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Sakens bakgrunn og innhold:
Det faste planutvalget vedtok i møte 22.03.18 å ta forslag til detaljregulering
«kryss FV 723 og FV 6318, Liankrysset», planid 201706 opp til behandling.
Planforslaget har i tidsrommet 28.03.18 – 12.05.18 ligget ut til offentlig ettersyn.
I planutvalgets vedtak var det presisert følgende:
Før andre gangs behandling skal det foreligge en plan for omlegging av kommunens ledningsnett
som kan godkjennes.
Følgende presisering settes inn i bestemmelsenes pkt. 9.1: Byggeplanen skal også omhandle
hvordan offentlige ledninger skal legges om under anlegget.

I høringsperioden har det kommet inn følgende uttalelse:
Fylkesmannen:
Landbruk
Hensikten med reguleringen er å justere og senke kryssområdet slik at det får en
tilfredsstillende vertikal- og horisontalkurvatur for framføring av turbintransport til
Harbaksfjellet. Det fremgår at arealet innenfor planområdet består av kjøreveg,
vegskråninger, åpen fastmark og innmarksbeite som er gjengrodd, dyrket mark og boligareal.
Tilstøtende areal er i hovedsak jordbruk.

Det fremgår at planforslaget er utformet slik at det legger beslag på minst mulig dyrket mark,
og medfører at ca. 2,7 daa blir permanent nedbygd og ca. 3,5 daa blir midlertidig beslaglagt.
Det er i bestemmelsene sikret at overflødig matjord skal gjenbrukes til jordbruksformål og
istandsetting av sidearealene. I kommunens vurdering av saken fremgår det at det er relativt
lite press på dyrkajorda i Stokksund, og at dette tiltaket har stor verdi. Videre anføres det at
noe av den berørte jorda kan gjenvinnes på nordsida og vest for krysset. Etter vår vurdering
er konsekvensene for jordressursene minimert, og det er søkt løsninger som også ivaretar de
midlertidig berørte områdene. På denne bakgrunn, og ut fra samfunnsinteressen i saken, har
vi ingen avgjørende innvendinger til forslaget.
Fylkesmannen minner om kommunens ansvar for å rapportere omdisponering av dyrka og
dyrkbar jord i KOSTRA etter vedtak av reguleringsplan.

Klima og miljø
Ift. kryssing og tiltak i Lianselva er vi tilfreds med at man krever løsninger som er i tråd med
slipp fisken frem veilederen og at man samtidig ønsker å gjennomføre biotopforbedrende
tiltak i elva. Vassdraget er et viktig sjøørretvassdrag men det er og registrert som
lakseførende. Vassdraget og artene der er sterkt påvirket av tilsig fra jordbruket og bestanden
av sjøørret står som redusert og laks som moderat påvirket. Vi gjør allikevel oppmerksom på
at da NVE ikke har krevd tiltakene i vassdraget konsesjonsbehandlet, må det allikevel
innhentes en tillatelse til å utføre fysiske tiltak i vassdraget etter forskrift om fysiske tiltak i
vassdrag § 1 bokstav c.
Vi kan ikke se å ha mottatt en slik søknad. Vi ber derfor om at man utarbeider en søknad og
legger ved prosjekterte løsninger av kulvert og andre biotopforbedrende tiltak. Søknaden
oversendes Fylkesmannen for behandling.
Riggområdet som er lagt inn i Nord-Østre hjørne av krysset ligger nær vassdraget. Bruk av
riggområder medfører ofte fare for forurensing med avrenning til vassdraget. Vi ber derfor om
at man vurderer å flytte dette riggområdet lenger unna vassdraget. Evt. bør risikoen for
forurensing og avbøtende tiltak under anleggsperioden synliggjøres gjennom de
analyseverktøyene SVV har tilgjengelige. Vi mottar gjerne en miljøoppfølgingsplan eller
lignende for gjennomlesning.
Barn og unge
Ingen merknad.
Helse og omsorg
Etter utbedringen av krysset vil det bli bedre siktforhold og dermed noe mindre risiko for
trafikkulykker. I et folkehelseperspektiv er derfor dette tiltaket positivt.
Samfunnssikkerhet
Ingen merknad.

Vurdering:
Multiconsult har oversendt en redegjørelse om at det har vært kontakt mellom vegvesenet og
Fylkesmannen om tiltaket i Lianselva. Søknad om tillatelse og redegjørelse for tiltak i elva
skal oversendes og godkjennes av Fylkesmannen som en del av hele byggeplanen. Dette
synes å være en god og fleksibel løsning.
Når det gjelder kommunens/planutvalgets merknad til planen, har Multiconsult sendt over
redegjørelse og planer som driftsavdelingen har gått gjennom. Sammendrag av redegjørelsen
er tatt inn her:
I forbindelse med reguleringsplan for utbedring av Liankrysset fv. 723 og fv. 6318 er det
behov for en VA-plan for å sikre at eksisterende ledninger blir ivaretatt gjennom det planlagte
tiltaket. Vannledningene som krysser under dagens fv. 6318 vil ikke berøres av tiltaket da
overdekning ikke endres som følge av ny opparbeidet veg.
En ø75 mm vannledning som går nordover langs fv. 6318 må legges om som følge av konflikt
med planlagt vegtrasé.
Overvann håndteres ved at det ledes via sluk og overvannsledninger langs sørsiden av fv.
723. En innløpskum i lavpunkt ved vegkrysset leder overvann i et overvannsrør ut til
Lianselva. Lukket vegdrenering etableres langs sørsiden av fv. 723.
Avrenning fra vegarealet langs fv. 6318 føres i veggrøfter ut mot Lianselva.

Driftsavdelingen har ingen avgjørende merknader til dette. Det vil bli nærmere kontakt med
vegvesenet om detaljer i anleggsfasen.

Oppsummering:
Innkomne merknader er etter rådmannens vurdering godt svart opp. Videre er kommunens
egne forbehold også estimert.
Forslag til vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til detaljregulering «kryss FV 723 og FV 6318,
Liankrysset», planid 201706 med tilhørende vedlegg.
Saksprotokoll i Åfjord - Det faste planutvalget - 24.05.2018
Endelig vedtak:
Det faste planutvalget godkjenner forslag til detaljregulering «kryss FV 723 og FV 6318,
Liankrysset», planid 201706 med tilhørende vedlegg. Planforslaget med vedlegg oversendes
kommunestyret for endelig godkjenning.
Vedtaket var enstemmig.
Saksprotokoll i Åfjord kommunestyre - 21.06.2018
Endelig vedtak:
Kommunestyret godkjenner forslag til detaljregulering «kryss FV 723 og FV 6318,
Liankrysset», planid 201706 med tilhørende vedlegg.
Vedtaket var enstemmig.

