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HØ16 gang/sykkelvei mellom

Kommunedirektørens innstilling
Kommunedirektøren tilrår følgende vedtak:
1. Kommunestyret vedtar fremlagte reguleringsplanforslag HØ16 gang/sykkelvei mellom
Gulstad og Steilo 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 og lengdeprofilkart i tråd
med kommunestyrets vedtak

Vedlegg :
Vedlegg 1 - planbeskrivelse
Vedlegg 2 - reguleringsbestemmelser (revidert etter høring)
Vedlegg 3 - reguleringskart (revidert etter høring)
Vedlegg 4 - lengdeprofiler
Vedlegg 5 - kulturminneanalyse
Vedlegg 6 - vurdering av sandsvaleforekomst i Vassvik
Vedlegg 7 - behov for eiendomserverv
Refe ranser i saken
- Kommuneplanens arealdel 2014-2023, jf. planbestemmelsenes kap. 4.9 jf. formålsområde
GS5 gang/Sykkelvei Steilo-Gulstad 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. 3 Gang/sykkelvei Gulstad-Steilo
- Formannskapets vedtak 6/2-2020 i sak 5/20 (sitat): «Formannskapet gir sin tilslutning til
vedlagte forslag til detaljreguleringsplan HØ16 gang & sykkelvei mellom Gulstad og Steilo
og legger herved planforslaget ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Hjemmel for vedtaket er pla n
- og 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
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
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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 5 innspill som
alle er behandlet i kapittelet «Kommunedirektørens vurdering».
Saksfremstilling
Kartutsnitt:

Gang og sykkelveiens lengde:
4 740 meter (alternativ 2, som kommunedirektøren tilrår)
Berørte eiendommer:
53/14, 54/1, 54/12, 54/2, 54/43, 54/5, 54/15, 54/48, 54/7, 54/29, 55/3, 55/17, 55/2, 55/16, 56/3,
56/9, 56/2, 57/8, 57/23, 57,26, 57/1, 57/6, 57/7, 57/4, 57/5, 57/3, 53/14, 57/2, 57/28, 62/3, 62/13,
62/15, 62/16, 62/2, 62/17, 58/1, 58/5 og 58/6.
Areal som må erverves:
28608,799 kvm. tilsvarende ca. 28,6 daa.
Kommunedirektørens 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.
Om sandsvaleforekomst i Vassvika:
Sandsvaleforekomst ble påpekt av Fylkesmannen i sitt innspill. I den forbindelse engasjerte vi
Norsk ornitologisk forening v/ Jens Are Johansen for å sjekke ut forekomsten. I vedlegg 6 er hans
rapport og den sier at det ikke er slike forekomster i angjeldende område lenger.
Kulturminneanalyse:
Ingen funn
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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.
Vi 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
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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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Nordland
fylkeskommune

«Reguleringsplan for fremtidig gang- og sykkelvei mellom Stokmarknes og Hadsel, samt mellom Steilo og
Gulstad, ble meldt på oppstart den 23.03. 2015, og strekningen Gulstad – Steilo ble lagt ut til første gangs
høring den 07.04. 2017. Nordland fylkeskommune meldte behov for arkeologisk befaring før endelig
uttalelse kunne gis, og denne befaringen ble bestilt og gjennomført høsten 2019. Nå foreligger det
endelige planforslaget for gang/sykkelveg mellom Søndre og Hadsel, med høringsfrist 01.04. 2020.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:
Automatisk fredete kulturminner
Vi viser til vår uttalelse per 17.12.2019. Videre har vi følgende merknad til forslaget til bestemmelser:
3.8 Avvik.
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 HØ16
gang og sykkelvei mellom Gulstad og Steilo, slik at bestemmelser og plankart blir entydig koblet sammen.
I vår uttalelse ved 1. gangs høring, ga vi innspill om at g/s-vegen burde forlenges til eksisterende
busslomme øst for Lekangveien, eller at busslommen ble flyttet til vest for krysset, med kobling mot
g/s-vegen. Rådmannen anbefalte flytting av busslomma og ba om at planen ble endret før eventuell ny
høring. Vi kan ikke se at dette er fulgt opp i plankartet som vi har fått på 2. gangs høring, se utklipp fra
plankartet nedenfor, der g/s-vegen slutter inn mot Lekangveien. Planen må endres på dette punkt.
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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
I områder regulert til frisiktsone tillates det ikke konstruksjoner, vegetasjon, snø eller lignende høyere enn
0,5 meter over tilliggende vegnivå.
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:
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 N 100. Tekst som er markert med gult i utklippet ovenfor må derfor tas ut av
bestemmelsene. Detaljplanlegging/plassering av belysning må gjøres ved utarbeidelse av bygge-planer, 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.
Kommentar:
I plankartet er det foreslått fylling der g/s-vegen går over Gulstadelva. I planbeskrivelsen side 10, går det
fram at kryssing av elva kan utføres enten med bru eller forlengelse av dagens kulvert, inkludert fylling. Det
går også fram at dagens kulvert/rør er i dårlig forfatning, og at den bør skiftes som en del av gjennomføring
av planen. Teknisk løsning her vil bli avklart gjennom byggeplan og gjennomføringsavtale med vegeier.

Kommunedirektørens vurdering:
Nordland fylkeskommunes innspill tas til følge slik:

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.
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Vedr. manglende busslomme ved avkjørsel til Lekang. Kommunen har nå inntegnet
busslomme vest av T-krysset med formål o_SKH7 (busslomme) og o_SP7 (leskur), jf.
vedlegg 2 & 3.
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. 6.1, jf. vedlegg 2
Vedr. manglende bestemmelser om gjennomføringsavtale med veieier. Innspillet er
ivaretatt gjennom tilført tilleggstekst i kap. 3.6 Rekkefølgetiltak jf. siste avsnitt i
Dokumentasjonskrav. Jf. vedlegg 2.
Vedr. motstrid med håndbok N100 i planbestemmelsenes kap. 4. Merket tekst er tatt ut
og erstattet med teksten «Masteplassering skal skje etter en helhetlig vurdering av
strekningen. Arealer som skal være offentlig eiet, er benevnt med o_»
Vedr. kap. 4.4. Annen veggrunn er merket tekst foreslått tatt vekk, og dette er tatt til
følge.
Vedr. teknisk løsning over Gulstadelva tas dette opp med veieier i forbindelse med
gjennomføringsavtale og byggeplan

Kommunedirektørens konklusjon:
Innspillet fra Nordland fylkeskommune tas til følge
4

31/3

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 HØ15 Søndre Hadsel. I dette
saksfremlegget behandles kun det som har med HØ16, dvs. Vassvika/Sporvika. 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.
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Melbu & omegn
lokalutvalg

«Bakgrunn:
En gang- og sykkelvei på strekningen Gulstad-Steilo har det vært stort behov for/krav fra innbyggerne og
spesielt fra ansatte på Hadsel sykehjem i mange år. Nå bygges det bolig for demente og derfor er det i
fortsettelsen viktig at beboere og personalet kan ferdes trygt. I tillegg er det mange innbyggere i
kommunen som bor på dette strekket langs veien og mange av disse er skolebarn. En utbygning vil også
kunne knytte innbyggerne på Lekang og Melbu nærmere hverandre.
Dette er en strekning som er skummel å ferdes på og har også hatt en god del ulykker/nesten ulykker på
denne strekningen. Ferdsel til skole har i mange tilfeller måttet foregå godt ute i grøftekanten.
Gode gang- og sykkelveier vil åpne for økt sykkelturisme som kan være viktig for tettstedene. Stekningen
Husby-Steilo har ikke gatelys og samtidig som fartsgrensen er 80 km/t. Denne strekningen har ikke har
vært prioritert på mange år.
Konklusjon:
Melbu og Omegn lokalutvalg ønsker raskt iverksetting av prosjektet med den løsningen som gir bredest
mulig nytte for befolkning og utvikling».
Kommunedirektørens vurdering:
Kommunedirektøren ønsker også at dette prosjektet etableres raskt, men ser ikke at vi kan klare å
finansiere hele prosjektet alene. Vi er avhengig av fylkeskommunal økonomisk støtte, noe politisk
nivå har lagt opp til i kommunedelplan for trafikksikkerhet. Realisering av prosjektet er således
avhengig av midler både fra fylkeskommunen og kommunen.
Kommunedirektørens konklusjon:
Innspillet tas til orientering.

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
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Miljøkonsekvenser
Tiltaket muliggjør at flere kan gå og sykle på strekningen, noe som er bra for miljøet, og
også for folkehelsen.
Økonomikonsekvenser
- 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. Kommunedirektøren tar sikte på å
søke fylket om midler til prosjektering og utarbeidelse av byggeplan.
- Når planen blir endelig vedtatt får grunneierne en rett til innløsning av eiendom. Det er
36 grunneiere og samlet sett må de avstå 28 608,799 kvm. Gitt en kvm. pris på kr. 50,gir dette en utgift for oss på kr. 1 430.440,- Dette har vi ikke budsjettdekning til. Dog kan
det lages en forpliktende avtale om at innløsning skal skje først når tiltaket er
fullfinansiert.
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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