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1. Innledende del  
 
 
1.1  Bakgrunn 
 

 Forord 
LandArk as har utarbeidet detaljreguleringsforslaget på bakgrunn av det materialet som foreligger og 
de krav som Vevelstad kommune krever.  
 
 

 Historikk saksbehandling 
• Oppstartsmøte: 17.06.2016 
• Kunngjøring av oppstart av planarbeid 05.11.2016 i Brønnøysunds avis 
 

 
 Målsetting med planen/tiltaket 

Planområdet ligger langs med Fv17 fra Skreddervika og til Svalvika i Vevelstad kommune og omfatter 
gbnr 42/1 m.fl. Området er ikke tidligere regulert. Det er ønskelig å regulere planområdet til 
hovedsakelig formålet gang- og sykkelveg, formålskode 2015, og kjøreveg, formålskode 2011. Hele 
planområdet dekker et areal på 4,85 daa og en lengde på ca. 275 m. 
 
 
1.2 Planstatus 
 

 Regionale føringer 
 
Forslaget til detaljregulering har lagt til grunn regionale føringer i planarbeidet. Planer som har vært 
aktuelle for planarbeidet er: 
Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
Transportplan Nordland 2013-2024 
Regional plan – Klimautfordringene i Nordland 2011-2020 
 
 

 Kommunale føringer 
 
Kommuneplan 
Kommuneplan for Vevelstad kommune 2002-2014. 
Området som ønskes regulert til gang- og sykkelveg og kjøreveg er avsatt i kommuneplanens arealdel 
til LNF2 område. Fv17 går i dag igjennom planområdet, vegen er ikke tidligere regulert og Statens 
vegvesen ønsker at fylkesvegen blir regulert samtidig som gang- og sykkelvegen reguleres. 
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Figur 1. Utsnitt av kommuneplanen for prosjektområdet. 
 
 
 
Reguleringsplan 
Det finnes ingen eksisterende reguleringsplaner for selve prosjektområdet, men det er en plan i 
nærområdet som grenser opp mot planområdet. 
 

• Reguleringsplan for Gang- og sykkelveg Skreddervika – Vevelstad kirke, datert 13.09.11. 
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Figur 2. Reguleringsplanen Gang- og sykkelveg Skreddervika – Vevelstad kirke, datert 13.09.11.  
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 Føringer for tiltakstypen 
Detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-3 benyttes i dette tilfellet for å følge opp 
foreslått arealbruk i kommunedelplanens arealdel. Bygge- og anleggstiltak hjemlet i planen, som ikke 
settes i gang senest 10 år etter vedtak av planen, kan ikke gjennomføres uten nytt planvedtak, jfr. pbl. 
§ 12-4. 
 
Det må i hvert tilfelle avklares med kommunen om gjennomføring av tiltak i samsvar med planen er 
søknadspliktige. 
 
 

 Økonomiske eller administrative virkninger 
Det er planlagt å bygge en gang- og sykkelveg på ca. 275 m langs med Fv17, dette vil medføre større 
økonomiske og administrative virkninger for kommunen. Prosjektet forutsetter regulering, 
detaljprosjektering, grunnerverv og byggefase.  
 
 

 Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Vevelstad kommune har vurdert det til at reguleringsplanforslaget ikke faller inn under forskrift for 
konsekvensutredninger for planområdet og at det derfor ikke skal gjennomføres konsekvensutredning 
etter KU-forskriften.  
 
Vurdering og begrunnelse: 
Vevelstad kommune har vurdert det til at reguleringsplanforslaget ikke faller under forskrift for 
konsekvensutredning § 3 Planer som skal vurderes nærmere. Kommunen begrunner avgjørelsen med 
at planforslaget og tiltak vurderes til ikke å få vesentlige virkninger for miljø og samfunn jfr. kriterier gitt 
i forskriftens § 4. 
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2. Planforslaget 
 

2.1 Lokalisering og avgrensning 
 

 Planområdet 
Planområdet for gang- og sykkelvegen går fra Skreddervika og til Svalvika, og den ligger langs med 
Fv17 på vestsiden av vegen. Gang- og sykkelvegen er en videreføring av eksisterende gang- og 
sykkelveg som går fra Kirken til Skreddervika. Planområdet omfatter en god del landbruksareal som 
for det meste består av dyrkede åkrer og noen tun/hager. Planområdet omfatter et areal på ca. 4,85 
daa og en lengde på ca. 275 m. Planområdet grenser i alle retninger mot landbruksareal og tun/hager, 
jfr. figur 3 nedenfor. 
 

 
Figur 3. Utsnitt av flyfoto som viser planområdet med nærområder. 
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Figur 4. Kartutsnitt som viser planområdet med opprinnelig foreslått plangrense fra Skreddervika til 
Brøloselva. 
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Figur 5. Kartutsnitt som viser justert planområde med plangrense fra Skreddervika til Svalvika. 
 
 

 Beskrivelse av tiltaket 
Hele planområdet dekker et areal på 4,85 daa og en lengde på ca. 275 m. Planforslaget legger til rette 
for videreføring av gang- og sykkelveg. Inngrepet med gang- og sykkelvegen vil bli lagt inn i 
landskapet med minst mulig inngrep slik at skjæringer og fyllinger unngås i størst mulig grad. 
Adkomster, deler av hager som berøres, eventuell kutting av drensledninger på åkrer m.m. skal 
opparbeides på nytt. Det legges vekt på at området skal få en god og funksjonell tilpasning til sitt 
formål.  
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 Formål i planforslaget og tilhørende størrelser 
Planområdet har et totalt areal på 4,85 daa.  
Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av februar 2019): 
 
1. Samferdsel og teknisk infrastruktur 
Kode 2011: «Kjøreveg»      2,07 daa 
Kode 2015: «Gang- og sykkelveg»    0,78 daa 
Kode 2018: «Annen veggrunn – teknisk anlegg»  0,27 daa 
Kode 2019: «Annen veggrunn – grøntareal»   1,73 daa 
 
Hele planområdet sitt samlede areal    4,85 daa 
 
 
 

 Eiendomsforhold 
Det er følgende gårds- og bruksnummer innenfor planområdet, oppgitt av Vevelstad kommune: 
 
Gbnr 42/1, 12/5, 12/6, 12/24, 12/162. 
 
Fullstendig liste med navn og adresse på grunneiere er vedlagt reguleringsplanforslaget ved 
innsendelse til kommunen. 
 
Gbnr 42/1  Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen Region Nord.   
 
 

 Arealoppgjør 
Følgende gårds- og bruksnummer må avstå grunn for planlagt gang- og sykkelvegtrasé på vestsiden 
av Fv17: gbnr 12/5, 12/6 og 12/24. 
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3. Planprosess 
 

3.1 Om planprosessen 
Planprosessen følger plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler. 
 

 Sakshistorikk 
Oppstartsmøte med Vevelstad kommune ble avholdt 17.06.2016. Kunngjøring om igangsetting ble 
foretatt med skriftlig varsel, datert 03.11.2016, med annonse i Brønnøysunds avis 05.11.2016 samt på 
Vevelstad kommunen sin hjemmeside 04.11.2016. 
 

 Tidsplan 
Planforslag oversendes Vevelstad kommune for 1. gangs behandling januar 2019. Revidert 
planforslag sendes inn 12.07.19. 
 

 Medvirkning 
Følgende berørte parter og høringsinstanser er tilsendt varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid 
etter oversendte liste fra Vevelstad kommune: 

Figur 6. Liste over høringsinstanser, fra Vevelstad kommune. 
 
 
 
I tillegg er det oversendt varsel om oppstart til: 
Gbnr 11/1, 11/2, 11/3, 11/4, 11/5, 11/6, 11/7, 11/9, 11/10, 11/13, 11/14, 11/15, 11/16, 11/17, 11/18, 
11/19, 11/30, 11/31, 11/32, 11/34, 11/35, 12/1, 12/5, 12/6, 12/14, 12/24, 12/103, 12/115, 12/149, 
12/162, 12/165, 12/166, 12/171, 12/175, 12/176, 12/182, 42/1. Komplett liste med gbnr og adresser er 
oversendt kommunen og ligger som vedlegg til innsendelsen for reguleringsplanforslaget.  
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4. Forhåndsuttalelser 
 
4.1 Merknader til forhåndsuttalelser 
 
I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid har det kommet inn 3 brev/e-poster med 
merknader og innspill til planarbeidet. Forhåndsuttalelsene følger som eget vedlegg. Merknader og 
innspill er kort referert og kommentert av forslagsstiller. 
 
 

 Statens vegvesen, e-post med brev datert 14.11.2016 
 
Statens vegvesen har disse kommentarene: 

• Statens vegvesen anbefaler at det etableres en trafikkdeler på 3 meter mellom kjøreveg og 
gang- og sykkelvegen. Det er imidlertid gitt åpning for mindre avstand ved etablering av 
rekkverk. Vegvesenet tar til etterretning at kommunen har gjort en avveining av 
konsekvensene ved valg mellom de to ulike løsningene. 

• Riktig dimensjonsklasse for vegen er Hø1, med en totalbredde på 6,5 meter inkludert 
vegskulder på vegen. De opplyser om at det ikke foreligger planer om breddeutvidelser fra 
Nordland fylkeskommune og dermed ingen finansiering. 

• Ved regulering av gang- og sykkelvegen er det nødvendig å ta utgangspunkt i senterlinjen til 
fylkesvegen, dermed er det en fordel at hele vegen reguleres. 

• Avkjørsler på østsiden av vegen kan markeres med avkjørselspil med tilhørende 
bestemmelser som sikrer frisikt. Ved vegkryss og avkjørsler skal gang- og sykkelvegen 
trekkes bort fra fylkesvegen og sikttrekanter skal vises. 

• Det må sikres areal til belysning som primært skal lyse opp kjørevegen. 
• Behov for busslommer og busskur avklares gjennom planprosessen i dialog med Nordland 

fylkeskommune og kollektivselskap. Gang- og sykkelveg må etableres på utsiden av 
busslommen med 2 meter venteareal mellom gang- og sykkelveg og busslomme. 

• Det er viktig for planforslaget å ta hensyn til grunnerverv, byggeplanlegging og drift. 
Reguleringsplanen utarbeides med bakgrunn i vegmodell som viser skjæringstopp og 
fyllingsfot. Reguleringsgrensen må i tillegg legges minimum 2 meter utenfor skjæringstopp og 
fyllingsfot. 

• Løsning for kryssing av Svalvika må vurderes nærmere. 
• Prosjektet har per i dag ikke fylkeskommunale bevilgninger 
• Når reguleringsplanen skal realiseres må det inngås en gjennomføringsavtale. 

Kommentar 
Det kommenteres at det vil føre til økonomiske konsekvenser for Vevelstad kommune, da ønskene fra 
Statens vegvesen om å regulere kjørevegen samt at de ønsker at det utarbeides en vegmodell som 
viser skjæringstopp og fyllingsfot. Vevelstad kommune ønsker nærføring av gang- og sykkelvegen for 
å begrense inngrepene i landbruksareal. Statens vegvesen sine innspill tas ellers til følge. 
 
 

 Helgeland Kraft, e-post med brev datert 01.12.2016 
Helgeland kraft informerer om at det må tas høyde for deres anlegg i planområdet. Det må tas hensyn 
til adkomsten og inngrep i terrenget til deres anlegg. De ber om at spenningsnivået for 
ledningsanleggene ikke må påføres plankartet, kraftlinjer skal tegnes med en enhetlig utforming, 
parallelle ledninger i samme trasé skal tegnes som en ledning. Kabler under bakken tegnes ikke inn. 
Eksisterende og fremtidige transformatorstasjoner/nettstasjoner avsettes i planen til formålet «andre 
typer bebyggelse og anlegg», energianlegg, kode 1500. Før bygging må det avklares om eksisterende 
ledninger/kabler må legges om. Det må tas hensyn til eksisterende høyspenningsluftledninger innenfor 
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planområdet, byggeforbudsbeltet registreres i planen. Det må tas hensyn til eksisterende 
høyspenningskabler og nettstasjoner og avstandskravene til disse. Byggegrenser mot nettstasjonene 
bør synliggjøres i reguleringsbestemmelsene m.m. Kraftselskapet må kontaktes i god tid før 
utbygging. 
 
Kommentar 
Helgeland kraft sine innspill tas til følge. 
 
 

 Nordland fylkeskommune, brev datert 05.12.2016 
 
Planfaglig uttalelse 
Nordland fylkeskommune viser til gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i 
Nordland. På generelt grunnlag bemerker fylkeskommunen at det må tas hensyn til klimaendringer i 
planlegging og utbygging, det må planlegges med tanke på en utforming som er tilrettelagt for alle 
grupper og ivareta hensynet til barn og unge i planleggingen. Det vises til PBL §1-1 samt at 
planprosessen skal legges opp til en medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser 
samt naturmangfoldslovens §7 og §§8-12 
 
Kulturminnefaglig uttalelse 
Nordland fylkeskommune viser til at området som helhet er rikt på kulturminner og gjenstandsfunn fra 
forhistorisk tid. Det forventes derfor at det kan finnes spor etter bosetting/bruk under dagens 
markoverflate. I forkant av arkeologenes befaring må alle tidligere inngrep så som vannledninger og 
strøm- og telekabler, identifiseres og beskrives, så langt dette lar seg gjøre. Det er en stor fordel at 
traséen er planlagt mer detaljert, slik at arkeologenes undersøkelser blir begrenset til berørt areal. 
Planen kan ikke egengodkjennes før forholdet til automatisk fredete kulturminner er avklart. 
 
Kommentar 
Nordland Fylkeskommune sine innspill tas til følge. 
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5. Tematisk kartlegging 
 

5.1 Miljø 
 

 Kulturmiljø og kulturminner 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljøer i databasen Askeladden, kulturminnesøk eller 
miljøstatus for planområdet, men det er flere kulturminner i nærområdet til planområdet. Ingen av de 
registrerte kulturminnene kommer i direkte konflikt med reguleringsplanforslaget. Imidlertid planlegges 
gang- og sykkelveien gjennom et område som vurderes til å ha et visst potensial for påvisning av hittil 
ukjente kulturminner. Området som helhet er rikt på kulturminner og gjenstandsfunn fra forhistorisk tid. 
Det forventes derfor at det kan finnes spor etter bosetting/bruk under dagens markoverflate. 
 
Skulle det dukke opp noen kulturminner under bygging vil arbeidet bli stanset opp og de rette 
myndigheter varslet. Planen kan ikke egengodkjennes før forholdet til automatisk fredete kulturminner 
er avklart. 
 

 
Figur 7. Kartutsnitt fra databasen til Askeladden som viser kulturminner i nærområdet til planområdet. 
 
 

 Landskap 
Planområdet avgrenses med spredt boligbebyggelse, åkrer, beitemark, adkomster og tun/hager i øst, 
sør, vest og nord. Landskapet for planområdet består av eksisterende Fv17, åkrer, beitemark, 
adkomster og tun/hager. Planområdet framstår som flatt og ligger på ca. kote 10 til kote 25,5. Dagens 
landskap vil bli noe endret da det forslag om å bygge en gang- og sykkelveg samt to nye busslommer 
som vil beslaglegge noe areal som grenser opp mot Fv17. Likevel anses ikke landskapsinngrepet å gi 
noen større endringer i landskapet ettersom Fv17 allerede ligger her. 
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Foto 1. Bilde av dagens situasjon ved Skreddervika der eksisterende gang- og sykkelveg er avsluttet. 
Bildet er tatt mot nord. 
 

 
Foto 2. Bilde av dagens situasjon. Bildet er tatt mot nord. 
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Foto 3. Bilde av dagens situasjon. Bildet er tatt mot sør. 
 
 

 
Foto 4. Bilde av dagens situasjon. Bildet er tatt mot sør. 
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Foto 5. Bilde av dagens situasjon, avkjørselen til Svalvika ligger til venstre i bildet. Bildet er tatt mot 
sør. 
 
 

 
Foto 6. Bilde av dagens situasjon ved avkjørselen til Svalvika til venstre i bildet. Bildet er tatt mot nord. 
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 Grunnforhold 
Ifølge databasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) består berggrunnen i planområdet i sin 
helhet av grå skifer som er kalkspatholdig.  Det er ikke foretatt andre undersøkelser av grunnen. 
Ifølge NVE-atlas er det ikke kvikkleireforekomster i planområdet eller nærområdet. 
 

 
Figur 8. Kartutsnitt fra databasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) som viser at berggrunnen 
i planområdet i sin helhet består av grå skifer som er kalkspatholdig, grønn farge. 
 
 

 Naturverdi og biologisk mangfold  
Planområdet består av eksisterende Fv17, adkomster, åkrer, beitemark og hager/tun. Ved søk i 
Artsdatabanken og Naturbase er det ikke registret noen verneverdige arter innenfor planområdet. 
Planområdet har således ingen spesielle kvaliteter i forhold til naturverdi og biologisk mangfold. 
Svalvika som nærområde er registrert som utvalgte naturtyper – lokalt viktig bekkedrag og det samme 
gjelder for Svalvika som er registrert som naturbeitemark - fattigeng. 
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Figur 9. Kartutsnitt fra databasen til Naturbase som viser utvalgte naturtyper i nærområdet til 
planområdet.  
 
 

 Forurensing 
Planområdet har tidligere vært brukt til veg-, landbruks- og boligformål og det foreligger ingen 
informasjon om forurensning i grunnen av området. Det er ikke fremkommet informasjon om 
støyforurensning og ikke satt krav til utarbeidelse av støyberegning i forbindelse med utarbeidelse av 
planforslaget. Likevel må en regne med de boligene som ligger tett på vegen til tider har for mye støy. 
Fv17 er en hovedferdselsåre, dermed kan det komme forurensning fra ferdsel med farlig gods og ved 
trafikkuhell, men dette ses ikke på som et større problem. 
 

 

5.2 Naturressurser 
 

 Landbruk, skogbruk 
Fv17 går igjennom et landbruksområde med hovedsakelig slåttemark og beiteland. Etablering av en 
gang- og sykkelvei vil legge beslag på noe av denne marka. Det er vurdert slik at det bør tas spesielt 
hensyn til og ivaretakelse av avrenning av vann og eksisterende drenering av landbruksareal under 
planlegging og bygging av gang- og sykkelveien. Matjord som fjernes ved utbygging, skal tas vare på 
og brukes andre steder i planområdet eventuelt tilkomme grunneier. 
 
 

 Naturressurser 
I følge kartdatabasen til NGU er det ingen mineralressurser som berører planområdet eller som ligger i 
nærområdet. Det er en forekomst i nærområdet, Svalviken, med sand/grus, men NGU har klassifisert 
forekomsten som liten lokal betydning og lite viktig. 
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Figur 10. Figur fra databasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) som viser sand-
/grusforekomsten i Svalviken i nærområdet til planområdet. Området har oransje farge. 
 

 
5.3 Samfunn 
 

 Risiko og sårbarhet 
Vevelstad kommunes sjekkliste for arealplaner er gjennomgått og denne inkluderer 
sjekkliste/kontrollspørsmål for vurdering av samfunnssikkerhet (ROS-analyse) i planområdet. Listen 
følger som vedlegg.  
 
Det er ikke funnet noen nevneverdige forhold som utgjør en større risiko for planområdet. 
 
 

 Rekreasjon og friluftsliv 
Det ligger flere stier og aktivitetsområder for utøvelse av friluftsliv og rekreasjon i nærområdet til 
planområdet, jfr. databasen Turkart Helgeland. En gang- og sykkelveg vil åpne opp for en sikker 
ferdsel til og fra turområdene. 
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Figur 11. Skjermdump fra Turkart Helgeland som viser turstier, badeplasser, gapahuker m.m. 
 
 

 Boligbebyggelse 
Langs med strekningen til gang- og sykkelveien ligger det spredt boligbebyggelse. Bebyggelsen har 
adkomster fra Fv17. Det er 1 boligtomt ved Fv17 som vil bli direkte berørt av inngrepet med gang- og 
sykkelveg. Det planlegges nærføring av gang- og sykkelvegen ved 12/24.  
 

 
Foto 7. Dagens situasjon av prosjektområdet for gbnr 12/24. Bildet er tatt mot sør. 
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 Næringsliv, sysselsetting, lokale og regionale virkninger 
En gang- og sykkelveg vil bedre trafikksikkerheten langs med Fv17 og kan gjøre det sikrere for myke 
trafikanter i Vevelstad. Det er ikke noen større innvirkninger for næringslivet og regionen. 
 
 

 Infrastruktur/Kommunikasjon/Transport/Trafikksikkerhet/Trafikkløsninger  
Fv17 er en periodevis sterkt trafikkert veg grunnet ferjeforbindelsene Forvik-Tjøtta og Andalsvågen-
Horn. Derfor er det ønskelig med en forlengelse av gang- og sykkelvegen fra Vevelstad sentrum og 
sørover mot Svalvika for å sikre de myke trafikantene. I tillegg til g/s-vegen vil trafikksikkerheten bli 
ivaretatt med nye og funksjonelle adkomster, der frisikten er regulert inn i planen og vegetasjonen som 
plantes i dette området skal være lav slik at sikt ikke hindres. 
 
Det er ønskelig å legge lavspentlinje i traseen til gang- og sykkelvegen, samtidig som tele- og 
fiberkabler og gatelyskabler legges om. Dette vil bli avklart i detaljprosjektet. 
 
 

 Lokal overvannsdisponering 
Det er en forutsetning at det ikke skal skje økt avrenning fra området etter utbygging sammenlignet 
med i dag. Overvannet ledes ut i grøfter eller fordrøyning som kan foregå ved hjelp av vegetasjonsfelt.  
 
 

 Gang- og sykkelvegnett 
For planområdet reguleres det inn gang- og sykkelveg for å ivareta og legge til rette for myke 
trafikanter. Gang- og sykkelveg skal ligge som en sammenhengende trasé på vestsiden av Fv17. Ved 
å legge traséen på vestsiden av Fv17 unngås det gangfelt over Fv17. Til tider kan det være kraftig 
østavind i området og det er derfor tryggere for brukerne av gang- og sykkelvegen å gå på vestre 
siden av Fv17 istedenfor å risikere å bli blåst mot fylkesvegen. Kommunen har for øvrig påbegynt 
forarbeid for et reguleringsplanforslag for bruforbindelse til Hamnøya, og det vil derfor også av denne 
grunn være mest hensiktsmessig å legge gang- og sykkelvegtraséen på vestre side av Fv17. 
Gang- og sykkelvegen vil legge beslag på noe tilstøtende areal. Det er valgt nærføring av g/s-vegen 
for å begrense landskapsinngrepet og arealet som må eksproprieres hos den enkelte grunneier.  
 

 Barn og unge 
Fv17 gjennom Vevelstad er periodevis svært trafikkert som følge av ferjeforbindelsen og en gang- og 
sykkelveg vil være en god tilrettelegging for trafikksikkerheten til barn og unge. Dette også med tanke 
på at barn og unge får en trafikksikker skoleveg. 
 
 

 Tilgjengelighet/Universell utforming 
Universell utforming med hensyn til adkomst og byggeløsninger skal tilstrebes.  
 
 

 Bosetting og by- og tettsted 
Gang- og sykkelvegen er en fortsettelse av eksisterende gang- og sykkelveg fra sentrum av 
Vevelstad. Tiltaket vil ha positiv betydning for innbyggerne i Vevelstad kommune som følge av 
trafikksikkerhetstiltak. 
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 Energibruk; klima, energi og vann  
Tiltaket vil ikke føre til økning i bruk av strøm og vann på det kommunale ledningsnettet. Tiltaket vil 
tilstrebe gode byggetekniske løsninger og med klimanøytrale byggematerialer. 
 
 

 Helse 
Fv17 er til tider er sterkt trafikkert grunnet ferjetrafikken, og tiltaket er vurdert til å få en svært god 
effekt innenfor overnevnte tema da en gang- og sykkelveg vil føre til at myke trafikanter vil bevege seg 
sikkert på gang- og sykkelvegen i stedet for å gå langs med Fv17. I tillegg vil tiltaket potensielt kunne 
føre til ytterligere helsegevinst ved at flere utøver fysisk aktivitet da det vil oppleves som tryggere å 
ferdes på gang- og sykkelvegen enn Fv17. 
 
 

6. Oppsummering  
 
Planområdet ligger sentrumsnært i Vevelstad kommune. Planprosessen har fulgt plan- og 
bygningslovens bestemmelser. Tiltaket vil ha positiv betydning for innbyggerne i Vevelstad kommune 
som følge av trafikksikkerhetstiltaket med å tilrettelegge for en gang- og sykkelveg. Planforslaget 
åpner for regulering av et område på 4,85 daa til hovedsakelig formålene kjøreveg og gang- og 
sykkelveg. Begge traséene har en lengde på ca. 275 m. Planforslaget tar hensyn til universell 
utforming av planområdet både utendørs og bygningsmessig i den grad det er mulig.  
 
 

Alternativer 
Det er ikke vurdert alternative områder gjennom dette reguleringsarbeidet da forslagsstiller ikke har 
anledning til å foreslå andre områder for lignende tiltak. 
 
 

 
7. Vedlegg 
 

• Reguleringsplankart: Gang- og sykkelveg, Skreddervika – Svalvika, 
tegning L-1603-1001, datert 12.07.19 

• Profiltegning: Fv17 Gang- og sykkelveg, Skreddervika – Svalvika,  
tegning L-1603-901, datert 12.07.19 

• Normalprofiler: Fv17 Gang- og sykkelveg, Skreddervika – Svalvika,  
tegning L-1603-904, datert 12.07.19 

• Landskapsplan gbnr 12/24: Fv17 Gang- og sykkelveg, Skreddervika – Svalvika,  
tegning L-1603-905, datert 12.07.19 

• Sosi-fil og sosi-kontrollfil: MR-1603-120719.sos, MR-1603-120719.txt 
• Reguleringsbestemmelser: Fv17 Gang- og sykkelveg, Skreddervika – Svalvika,  

datert 12.07.19 
• ROS-analyse: Fv17 Gang- og sykkelveg, Skreddervika – Svalvika, planid 1816_201602, 

datert 12.07.19 
• Høringsuttalelser, totalt 3 stykker 
• Kopi av varsel om oppstart, datert 05.11.16 
• Kopi av kunngjøring om varsel om oppstart i Brønnøysunds avis, datert 05.11.16 
• Postliste over høringsinstanser fra Vevelstad kommune 

http://www.landark.no/

	1.  Innledende del
	1.1  Bakgrunn
	1.1.1 Forord
	1.1.2 Historikk saksbehandling
	1.1.3 Målsetting med planen/tiltaket

	1.2 Planstatus
	1.
	1.1
	1.2
	1.2.1 Regionale føringer
	1.2.2 Kommunale føringer
	1.2.3 Føringer for tiltakstypen
	1.2.4 Økonomiske eller administrative virkninger
	Det er planlagt å bygge en gang- og sykkelveg på ca. 275 m langs med Fv17, dette vil medføre større økonomiske og administrative virkninger for kommunen. Prosjektet forutsetter regulering, detaljprosjektering, grunnerverv og byggefase.

	1.2.5 Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning


	2.  Planforslaget
	2.1 Lokalisering og avgrensning
	1.
	2.
	2.1
	2.1.1 Planområdet
	2.1.2 Beskrivelse av tiltaket
	2.1.3 Formål i planforslaget og tilhørende størrelser
	2.1.4 Eiendomsforhold
	2.1.5 Arealoppgjør


	3.  Planprosess
	3.1 Om planprosessen
	3.
	3.1
	3.1.1 Sakshistorikk
	3.1.2 Tidsplan
	3.1.3 Medvirkning


	4. Forhåndsuttalelser
	4.1 Merknader til forhåndsuttalelser
	4.
	4.1
	4.1.1 Statens vegvesen, e-post med brev datert 14.11.2016
	4.1.2 Helgeland Kraft, e-post med brev datert 01.12.2016
	4.1.3 Nordland fylkeskommune, brev datert 05.12.2016


	5.  Tematisk kartlegging
	5.1 Miljø
	5.
	5.1
	5.1.1 Kulturmiljø og kulturminner
	5.1.2 Landskap
	5.1.3 Grunnforhold
	5.1.4 Naturverdi og biologisk mangfold
	5.1.5 Forurensing

	5.2 Naturressurser
	5.
	5.1
	5.2
	5.2.1 Landbruk, skogbruk
	5.2.2 Naturressurser

	5.3 Samfunn
	5.3
	5.3.1 Risiko og sårbarhet
	5.3.2 Rekreasjon og friluftsliv
	5.3.3 Boligbebyggelse
	Langs med strekningen til gang- og sykkelveien ligger det spredt boligbebyggelse. Bebyggelsen har adkomster fra Fv17. Det er 1 boligtomt ved Fv17 som vil bli direkte berørt av inngrepet med gang- og sykkelveg. Det planlegges nærføring av gang- og sykk...

	5.3.4 Næringsliv, sysselsetting, lokale og regionale virkninger
	5.3.5 Infrastruktur/Kommunikasjon/Transport/Trafikksikkerhet/Trafikkløsninger
	5.3.6 Lokal overvannsdisponering
	5.3.7 Gang- og sykkelvegnett
	5.3.8 Barn og unge
	5.3.9 Tilgjengelighet/Universell utforming
	5.3.10 Bosetting og by- og tettsted
	5.3.11 Energibruk; klima, energi og vann
	5.3.12 Helse


	6. Oppsummering
	Alternativer

	7. Vedlegg

