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HØ15 gang/sykkelvei mellom

Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag HØ15 gang/sykkelvei mellom
Søndre og Hadsel med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12
2. Eiendomserverv gjennomføres når gang- og sykkelveien er fullfinansiert, og før den
påstartes
3. Kommunestyret ber kommunedirektøren om å foreslå prosjekteringsmidler til gang- og
sykkelveien i budsjettet for 2021
4. Kommunedirektøren gis fullmakt å oppdatere planbeskrivelsen i tråd med kommunestyrets
vedtak
5. Kommunestyret konstaterer at Nordland fylkeskommune vil ha kulturminne med lokalitetsID: 265557 inn i reguleringsplanen selv om den er utenfor plan, og selv om den kan fjernes.
Kommunestyret er uenig i fylkeskommunens konklusjon, med den følgen at kulturminnet
ikke tas med.
Vedlegg :
Vedlegg 1 - planbeskrivelse
Vedlegg 2 – reguleringsbestemmelser (revidert etter høring)
Vedlegg 3 – reguleringskart (revidert etter høring)
Vedlegg 4 - tverrprofiler
Vedlegg 5 - tverrprofiler 2
Vedlegg 6 - kulturminneanalyse
Vedlegg 7 - behov for eiendomserverv
Referanser i saken
- Kommuneplanens arealdel 2014-2026, jf. planbestemmelsenes kap. 4.9 jf. formålsområde
GS4 gang/sykkelvei Stokmarknes - Hadsel kirke som også vist i plankartet.
- Kommunedelplan for trafikksikkerhet 2016-2026, jf. kap. 8.1 Hovedmål (sitat): «All ferdsel i
Hadsel skal skje på en trafikksikker og miljøvennlig måte». Jf. delmål 1 «Sikre skoleveier»,
delmål 3 «Sikre boligområder og nærmiljø» og delmål 5 «Flere gående og syklende».
Videre vises det til prioriteringslisten i kap. 10.2 Fysiske tiltak - kommunen/
fylkeskommunen/staten jf. tabell 5 nr. 4 Gang/sykkelvei Søndre/Hadsel kirke
- Formannskapets vedtak 6/2-2020 i sak 4/20 (sitat): «Formannskapet gir sin tilslutning til
vedlagte forslag til detaljreguleringsplan HØ15 gang & sykkelvei mellom Søndre og Hadsel
og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Hjemmel for vedtaket er planog bygningsloven §12-10 første ledd».
Bakgrunn
Dette er en sak som har pågått lenge: Den dukket opp i kommuneplanens arealdel allerede i 2007.
Selve reguleringssaka ble varslet/startet opp 23/3-2015, dvs. for nesten 5 år siden noe som er
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uforholdsvis mye for en reguleringssak. Planen er imidlertid nå klar for behandling da resultatene
fra fylkeskommunens kulturminneanalyser stod ferdig rett før jul 2019. Vi fikk ikke lov å egengodkjenne planen før denne analysen stod ferdig. Plan- og bygningsloven sier at et planforslag bør
være ferdigbehandlet innen 12 uker, men at dette kan forlenges med 6 uker ved store og
kompliserte saker. Planforslaget ble offentliggjort 3/4-2017, og det er fra denne datoen 12 ukers
fristen regnes fra. Vi er for lengst over fristen noe som medførte at saken måtte legges ut for
offentlig ettersyn på ny. Ny høringsperiode var 14/2-2020 til 1/4-2020 og det innkom 7 innspill som
alle er behandlet i kapittelet «Kommunedirektørens vurdering».
Saksfremstilling
Kartutsnitt:

Gang og sykkelveiens lengde:
3 652 meter
Berørte eiendommer:
62/1, 62/7, 62/1/2, 62/27, 62/28, 62/29, 62/30, 62/31, 62/32, 62/33, 62/34, 62/35, 62/38, 62/40,
62/46, 62/50, 62/51, 62/61, 62/65, 62/69, 62/75, 62/78, 62/83, 62/121, 62/125, og 112/1. Jf.
vedlegg 7.
Areal som må erverves:
12053,866 kvm. tilsvarende ca. 12 daa.
Rådmannens vurdering
Manglende prioritering i Regional transportplan:
Hadsel kommune har 2 tiltak inne i regional transportplan: Gang/sykkelvei til Rishaugen og
oppgradering av Fv892 fra Fv82 ned til flyplassen. Gang/sykkelvei Stokmarknes-Melbu er således
ikke med og det er ikke innkommet signaler om tiltaket blir med eller ikke i den regionale planen.
Kulturminneanalyse:
Jf. vedlegg 6. Nordland fylkeskommune har gitt tillatelse til å fjerne en kokegrop ved Hadsel kirke
på GBnr. 62/1.
Forholdene rundt den delvis klargjorte traséen:
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Hadsel kommune har allerede foretatt til en viss grad terrengtilpasninger på strekningen i
forbindelse med etablering av ny hovedvannledning på 90-tallet. Strekningen er grovplanert slik at her
er mulig å arbeide videre med en gang/sykkelvei. Før strekningen ble opparbeidet gikk det brev ut til
berørte grunneiere hvor de ble bedt om gratis grunnavståelse til prosjektet. De ble bedt om å skrive
under en grunneiererklæring. Det er viktig å få med seg hva kommunen da hadde til hensikt i
avtaleteksten. Her står i pkt. 1 at (sitat): «I forbindelse med anlegg av ny hovedvannledning mellom
Stokmarknes vannverk og Melbu vannverk, på strekningen Ekren-Stokmarknes, gir undertegnede
grunneier(e) av nedenfor nevnte eiendom(mer) herved Hadsel kommune vederlagsfritt de
nødvendige rettigheter over min/vår eiendom til å legge og ha liggende vannledning, kummer,
spyleledninger etc., og rett til å bruke atkomstveger og de nødvendige bruksarealer i anleggstiden,
samt rett til reparasjon/utskifting av ledninger, kummer etc. når dette måtte bli nødvendig».
Det står ingenting om fremtidig gang/sykkelvei, noe som burde vært avtalefestet da dette også er
et tiltak. Videre står det i pkt. 2 at (sitat): «Det er et vilkår for samtykke at anleggsvirksomheten ikke
påfører skade på eiendom. Areal som er påført skade skal, i den grad det er praktisk mulig settes i
like god stand som før arbeidet tok til». Punktet viser at terrenget skulle tilbakeføres – noe som
ikke ble gjort. Det ble i stedet grovplanert. Det kan derfor ikke med tilstrekkelig sikkerhet hevdes at
ervervsarealene uten videre er gratis for videre utnyttelse til gang/sykkelvei. Således ser det ut til
at arealene må erverves, og de som har varslet krav er Opplysningsvesenets fond og Inger-Lise
Magnussen. Dette er en rett de har etter plan- og bygningsloven § 15-3, første ledd og kravet må
behandles når reguleringsplanen er vedtatt. Man kan selvsagt likevel forsøke å tilskrive
grunneierne med anmodning om gratis grunnavståelse til gang/sykkelvei. Imidlertid er
Opplysningsvesenets fond konsekvente her, og de vil antakeligvis ikke fravike sin eiendomspraksis
uten særskilte grunner. Avslutningsvis er her i økonomiplanen ikke avsatt egne investeringsmidler
til dette prosjektet – og vi har pr. dags dato ikke midler til å gå videre. Kommunedirektøren kan ikke
uten videre benytte avsatte midler til andre formål uten politisk godkjenning.
Behandling av innkomne innspill
Innkomne innspill skal behandles. Det skal vises i hvilken grad innspillet har blitt vektlagt, jf. planog bygningsloven § 12-12 første avsnitt andre punktum. Utfallet av en behandling kan være at:
- Innspillet tas til orientering
- Innspillet tas til følge
- Innspillet tas ikke til følge ut fra en oppgitt begrunnelse
- Innspillet tas delvis til følge ut fra en oppgitt begrunnelse
Nr.
1

Dato:
14/2

Fra:
Sametinget

Innspill og kommunedirektørens vurdering/ konklusjon
«Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte
tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget er tilfreds med at
hensynet til aktsomhetsplikten etter kulturminneloven er ivaretatt i fellesbestemmelsenes punkt 3.1, og
har ingen øvrige merknader til nevnte reguleringsplanforslag».
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet tas til orientering.
Kommunedirektørens konklusjon:
Innspillet tas til orientering.

2

24/2

Statens vegvesen

«Det vises til 2. gangs høring for reguleringsplan HØ16 og HØ 15. Det gis en samlet tilbakemelding på
begge disse planforslagene. Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal
transportplan (NTP), Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging,
vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi
uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar
innenfor vegtransport. Fylket overtar veieierrollen fra 01.01.20 og vil ev gi en mer detaljert vegfaglig
vurdering av planforslaget. Statens vegvesen har ut fra sitt ansvarsområde ingen flere merknader til
planen».
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet tas til orientering.
Kommunedirektørens konklusjon:
Innspillet tas til orientering.
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23/2

Håkon Hanssen

Dokumentnr.: 16/00009-91

«Her mangler detaljerte opplysninger/tegninger på hvilke konsekvenser dette har for eiendom 62/60. Det
var ett møte/befaring mellom undertegnede, Statens vegvesen og kommunen uten at dette fremkommer
i tilsendte skriv.
1. ønsker tilsendt detaljerte tegninger
2. Hvor mye av eiendommen må berøres
3. Hva blir erstatning for tapt eiendom»
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Kommunedirektørens vurdering:
Henvendelsen ble også sendt plankonsulent som besvarte denne i epost 6/3. Her anføres at
(sitat): «Vi har kun de tegningene som kommunen har fått. Vi har (etter befaring med SVV og
oppmåling) revidert plantegninger og ervervtegning og sendt disse til kommunen. Det er bare å
zoome inn på vedlagte pdf-tegninger. Areal 42m2 er korrekt». I epost fra Hansen 6/3 spør han
plankonsulenten om følgende (sitat): «Betyr det da at dagens støyvegg blir stående slik den er
eller må den flyttes?» Plankonsulenten besvarte denne 6/3 slik (sitat): «Hei, sender deg utsnitt fra
oppmåling i 2017. Med rød linje-dagens gjerde. Regulert er ca.1m mot sør (grønn linje). Jeg mener
å huske at det var en asfaltkant eller lignende». Kommunedirektøren besvarte innspillet pr. epost
9/3-2020 vedr. erstatning og meldte ifra om at dette er noe som blir utmålt etterpå, normalt etter
takst. Således vet vi ikke pris på tomten han må avgi ennå.
Kommunedirektørens konklusjon:
Innspillet tas til orientering. Hansens spørsmål om erstatning tas opp senere i prosessen med
tomteerverv.
4

28/2

Statnett

«Statnett viser til 2. gangs høring avreguleringsplanforslag HØ15 – Ny gang/sykkelvei mellom Søndre og
Hadsel i Hadsel kommune. En viser videre til egen uttalelse i 2017 og registrerer at Statnetts hensyn
fortsatt er ivaretatt i det nye planforslaget som nå er på høring. Statnett har ikke merknader utover
dette».
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet tas til orientering.
Kommunedirektørens konklusjon:
Innspillet tas til orientering.
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Nordland
fylkeskommune

«Automatisk fredete kulturminner :
Vi viser til side 2 i vår uttalelse i saken per 17.12. 2019, og forutsetter at våre merknader derfra tas inn i
plankart og bestemmelser før kommunen egengodkjenner planen:
Lokalitet id 265557 er en kokegrop som har blitt trekulldatert til romertid. Kokegropen ble
snittet og dokumentert etter fylkeskommunes midlertidige myndighet. Lokalitet id 26557 skal
merkes av i plankart som bestemmelsesområde med løpenummer. Dersom kommunen
ønsker hjelp til nedlastning av geometri for lokalitet id 265557, kan fylkeskommunen være
behjelpelig med dette, eller den kan lastes ned fra kulturminnedatabasen Askeladden.
Følgende tekst skal tas inn i reguleringsplanens fellesbestemmelser: «Det berørte
kulturminnet, id 265557, som er markert som bestemmelsesområde (#1/slik som planlegger
finner hensiktsmessig) i plankartet kan fjernes uten ytterligere arkeologisk undersøkelse.»
Lokalitet id 265562 er et kokegropfelt bestående av to påviste kokegroper. Lokaliteten er
trekulldatert til eldre jernalder, og er automatisk fredet. Det er sannsynligvis flere kokegroper
innenfor lokalitetsavgrensingen enn det som fremgår av fylkeskommunes sjakter. Lokaliteten
berøres ikke direkte av planen, men ligger direkte opp mot plangrensen i nordlige del av
gang- og sykkelvegen. Vi forutsetter at id 265562, inkludert dens 5 meter brede sikringssone
merket i gult, sikres under anleggsperioden med midlertidig gjerde. Det må ikke forekomme
markinngrep, tildekking, lagring eller mellomlagring av masser eller utstyr eller kjøring med
tungt maskineri på lokaliteten. Dette må bringes videre til dem som skal gjennomføre arbeidet.
Videre har vi følgende merknad til deres punkt 3.8 Avvik i planbestemmelsene:
Merk at Nordland fylkeskommune kun har avklart det eksisterende planområdet etter
kulturminneloven § 9. Det ligger en rekke kjente, automatisk fredete kulturminner i nærhet til
planområdet. I tillegg er det stort potensial for hittil ukjente, automatisk fredete kulturminner i
nærhet til planområdet. Eventuelle avvik fra, utvidelser eller justeringer av planområdet må
derfor oversendes oss for ny, kulturminnefaglig vurdering.
Ellers merker vi oss at meldeplikten etter kulturminneloven § 8 annet ledd er tatt inn i bestemmelsene.
Dette er vi godt fornøyde med, og har ingen ytterligere merknader. Husk også at vår uttalelse ikke gjelder
samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.
Fylkesveg
Merknad til plankartet:
Tittelfeltet på plankartet må ha samme benevning som planbestemmelsene: Detaljreguleringsplan HØ15
gang og sykkelvei mellom Søndre og Hadsel, slik at bestemmelser og plankartet blir entydig koblet
sammen.
Merknad til reguleringsbestemmelsene:
Omtale av frisikt hensynssone i § 2 og § 4.4 må tas ut og erstattes med egen paragraf under
Hensynssoner med følgende ordlyd: Frisikt H140, områder regulert til frisiktsone tillates det ikke
konstruksjoner, vegetasjon, snø eller lignende høyere enn 0,5 meter over tilliggende veinivå.
Før ny gang- og sykkelveg kan bygges langs fv. 82, skal det inngås en gjennomføringsavtale mellom
utbygger og vegeier. En gjennomføringsavtale skal sikre at detaljerte byggeplaner og utbygging skjer i
henhold til gjeldende vegnormaler, standarder, regler og krav. Avtalen vil også gi oversikt over
kontaktpersoner og hvem som har ansvar for hva i forbindelse med bygging og overtakelse av ferdig
anlegg. Nordland fylkeskommune har mal for slike avtaler.
I § 3.6 Rekkefølgetiltak, Dokumentasjonskrav, må følgende ordlyd inn:
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Det skal inngås en gjennomføringsavtale mellom utbygger og vegeier, før det gis igangsettings-tillatelse
for tiltak som berører fv. 82. Avtalen skal være basert på byggeplaner som skal godkjennes av vegeier.
Følgende setning må tas inn i § 4.3 Avkjørsler: Alle avkjørsler skal utformes slik at vegnormalenes krav
til utforming og siktforhold blir oppfylt.

I bestemmelsene § 4 står det i første avsnitt – se utklipp nedenfor:

Skiltet hastighet er 80 km/t på store deler av fv. 82 forbi planområdet. Det innebærer krav til større
sikkerhetsavstand mellom kjørebanen og lysstolpene, enn det som er foreslått i bestemmelsene.
Plassering av lysmaster i grøfta mellom g/s-vegen og kjørevegen på planstrekningen, er i strid med
kravene i vegnormal N100. Tekst som er markert med gult i utklippet ovenfor må derfor tas ut av
bestemmelsene. Detaljplanlegging/plassering av belysning må gjøres ved utarbeidelse av byggeplaner, i
samråd med vegeier. I § 4.4 Annen veggrunn, må følgende tas ut: I områder annen veggrunn mellom Fv.
82 og sykkelvei, er det tillatt etablert veibelysning.
Kommunedirektørens vurdering:

Vedr. kulturminne med lokalitets-ID 265557 og krav om at denne må inn i planen kan
kommunedirektøren ikke se at lokaliteten er innenfor planavgrensningen. Vi har sjekket
kartgrunnlaget opp mot opplysninger hentet fra kulturminnedatabasen Askeladden. Videre
anføres at dette kulturminnet kan fjernes uten ytterligere arkeologisk undersøkelse.
Kommunedirektøren mener at et kulturminne som er utenfor planområdet og kan fjernes
ikke trenger å være med i planen. Innspillet tas derfor ikke til følge.











Vedr. kulturminne med lokalitets-ID 265562 utenfor planområdet og krav om at denne sikres
med gjerde i anleggsperioden så er dette lagt til i planbestemmelsenes kap. 3.2.
Vedr. eventuelle avvik fra, utvidelser eller justeringer av planområdet og at dette må
oversendes fylkeskommunen for ny, kulturminnefaglig vurdering: Innspillet er ivaretatt som
eget tilført avsnitt i planbestemmelsenes kap. 3.8, jf. vedlegg 2.
Vedr. manglende samsvar mellom tittelfelt i plankart og bestemmelsene: Dette er rettet opp.
Vedr. frisiktsone i planbestemmelsenes § 2 og § 4-4 som må tas ut og erstattes med foreslått
tekst. Tekst er tatt ut og foreslått tekst tatt inn i kap. 5.1, jf. vedlegg 2
Vedr. manglende bestemmelser om gjennomføringsavtale med veieier. Innspillet er ivaretatt
gjennom tilført tilleggstekst i kap. 3.6 Rekkefølgetiltak jf. første avsnitt i
Dokumentasjonskrav. Jf. vedlegg 2.
Vedr. avkjørsler og veinormaler. Dette er inntatt i bestemmelsenes kap. 4.3 siste punktum.
Vedr. lysmaster og tekst som bør fjernes, jf. kap. 4 så er dette nå rettet på.

Kommunedirektørens konklusjon:
Innspillet fra Nordland fylkeskommune tas til følge, foruten krav om å ha med kulturminne med
lokalitets-ID 265557 inn i planen (jf. drøftingen under Kommunedirektørens vurdering).
6

29/3

Ivar Ellingsen

«For å kunne benytte eiendommen ber vi om at det blir inntegnet en avkjørselspil til eiendommens
sørside. Det vises i denne forbindelse at i kommunens arealplan er eiendommen avsatt til boligformål.
Hilsen Ivar Ellingsen m/ brødre (eier av gbnr. 62/46 i Hadsel)».
Kommunedirektørens vurdering:
I kommuneplanens arealdel 2014-2026 har brødrene Ellingsen fått avsatt to arealer til spredt
boligformål benevnt som SB26. Det er satt krav om detaljregulering og det kreves geoteknisk
vurdering i flg. kommuneplanens arealdel. Området er i dag myrlendt, og således kan det stilles
spørsmål om Fylkesmannen vil godta at området utbygges ut fra et miljøperspektiv (myr er
karbonlager og det slippes ut CO2 hvis en myr «røres i»). Likevel har kommunedirektøren tatt
innspillet til følge i tilfelle en reguleringsplan likevel lar seg realisere.
Kommunedirektørens konklusjon:
Innspillet tas til følge.
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Vesterålen turlag

«Av hensyn til trafikksikkerhet og folkehelse er det svært positivt at arbeid med regulering av disse to
parsellene med gang- og sykkelvei nå starter opp igjen. Etablering av nye gang- og sykkelveier er i seg
selv et positivt bidrag til et aktivt friluftsliv. Vesterålen Turlag ber kommunen om at i det videre arbeidet
med gang- og sykkelveier legger til rette for at det etableres stopp-plasser/parkering med trygg tilgang til
fjell og fjære ved Hestøya, Hadselhamn og Vassvika/Sporvika. På denne måten vil et aktivt friluftsliv bli
enda bedre tilgjengelig for befolkningen uten bruk av bil. Vi antar at det vil bli muligheter for mer
detaljerte innspill på dette i forbindelse med detaljreguleringen».
Kommunedirektørens vurdering:
Innspillet gjelder denne reguleringsplanen og reguleringsplan HØ16 Gulstad-Steilo. I dette
saksfremlegget behandles kun det som har med HØ15, dvs. Hestøya og Hadselhamn. Turlaget
ber kommunen om å legge opp til stopp-plasser/ parkering slik at det blir trygg tilgang til fjell og
fjære. Reguleringsplanen skal- og er utarbeidet i henhold til de statlige veinormaler gitt i håndbok
N100, N101, V121, V122 og V124. Dette fremgår også i planbeskrivelsens kapittel 2. Ved å følge
veinormalene skal det være tilstrekkelig trafikksikkerhet i planområdet. Kommunedirektøren vil
fraråde at vi er skjerpende i forhold til de statlige veinormaler, og at vi derfor ikke bør
imøtekomme innspillet
Kommunedirektørens konklusjon:
Innspillet tas ikke til følge da prosjektet følger de statlige veinormalene, og kommunen ønsker
ikke å være skjerpende i forhold til disse.

Revisjon etter høring:
Etter kommunedirektørens vurdering er endringene som er gjort i planmaterialet etter høringen
såpass beskjedne at det ikke medfører at saken må legges ut på 3. gangs ettersyn.
Miljøkonsekvenser
Tiltaket muliggjør at flere kan gå og sykle på strekningen, noe som er bra for miljøet, og
også for folkehelsen.
Økonomikonsekvenser
o Tiltaket er ikke finansiert i økonomiplanen. Når planen evt. blir vedtatt gjenstår
prosjektering og byggeplan for tiltaket. Først når disse foreligger kan vi si noe
sikkert om kostnadene.
o Kommunedirektøren tar sikte på å søke fylket om midler til prosjektering og
utarbeidelse av byggeplan.
o Når planen blir endelig vedtatt får grunneierne en rett til innløsning av eiendom. Det
er 36 grunneiere og samlet sett må de avstå 11 993,53 kvm. Gitt en kvm. pris på kr.
50,- gir dette en utgift for oss på kr. 599.676,- Dette har vi ikke budsjettdekning til.
Andre konsekvenser
Tiltaket medfører økt trafikksikkerhet, og bedrer fremkommeligheten for gående og
syklende.
Konklusjon
Kommunedirektøren vil tilrå at politisk nivå slutter seg til reguleringsplanen.
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