Adresseliste

Behandlende enhet:

Saksbehandler/telefon:

Vår referanse:

Region nord

Wibeke Knudsen / 48224371

17/20554-13

Deres referanse:

Vår dato:
13.03.2019

Varsel om oppstart av planarbeid, rv. 83, sentrum - grunneiere og naboer.
Vi vil med dette orientere om at Statens vegvesen i samarbeid med Harstad kommune starter
arbeidet med detaljregulering for del av rv.83 gjennom sentrum. Det vil bli utarbeidet to
reguleringsplanforslag, ett for hvert av de to geografiske områdene langs rv. 83:
M. Jørgensens veg – 6. Divisjonsgate og Samagata – Sverresgate. Planområdene er samlet
ca. 27daa.
Oppstart av planarbeidet varsles i samsvar med plan- og bygningslovens §12-8.

Postadresse

Telefon: 22 07 30 00

Statens vegvesen
Region nord

firmapost-nord@vegvesen.no

Postboks 1403
8002 BODØ

Kontoradresse

Fakturaadresse

Fjordgt. 5

Statens vegvesen

9405 HARSTAD

Regnskap
Postboks 702

Org.nr: 971032081

9815 Vadsø
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Formålet med planarbeidet
Reguleringsplanene er del av Harstadpakken og har til formål å tilrettelegge for myke
trafikanter og kollektivreisende.
Hensikten med planarbeidet er å skaffe hjemmel til utbygging av sykkelveg med fortau langs
rv. 83, samt opparbeiding av universelt utformede bussholdeplasser. Sideområder til veg reguleres
til annen veggrunn og anleggs-/riggområder. Endelig planavgrensning og -formål vil bli fastsatt

i reguleringsplanarbeidet.
Planområdet
Planområdet viser en større utstrekning enn hva som er nødvendig for å sikre areal til
vegformål, samt areal for anleggsperioden. Kun nødvendig areal blir regulert til vegformål.
For øvrig areal vil, i hovedsak, gjeldende arealformål bli stadfestet.
Antatt viktige utredningsbehov for planarbeidet
Antatt viktige tema i planforslaget er: infrastruktur og teknisk infrastruktur, trafikksikkerhet,
risiko- og sårbarhet, naturbasert sårbarhet, universell utforming, utforming av uteområder,
vegtrafikkstøy og kulturminner/kulturmiljø.
Forskrift om konsekvensutredning (KU)
Planarbeidet er av Statens vegvesen og Harstad kommune vurdert å ikke utløse krav om
konsekvensutredning etter forskrift om KU.
Hva er en reguleringsplan?
Før gjennomføring av ethvert større bygge- og anleggstiltak er det lovpålagt å lage en
reguleringsplan. En reguleringsplan er et kart med bestemmelser over et avgrenset område i
en kommune som viser fremtidig grunnutnyttelse.
Noen grunneiere blir berørt
Du mottar denne informasjonen fordi du enten er grunneier, fester av areal innenfor varslet
planområde, eller eiendommen din grenser til varslet planområde. For noen grunneiere
(hjemmelshavere) vil det være aktuelt at Statens vegvesen erverver arealer som skal brukes
til vegutbyggingen. For noen grunneiere vil det være aktuelt at Statens vegvesen leier arealer
til bruk i anleggsfasen. De det gjelder vil få god informasjon, og vil bli kontaktet på et senere
tidspunkt. I mellomtiden kan du lese mer om grunnerverv på Statens vegvesen sin
hjemmeside www.vegvesen.no/riksveg/harstadpakken.
Innspill til planen:
Innspill til planarbeidet merkes med saksnummer «17/20554» og sendes til:
Statens vegvesen Region nord
Dreyfushammarn 31
8002 Bodø
eller pr. e-post til:
firmapost-nord@vegvesen.no
Frist for å sende innspill til planstart er 15.04.2019.
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Spørsmål kan rettes til delprosjektleder Wibeke Knudsen, tlf. 48224371, e-post:
wibeke.knudsen@vegvesen.no
eller til planleggingsleder Martin Jansson Peremans, tlf. 94880991, e-post:
martin.jansson.peremans@efla.no
Slik går prosessen videre
Statens vegvesen har ansvar for utarbeidelse av reguleringsplanen frem til oversendelse til
kommunen for administrativ og politisk behandling. Statens vegvesen vil ha et nært
samarbeid med Harstad kommune i planprosessen.
-

Varsel om oppstart av arbeidet med reguleringsplan.

-

Arbeidet med utarbeiding av reguleringsplanforslag settes i gang.

-

Forslag til reguleringsplan skal gjennom 1. gangs behandling i planutvalget.

-

Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn. Berørte grunneiere
vil bli direkte tilskrevet.

-

Forslaget 2. gangs behandles av planutvalget.

-

Reguleringsplanen vedtas av kommunestyret i Harstad.

Les mer om Harstadpakken
Du kan lese mer om prosjektet på nettsidene til Statens vegvesen:
www.vegvesen.no/riksveg/harstadpakken

Med hilsen
Prosjekt Harstadpakken
Wibeke Knudsen
Delprosjektleder plan

Vedlegg1: Planavgrensing, sentrum nord
Vedlegg 2: Planavgrensing, sentrum sør
Vedlegg 3: Adresseliste
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