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Vevelstad kommune 
Plan- og ressursetaten 

Forvikveien 118 

8976 VEVELSTAD 
 

 

Til uttalelse – 1. utkast til Sentrumsplan for Vevelstad kommune 
 

Planlegging av en forskjønnelse av sentrumsområdet i Vevelstad kommune har pågått en del år. 

Forslag til Sentrumsplan har i flere omganger blitt bearbeidet politisk og endret i tråd med nye 

innspill og i forhold til lokal samfunnsutvikling og behov. Flere private og offentlige aktører har 

blitt hørt om utformingen av sentrumsområdet for å oppfylle dagens og fremtidens krav. 

  

Sentrumsplan er en del av et overordnet prosjekt om stedsutvikling av Vevelstad sentrum, der 

andre delområder, i uprioritert rekkefølge, er f.eks:  

 

 Utvidelse av bygningen for Storbjørka barnehage og endret adkomst til den  

 Utvidelse av brannstasjon/teknisk i hht. gjeldende krav og behov  

 Flytting av SHMIL – gjenvinningsstasjon til et annet egnet sted.  

 Utforming av uteområder inntil Sentralskolen  

 Etablering av aktivitetspark, scene og offentlig samlingssted i sentrum  

 Utforming av nødvendige P-plasser bl.a. utenfor og bak Allbrukshuset.  

 Utforming av busslomme og venterom inntil Fv 17.  

 Støttemurer, grøntanlegg og beplantning 

 Utforming av nødvendige veier og stier for adkomst og ferdsel  

 Oppdatering av Ballbingen, tiltenkte lekeområder, akebakke mv.  

 Påkrevd universell utforming og tilgjengelighet til offentlige bygg   

 Tiltenkt ny svømmebasseng inntil Allbrukshuset eller oppdatert basseng i Sentralskolen  

 Utforming av områder ved og rundt Coop  

 Utforming av områder for annen næringsvirksomhet  

 Lyssetting av Sentrumsplan-området  

 Utforming av fylkesvei 17 med fartsreduserende tiltak, gangfelt og påkrevde lys.  

 Plassering av sitteplasser, benker, sykkelskur  

 Plassering av en musikkbinge  

 Nødvendig tilhørende infrastruktur i bakken med sluker, kummer, rør, ledninger mv.  

 

De fleste delområder vises i 1. utkast til Sentrumsplan. Alle delområder må planlegges og ses i 

forhold til hverandre, der økt trafikksikkerhet, trivsel og ferdsel i og gjennom sentrumsområdet 

står sentralt. Kommunens Trafikksikkerhetsplan er i fokus for tiltenkte trafikksikkerhetstiltak.  

 

Sentrumsplan er ikke en juridisk bindende plan, men en plan som utarbeides som føring til 

fremtidens sentrumsområde og som grunnlag for utforming og utvikling av området.   

 

Siste versjon av både Sentrumsplan og tilhørende planbeskrivelse av den 22.10.2018 er 

tilgjengelige under Planer og høringer på kommunens hjemmeside 

www.vevelstad.kommune.no, og Planer på høring. Etter henvendelse kan plandokument også 

fås hos kommunen. 

  

 

http://www.vevelstad.kommune.no/
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Kommunen ber at berørte grunneiere, naboer, gjenboere og andre parter om å komme med 

skriftlige innspill til planen, slik at vi får et sentrumsområde til glede for innbyggerne og 

besøkende.  

 

Frist for skriftlige svar er satt til den 15. desember 2018.  

 

Innspill og merknader leveres til Vevelstad kommune, Rådhuset, Forvikveien 118, 8976 

VEVELSTAD. Svar merkes med «Sentrumsplan». Det går også an å eposte til 

post@vevelstad.kommune.no.  

Innspill og merknader blir ikke besvart, men de blir arkivet for senere behandling. Ved 

spørsmål gjerne kontakt kommunen.  

 

Med vennlig hilsen 

 

 

Kaj Kylén 

Saksbehandler 
25.10.2018 
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