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1630 Ny  FV723 Ryssdalen - Herfjord - reguleringsplan – godkjenning 
 
Kommunestyret behandlet denne saken i møte 02.03.2017, sak 22/17. 
 

Kommunestyret i Åfjord godkjenner reguleringsplan «Ny Fv 723 Ryssdalen – Herfjord», 
planid 201602 på følgende vilkår: 
 
Følgende endringer innarbeides: 
 

 Tilpassing av planen mht universell utforming av utsiktspunkt og parkeringsplass. 
 Endre beskrivelsens kap.4.5.1 i forhold til vannforskriften 
 Reetablering av dyrka mark (særlig gårdstunet på 104/2) skal sikres i bestemmelsene. 
 NVE`s forslag om å føre foreslåtte tiltak i beskrivelsen inn i bestemmelsene. 
 Hensynssoner og sikttrekanter føres inn i plankartene. 
 Merknadene om «kommunal kjøreveg» gjør at dette formålet endres til «offentlig veg» 

 
Rådmannen kontrollerer reviderte dokumenter og gis fullmakt til å godkjenne dem for deretter 
å kunngjøre at planen er godkjent. 
 

Vibeke Stjern 
ordfører 

  
 Solgunn Barsleth  
 sekretær    
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1630 NY FV723 RYSSDALEN - HERFJORD - REGULERINGSPLAN - GODKJENNING  
 
Vedlegg 
1 Planhefte fv. 723 - beskrivelse og bestemmelser 
 
 
Sakens bakgrunn og innhold: 
Kommunestyret i Åfjord gjorde i møte 17.03.2016 følgende vedtak: 
 

 
 
I henhold til denne fullmakten har Statens vegvesen lagt ut planforslaget «Ny Fv723 Ryssdalen – 
Herfjord» til offentlig ettersyn i perioden 16.12.2016 – 03.02.2017. Samtidig ble forslaget oversendt 
berørte sektormyndigheter. 
 
I høringsforslaget var det vist én strekning på ca. 4,5 km ny fylkesveg med tilhørende to 
tunneler (Ryssdalstunnelen 780 meter og Herfjordstunnelen 605 meter) og en 
brukonstruksjon (Ryssdalsbrua) på ca. 146 meter. I tillegg kommer mindre tilslutningsveger 
samt driftsavkjørsler langs strekningen. 
Strekningen er et rassikringsprosjekt som er satt i bestilling av Sør-Trøndelag 
fylkeskommune. Formålet er å etablere en rassikker veg, samtidig som en vil oppnå bedre 
trafikksikkerhet og fremkommelighet på fylkesveg 723. Ny veg vil gå i helt ny trasé i mer 
eller mindre uberørt terreng. I tillegg til ny fylkesveg er det regulert inn områder til 



anleggsgjennomføring, rigg- og deponiområder. 
Alle merknader og innspill er oppsummert og kommentert av Statens vegvesen i det følgende. 
 
Høringsuttalelser: 
 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune 
 
- Nyere tids kulturminner 
STFK påpekte i planvarselet at det innenfor planområdet fantes SEFRAK-bygning. I oversendte 
planforslag forutsettes disse bygningene revet, men det er ikke gjort en vurdering av disse bygningene, 
noe som er beklagelig. De aktuelle SEFRAK-byggene ligger på eiendommen Herfjord (gnr. 104/2). Vi vil 
fraråde at de tre bygningene på eiendommen 104/2 rives uten videre utredning. Vår vurdering er at 
bygningene først og fremst er av lokal verdi, og eiendommen ligger ikke innenfor prioritert 
kulturlandskap. Det vil derfor være opp til kommunen å vurdere eventuell lokal verneverdi. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Statens vegvesen beklager at man ikke har gitt god nok dokumentasjon i høringsperioden av planen. Det 
er gjennomført en takst av bygningene på eiendommen av sertifisert takstmann/bygningsingeniør datert 
21.10.2016 – Fossum Takst AS. Takstmannen angir følgende; På tunet står våningshus, driftsbygning, 
redskapshus, stabbur og uthus. Bolighuset har standard fra byggeår med en del oppgraderinger. 
Tilbygget er under ombygging og innredning. Redskapshuset har normal, enkel standard. Driftsbygning, 
stabbur og uthus er rivingsobjekter. Taksten følger vedlagt. 
 
Årsaken til at ny veg er foreslått i dette dalføret er flere forhold. Topografien i området er meget 
utfordrende sett fra et ingeniørgeologisk perspektiv. Det er mange svakhetssoner og ulike 
sprekkeretninger på fjellet i hele planområdet samt rasutsatte plasser. Dette har medført store føringer 
for hvor ny veg kan komme. Portalsonene for tunnelene er nøye vurdert, hvilket også gir føringer for 
veggeometrien.  
I tillegg er det registrert urmasser og fare for nedfall i kurven ved eiendommen i Herfjord. En har derfor 
lagt vegen så langt ut fra fjellet som mulig for å etablere tilstrekkelig rasgrøft og sikring, jfr. råd fra 
ingeniørgeologene. Dette medfører at fremtidig vegfylling vil gå over eksisterende gårdstun og en ser 
derfor behovet for å rive bygningene. 
 
Fylkesmannen påpeker samtidig at en må søke å ta vare på mest mulig dyrka mark. Ved å flytte tunet 
som foreslått av fylkeskommunen, vil en måtte ta beslag i ytterligere dyrka mark. 
 
Statens vegvesen står fast ved sitt forslag, og at bygningene må rives. 
 
- Eldre tids kulturminner 
Innenfor planområdet er det registrert automatisk fredet kulturminne i form av en antatt kokegrop. Disse 
er fredet i henhold til lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr. 50 (kml).  
Sør-Trøndelag Fylkeskommune finner etter en samlet vurdering å kunne tillate at reguleringsplan for 
reguleringsplan fv. 723 Ryssdalen-Herfjord i Åfjord kommune vedtas uten vilkår om ytterligere 
arkeologisk undersøkelse av kokegrop. Registrering er allerede utført av Sør-Trøndelag Fylkeskommune. 
 
Statens vegvesens kommentar: Tas til etterretning. 
 
- Friluftsliv 
Bygging av ny fylkesvei kommer ikke i konflikt med friluftsinteressene. 
 
Statens vegvesens kommentar: Tas til etterretning. 
 
- Tilrettelegging for allmennheten 
Positivt med parkeringsplass/utsiktspunkt for allmennheten. Minner om at prinsippet om universell 
utforming skal ivaretas. 
 
Statens vegvesens kommentar: Tas til etterretning, innarbeides i planene. 
 
- Reguleringsbestemmelser 



I bestemmelsen § 3.2 Krav om nærmere dokumentasjon, foreslår vi følgende tillegg i 
kulepunkt 3: Det skal utarbeides plan for håndtering av overflatevann/drensvann. 
 
Statens vegvesens kommentar: Tas til etterretning, innarbeides i bestemmelsene. 
 
- Vannregion Trøndelag 
Sør-Trøndelag Fylkeskommune er vannregionmyndighet. Regional plan for vannforvaltning i vannregion 
Trøndelag ble gjeldende fra 1. januar 2017. 
Beskrivelsen i kap. 4.5.1 fremstår som mangelfull i forhold til miljømål etter vannforskriften. I listen over 
hvilke hensyn som må tas ved berøring av bekker (kap.4.5.1) har vi følgende faglige råd til endring av 
tekst: 
1.«Konstruksjonen må fungere opp til en valgt dimensjonerende flom, men bør heller ikke medføre 
vesentlige ulemper ved mindre vannføringer». Det skal ikke oppstå kunstige hindrer/ulemper ved noen 
vannføringer. Ev. vandringsveier i vannet skal være frie både opp- og nedstrøms. 
2. «Alle tiltak som berører bekker og vassdrag skal hensynta allmenne interesser. Dette gjelder løsninger 
for bruer, kulverter og omlegging av bekker.» Vedtatte miljømål etter vannforskriften skal fungere som 
minimumsstandard, og gjelder for alt vann. Inngrep i vannforekomster skal henynta §§ 4 og 12 i 
Vannforskriften. 
For å sikre oppnåelse av miljømål må det utarbeides et forslag for håndtering av 
overvann/driftsvann. 
 
Statens vegvesens kommentar: Tas til etterretning. 
 
Statens vegvesen vil i prosjekteringsfasen utarbeide drens- og overvannstegninger både for selve 
vegkroppen, men også i tunnelene og over brukonstruksjonen. Det skal også utarbeides en egen søknad 
om utslippstillatelse for både midlertidig og permanente utslipp av drive- og driftsvann for tunnelene. 
Utslippssøknaden vil beskrive metodene som skal brukes, hvor utslippet vil skje og hvordan en har 
planlagt å håndtere utslippene. 
 
Når det gjelder dimensjonering av stikkrenner mht. flom samt selve utførelsen mht. fiskevandring, vil det 
også bli ivaretatt. Det gjennomføres flomberegninger der det er 
behov med klimapåslag. 
 
Oppsummert: Sør-Trøndelag fylkeskommune har ingen vilkår for egengodkjenning. 
 
Fylkesmannen i Sør-Trøndelag. 
 
- Landbruk og bygdeutvikling 
Planforslaget innebærer omdisponering av 4,7 mål dyrka mark ved Storpølmyra. Iplan-beskrivelsen 
omtales dette som beitemark. I følge NIBO`s kart er det fulldyrka mark, ikke innmarksbeite. Videre vil 
dyrkamarka i Herfjord bli berørt, i tillegg vil et gårdsbruk bli bortregulert. Det beslaglegges 1,3 daa, men 
reetableres 1,4 daa. Vi har faglig råd om at reetablering sikres i bestemmelsene og at begrepet dyrka 
mark brukes, da landbruksjord blir mer upresist. Viktig at ny bolig for gårdeier ikke plasseres på en slik 
på at det vil få negative konsekvenser for landbruket. Av planbeskrivelsen går det fram at det har vært 
vanskelig å unngå å legge vegen på dyrka mark med bakgrunn i skredsikkerhet, tunnelsikkerhet og 
trafikksikkerhet. I møte 30. februar fikk Fylkesmannen nærmere forklart dette og har forståelse for 
argumentasjonen. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Reetablering sikres i bestemmelsene. Ved Storpermyra er det i dag (i praksis) innmarksbeite, og ikke 
fulldyrka areal. Ved befaring var det husdyr i området på beite. Området er også beskrevet i rapporten 
for Naturmangfold som beitemark pt. Derimot er vi er enig i at i Herfjord, der hvor gårdsbruket blir lagt 
ned, skal det bli reetablering av dyrka mark. Det tilstrebes så godt det lar seg gjøre å få reetablert 
landbruksjord under og etter anleggsarbeidet. Statens vegvesen setter for øvrig pris på at Fylkesmannen 
har forstått våre utfordringer mht. trasevalg. 
 
- Miljøvern 
En utbedring av dagens trase synes mindre realistisk, så det er etter en helhetsvurdering ut fra våre 
miljøfaglige ansvarsområder ingen merknad til valg av veitrase. Det er viktig at det i anleggsperioden 



gjennomføres avbøtende tiltak for å skjerme sårbar hekkelokalitet. Det må tas spesielle hensyn til de tre 
bekkeløpene som krysses av planlagt vei. Generelt ønsker vi minst mulig inngrep i bekker og elver. 
Det er registrert fisk i bekken som har opphav i Vikatjønna og løper ut i Norholet. Her er det planlagt 
betydelig oppfylling av terrenget i forbindelse med veganlegget. Dette bør gjøres på en slik måte at minst 
mulig legges i rør. Fylkesmannen bistår gjerne med råd under anleggsarbeidet. 
 
Det er viktig at behovet for massedeponi innarbeides i reguleringsplanen, og at det vedtas 
reguleringsbestemmelser som ivaretar hensynet til avrenning fra deponiområdet. Hvis det er behov for 
flere deponiareal eller utvidelse av regulerte deponiareal, bes dette meldt til berørte sektormyndigheter 
for vurdering. Det foreslåtte deponiområdet drenerer mot bekkedraget mot Tørhoggsetra. Det må 
vurderes tiltak i form av sedimentasjonsbasseng, m.m. for å hindre skadelig avrenning jfr. 
reguleringsbestemmelsene § 8.3. Det må søkes om utslippstillatelse for bygging av tunneler. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Det vil bli et høyt aktivitetsnivå og anleggsdrift i hele perioden. I de vurderingene Statens vegvesen har 
gjort, legges det til grunn bl.a. rapport på Naturmangfold vedlagt hørings-forslaget. Arten dette gjelder er 
ikke veldig sky, og sannsynligheten for at arten kommer tilbake om den skulle forlate hekkeområdet i en 
periode, ev at det overtas av andre, er stor. 
 
Bekkene som er omtalt vil forsøkes berørt så lite som mulig. Det er likevel ikke til å unngå inngrep i 
krysningspunktene. Vi er enig i at man under prosjektering og anleggs-gjennomføring skal se på 
mulighetene for å oppnå god samkjøring av de to bekkene som har utløp i Paulen. Vi vil også forme 
innløp/utløp samt stikkrenne på en slik måte at bekkørreten vil opprettholde vandringsmulighetene. 
 
God massehåndtering er viktig. Store deler av massene vil bli benyttet i selve veganlegget, både i selve 
vegkroppen, men også til utslaking av vegfyllingene og terrengbearbeiding. Avrenning og håndtering av 
overvann vil bli ivaretatt i form av drenssystem langs ny veg. Når det gjelder massedeponi, vil avrenning 
ivaretas jfr. planbestemmelsen § 8.3. Det vil bli søkt om utslippstillatelse knyttet til driving og  permanent 
utslipp fra tunnelene. 
 
Barn og unge 
Ingen merknad 
Sosial og helse 
Ingen merknad 
Samfunnssikkerhet 
Ingen merknad 
Universell utforming 
STFK sitt ansvarsområde mht. uttalelse 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Tas til etterretning. 
 
Oppsummert: Fylkesmannen fremmer ingen vilkår for egengodkjenning av 
reguleringsplanen. 
 
Åfjord kommune 
 
Kommunen er fornøyd med at prosjektet har fått høy prioritet og berømmer prosessen som har pågått 
for å få vegen finansiert. 
1. Godt fornøyd med at det etableres parkering/utsiktsplass ved Ryssdalsbrua. Samt parkering ved 
Kvenndalsfjellet. Men, det må også opparbeides gangsti langs nordsiden av den nye vegskjæringen fra 
parkeringsplassen og opp til den etablerte gangstien til «Solfjellet». 
2. I anleggsperioden er det viktig at fylkesvegen holdes åpen i størst mulig grad. 
3. Åfjord kommune ønsker dialog med Statens vegvesen og grunneier om hvem som skal overta 
eksisterende veg før det besluttes om dette skal bli kommunal veg. 
4. Det må settes opp viltgjerde rundt tunnelpåhugg. 
5. Det bør vurderes å legge trekkerør med trekkekum langs hele vegstrekningen. 
6. Ny dyrka mark må opparbeides på en slik måte at den kan nyttes som fullverdig jordbruksland. 



7. Oppsitter på gården i Herfjord mister sin boplass. Åfjord kommune forutsetter at det foreligger en 
omforent avtale med berørt grunneier om ny bolig før endelig vedtak av reguleringsplanen. 
8. TS-tiltak. Redusert fart i Herfjord – skoleskyss og skoleelever. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
1. Det vil bli opparbeidet sti for å ivareta ferdsel opp til «Solfjellet». 
2. Fylkesvegen holdes åpen så langt det lar seg gjøre. Noe stengetid må påregnes, særlig i forbindelse 
med etablering av Ryssdalsbrua. SVV vil opprette tett dialog i god tid med kommunen og nødvendige 
beredskapsetater slik at arbeidet blir koordinert best mulig. Trafikanter vil få beskjed via media, SMS-
varsling samt skilting. 
3. Statens vegvesen anbefaler at både sekundærvegene fra Storpølmyra ved Rapet og fra nytt kryss i 
Herfjord skal bli kommunal veg. Innspillet på at vegen i Herfjord også bør bli kommunal kom under 
høring av planen. Vegeier STFK har generelt vært tydelig på at nye investeringsprosjekt på samferdsel i 
Sør-Trøndelag medfører at gammel/eksisterende vegnett bli nedlagt eller omklassifisert. Statens 
vegvesen foreslår at bestemmelsene endres til å omfatte kun «offentlig veg». Nærmere spesifisering må 
tas gjennom dialog med SVV, STFK og kommunen. 
4. Viltgjerde rundt påhuggsonene vil bli ivaretatt. Selve gjerdet blir ikke innregulert i 
plankartene, men vil bli liggende på formålet «annen veggrunn» jfr. plankart. 
5. Trekkerør med trekkekum langs hele vegstrekningen vil bli vurdert av 
Trønderenergi og Telenor. Det er allerede opprettet dialog. 
6. En vil tilstrebe å få etablert et godt og nytt jordbruksland med de massene man har til rådighet. Gode 
masser vil bli ivaretatt for denne typen terrengbehandling, slik at landbruksarealet kan istandsettes. 
7. Det foreligger aksept mellom partene, men pt. er ikke avtalen signert. Avtalen sendes for signering i 
uke 7 med de vilkår og betingelser man er omforent om. 
Arbeidsavtaler med grunneier er allerede signert. Skulle det likevel vise seg at man ikke kommer til 
minnelig løsning, vil Skjønn eller Ekspropriasjon kunne bli aktuelt. 
8. Kommunens oppfordring til redusert fart i Herfjord ligger utenfor planområdet, 
men anmodningen sendes videre til Plan- og trafikkseksjonen hos Statens vegvesen. 
 
Fosen Naturvernforening 
 
1. Kostnadene for prosjektet er kraftig underestimert. Det finnes derfor ikke nok midler til realisering av 
denne vegen slik vi ser det. 
2. Det er tidligere beskrevet et stigningsforhold i en av tunnelene. Det er ikke i tråd med dagens 
vegnormaler. 
3. Det vil være forskjellsbehandling i forhold til andre rasutsatte strekninger som står høyere oppe på den 
statlige prioriteringslisten. Fv. 14 har større risikopotensiale. 
4. Det bør vurderes om bygging av en slik veg på 4,5 km egentlig kan inngå i rassikrings-prosjektene, og 
dette krever en lovlighetskontroll. Etter vår oppfatning kan ikke den nye vegen kvalifisere til 
rassikringsmidler. 
5. Alternativer bør inngå i en KU og/eller planprogram 
6. Støysoner i terrenget 
7. Nå vise det seg at den nye vegen blir liggende i skredutsatt område. På en måte kan en si at 
skredutsatt veg blir erstattet med ny skredutsatt veg. 
8. Det må vurderes forhold omkring lovligheten i forhold til irregulær støtte til 
Statkraft og vindkraftutbyggingen. 
9. Kommunen mister mye uberørt natur og landskap i forbindelse med vindkraftutbyggingen. Det må 
derfor vurderes om andre løsninger er mer fornuftig. 
10. Det er flere fuglelokaliteter som blir berørt. En lokalitet er unntatt offentligheten. 
Vi mener at det bør opprettes hensynssoner på opptil 1500 meter fra disse lokalitetene og det bør kreves 
verifisering fra tredjepart. 
11. Fylkeskommunen begrunner sin forskuttering av 240 millioner +/- 40 % med forventet stor 
samfunnsøkonomisk lønnsomhet. Det ser ikke ut som om vindkraftutbygging er så lønnsom nå når flere 
vindkraftprosjekter sliter økonomisk med underskudd. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
Vi finner det bemerkelsesverdig at Fosen Naturvernforening har påfallende mange merknader som verken 
knytter seg til naturvern eller direkte til reguleringsplanens formål. Etter hva vi kan se, er det kun 2-3 
punkter nevnt ovenfor som direkte forholder seg til temaet naturvern og planens innvirkning på området. 



Formålet bak bestemmelsen om plankrav jfr. plan- og bygningsloven, vil være behovet for tilstrekkelig 
kontroll på hva som etableres av tiltak i ett eller flere områder. Intensjonen er å sikre en forutsigbar 
utbygging som tilfredsstiller de mål og intensjoner den enkelte kommune har satt seg. I en demokratisk 
høringsprosess er det derfor slik at berørte parter og sektormyndigheter skal komme med 
merknader/innspill som direkte knytter seg opp mot reguleringsplanens formål. Statens vegvesen har 
vanskelig for å forstå Fosen Naturvernforening sitt formål/hensikt da merknadene spriker i mange ulike 
retninger som kanskje andre myndigheter har ansvar for. Det får bli opp til Åfjord kommune som 
planmyndighet å vurdere betydningen av alle merknadene fra Fosen Naturvernforening og hvor stor vekt 
Fosen naturvernforening skal ha som høringspart. De er verken direkte berørt som part eller en 
sektormyndighet. I utgangspunktet finner vi det som lite hensiktsmessig å svare ut mange av de nevnte 
punktene, likevel har vi gjort et forsøk; 
 
1. Fylkeskommunen har bevilget kr. 270 mill. +/- 40 % eks. mva. Det er gjennomført anslag for 
strekningen som viser en P50-verdi på kr. 302 mill. eks mva. +/- 10%. Det betyr at tidligere 
kostnadsoverslag er godt innenfor 40%. 
2. Fosen Naturvernforening viser antageligvis til eldre tegninger og forslag. Veglinja er nå optimalisert og 
største stigning overgår ikke 5 % som er kravet i vegnormalene. Det står også nevnt i planbeskrivelsen. 
3. Statens vegvesen tar ikke stilling til en evt. forskjellsbehandling. Statens vegvesen har fått en bestilling 
fra vegeier STFK, og forholder seg til det. 
4. Det er ikke opp til Statens vegvesen eller kommunen å vurdere en lovlighetskontroll av om dette er et 
rassikringsprosjekt. STFK er vegeier og har truffet vedtak på tiltaket. 
5. Åfjord kommune har truffet vedtak på at det ikke er behov for KU/Planprogram. 
Ble svart ut under høringsperioden. 
6. Det er gjennomført støyberegninger etter det behovet som man mener er fornuftig. Det er minimalt 
med fritidsboliger og primærboliger langs strekningen. Kun fritidsbolig i Herfjorden vil bli støyutsatt, 
hvilket er markert på støykart. Statens vegvesen vil være ansvarlig for å gjennomføre avbøtende tiltak for 
denne fritidsboligen. 
7. Det er gjennomført store og nøye vurderinger av topografien i området og ikke minst geologien samt 
fjellets beskaffenhet. Det er brukt betydelige ressurser ingeniørgeologi for å kartlegge området, som har 
gitt sterke føringer for hvor traseen skal gå. Vi har full tillit til de vurderingene som er gjort. Det er i 
tillegg gjort tiltak på vegens geometri mht. rassikrings-grøft i Herfjorden, forlengelse av portal i Paulen, 
rasvoll over tunnelportal i Paulen m.m. Her er vi uenig i at det planlegges en ny skredutsatt veg. 
8. Statens vegvesen forholder seg til bestillingen fra vegeier STFK. Lovligheten omkring evt. irregulær 
støtte til Statkraft har vi ingen formening om. 
9. Det er vurdert mange traseer. Trasevalget i høringsforslaget er basert på bestillingen fra vegeier STFK 
og en del sterke føringer fra ingeniørgeologiske vurderinger. 
10. Viser til vår kommentar til Sør-Trøndelag Fylkeskommune nevnt ovenfor under 
emnet «Miljøvern». 
11. Statens vegvesen forholder seg til bestillingen fra vegeier STFK. Kostnadsrammen 
er satt. Det er god samfunnsøkonomi å samarbeide med andre etater. 
 
NVE 
Etter det vi kan se av de tilsendte plandokumentene er våre merknader til planoppstart i det alt 
vesentlige etterkommet. Dette er positivt og vi anser at vegvesenet har lagt frem et godt 
og grundig planarbeid. Tiltaket er i hovedsak å anse som et rassikringsprosjekt. 
- Geoteknikk 
Det er positivt at det er tatt inn bestemmelser (§3.3) om at anbefalingene i de geotekniske rapportene 
skal følges. Bestemmelsen er litt ufullstendig og bør strammes opp. 
- Skredfare 
Det er flere skredutsatte områder i traseen og Statens vegvesen har derfor søkt å utforme veganlegget 
på en slik måte at skredfaren reduseres. 
- Allmenne interesser i vassdrag 
I følge planbeskrivelsen er det tre mindre bekker som berøres. For å hensynta disse er det på side 10 i 
planbeskrivelsen foreslått 5 avbøtende tiltak. For å forankre disse juridisk vil vi sterkt anbefale at disse 
tas med i bestemmelsene. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
 
Statens vegvesen tar NVE`s kommentarer til etterretning. Bestemmelsene revideres som 



anbefalt. 
 
Statens vegvesen – Plan og Trafikk 
 
- Innspill fra Driftseksjonen. Fv. 723 Hp1 m 19600-20600 bør omklassifiseres til 
kommunal veg, da den henger sammen med en kommunal veg i dag i Herfjorden. 
- De vedlagte støysonekartene er lite lesbare 
- Plankartet må ha inntegnede sikttrekanter i kryss 
- Det må reguleres hensynssone for tunnel på bakkenivå, ikke bare under grunnen. 
 
Statens vegvesens kommentar: 
- Vegen blir regulert «offentlig veg». Det vises til kommentarer nevnt ovenfor under 
«Åfjord kommune» kulepunkt 3. 
- Det er gjennomført støyberegninger etter det behovet som man mener er fornuftig. 
Det er minimalt med fritidsboliger og primærboliger langs strekningen. Kun fritidsbolig i Herfjorden vil bli 
støyutsatt, hvilket er markert på støykart. Statens vegvesen vil være ansvarlig for å gjennomføre 
avbøtende tiltak for denne fritidsboligen. 
- Sikttrekanter tegnes inn i plankartene etter at planen er sluttbehandlet av kommunen. Settes som vilkår 
i kommunens vedtak. 
- Hensynssone reguleres inn også på bakkenivå. Tas inn i plankartene så snart planen er sluttbehandlet i 
kommune. Settes som vilkår i kommunens vedtak. 
 
Sametingets uttalelse 
 
Planområdet befinner seg i et området hvor det har vært sørsamisk bosetning i lang tid. 
Sametinget ser det som lite sannsynlig at det finnes automatisk freda, samiske kulturminner 
i tiltaksområdet. Vi har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige innvendinger til 
planforslaget. 
 
Statens vegvesens kommentar: Tas til etterretning. 
 
Innspill/merknad fra grunneiere: 
Signhild Valleraunet og Steinar Valleraunet, Gunn Morkemo, Gunnar Valleraunet, Asle 
Hegvik, Tor Harry Rønne. 
 
- Av reguleringsplanforslaget går det fram at det ikke er planlagt noen avkjørsel fra den nye vegen til 
gammelvegen og videre til våre eiendommer. Foreslår at midlertidig anleggsveg/veg for trafikkavvikling 
fra Kvennafjellet og ned Ryssdalen består permanent. Dersom gammel veg bli omklassifisert til privat 
veg, ber vi om at vegen stenges fysisk med evt. bom. Nøkkel til bom utleveres til grunneiere. 
- Hva med gående og syklende langs ny fylkesveg? 
 
Statens vegvesens kommentar: 
 
Skissert løsning som er vedlagt fra grunneierne kan ikke godtas mht. trafikksikkerhet inn 
mot ny fylkesveg. Skissert løsning vil etter all sannsynlighet komme for nær brua. Men, 
Statens vegvesen vil ta hensyn til ønske om driftsveg inn til egne eiendommer i området. Vi 
foreslår at en går i dialog med de aktuelle grunneierne og kommer frem til en omforent 
løsning. 
 
Når det gjelder myke trafikanter, er det ikke planlagt egen gang- og sykkelveg langs 
strekningen. Det vil ikke bli skiltet forbudt for gående og syklende i tunnelene. Statens 
vegvesen har forståelse for at det kan synes uheldig å ikke anlegge gang- og sykkelveg, men 
det vil medføre betydelige merkostnader i prosjektet. Årsdøgntrafikken er liten (ca. 810 
ÅDT). Det er en fylkesveg med minimalt av fritidsboliger og primærboliger langs den aktuelle 
strekningen. Det finnes for øvrige andre og tilsvarende fylkesveger med nyere 
standard/utbygging i Region Midt med større trafikkmengde, uten at man har anlagt gang- og 
sykkelveg. 
 
 



 
Oppsummering: 
 
Statens vegvesen ble gitt vide fullmakter i denne planprosessen for å spare tid, da prosjektet av flere 
grunner ønskes en så tidlig fødsel som mulig. De innrømmer nå imidlertid at de har kapasitetsproblemer 
mht å ferdigstille plandokumentene til planlagt behandling i kommunestyret. 
 
Som det går fram av deres egne kommentarer til uttalelsene, skal følgende endringer foretas: 
 

 Tilpassing av planen mht universell utforming av utsiktspunkt og parkeringsplass. 
 Endre beskrivelsens kap.4.5.1 i forhold til vannforskriften 
 Reetablering av dyrka mark (særlig gårdstunet på 104/2) skal sikres i bestemmelsene. 
 NVE`s forslag om å føre foreslåtte tiltak i beskrivelsen inn i bestemmelsene. 
 Hensynssoner og sikttrekanter føres inn i plankartene. 
 Merknadene om «kommunal kjøreveg» gjør at dette formålet endres til «offentlig veg» 

Ellers er Åfjord kommunes merknader planforslaget etter rådmannens vurdering blitt behørig tatt hensyn 
til. 
 
Når det gjelder kommunens forutsetning om at omforent avtale mellom vegvesenet og oppsitter på 
gården 104/2, så er denne ennå ikke underskrevet. På forespørsel understrekes det at det er god tone 
mellom partene, men at de to eierne hvorav den ene bor i Oslo ønsker nærmere avklaringer med andre 
instanser før de skriver under. 
 
Det er gitt byggetillatelse for ny bolig og garasje på egen eiendom nær Herfjord boligfelt. Rådmannen 
har derfor tillit til at formalitetene går i orden i nær framtid. 
 
For å få påfølgende smidig behandling, foreslår en at planforslaget godkjennes og at rådmannen gis 
myndighet til å godkjenne planen når de reviderte dokumentene foreligger. Det settes da forbehold om 
at godkjenningen ikke kunngjøres før de er kontrollert av kommunen. 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Kommunestyret i Åfjord godkjenner reguleringsplan «Ny Fv 723 Ryssdalen – Herfjord», planid 201602 på 
følgende vilkår: 
 

1. Følgende endringer innarbeides: 
 Tilpassing av planen mht universell utforming av utsiktspunkt og parkeringsplass. 
 Endre beskrivelsens kap.4.5.1 i forhold til vannforskriften 
 Reetablering av dyrka mark (særlig gårdstunet på 104/2) skal sikres i bestemmelsene. 
 NVE`s forslag om å føre foreslåtte tiltak i beskrivelsen inn i bestemmelsene. 
 Hensynssoner og sikttrekanter føres inn i plankartene. 
 Merknadene om «kommunal kjøreveg» gjør at dette formålet endres til «offentlig veg» 
2. Rådmannen kontrollerer reviderte dokumenter og gis fullmakt til å godkjenne dem for deretter å 

kunngjøre at planen er godkjent. 
 
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 02.03.2017  
 
Endelig vedtak: 
 
Kommunestyret i Åfjord godkjenner reguleringsplan «Ny Fv 723 Ryssdalen – Herfjord», planid 201602 på 
følgende vilkår: 
 

Følgende endringer innarbeides: 
 Tilpassing av planen mht universell utforming av utsiktspunkt og parkeringsplass. 
 Endre beskrivelsens kap.4.5.1 i forhold til vannforskriften 
 Reetablering av dyrka mark (særlig gårdstunet på 104/2) skal sikres i bestemmelsene. 
 NVE`s forslag om å føre foreslåtte tiltak i beskrivelsen inn i bestemmelsene. 
 Hensynssoner og sikttrekanter føres inn i plankartene. 



 Merknadene om «kommunal kjøreveg» gjør at dette formålet endres til «offentlig veg» 
 

Rådmannen kontrollerer reviderte dokumenter og gis fullmakt til å godkjenne dem for deretter å 
kunngjøre at planen er godkjent. 

 
Vedtaket var enstemmig.   
 
 
 


