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1. Innledende del  
 
 
1.1  Målsetting med planen/tiltaket 
 
Sentrumsplan 
Vevelstad kommune har igangsatt arbeider med utarbeidelse av sentrumsplan for Vevelstad sentrum, 
og ønsker at denne planen utgjør et grunnlag for utforming av sentrumsområdet og søknader for 
tilskudd for stedsutvikling og trafikksikkerhet.  
 
Komité for oppvekst og kultur, KOK, har i møte 08.12.17 gitt innspill til et tidlig utkast av 
sentrumsplanen, se vedlegg; Sammenstillingen av drøftinger/innspill til utkastet for sentrumsplan fra 
møtet i KOK, 12122017/KK. LandArk as har fått i oppdrag å utarbeide en sentrumsplan som er en 
overordnet plan med ønsker og føringer til grunn for eventuelt videre detaljprosjekteringer av f.eks. 
planer til skolegård, park, uteområde for allbrukshus, gang- sykkelveg osv. Som regel vil hvert enkelt 
delområde være et detaljprosjekt i seg selv dersom kommunen ønsker fysiske endringer i sentrum.  
 
Det ble første gang utarbeidet en sentrumsplan for Vevelstad i 2009. Det er ønskelig å oppdatere 
denne planen i henhold til hva kommunen ønsker per i dag. Vevelstad oppfattes i dag av mange 
reisende som et sted man kjører igjennom, i likhet med mange andre tettsteder i landet, men 
Vevelstad bør være et sted man kommer til. En planmessig tilrettelegging er derfor viktig, både for å 
rydde opp i dagens situasjon, samt for å styrke kommunesenterets identitet og rolle. Regjeringen har 
som mål at Norge skal være universelt utformet innen 2025. At alle kan delta i samfunnet forutsetter at 
bygninger, arealer, tjenester og andre aktiviteter i samfunnet er tilgjengelige for alle. En 
sentrumsopprustning vil kunne bidra til å styrke tettstedets identitet og nærmiljøet er viktig for helse, 
trivsel og oppvekst. 
 
Den nye sentrumsplanen legger opp en strategi for kommunesenterets videre utvikling. 
 
 

1.2 Planstatus 
 

 Regionale føringer 
 
Forslaget til sentrumsplan for Vevelstad har lagt til grunn regionale føringer i planarbeidet. Planer og 
veiledere som har vært aktuelle for planarbeidet er: 
Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
Regional planstrategi for Nordland 2016-2020 
Universell utforming – et samfunn for alle 2014-2017 
Regional plan – Klimautfordringene i Nordland 2011-2020 
 
 

 Kommunale føringer 
 
Kommunedelplan 
Kommuneplan for Vevelstad kommune 2002-2014, vedtatt 05.06.2003. 
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Figur 1. Utsnitt av kommunedelplanen for Vevelstad. 
 
 
Trafikksikkerhetsplan  
Trafikksikkerhetsplan 2015-2019, Vevelstad kommune 
 
Fra planen: «Trafikksikkerhetsarbeid for alle trafikantgrupper er viktige folkehelsetiltak. 
Trafikksikkerhetsplanen har fokus på helseperspektivet som er et satsingsområde for kommunen. 
Fokus på holdninger, opplæring, fysiske tiltak og politisk arbeid for å minimalisere risiko for 
trafikkulykker og personskader i Vevelstad kommune. Et delmål er å oppnå Trafikksikker kommune, 
Trafikksikker skole og Trafikksikker barnehage.» 
 
 
Reguleringsplaner 
Planområdet omfatter en eksisterende reguleringsplan: Reguleringsplan for Vevelstad sentrum, 
vedtatt 19.02.1990. 
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Figur 2. Reguleringsplan for Vevelstad sentrum. 
 
 
Sentrumsplan 
Planområdet omfatter en eldre sentrumsplan fra 2009. 

 
Figur 3. Sentrumsplan for Vevelstad sentrum fra 2009.  
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2. Planforslaget 
 

2.1 Lokalisering og avgrensning 
 

 Planområdet 
Planområdet ligger langs med fylkesveg 17, i Vevelstad kommune. Planområdet består av rådhuset, 
barnehage, skole, butikk, brannstasjon, kulturlandskap og en eldre privateid driftsbygning. 
Nærområdet til planområdet består av næring/industri, boligbebyggelse og kulturlandskap. 
Planområdet omfatter et areal på ca. 51,6 daa, inkludert del av fylkesveg 17, jfr. figur 4 nedenfor. 

 
Figur 4. Kartutsnitt fra som viser planområdet med foreslått plangrense. 
 
 

 Eiendomsforhold 
Det er følgende gårds- og bruksnummer, og eiere innenfor planområdet: 
 
Gbnr    
Del av 12/1 Sigrid og Ole Johnny Vevelstad   
12/25  Eilert K. Vevelstad 
12/36  Vevelstad kommune 
12/40  Solbjørg Johanne Brox 
12/42  Coop Sør-Helgeland SA 
12/98  Vevelstad kommune 
12/105  Vevelstad kommune 
12/110   Vevelstad kommune 
12/110/1 Vevelstad allbrukshus B/A 
12/110/2 Vevelstad allbrukshus B/A 
12/155  Marie Pauline Olsen 
42/1  Riksveg 17/Statens vegvesen 
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3. Beskrivelse av planforslaget 
 

3.1 Overordnede formål 
Overordnede formål med sentrumsplanen er: 

1. Kommunesenteret ligger langs fylkesveg, Fv17, og alle sentrale funksjoner forholder seg til 
vegen. Tettstedet er i dag sterkt preget av at fylkesvegen i hovedsak er utformet for å 
optimalisere gjennomfart. Det er generelt også et stort behov for å definere og tydeliggjøre 
grenser mellom trafikkarealer for bilister og myke trafikanter, dette for å etablere gode og 
velfungerende trafikk- og gateløsninger.  

2. Legge til rette for myke trafikanter slik at man velger å gå eller sykle innenfor 
sentrumsområdet, istedenfor å kjøre bil. 

3. Det skal tilrettelegges for universell utforming for å bedre fremkomst og tilgjengelighet for 
orienterings- og bevegelseshemmede. 

4. Det er spesielt viktig totalt sett å bevare og forsterke de miljømessige særpreg og estetiske 
kvaliteter som ligger i planområdet i dag, slik som åpne landskapsrom og utsiktspunkter. 

5. Det er viktig å etablere gode møteplasser og rekreasjonsområder for folk i alle aldrer, både 
rolige områder og områder for lek og spill/sport. 

 

3.2 Beskrivelse av delområder 
 
Punktene i teksten viser til nummerering på oversiktsplanen, tegning L-1708-900, rev. C, datert 
02.07.18, se vedlegg. 
 

 Gang- og sykkelveg og gangfelt (punkt 1 og 2a, 2b og 2c) 
Statens vegvesen og kommunen ønsker at gang- og sykkelveg langs vestsiden av Fv17 opprettholdes 
slik den ligger i dag. Sentrumsplanen legger opp til en videreføring av gang- og sykkelvegen forbi 
Coop. Det er i dag to gangfelt over Fv17. Kommunen ønsker ytterligere to gangfelt over Fv17, nord for 
krysset til Industriveien og ved innkjørselen til Vevelstad gjestegård. Statens vegvesen har gitt innspill 
på at de ikke ønsker gangfelt ved Vevelstad gjestegård. Ønsket gangfelt ved krysset til Industriveien 
må avklares med Statens vegvesen. Da nye retningslinjene til Statens vegvesen, Håndbok v127 
Kryssningssteder for gående, legger opp til å kunne bare ha intensivbelysning istedenfor gangfelt ved 
eksisterende og eventuelt nye gangfelt, anbefaler vegvesenet dette. Vevelstad kommune ønsker 3-4 
fartsdumper ved gangfelt/intensivbelysningsområder over Fv17, dette må avklares med Statens 
vegvesen. 
 
 

 Busslomme og busskur (punkt 3) 
Busslommen er utformet slik at to busser fra ulike kjøreretninger på Fv17 kan kjøre inn og ut av 
busslommen helt uavhengig av hverandre. Trafikkøyen er skal utformes med kantstein og buskfelt for 
å lette vedlikeholdet. Kommunen ønsker busskur med glassvegger og benker, utformingen må også ta 
hensyn til fralandsvind.  
 
 

 Allbrukshus (punkt 4, 5 og 6) 
Kjøremønsteret utenfor allbrukshuset, og da spesielt nord for allbrukshuset, er udefinert grunnet en 
stor flate. Dette er forsøkt løst for å ivareta trafikksikkerheten og få definert Forvikveien tydelig, men 
dette ønsker ikke kommunen. Kommunen ønsker tilrettelegging på vestsiden av allbrukshuset som 
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skal erstatte dagens parkeringsplass for barnehage og skole. Kommunen ønsker også at et eventuelt 
framtidig svømmebasseng skal ligge på vestsiden av allbrukshuset. Eksisterende trapp fra gang- og 
sykkelvegen og ned til allbrukshuset ønskes opprettholdt. Utearealet ved hovedinngangen til 
allbrukshuset bør oppgraderes med ny møblering, beplantning m.m. Det bør vurderes mer beplantning 
av busker langs fasaden til allbrukshuset.  
 
 

 Barnehage (punkt 7, 8 og 9) 
Det legges opp til en «kiss and ride» på sørsiden av barnehagen samt en rundkjøring for å kunne snu 
uten å rygge. Rundkjøringen er også planlagt med tanke på mulig framtidig utvidelse til svømmehall. 
Rundkjøringen er dimensjonert for liten lastebil. Kommunen ønsker en utvidelse av barnehagen og 
dette er lagt inn i sentrumsplanen.  
 
 

 Parkeringsplass nord for barnehagen samt privat bolig (punkt 10 og 20) 
Kommunen ønsker å fjerne eksisterende parkeringsplass ved barnehagen og heller etablere 
sykkelparkering her for barnehagen. Det tilrettelegges også for en parkeringsplass for 
funksjonshemmede til barnehagen. I tillegg vil det bli adkomstveg både til privatbolig og hovedinngang 
til skolen slik som tidligere. Vevelstad kommune ønsker at parkeringsplassene for ansatte ved 
barnehagen og skolen (punkt 10) flyttes til nord og vestsiden av allbrukshuset. Gangavstanden for de 
ansatte i barnehagen blir større og det kan medføre at eksisterende parkeringsplass likevel vil bli brukt 
til parkering siden det fremdeles vil være en stor asfaltert flate her. Det bør være god informasjon på 
stedet om at det ikke skal parkeres her. Det er ønskelig å tilrettelegge for sykkelopplæring ved 
opptegning av sykkelløyper på den asfalterte flaten. 
 
 

 Sentralskolen (punkt 9, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18) 
Skolegården i dag, ca. 7800 m2, består av ballbinge, basketbane, klatre- og balanselek, huske, 
fugleredehuske, skaterampe (ødelagt) og et område med sand. Det er i tillegg svært fine og store 
grønne områder til forskjellig type lek, men noe overgrodd. Lekeapparatene og møblement er svært 
nedslitt og må derfor oppgraderes. Skolegården bør derfor planlegges helhetlig på nytt. Ved siden av 
skolebygningen er det en lagerbygning/leskur og denne sammen med trerekken vest for 
lagerbygningen danner et unødvendig skille av skolegården. Det foreslås at leskuret beholdes og at 
det sørveggen åpnes noe opp samt at den vestlige delen av lagerbygningen fjernes. I tillegg kan man 
fjerne grantre, mindre busker og kratt i/under trerekken slik at det blir mer åpent mellom nordlige og 
sørlige del av skolegården. Dermed vil få et bedre sammenhengende skolegårdsareal som fremdeles 
vil ha gode «rominndelinger». I tillegg til lek bør det tilrettelegges for rekreasjon, f.eks. med en 
grillplass med gapahuk etc. 
 
Både skolebarn og barnehagebarn skal ha trygg ferdsel til lek, og spesielt barnehagebarn kan ikke 
slippes uten tilsyn til et lekeareal som ikke er inngjerdet. Det er svært viktig at barna er skjermet mot 
trafikk fra hovedvegen, Fv17.  
 
Det legges opp til at skolen skal bruke «kiss and ride» på sørsiden av barnehagen for 
foreldre/foresatte som leverer/henter elever. 
 
Det er lagt opp til vareleveranse etc. til hovedinngangspartiet til skolen, «rundkjøringen» er 
dimensjonert for liten lastebil. 
 
Det er ønskelig fra kommunen ved behov å ha mulighet for gjennomkjøring gjennom skolegården mot 
Coop for servicetrafikk, det bør da settes opp en bom eller lignende slik at gjennomgangs trafikk 
unngås. 
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Det tilrettelegges for overbygd sykkelparkering utenfor hovedinngangen til sentralskolen i grensen mot 
den private naboeiendommen. 
 
Parkeringsplasser til ansatte og besøkende til skolen foreslås anlagt nord for skolen ved brannstasjon 
og SHMIL-anlegget. Her må det også legges opp til en parkeringsplass for funksjonshemmede.  
 
 

 Aktivitetspark (punkt 19) 
Kommunen ønsker at eksisterende park skal oppgraderes og bli en aktivitetspark.  
Vevelstad kommune har en eksisterende park, men denne består i hovedsak av en gresslette. 
Kommunen har behov for en park/torg med en blanding av grønne og harde flater som benyttes til 
flerbruk og i mye større grad tiltrekke seg denne bruken.  
 
En aktivitetspark er per definisjon et nærmiljøanlegg som skal tilpasses større barn, men som også 
bør ha et tilbud til mindre barn. Anlegget kan selvsagt også tilrettelegges for voksne. Arealet bør etter 
nasjonale standarder for nærmiljøanlegg være minst 6000 m2 for å ha nok areal for å kunne tilby 
aktiviteter i forhold til alder og interesser. Kommunens tilgjengelige parkareal er i dag på ca. 2700 m2 
og vil derfor ikke kunne bli en fullverdig aktivitetspark. Men dersom en tar utgangspunkt i at 
skolegården dekker det meste av aktiviteter for barn og ballek kan man kan man heller ha fokus på 
hovedsakelig aktivitet for tenåringer og voksne i aktivitetsparken. Det kan også være hensiktsmessig å 
legge opp til aktiviteter i aktivitetsparken som ikke er typiske eller som man finner tilsvarende av i 
skolegården. Det anbefales at skolegård og aktivitetspark planlegges under ett av fagkyndige for å få 
en helhetlig og funksjonell bruk av disse viktige uteområdene.  
 
Både barn og barnehagebarn skal ha trygg ferdsel til lek, og spesielt barnehagebarn kan ikke slippes 
uten tilsyn til et lekeareal som ikke er inngjerdet. Det finnes visstnok ikke noen spesifikke krav til 
inngjerding av skolegårder, men ifølge TEK17 som er teknisk forskrift til Plan- og bygningsloven, 
kapittel for 8 Opparbeidet uteareal, § 8.3 Uteoppholdsareal, skal uteoppholdsarealer plasseres og 
utformes slik at oppnås god kvalitet med hensyn til sol- og lysforhold, støy og annen miljøbelastning 
samt at personer ikke utsettes for farer. Det står videre at faremomenter som trafikk, sammenstøt og 
fall må vurderes med hensyn til sikringstiltak.  
 
Aktivitetsparken detaljeres på et senere tidspunkt og utformingen av parken på levert planmateriale er 
kun en illustrasjon. 
 
 

 Privat bolig (punkt 20) 
Det er kun én privat bolig innenfor sentrumsplanen til Vevelstad. Boligen er omkranset av utearealene 
for barnehage og skolegård. Innkjørsel må ta hensyn til trafikk til og fra skole/barnehage, slik at det 
ikke blir interessekonflikter eller trafikkfarlige situasjoner. 
 
 

 Område ved brannstasjon/SHMIL (punkt 21, 22) 
Brannstasjonen ønskes utvidet, men omfanget er ikke avklart. Det er imidlertid avsatt plass til 
utvidelse av brannstasjonen inkludert parkeringsplasser for denne.  
 
SHMILs renovasjon- og gjenvinningsanlegg ved siden av brannstasjonen skal flyttes ut av sentrum. 
  
Eiendomsgrense og avkjørselen mellom kommunen sin eiendom ved brannstasjonen og Coop sin 
eiendom er sammenfallende. Her bør det avklares nærmere og gjøres en avtale med Coop og 
kommunen om videre disponering. 
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 Coop (punkt 23) 
Eiendommen til Coop Sør-Helgeland er privateid og ettersom kommunen har flere ønsker om 
endringer på eiendommen, blir dette en videre dialog mellom kommune og grunneier/Coop. Vevelstad 
kommune ønsker å kunne plassere infoskilt/bilder av natur og severdigheter i Vevelstad kommune på 
området mellom Coop og Fv17, slik at infotavlene kan være godt synlige fra fylkesvegen og kan tas i 
nærmere øyesyn fra parkeringsplassen utenfor Coop. Da Coop er den eneste dagligvarebutikken i 
sentrum av Vevelstad er dette et sted hvor turister stopper og dermed kan oppdage informasjon om 
kommunen. Kommunen ønsker også dialog med Coop om det er mulig å opprette ladestasjon for el-
biler hos Coop. Kommunen ser på det som positivt at dagligvarebutikk og park/aktivitetspark kan ligge 
nær hverandre og ha en synergieffekt for trivsel og aktivitet. 
 
Brev med kommentarer fra Coop Sør-Helgeland angående sentrumsplan 2009, ligger som vedlegg til 
planbeskrivelsen. 

• Inn- og utkjørsel sørøst på eiendommen til Coop er tegnet inn med en bredde på 6,0 m og en 
radius på 9,0 m etter anbefalingene til Statens vegvesen. Trafikkøya inklusiv gang- og 
sykkelveg mellom Fv17 og Coop er 5,0 m bred og har en radius på 2,5 m. Det er tatt høyde 
for svingradius til stor lastebil. 

• Forslag til sentrumsplan for Vevelstad fra 2009 viser en inntegnet gangveg langs Coop-bygget 
mot øst, denne er fjernet i fra dagens forslag. 

• Busstoppet på vestsiden av bygget fra eldre sentrumsplan, 2009, er fjernet. 
• Kommunen ønsker gang- og sykkelveg på begge sider av Fv17. Den største delen av gang- 

og sykkelvegen mot Coop legges på Statens vegvesen sin eiendom. Arealavståelsen fra 
Coop Sør-Helgeland til kommunen for gang- og sykkelvegen vil ikke gi arealproblemer i 
forhold til parkering for Coop.  

 

 Vevelstad gjestegård (punkt 24) 
Vevelstad Gjestegård tilbyr overnatting med frokost i historiske omgivelser like ved Forvik rett nord for 
Brønnøysund. Gjestegården byr på hjemmelaget lokal tradisjonsmat i sin gårdskafe. Gårdsbutikk på 
stabburet. Gjestegården har ønske om å etablere en kafé i den eldre driftsbygningen som står ved 
Fv17. 
 

 Hagemark, bjørkehage (punkt 25) 
Hagemark/beite har fine estetiske kvaliteter i landskapet og området har flott utsikt mot 
Vevelstadsundet og Hamnøya. For å bevare hagemarka for framtida må det være kontinuerlig beiting 
slik at den ikke gror igjen. Det er fint om kommunen kan få til en avtale med grunneier om bruk av 
området for allmennheten som turområde/utsiktspunkt, da selvsagt med beitedyr tilstede. Det kan med 
fordel brukes gjerdeklyver slik at grinder ikke står åpne. Gjør oppmerksom på at sau/geit kan lære seg 
å klatre over gjerdeklyvere. 
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4. Tematisk kartlegging 
 

4.1 Miljø 
 

 Kulturmiljø og kulturminner 
 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljøer i databasen Askeladden, kulturminnesøk eller 
miljøstatus for planområdet. Skulle det dukke opp noen ukjente kulturminner under bygging vil 
arbeidet bli stanset opp og de rette myndigheter varslet. I nærheten av planområdet ligger det to 
kulturminner, en vernet gravhaug og en ikke vernet gravhaug. Det er vurdert at sentrumsplanen ikke 
vil ha innvirkning på kulturminnene. 
 

 
Figur 5. Skjermdump fra Askeladden som viser kulturminnene for nærområdet til planområdet. 
 
 
Når det gjelder kulturmiljø for planområdet er driftsbygningen på gbnr 12/1 registrert i SEFRAK-
registeret med rød trekant og nummer 1816-0103-026. For nærmiljøet til sentrumsplanen er hele tunet 
på gbnr 12/148 også registrert i SEFRAK-registeret med gule trekanter. Bygningene på 12/148 brukes 
i dag til Vevelstad gjestgiveri og eierne ønsker å ta i bruk driftsbygningen i forbindelse med driften av 
gjestgiveriet. 
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Figur 6. Skjermdump fra Askeladden som viser SEFRAK-registreringene for planområdet og 
nærområdet samt kulturminnene for nærområdet til planområdet. 
 
 

 Landskap 
Planområdet grenser mot Rv17 i vest, havet, bolig og næring i vest, i sør mot beitemark og 
boligbebyggelse og i nord mot beitemark, boliger og næring, jfr. figur 8 nedenfor. Hovedsakelig er 
landskapet for sentrumsplanen bebygd med offentlige bygninger, næringsbygg og en eldre enebolig. 
Området har flere arealer avsatt til lek og lekeapparater i forbindelse med skole og barnehage. Det er 
også bygd en ballbinge og basketbane på området. Et større grøntareal mellom skolebygget og Fv 17 
ligger som en åpen plen, tilsynelatende ubrukt. Planområdet har forholdsvis små variasjoner i 
topografien, bortsett fra skråningen ned mot fjorden. Planområdet ligger på ca. kote 0 til kote 10. 
Landskapet i planområdet har ikke noe særpreg i forhold til resten av omgivelsene.  
Sentrumsplanen legger til rette for endringer i landskapet, men dagens landskap vil ikke bli 
nevneverdig endret i forhold til dagens bruk av landskapet.  
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Figur 7. Skjermdump fra Skog og landskap som viser arealbruken av området. Den største delen av 
planområdet er bebygd.  
 

 
Foto 1. Bilde fra kulturmarka med hagemark av bjørk. 
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Foto 2. Rådhuset 
 
 

 
Foto 3. Dagens situasjon av prosjektområdet. Til venstre i bildet ses kulturmarka med hagemark. Helt 
til høyre i bildet ses litt av kommunehuset, barnehagen er til høyre i bakgrunnen av bildet og balløkka 
er til venstre. Bildet er tatt mot nordøst. 
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Foto 4. Ballbingen er svært velbrukt og bærer preg av forfall. 
 
 

 
Foto 5. Dagens situasjon av barnehagen og lekeområdet. 
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Foto 6. Dagens situasjon av barnehagen og parkeringsplassen i forkant. 
 
 

 
Foto 7. Dagens situasjon av framsiden til skolen og parken. 
 
 

 
Foto 8. Dagens situasjon av skolegården med basketbane og noen lekeapparater. 
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Foto 9. Dagens situasjon av skolegården. 
 
 

 
Foto 10. Dagens situasjon av skolegården/lekeplassen til skolen og barnehagen. 
 
 

 
Foto 11. Dagens situasjon av eldre driftsbygning og Coop-bygget. 
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Foto 12. Grusplassen bak butikken og oppstillingsplassen til Shmil og Brannstasjonen i bakgrunnen. 
 
 

 
Foto 13. Nederste del av grusplassen som leies ut til lagringsplass. Brannstasjonen ligger til venstre i 
bakgrunnen av bildet. 
 
 

 Grunnforhold 
Sentrumsplanområdet ligger på forekomst av glimmerskifer. Det er ikke registrert andre ressurser som 
er drivverdige. Planområdet er uansett nedbygd og innehar ikke andre ressurser enn det tilgrensende 
områder har. 
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Figur 8. Figur fra databasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU)som viser forekomst av 
bergarter for planområdet. 
 
Når det gjelder forekomst av radon er det i databasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
opplyst om at prosjektområdet har moderat til lav forekomst av radon. Det vil uansett under framtidig 
planlegging og bygging bli gjennomført radonforebyggende tiltak i henhold til TEK17. 
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Figur 9. Figur fra databasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU)som viser aktsomhetsgraden til 
radon for planområdet. 
 
 

 Naturverdi og biologisk mangfold  
Planområdet hovedsakelig av opparbeidet arealer samt et skogkledd naturområde som er beitemark. 
Beitemarka med hovedsakelig oppstammede bjørketrær er å regne som hagemark og burde vært 
registrert som dette. Hagemark kan inneholde sjeldne arter. Det er ikke registrert verneverdige arter 
innenfor planområdet, jfr. Miljødirektoratet sin kartdatabase; naturbase.no. Planområdet har således 
ingen registrerte spesielle kvaliteter i forhold til naturverdi og biologisk mangfold. 
 
I nærområdet til planområdet er det registrert rikt strandberg og hagemark, jfr. figur 10. 
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Figur 10. Figur fra databasen naturbase.no som viser registrerte naturtyper for planområdet. 
 
 

 Forurensing 
Deler av planområdet er brukt til næringsaktivitet; brannstasjon og renovasjonsplass av Shmil. Det 
foreligger ingen informasjon om forurensning i grunnen av dette området eller andre deler av 
planområdet. Eventuelle byggverk og uteoppholdsareal til lek og rekreasjon vil bli planlagt og utført 
etter TEK17. Planlagte tiltak vil måtte ha godkjente løsninger for avløp og renovasjon og det vil ikke 
foregå noen aktivitet på området som innebærer større fare for forurensning. 

 
4.2 Naturressurser 
 

 Landbruk, skogbruk 
Store deler av området til sentrumsplanen er i dag allerede utbygd, men ca. 8,5 daa er definert som 
innmarksbeite og skog med lav bonitet. Deler av beitemarka vil kunne defineres som hagemark og da 
en spesifisert som bjørkehage. Hagemark omfatter de fleste typer tresatt kulturmark og er beitemark 
med naturlig gressbakke og glissen, gjerne oppstammet, trebestand, ofte med spredte kjerr av tornete 
busker og einer. Hagemarkene er sjeldne og gamle former for kulturmark som i det moderne jordbruk 
er erstattet med mer produktive kulturbeiter. For å bevare hagemarka for framtida må det være 
kontinuerlig beiting slik at den ikke gror igjen. 
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Figur 11. Figur fra databasen gardskart.skogoglandskap.no som viser markslagene for planområdet. 
 
 

 Naturressurser 
Det er ikke registrert drivverdige naturressurser innenfor planområdet til sentrumsplanen. Den største 
delen av planområdet er nedbygd og således anses ikke temaet som relevant. 

 
4.3 Samfunn 

 

 Rekreasjon og friluftsliv 
Tettsteders nærturområder blir sammen med den uberørte natur tatt mer og mer i bruk. For mange er 
kontakten med naturen en del av deres trivsel og helse. Mulighetene for tilgjengelige naturområder og 
ren natur må brukes for å opprettholde bosettingen og rekruttere nye innbyggere. Dette gjelder blant i 
forhold til hvilken arealforvaltning man skal ha for å sikre folkehelsehensyn i planleggingen, blant 
annet med tanke på tilgang til nærturområder og friluftsliv generelt. 
 
For selve sentrumsplanen er de kartlagte rekreasjonsområdene skolegården, lekeområdene i 
barnehagen og nærliggende aktivitetsområder slik som ballbingen. I tillegg til de kartlagte områdene 
legges det til rette i sentrumsplanen for en park i tilknytning til skolegården samt forslag til stier i 
beitelandskapet. 
 
Det er flere turområder og stier i nærhet av sentrum på Vevelstad som innbyr til rekreasjon, blant 
annet Åsmyra til gapahuken og Åsmyra stadion til Grønlihumpen.  
 
 

http://www.landark.no/


LandArk as  Fagervik: 92 62 25 56 
Leirfjordveien 160, 8890 Leirfjord  Karlsø: 99 03 80 25 
org.nr. 995672588 mva  e-post: landark@landark.no 
konto: 96151205582  www.landark.no 
 
 

  Side 24 av 26 
 

 
Figur 12, Utsnitt fra naturbase.no som viser rekreasjonsområder innenfor sentrumsplanen. 
 

 
Figur 13, Utsnitt fra Turkart Helgeland som viser rekreasjonsområder for nærområdene til 
sentrumsplanen. 
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 Bebyggelse 
Planområdet består av kun ett bolighus. Resterende bygninger er i bruk til næring, Coop og eldre 
driftsbygning på gårdsbruk, eller kommunale bygg slik som rådhus, skole, barnehage og brannstasjon. 
Planområdet er ikke tiltenkt ny boligbebyggelse, men det kan bli aktuelt med påbygg til allerede 
eksisterende bygg.  
 
 

 Næringsliv, sysselsetting, lokale virkninger 
Sentrumsplanen for Vevelstad har som mål å gjøre sentrum av Vevelstad til ett attraktivt sted ikke 
bare for innbyggerne, men også til et stoppested for turister og besøkende. Politikerne i Vevelstad 
kommune har et ønske om å gjøre deler av nærområdene til sentrumsplanen attraktive for næringsliv 
innenfor forskjellige aktiviteter. Økt sysselsetting i næringslivet vil kunne føre til økt bosetting og et 
velfungerende sentrum vil da være attraktivt i valget av bostedskommune.  
 
Reiselivsnæringen står i dag ved et paradigmeskift. Næringen er i ferd med å omstilles fra å være en 
leverandør av transport og overnatting, til å bli en næring som leverer helhetlige opplevelser ut fra 
kundenes ønsker og behov. Etableringen av Vevelstad Gjestegård vil tiltrekke seg tilreisende, og det 
muliggjør at større grupper kan oppholde seg sentralt i sentrum av Vevelstad. Dette gir økt grunnlag 
for næring, og det gir behov for en tilrettelegging av infrastruktur for sentrum av Vevelstad.  
 
 

 Infrastruktur/Kommunikasjon/Transport/Trafikksikkerhet/Trafikkløsninger  
Sentrum av Vevelstad ligger langs ved Fv17. Trafikkbildet i sentrum på østsiden av Fv17 er internt til 
dels uoversiktlig og kan gi problemer for myke trafikanter. Dette gjelder blant annet utflytende flater for 
kjøretøy og parkeringsplasser. Tydeliggjøring ved hjelp av trafikkøyer, kantstein og plantefelt vil kunne 
gjøre trafikkbildet mer forståelig for både myke trafikanter og kjørende. Hovedinngangen ved 
sentralskolen har et svært utydelig kjøremønster og det vil være en stor fordel å forbedre denne for 
trafikksikkerheten til elevene. Kjøring for levering og henting i barnehagen har til nå foregått utenfor 
eksisterende inngang hvor det er uoversiktlig parkering i tillegg til at man her må rygge for å kjøre ut 
igjen. Dette vil med enkle grep kunne forbedres. 
 
 

 Lokal overvannsdisponering 
Det er en forutsetning at det ikke skal skje økt avrenning fra området ved eventuell ny utbygging 
sammenlignet med i dag. Terrenget for planområdet for sentrum av Vevelstad varierer fra tilnærmet 
flatt til mer kupert. Fordrøyning kan foregå ved hjelp av vegetasjonsfelt.  
 
 

 Gang- og sykkelvegnett 
Det er etablert gang- og sykkelveg/fortau langs med Fv 17 innenfor selve planområdet. Fv 17 er til 
tider sterkt trafikkert når bilistene skal rekke neste ferje og slik sett er ikke de myke trafikantene 
ivaretatt. I utarbeidelse av ny sentrumsplan er det ønskelig å se på en bedre og endret løsning for de 
myke trafikantene. 
 
 

 Barn og unge 
Det er ønskelig fra kommunen sin side å tilrettelegge for barn og unge med gode lekearealer samt 
arealer for ballspill og rekreasjon. Det er blant annet ønskelig å ta i bruk området framfor skolen til lek 
og opphold. Planområdet ligger også i nærhet til rekreasjonsområder som kulturmark med skog og 
turområder, noe som ses på som et attraktivt lekeområde for barn.  
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 Tilgjengelighet/Universell utforming 
Universell utforming med hensyn til adkomst og byggeløsninger skal tilstrebes i hele planområdet. 
Store deler av planområdet er forholdsvis flatt og kan enkelt gjøres universalt tilgjengelig for alle 
brukere. 
 
 

 Bosetting og by- og tettsted 
Gjennomføring av de foreslåtte tiltakene i sentrumsplanen vil ha positiv betydning for Vevelstad 
kommune som følge av mulig økt trivsel og tilrettelegging for mulig økt sysselsetning. 
 
 

 Energibruk; klima, energi og vann  
Dersom sentrumsplanen realiseres vil det føre til økt aktivitet noe som vil føre til en liten økning i bruk 
av strøm og vann samt en liten økning av spillvann på det kommunale ledningsnettet. Tiltakene bør 
tilstrebe gode byggetekniske løsninger med et energieffektivt design og med klimanøytrale 
byggematerialer. 
 
 

 Helse 
Tiltaket er vurdert til å stor effekt innenfor overnevnte tema. Sentrumsplanen for Vevelstad legger til 
rette for en attraktiv sentrumsutvikling der det opparbeides gode uteområder for rekreasjon og lek i 
tillegg til at de myke trafikantene ivaretas, dette kan bidra til økt helsegevinst i kommunen. 
 
 
 
 

5. Vedlegg 
 

• Oversiktsplan, tegning L-1708-900, rev. C, datert 02.07.18 
• Sentrumsplan, sør, tegning L-1708-901, rev. C, datert 02.07.18 
• Sentrumsplan, nord, tegning L-1708-902, rev. C, datert 02.07.18 
• 2018_01_29, Referat fra møte om sentrumsplanen med Coop Sør-Helgeland SA 
• 2017_12_08, saksnr 12122017/KK, Sammenstilling av drøftinger/innspill til utkast for 

Sentrumsplan fra møte i Komité for oppvekst og kultur. 
• 2017_01_23 Uttalelse til sentrumsplan for Vevelstad fra Coop Sør-Helgeland SA 
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