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FFlloorraa  kkoommmmuunnee  --  rreegguulleerriinnggssppllaann  ffoorr  KKnnaappssttaaddmmaarrkkaa    

Statens vegvesen viser til tidlegare saksgang og til mottekne dokument i e-post  
av 9.8.2017. 
 
Vi viser til kapittel 4 om rekkjefølgje i føresegnene til reguleringsplan for Knapstadmarka. 
Føresegnene er sist revidert den 09.08.2017 og er knytt til plankart sist revidert 05.07.2017.  
Av § 4.1 i føresegnene går det fram at;   
 
«Før det kan startast utbygging av o_BU1 og o_BU2 (omtala som byggetrinn 3 i trafikk-
vurdering datert 15.02.2017 av Asplan Viak) skal det startast ein planprosess etter Plan- og 
bygningslova for å legge til rette for etablering av venstresvingefelt i krysset mellom fv. 545 
og kommunal tilkomstveg til byggeområde BBB1, BU1-2, BBH1, BFS2, BKS1-4 og BKS6. 
Statens Vegvesen sine gjeldande vegnormalar skal leggast til grunn for planforslaget. Før 
talet på barnehageplassar kan aukast utover 120 plassar og før det kan gjevast bruksløyve 
etter Plan- og bygningslova § 21-10 for bygg- og anlegg innanfor områda o_BU1 og o_BU2, 
skal krysset vere ferdig opparbeidd med venstresvingfelt i samsvar med utarbeidd 
reguleringsplan for krysset». 
 
Saka er handsama i den regionale fråviksnemnda og av Sogn og Fjordane fylkeskommune  
to gonger, første gong vart det gitt avslag på søknad om fråvik. I det siste vedtaket frå 
fylkeskommunen som er gjort med bakgrunn i ny dokumentasjon heiter det; «I brev av 
09.08.2016 tilrådde Statens vegvesen at det ikkje vart gjeve fråvik frå venstresvingefelt. 
Dette hadde ikkje fylkeskommunen merknader til og godkjente ikkje søknad om fråvik. 
Statens vegvesen har no sett på saka på nytt m.a. med utgangspunkt i at saka har vore til 3. 
gongs mekling hjå fylkesmannen og at Asplan Viak AS har gjennomført ei ny trafikkanalyse. 
Fråviksnemnda i Statens vegvesen har handsama fråviket til venstresvingefelt på nytt. 
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Fråviksnemnda meiner, sjølv om det er gjort reduksjon i utbygginga og gjennomført nye 
trafikkanalyser, at det framleis er krav til venstresvingefelt i krysset. Manglande 
venstresvingefelt vil kunne meføre redusert avvikling i krysset. Ulempene vil likevel vere 
avgrensa. Fråviksnemnda tilrår at det vert gjeve fråvik. 
 
Fylkesdirektøren for samferdsle har vurdert dei nye opplysningane i saka og fråviksnemnda 
si endra tilråding. Fylkesdirektøren har ikkje merknader til dette og gjer vedtak om at 
fråviket vert godkjent.»   
 
Med grunnlag i nye trafikkvurderingar utarbeidd av Asplan Viak, redusert utbyggingsvolum 
innan planområdet, ny intern vurdering og fråvikshandsaming, og revidert planforslag slik 
det går fram ovanfor, trekkjer Statens vegvesen med dette motsegn knytt til forslag om 
reguleringsplan for Knapstadmarka.   
 
   
Med helsing 
 
 
Vigdis Lobenz 
seksjonsleiar Bjarte Sandal 
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