
Postadresse: Telefon:  75 03 80 00 Bankkonto: 4532 08 00823 
Rådhuset, Forvikveien 118 Telefaks:  75 03 80 01   

8976 VEVELSTAD  E.mail:        post@vevelstad.kommune.no Org.nr:  940 651 034 

 

 

 

 

Vevelstad kommune 
Rådhuset 

Forvikveien 118 

8976 VEVELSTAD 

 

Til uttalelse - 1. utkast av detaljregulering Skreddervika-Svalvika i 

Vevelstad kommune (1816) 
 

I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges 1. utkast til detaljregulering for 275 

meter gang- og sykkelvei Skreddervika-Svalvika inkl. dokumentasjon på 1. gangs høring. 

 

Saksopplysninger 

 

Bakgrunn 

Gang- og sykkelvei (GS) fra Skreddervika og videre sørover er en oppfølging av Vevelstad 

kommunes trafikksikkerhetsarbeid med formål å skape en trygg ferdsel langs Fv. 17 for myke 

trafikanter ved syklister, skolebarn og eldre, som nå ferdes blant trafikken på Fv. 17. Delen 

av gang- og sykkelveien langs Fv 17 fra fergeleie på Forvik og videre gjennom sentrum til 

Skreddervika ble ferdig våren 2015. 

 

Trafikksikkerheten videre, altså sørover fra kommunesentrum langs Fv. 17, ble diskutert i 

møte i kommunestyret av den 17.12.2014. I samme møte ble utbygging av en gang- og 

sykkelvei fra Skreddervika til Høyholm nevnt og vedtatt i Trafikksikkerhetsplan 2015-2019. 

Kommunen begynte i 2015 en dialog med Statens vegvesen og grunneierne i deltraseen fra 

Skreddervika til Brøløselva.  

Planlegger LandArk As ble etterhvert engasjert i det påkrevde reguleringsplanarbeidet som 

begynte etter oppstart i 2016. Oppstartmelding ble kunngjort og sendt til berørte parter. 

Statens vegvesen (vår ref: 15/201282-11), Nordland fylkeskommune (vår ref: 16/105170), 

Fylkesmannen i Nordland (vår ref: 2016/7926) og Helgeland kraft (ref. v/Knutsen) kom med 

innspill. Underveis har noen av grunneierne kommet med forslag. Det første planutkastet for 

hele strekningen på ca 1,6 km fra Skreddervika til Brøløselva ble etter møte i kommunestyret 

av den 13.02.2019 revidert til å gjelde kun en kortere strekning på 275 m med revidert 

vedlagt 1. planutkast som resultat.  

 

Nærføring grunnet jordvern  

Kommunen vil med hensyn på jordvern av inntilliggende dyrka mark og beite ha gang- og 

sykkelveitraseen i nærføring med Fv17 som planutkastet til detaljregulering viser. En trasé 

med en bred midtrabatt, slik som Statens vegvesen har gitt en føring om til mesteparten av 

den opprinnelige lange traseen, er ikke ønskelig. Nærføring, med autovern som skille mellom 

Fv17 og gang- og sykkelvei, er det som kommunestyret har vedtatt for strekningen. Detaljer 

av planlagt nærføring på hele strekningen av 275 m krever fortsatt samtaler med de berørte 

grunneierne og med Statens vegvesen (SVV), som godkjennende veimyndighet. 

 

Vedlagt 1. utkast for detaljregulering, planbeskrivelse, reguleringsbestemmelser og ROS-

analyse gir grunnlag for en høringsuttalelse angående tiltenkt reguleringsplanarbeid. 



 

 

 

 

Ved spørsmål ta gjerne kontakt med undertegnede. 

 

Svarfrist: 16.09.2019  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

Kaj Kylén 

Saksbehandler 

24.07.2019 


