

og sårbarhetsanalyse)

Trafikksikkerhet

TS-revisjon

Trafikale forhold
VA-rammeplan

X

Teknisk infrastruktur – oversikt over: (Listen er ikke uttømmende)
Vann- og avløp
Strøm
Fiber
Høyspent

Kun i Sunndal, offentlig avløpsledning.

7. Ansvarsfordeling - Planbehandling
Avklaring av ansvars- og rollefordeling mellom Statens vegvesen og kommunen i
planarbeidet. (Hvem som gjør hva og hjemmel for planarbeidet: Plan- og bygningsloven
(PBL) § 3-7 eller § 12-10).

Aktivitet

Statens

Kommunen

x

x

vegvesen

Arbeidsopplegg for å sikre informasjon og medvirkning
gjennom planprosessen

Folkemøte/åpnet møte på Sunndal skule 2 ganger i løpet av
planprosessen.

Varsel om planstart, kunngjøring i avisa

x

Varsel om planstart, brev til berørte

x

Utarbeidelse av planprogram

x

Høring av planprogram

x

Informasjonstiltak - Varsel om planstart

x

Utarbeide planforslag

x

Utarbeide konsekvensutredning

x

Kunngjøring av høring og offentlig ettersyn av planforslaget
Planforslag gjøres tilgjengelig hos www.vegvesen.no og
kvinnherad@kommune.no

x

x
x

x
x

Sende planforslaget på høring og offentlig ettersyn til
berørte grunneiere, andre offentlige myndigheter og
interessenter.

Informasjonstiltak – Høring og offentlig ettersyn av

X

x

Merknadsbehandling etter høring og offentlig ettersyn av

X

x

Justering av planforslag etter høring og offentlig ettersyn.

x

planforslag.

planforslag

Kunngjøre og varsle planvedtak

x

8. Framdriftsplan
Dato for oppstartsmøtet

31.10.2018

Varsel om oppstart av planarbeid/planprogram

Januar 2019

Oversendelse av planprogram
Fastsatt planprogram
Høring og offentlig ettersyn av planforslag

Januar 2020

Oversendelse til kommunal behandling 2. gang

Mai 2020

Vedtak

September 2020

9. Evt. Innsigelser og klager
Statens vegvesen må få anledning til å gi sine kommentarer til eventuelle innsigelser/klager
før kommunen behandler innsigelsen/klagen.

10. Fordeling av kostnader
Utgifter til kunngjøringer
Utgiftene til kunngjøringer om igangsettelse av planarbeidet og kunngjøringen om

utleggelse av planforslaget til offentlig ettersyn dekkes av den instans som kunngjør.
Kommunen dekker utgiftene til kunngjøring om vedtatt plan.
Utgifter til kulturminneregistreringer
Statens vegvesen dekker utgifter til nødvendige kulturminneregistreringer gjort av
Sametinget og Fylkeskommunen
Andre utgifter

Den av partene som innkaller til, og arrangerer nødvendige møter i løpet av planprosessen
dekker kostnadene med leie av lokaler og eventuell bevertning, hvis ikke annet avtales.

11. Annet
Hvilke dokumenter og på hvilket format/maler skal plandokumenter leveres til
kommunen: SVV leverer alt planmateriale på pdf og sosi.
Krav til rapportering/statistikk til kommunen (KOSTRA).
Adresseliste.

Dato: 31.10.18
_____________

____

For Kvinnherad kommune

For Statens vegvesen

Anbjørn Høivik

Gunn C. Omre

