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Formålet med reguleringsplanen Barneskole Averøy Vest er å legge til rette for etablering av 
en ny barneskole som skal erstatte barneskolene på Henda, Meek og Utheim og eventuelt ta 
imot elever fra private Bodalen Friskole.  
 
Under rullering av kommuneplanens arealdel i 2016 fremmet foreldrenes arbeidsutvalg for 
Meek, Utheim og Henda skoler samt Bodalen friskole felles innspill om lokalisering av ny 
barneskole øst for Rangøykrysset. Dette innspillet ble vurdert og tatt til følge. Området ble 
inntegnet på kommuneplankart med områdenavn ST-1. 
Samtidig ble det bestemt å endre arealformål av et annet område vest for Utheim skole for å 
ha et mulig alternativ. Områdets arealformål ble endret fra «fremtidig boligbygging» til «privat 
og offentlig tjenesteyting». Dette området har fått navn ST-2.  
 
Konsekvenser ved eventuell etablering av skole på hver av disse to tomtene ble vurdert på 
overordnet nivå i kommuneplanens arealdel. Det ble ikke avdekket noen uakseptable 
konsekvens for miljø og samfunn. Det ble konkludert at disse alternativene skal vurderes 
nærmere i egen prosess. Det vurderes at eventuell etablering av skole på disse tomtene ikke 
utløser krav om konsekvensutredning etter forskrift om konsekvensutredningene i plansaker. 
Derfor er planleggingsprosessen forenklet og det gjennomføres ikke behandling av 
planprogram for reguleringsplan og selvstendig konsekvensutredning. Vurdering og 
sammenligning av alternative tomter for etablering av ny skole er tatt inn som en del av 
planbeskrivelsen. 
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Planprosessen ble satt i gang etter formannskapets vedtak FSK 22/2017 i møte 25.04.2017. 
Vedtaket ble kunngjort i avisen Tidens Krav og på kommunens nettside. Flere offentlige 
instanser, foreninger og berørte grunneiere ble underrettet særskilt med brev om oppstart av 
planprosessen og innsamling av innspill. 
Planforslaget er utarbeidet av en administrativ arbeidsgruppe, bestående av Martin Ove 
Karlsen, Martin Roald Waagen, Maxim Galashevskiy (kommunens planavdeling), Erik Næss 
(fagsjef for oppvekst) og Ivarna Bjørshol (barn og unges representant). I perioden 2017-2018 
ble det gjennomført flere arbeidsmøter og befaring i planområdet.  
 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt på høring i perioden 19.04. – 01.06.2018 
etter formannskapets vedtak FSK 20/2018 i møte 17.04.2018. Etter anmodning fra 
Fylkesmannen ble fristen for oversending av høringsuttalelser forlenget til 15.06.2018. 
 
Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre og Romsdal og Statens vegvesen 
fremmet i sine høringsuttalelser innsigelser til planforslaget. Vurdering av mottatte merknader 
gis i tabellen under: 
 
 
Guri Olenka Utheim (30.05.2018):  
 
«Som berørt part, slik planforslaget er beskrevet, vil 
ST1 med utvidelse av tilførselsvei, veikryss, areal 
behovet for skolen og støyen for min husstand føre til 
det motsatte, altså mistrivsel og dårlig 
folkehelseprofil». 
Viser til virkning av støy, «støy fra trafikk vil øke noe». 
Trafikken fra skolen vil øke med ca. 80 %, for mitt 
vedkommende er trafikk økningen derfor mere enn 
noe. Dette er trafikk og støy som vi skal leve med 
resten av livet. Under virkning for trafikk, er det kun 
beskrevet virkningen for trafikantene, men ingen 
virkning for berørt grunneier som skal bo og leve «i 
veien/trafikken / støyen etc.» 
 
Et argument kommunen bruker for tomtevalget er 
følgende «I kommuneplanens arealdel for 2008-18 og 
2016-28 var det tilrettelagt for utvidelse av Kårvåg 
som tettsted mot øst.» Altså at bygda Kårvåg utvikles 
som tettsted mot øst, er et argument for at skolen blir 
lagt ved ST 1. Det blir derfor et paradoks at dere vil 
regulere min eiendom 96/6 til landbrukseiendom, som 
også ligger i Kårvåg øst. Min eiendom er av samme 
type landskap som Kårvåg boligfelt, som ble regulert 
til boligfelt i 2017. Dere argumenterer med at 
eiendommen egner seg lite til boliger og 
næringseiendommer, pga. nærheten til Fv.64 og 
avkjøringsforholdene til Fv.250. Slik jeg ser det, er det 
gode muligheter å knytte avkjørsel til fremtidig regulert 
bolig/ næringseiendom på 96/6 fra samme avkjørsel 
som skolen. På nordlig del av eiendommen er det 
godt med skog som vil skjermer for innsyn og støy fra 
fylkesvei 64. Dette opplever jeg som en devaluering 
av eiendommens verdi. 

 
- Merknadene tas til følge. 
 
- For å forbedre støysituasjon ved bolig til 
Guri Utheim blir Rangøyveien flyttet ca. 10 m 
mot vest.   
Skolebygg og lekeområdene vil ligge i nordlig 
del av området U1. I sørlig del av området U1 
vil bli lokalisert parkering og oppstillingsplass 
for biler. Det vil bli tatt hensyn til bolig på 
eiendommen 96/6 ved prosjektering av 
skoleområde.  
 
 
 

 
- I forbindelse med sammenligning av 
lokaliteter ST1 og ST2 er det gjennomført 
vurdering mot planretningslinjer for 
samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging og vurdering av Kårvåg 
som tettsted. En del av eiendommen 96/75 
ble i kommuneplanen 2008-2018 avsatt for 
regulering av boligfelt. Det er områder som 
ligger langt fra trafikkert fylkesvei og som har 
minimal verdi for jordbruk. Dette området er 
nå detaljregulert for etablering av et større 
boligfelt. Utbygging av dette feltet vil utvikle 
Kårvåg som tettsted mot øst. Det vurderes at 
etablering av ny barneskole i området ST1 
ved planlagt boligfelt vil skape et attraktivt 
bomiljø. 
 
I kommuneplanen 2016-2028 ble arealformål 
for en del av eiendommene 96/1 og 96/6 
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Kommunen går fra kommuneplanen, hvor den delen 
av eiendommen som ligger nærmest Rangøykrysset 
har status som byggeområde for «Framtidig offentlig 
eller privat tjenesteyting» til å regulerer området til 
landbrukseiendom, for så igjen å forsyne/sikre seg 
stykkevis og delt, nødvendige arealer til vei og 
utbyggingsformål, da til landbrukstakst. 
 
Vedrørende eiendommens avkjørsel vil det bli endring 
i høydeforskjell fra Fv.250 til min eiendom og likeledes 
lengden mellom port og Fv.250. Jeg forventer da at 
kommunen oppfyller veivesenets krav på teknisk 
utforming. 
 
Hva med anleggsfasen? «Under anleggsfasen kan 
det forventes økning av støynivå og anleggstrafikk». 
Hvor skal anleggsmaskinene jobbe fra under 
veiutvidelsen? Fra min eiendom? Hva med fri sikt? 
Hva vil skje med frukt og bær trærne mine? 
 

(området ST1) endret fra LNF til offentlig 
tjenesteyting med krav om detaljregulering. 
Endelig bruk av området skulle avklares 
gjennom en detaljreguleringsprosess. Under 
detaljregulering ble det bestemt å 
opprettholde landbruksformål på en større del 
av eiendommen 96/6 pga. hensyn til jordvern. 
 
 
- Merknaden er tatt til følge. Plankartet ble 
justert. Rangøyveien flyttes noe mot vest for 
å unngå inngrep i hage/plen ved bolighuset 
på eiendommen 96/6 ved utbedring av veien. 
Dette vil også gi en bedre avkjørsel. 
- Akseptabelt støynivå ved bolig på 
eiendommen 96/6 sikres gjennom 
planbestemmelser: «Støygrenser og 
varslingsplikt som er fastsatt i 
Miljøverndepartementets retningslinje for 
behandling av støy i arealplanlegging T-1442 
skal gjelde for anleggsfase.» 
 
 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (15.06.2018): 
 
«Det må gjerast ei heilskapleg vurdering av dei to lokalitetane med 
utgangspunkt i dei statlege planretningslinjene. Vurderinga må 
danne grunnlag for ei reell alternativsvurdering av dei to lokalitetane 
ST-1 og ST-2. Fram til dette er gjort har vi motsegn til 
reguleringsplanen». 
 
«Fylkesmannen og Statens vegvesen har motsegn knytt til Statlege 
planretningslinjer for samordna bustad-, areal- og 
transportplanlegging på grunn av manglande utgreiingar før 
lokalisering av ny skole. Fylkesmannen underbygger 
utgreiingskravet med forskrift om konsekvensutgreiingar § 8, jamfør 
vedlegg II, pkt. 11 j. I tillegg har Statens vegvesen fleire andre 
motsegner knytt til manglande sykkelparkering og rekkefølgjekrav 
knytt til ulike trafikktryggingstiltak. Vi ber kommunen kalle inn til felles 
arbeidsmøte der vi kan drøfte motsegnene for å finne løysingar». 
 
 

 
 
- Merknadene er tatt til følge.  
 
Lokalitetene ST1 og ST2 ble 
vurdert mot planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
Planbeskrivelse, plankart og 
bestemmelser ble revidert i 
samsvar med merknadene. 
 
 
 

Møre og Romsdal fylkeskommune (07.06.2018): 
 
«Vi viser til vår merknad ved oppstart, brev datert 24.07.2018. Vi 
peikte der på kommuneplanen og det faktum at valet av skuletomt 
ikkje blei gjort der, men tvert om utsett under føresetnad av at dei to 
alternativa skulle vurderast nærare i eigen (regulerings-) prosess. 
Dette må forståast slik at kommuneplanens konsekvensutgreiingar 
ikkje er tilstrekkeleg til å gjere rett val, og at konsekvensar skal 
utgreiast nærare i reguleringsprosessen».  
 
«Det er ikkje gjort greie for total køyring målt i personkilometer for dei 
to alternativa, noko som vil klargjere klimaverknadene. I dette 
reknestykket må ein også inkludere eventuelle samverknader og 
motverknader i køyrebehovet, gitt avstanden mellom ulike funksjonar 
og destinasjonar». 
 

 
 
- Merknadene er tatt til følge.  
 
Lokalitetene ST1 og ST2 ble 
vurdert mot planretningslinjer 
for samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging.  
 
 
 
Det er gjennomført 
transportanalyse. 
 
 
Det er gjennomført 
tettstedsanalyse for Kårvåg. 
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«Til sist er det ikkje gjort vurderingar (kanskje mest kvalitative her) 
om samverknaden mellom skule og andre funksjonar i Kårvåg». 
«Samla sett finn vi grunn til å vere usikker på om lokaliseringsvalet 
ved Rangøykrysset er rett og kan ikkje finne at utgreiingane gir 
grunnlag for å ta dette valet. På grunn av manglande utgreiingar, gitt 
rikspolitiske retningslinjer om samordna bustad- areal- og 
transportplanlegging, har vi motsegn mot planframlegget. 
Vi har ikkje andre, vesentlege merknader til kart, føresegner eller 
planomtale». 
 
 

 
Det er vurdert muligheter for 
bruk av skole utenom skoletid. 
 
 
Planbeskrivelse, plankart og 
bestemmelser er revidert i 
samsvar med merknadene. 
 

Statens vegvesen (12.06.2018): 
 
Som statlig fagmyndighet med sektoransvar 
innenfor vegtransport fremmer vi innsigelse til 
planen, med hjemmel i plan- og bygningsloven § 5-
4, på følgende forhold:  
 
- mangelfull analyse av transportbehov og 

helhetlig vurdering av alternativene opp mot 
§3 i SPR-BATP. 

- lokalisering av skole på ST-1. 
- manglende krav til sykkelparkering. 

 
Som forvalter av fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport fremmer vi 
innsigelse til planen, med hjemmel i plan og 
bygningsloven § 5-4, på følgende forhold: 
 
- mangelfull utredning og manglende 

rekkefølgekrav for nødvendige TS-tiltak. 
- manglende rekkefølgekrav for foreslåtte TS-

tiltak; g/s-veg langs fv. 250, utbedring av kryss 
mellom fv.250 og fv.64 samt etablering av 
avkjørsel til skoletomt. 

 
 
Som statlig fagmyndighet med sektoransvar 
innenfor vegtransport har vi følgende merknader til 
planforslaget: 
 
- Hensynet til landbruksareal på ST-2 kan ikke 

vektlegges. Landbruksarealet er allerede 
akseptert tapt mtp. status i tidligere og 
gjeldende kommuneplan. 

- Varige og langsiktige virkninger av tomtevalg 
bør veie tyngre enn midlertidige og kortsiktige 
virkninger. 

 
Som forvalter av fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med 
sektoransvar innenfor vegtransport har vi følgende 
merknad til planforslaget: 
 
- Håndbok V124 må legges til grunn for teknisk 

planlegging av belysning. 

 
 
- Merknadene tas til følge. 
 
 
- Kommunen bestilte gjennomføring av 
transportbehovanalyse hos Asplan Viak.  
For begge alternative lokaliteter er det beregnet 
transportarbeid estimert i personkilometer.  
- Alternativsammenligning er supplert med 
vurdering mot planretningslinjer for samordnet 
bolig-, areal- og transportplanlegging. 
- Planbestemmelser er revidert og kravet om 
etablering av sykkelparkering innarbeidet. 
 
 
 
 
 
- Planbestemmelser er revidert og manglende 
rekkefølgekrav innarbeidet i samsvar med 
merknaden. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Alternativsammenligning er supplert med 
vurdering av landbruksverdi for dyrka jord i 
området ST-2. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Bestemmelser om belysning er omformulert i 
samsvar med merknaden. 
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- Vekting av de forskjellige hensynene som 
påvirker valg av tomt må omtales og 
fremstilles på en oversiktlig måte. 

- Reduserte fartsgrenser langs skoleveg er ikke 
en selvfølge. Det kan være nødvendig å 
vurdere fysiske tiltak. 

 
Som forvalter av fylkesveg på vegne av 
fylkeskommunen har vi følgende merknad til 
planforslaget: 
 
- Kommunen må ta høyde for kostnadene med 

investering av nødvendig infrastruktur og 
trafikksikkerhetstiltak. 

- Alternativsammenligning er revidert og 
supplert. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- Planbeskrivelsen er supplert med oversikt over 
aktuelle tiltak for forbedring av trafikksikkerhet 
for begge lokaliteter. 
 

 
 
 
Kommunen har tatt til følge merknadene til planforslaget som ble mottatt under offentlig 
ettersyn.  
Rangøyveien (SKV2) er justert mot vest for å unngå inngrep i hage og plen plen på 
boligeiendommen 96/6 ved utbedring av veikrysset med Fv.64. Samtidig vil flytting av veien 
redusere uheldig virkning av forventet økning i trafikk. 
 

 
 
 
I oppfølging av merknadene fra fylkeskommunen og Statens vegvesen bestilte kommunen 
gjennomføring av vurdering av transportarbeid fra Asplan Viak AS. Transportarbeidet er et mål 
på omfang av persontransport, og betegner det arbeidet som blir utført når personer forflyttes 
en gitt avstand. Transportarbeidet måles i personkilometer, og er uavhengig av 
transportmiddelvalget.  
Beregningene av reiselengde viser at elevene har en gjennomsnittlig avstand på 7,4 km 
mellom hjem og skole til alternativ ST-1 (en vei), mens den samme avstanden er på 7,7 km 
mellom hjem og skole i alternativ ST-2. Skoleansatte har også kortest reiseavstand til ST-1 
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med 13,6 km, mens de til alternativ ST-2 har en gjennomsnittlig avstand på 14,2 km. 
Beregningene viser at man i åpningsåret kan forvente lavest årlig transportarbeid for elever og 
lærere ved å lokalisere skolen på alternativ ST-1. Her vil det årlige transportarbeidet knyttet til 
elever og lærer være på 713000 personkilometer. Med alternativ ST-2 kan det forventes et 
årlig transportarbeid på 739400 personkilometer, 3,7 % høyere enn med alternativ ST-1. 
 

Årlig transportarbeid i tusen personkilometer 
 Elever Ansatte Sum 
ST-1 (ved Rangøyveien) 572,8 140,2 713,0 
ST-2 (ved Utheim skole) 592,5 146,9 739,4 

 
 
Planbeskrivelse er supplert med tettstedsanalyse for Kårvåg og vurdering av lokalitetene ST-1 
og ST-2 mot statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging.  
 
Alternativsammenligningen er revidert og supplert. Ved vurdering av lokalitetene er det 
benyttet en karakterskala med gradering fra 1 til 5 poeng, hvor 1 er svært dårlig, 3 er 
nøytral/akseptabel og 5 er svært god. Det ble det gitt poengkarakter for lokalitetene i forhold til 
ulike tema. Ved oppsummering er det regnet ut en gjennomsnittskarakter for hvert alternativ.  
 

Vurderingstema ST-1 ST-2 

Tomtestørrelse 5 4 
Forhold til landbruksinteresser 4 2 
Forhold til kulturminner 3 3 
Virkning på naturmangfold og naturverdier 3 3 
Nærmiljø, friluftsliv og oppvekstsvilkår for barn og unge 5 4,3 
Muligheter for bruk av skole utenom skoletid 3 4 
Støy og forurensning 4 2 
Gjennomføring av anleggsfasen 3 2 
Transportarbeid 4 4 
Nærhet til skole 4 5 
Muligheter for bruk av kollektivtransport 3 4 
   
Gjennomsnitt karakter 3,7 3,4 

 
 
I januar 2019 ble det gjennomført en begrenset høring av det revidert planforslag med de 
offentlige instansene som fremmet innsigelser til planforslaget i forbindelse med høring. 
Revidert planforslag ble også sendt til begrenset høring til berørte grunneiere. Det kom ingen 
merknader fra berørte grunneiere. Møre og Romsdal Fylkeskommune, Fylkesmannen i Møre 
og Romsdal og Statens vegvesen bekreftet at de trekker innsigelser til planforslaget. Vurdering 
av disse høringsuttalelsene gis i tabellen under: 
 
Møre og Romsdal Fylkeskommune (15.01.2019): 
 
«Planomtalen som no er på ettersyn, er vesentleg utfyllt. Ein del av utfyllinga er knytt til tidlegare 
prosessar og vedtak i Averøy, og såleis ikkje ein del av det vi har etterlyst. Men også analysen av 
verknader er vesentleg utfyllt, også innanfor dei områda vi etterlyste særskilt». 
«Utgreiingane viser at dei to lokaliserings alternativa kjem nokså likt ut for dei fleste faktorar. 
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I den grad analysene er "rein matematikk", kan det vere grunn til spørre om alle forskjellane som 
kjem fram i samletabellen er reelle og signinfikante, men vi finn ikkje grunn til å imøtegå 
konklusjonane, heller ikkje når det gjeld transportarbeid». 
«Vi trekker derfor motsegna som var gitt, og planen kan for vår del eigengodkjennast. Vi finn det 
likevel riktig å kommentere at vedtaket ikkje bygger under oppfattinga av Kårvåg som ein "stad", og 
at det ut frå dette ville vere betre med ein tettare konsentrasjon av ulike tenester og tilbod» 
«Motsegn gitt i brev 07.06.2018 vert trekt, og planen kan for vår del eigengodkjennast.» 
 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal (24.01.2019): 
 
«Averøy kommune har gjort ei nærare utgreiing av konsekvensane for dei to alternative 
lokaliseringane til ny skule. Det går fram at forskjellen mellom alternativa ikkje er så stor at vi 
vil følgje opp motsegna vidare, men overlate endeleg lokalisering til det kommunale 
skjønnet». 
«Averøy kommune har med revidert planforslag kome vår motsegn av 15.06.2018 i møte, og 
Fylkesmannen kan med dette trekke motsegn til reguleringsplan barneskole Averøy Vest». 
 
Statens vegvesen (01.03.2019): 
 
«Kommunen har et selvstendig ansvar for å gjøre 
trafikksikkerhetsvurderinger og vurdere hva som er 
tilstrekkelig for å sikre trygg skoleveg. Tiltakene som 
er listet opp og foreslått i kapittel 4.14, viser til tabeller 
på s. 38, synes vi å være marginale for å ivareta 
hensynet til trygg skoleveg og hva som erfaringsvis 
forventes fra skoleelever og foreldre når ny skole tas i 
bruk. Dette gjelder spesielt krysningspunktet over fv. 
64 øst for krysset til Miljøveien.» 
 
«Krysningspunkt over fv. 64 øst for krysset til Miljøveien I 
kommunens utredning av krysningspunktet over fv. 64 ved 
Miljøvegen/Grindhaugen fremgår det at kommunen 
vurderer denne å være oversiktlig. Samtidig har 
kommunen i tidligere dialog med Statens vegvesen utpekt 
krysning ved Grindhaugen som spesielt utfordrende. Vi er 
undrende til kommunens vurderinger for dette 
krysningspunktet i 60- sonen. Vi stiller spørsmål til om 
kommunen har gjort tilstrekkelig risikovurdering, 
behovsavklaringer for ulike brukergrupper og opplevd 
trafikksikkerhet, stedlige forhold slikt som fartsnivå og valg 
av løsning sett opp imot utvikling i området.» 
 
«Kommunen må vurdere opplevd trafikksikkerhet for ulike 
brukergrupper og hvilke vurderinger ulike brukergrupper 
kan gjøre i trafikken. Erfaringsmessig vil vi ikke anbefale 
kryssing i plan på skoleveg ved dette krysningspunktet. 
Fotgjengerfelt og fartshumper kan ikke etableres da 
fartsnivået er over 45 km/t. Strekningen er heller ikke 
egnet for lysregulering og slike tiltak vil mest sannsynlig 

 
- Merknadene tas til følge.  
 
- Det er utført nærmere vurdering av 
enkelte delstrekninger av skolevei for 
lokalitetene ST-1 og ST-2 etter 
håndbøker V720 
Trafikksikkerhetsrevisjoner og 
inspeksjoner og V721 Risikovurdering i 
vegtrafikken. Oppdatert vurdering av 
trafikksikkerhet på skolevei er inkludert i 
planbeskrivelse. 
 
Det var ment at siktforhold på 
strekningen er gode siden området er 
åpent, flat og veien er rett.  
Det er utfordrende å finne riktig 
lokalisering av krysningspunkt over 
Fv.64 ved krysset mellom Fv.64 og 
Miljøveien. Det er flere brukergrupper 
som vil krysse veien i området. 
Skolelever vil gjerne gå den korteste 
veien til skolen over Fv.64 øst for 
veikrysset. Men de som skal til den 
andre siden av veien til bussholdeplass 
eller til sentrum av Kårvåg vil mest 
sannsynligvis velge snarvei mellom de 
etablerte bussholdeplassene. Krysning 
av Fv.64 vil skje ved T-krysset hvor 
gående og syklende må være 
oppmerksom på biltrafikk fra tre 
retninger.  
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ikke kunne godkjennes av Vegdirektoratet. Kriterier for 
etablering av krysningssteder finnes i håndbok V127.» 
«Vegtypen og tilhørende krav i N100 gir ikke grunnlag for 
å kunne kreve planskilt kryssing. N100 er en minimums 
standard og vi vet at både barn og foreldre ønsker 
planskilt kryssing også når N100 ikke stiller krav om det. 
Hva ulike brukergrupper opplever som trafikkfarlig er 
avhengig av stedlige forhold og av den enkelte 
brukergruppe. Vi vet av erfaring at planskilt kryssing blir 
etterspurt av skoleelever og foreldre når skolen tas i bruk.» 
 
«Komplekse trafikkforhold, reelt fartsnivå, fremskrevet 
ÅDT, fremtidig utbygging i området på begge sider av fv. 
64, innregulert snarveg (tilrettelagt eller ei) mellom 
Hjertvikåsen og Grindhaugen som skoleveg, kortere 
avstand mellom Kårvåghallen og skolen, kan generere økt 
kryssing av flere brukergrupper og er forhold som må inn i 
kommunens helhetsvurdering. Kriterier for og krav om 
planskilt kryssing kan også komme ved senere 
reguleringer i området. Vi oppfordrer derfor kommunen på 
det sterkeste å vurdere planskilt kryssing.» 
 
«Om kommunen mener at det er nødvendig å etablere 
gang- og sykkelveg langs fylkesveg 247 for tomt ST-2 er 
tiltaket like relevant for ST-1, viser til figur 22 og område 
innenfor 4km avstand til ST-1. Utredningen og 
planbeskrivelsen må være konsekvent for alternativene og 
respektive kostnader.» 
 
«Gang- og sykkelveg langs fv. 247, krysningspunkt over 
fv.64 øst for krysset med fv.249 (Follandsveien) og 
krysningspunkt ved veikrysset med fv.247 (Tøvikveien) er 
tiltak som kommunen har foreslått som nødvendige tiltak 
for å tilrettelegge for trygg skoleveg. Vi vil påpeke 
manglende forankring av tiltakene i planbestemmelsene. 
Da tiltakene gjelder allerede eksisterende skoleveg til 
Utheim skole vil vi likevel ikke kreve utbygging av disse, 
igjennom rekkefølgekrav. Som tilsvarende for andre 
trafikksikkerhetstiltak må kommunen gjøre selvstendige 
vurderinger her, hva som er tilstrekkelig sikring av 
skolevegen, og forankre nødvendige tiltak i 
planbestemmelsene.» 
 
«Vi presiserer vår tidligere uttale angående vegeiers 
prinsipp for finansiering. Møre og Romsdal 
fylkeskommune har ikke rammer i lang tid fremover for å 
kunne koste trafikksikkerhetstiltak. Det er stort 
investeringsbehov på fylkesvegnettet og mange tiltak som 
kjemper om tilgjengelige midler. Nødvendige tiltak må 
derfor kostes av utbygger, den som utløser behovet, og 
det kan ikke påregnes at fylkeskommunen vil kunne koste 

- Det vurderes at etablering av fortau på 
begge sider av Miljøveien og etablering 
av krysningspunkt med forsterket 
belysning øst for veikrysset vil øke 
trafikksikkerhet til et akseptabelt nivå. 
 
 
 
 
 
 
 
- Det er tatt hensyn til disse forhold ved 
vurdering av løsning for krysning av 
Fv.64 ved krysset med Miljøveien. 
 
 
 
 
 
 
 
 
- De fleste delstrekningene av skolevei 
til lokalitet ST-1 ved Rangøykrysset 
utgjør nåværende skolevei til Utheim 
skole. Nye delstrekninger av skolevei er 
Rangøyveien og fv.64 mot 
Hosetkrysset. De fleste delstrekningene 
av skoleveien er tilstrekkelig 
trafikksikre, men flere mindre tiltak som 
forsterkning av belysning ved 
krysningspunktene, etablering av fortau 
ved Miljøveien, forlengelse av gang- og 
sykkelvei til skoleområdet vil øke 
trafikksikkerhet ytterliggere. 
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eller bidra, i nær fremtid, til realisering av tiltak for å sikre 
trygg skoleveg».  
«Estimerte kostnader av tiltak kan ikke overveie hensynet 
til trygg skoleveg og kommunen er nødt til å sikre at 
nødvendige tiltak realiseres igjennom planen». 
 
«TS-tiltak utenfor planområdet som forutsettes realisert 
må ev. reguleres. Dette må kommunen, som 
planmyndighet, avklare og ta høyde for i det videre 
planarbeidet og med tanke på kostnader og fremdrift». 
 
«Endelig utforming/plassering av krysningspunkt er også 
forhold som er avhengig av avklaring opp mot 
Vegtrafikklova. Det er således viktig at det knyttes 
bestemmelse til krysningspunkt vist i planen om at 
plassering er veiledende og at endelig 
utforming/plassering må godkjennes etter Vegtrafikkloven 
av tilhørende myndighet.» 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
- Planbestemmelser er revidert i 
samsvar med merknader fra Statens 
vegvesen. 

 
 
Planbestemmelser er revidert i samsvar med merknadene fra Statens vegvesen.  
 
Tekstlige endringene i planbestemmelser og planbeskrivelse i forhold til første høringsutgave 
er uthevet med grønn og blå farge. Med blå farge vises de siste endringene som er gjort etter 
begrenset høring med berørte grunneiere, Fylkesmannen i M&R, Fylkeskommunen og Statens 
vegvesen. 
 
 
Krav om etablering av sykkelparkering ble formulert slik: 
 

«Det skal etableres anlegg for sykkelparkering med plass til minimum 75 sykler. Anlegget 
skal dimensjoneres og utføres i samsvar med sykkelhåndbok V122. Minst halvparten av 
parkeringsplassene for sykler må skjermes fra nedbør.» 
 

Minimumskrav til totall antall sykkelplasser er nå redusert til 75 og minimumskrav for 
sykkelplasser under tak / i sykkelskur til 38. Nye prognoser fra SSB tilsier færre barn i 
skolepliktig alder. Det vurderes at dette antallet av sykkelplasser vil være tilstrekkelig. 
Vurderingen er basert på erfaring fra Utheim skole og Buhagen barneskole og estimering av 
antall elever og ansatte som vil ha mulighet å sykle til skolen. 
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Utvidet planområdet inkluderer deler av 8 grunneiendommer:  
 

 
 
96/1: Størstedelen av skoleområdet, friluftsområde samt trafikkareal, totalt ca. 38,2 daa hvorav 

ca. 36,0 daa er en del av skoleområdet. I tillegg er det tatt inn et område på ca. 1,3 daa 
sør for Fv.64 med bussholdeplass, gang- og sykkelveien og landbruksområde. 

96/2: Ca. 0,5 daa er regulert for etablering av passeringslomme i krysset mellom Fv.64 og 
Fv.250 og gang- og sykkelvei ved krysset mellom FV.64 og Miljøveien. Ca. 2,4 daa ev 
eiendommen er regulert for landbruksformål. Det er åpent for bruk av dette område 
under anleggsfase. 

96/6: Ca. 7,3 daa av eiendommen er regulert for etablering av skoleområde (U1). Ca. 2 daa av 
eiendommen er regulert for utbedring av Fv.250 og etablering av gang- og sykkelvei 
langs Fv.64 og Fv.250.Ca. 29 daa av eiendommen som inngår i planområdet er avsatt 
til landbruksformål. Det er regulert ca. 10m brei anleggssone langs planlagt gang- og 
sykkelvei over landbruksområde (ca. 3,3 daa). 

96/24: Det er regulert frisiktsone ved avkjørsel fra boligtomt. Delen av boligeiendommen som 
inngår i planområdet er regulert til boligformål. 

96/48: Fv. 250 med tilhørende sideterreng. 
96/49: Fv.64 med tilhørende gang- og sykkelvei og sideterreng. 
96/75: Trafikkareal inkl. gang- og sykkelvei vest for Fv.250, ca. 0,6 daa. Ca. 0,6 daa av 

eiendommen er regulert som friområde med mulighet for bruk av området under 
anleggsfase. 

- En del av ikke-matrikulert eiendom som omfatter en del av Miljøveien, ca. 0,2 daa. 

 
 
Planforslaget overlapper planområdet for Kårvåg boligfelt (planID 20130006) og Hjertåsen 
(planID 19800001). Dette gjelder kryssområdet mellom Fv.64 og Fv.250, Rangøykrysset, med 
tilhørende gang- og sykkelvei fram til krysset mot boligfeltet. Planforslaget inkluderer også en 
strekning av Fv.64 til bussholdeplassene som delvis inngår i reguleringsplan Hjertåsen. Ved 
eventuell vedtak av planforslaget for ny skole vil den erstatte deler av reguleringsplaner 
Hjertåsen og Kårvåg boligfelt. 
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Det er i planforslaget regulert inn en 10 meter bred midlertidig anleggssone langs veien som 
har følgende bestemmelser (skravur med vertikal stiplet svart linje): 

Områdene kan i anleggsperioden benyttes til rigg- og anleggsområde, herunder 
anleggsveger, lagerplass for bygningsmateriell og matjord i ranker, mellomlagring av 
masser, sortering av masser, oppstilling av maskiner, utbedring av overvannsgrøfter 
og utskifting/legging av nye overvanns-/drensledninger. Området skal tilbakeføres til 
formålet som er vist på plankartet når anleggsperioden er ferdig. 
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Det vurderes at endringene som ble gjort i planforslaget etter offentlig ettersyn ikke utløser 
behov for nytt offentlig ettersyn. Innsigelsene som ble fremmet av de offentlige 
høringsinstansene under offentlig ettersyn er trukket. Innkomne merknader er imøtekommet 
og innarbeidet i planforslaget. 
 
Fylkeskommunens kulturavdeling gjennomførte arkeologiske registreringer i planområdet og 
bekreftet at det ikke er registrert fredete kulturminner i planområdet. 
 
Virkning av planlagte tiltak er vurdert mot lov om naturmangfoldloven. Planlagte tiltak vil ha 
akseptabel virkning i forhold til naturmangfold.  
 
Utbygging av gang- og sykkelvei og utvidelse av vei vil medføre omdisponering av ca. 0,4 daa 
dyrka jord. Det vurderes at omdisponering av dyrka jord i dette tilfellet er akseptabel da 
samfunnsnytten er så stor. 
 
Planforslaget anbefales til egengodkjenning. 
 

Rådmannens innstilling 

Averøy kommune vedtar reguleringsplan for Barneskole Averøy Vest. Reguleringsplanen 
består av reguleringsplankart, reguleringsplanbestemmelser og planbeskrivelse dater 
25.03.2019. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12 Vedtak av reguleringsplan. 
Behandling i Averøy formannskap - 06.05.2019  
 
 

Formannskapets forslag: 
Averøy kommune vedtar reguleringsplan for Barneskole Averøy Vest. Reguleringsplanen 
består av reguleringsplankart, reguleringsplanbestemmelser og planbeskrivelse dater 
25.03.2019. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12 Vedtak av reguleringsplan. 
 
 

Behandling i Averøy kommunestyre - 06.05.2019  
 
 

Kommunestyrets vedtak – enstemmig: 
Averøy kommune vedtar reguleringsplan for Barneskole Averøy Vest. Reguleringsplanen 
består av reguleringsplankart, reguleringsplanbestemmelser og planbeskrivelse dater 
25.03.2019. Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven § 12-12 Vedtak av reguleringsplan. 
 
 


