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Uttalelse til offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av fv. 12 KongsveienMercurveien F2-2 - Harstad
Fylkeskommunen skal som regional planmyndighet veilede og bistå kommunene i deres planleggingsoppgaver.
Fylkeskommunens innsigelseskompetanse i plansaker etter plan- og bygningsloven inkluderer kulturminne-,
kulturmiljø- og landskapshensyn, friluftsliv, samordnet bolig- areal- og transportplanlegging, kjøpesenter,
regional plan eller planstrategi, barn og unges interesser, universell utforming, fylkesveger og
havbruksinteresser/akvakultur. Fylkeskommunen har etter folkehelseloven også et folkehelseansvar innenfor sine
sektorer.

Vi viser til deres oversendelse, datert 03.06.2019, med høringsfrist 13.09.2019.
Planavdelingen hos stabssjefen gir her en samordnet uttalelse fra Troms fylkeskommune på
vegne av våre ulike fagetater.
Prosjektet er et delprosjekt i Harstadpakken. Detaljreguleringen skal legge til rette for
utbygging av et sammenhengende gang- og sykkelsystem i planområdet, og knytte det
sammen med eksisterende gang- og sykkelveg. Målet er bedre trafikksikkerhet og
framkommelighet for myke trafikanter og kollektivtransport.
Merknad:
Vi minner om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt, jfr. Lov om kulturminner av 1978, § 8,
som sier at arbeidet skal stoppes og kulturvernmyndighetene varsles, dersom det under
arbeidet likevel blir oppdaget gjenstander eller andre spor etter tidligere menneskelig aktivitet.
Vi ber om at dette tas med i planens dokumenter. Vi bad om dette i innspill til planarbeidet,
men kan ikke se at dette er gjort.
Troms fylkeskommune har ingen øvrige merknader til planen.
Med vennlig hilsen
Camilla Bjørn
ass. stabssjef

Bjørg Kippersund
seniorrådgiver

Dette dokumentet er godkjent elektronisk og krever ikke signatur.
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STATENS VEGVESEN - Region Nord
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Saksbehandler, innvalgstelefon

Ola Aronsen, 77642092

Samordnet høringsuttalelse til detaljregulering for fv. 12 Kongsveien Mercurveien, Harstad kommune
Fylkesmannen i Troms og Finnmark viser til ovennevnte sak med høringsfrist 13.09.2019. Formålet
med reguleringsplanen er å bedre framkommeligheten og sikre tryggere ferdsel for gående og
syklende. Dette gjøres ved å etablere en sammenhengende gang- og sykkelvei innenfor
planområdet, samt etablere enkelte partier med fortau. Det bli også opparbeidet ny felles
adkomstveg for enkelte boliger. Reguleringsplanen er i tråd men Harstadpakken som legger opp til
styrking av fremkommeligheten for myke trafikanter.
Fylkesmannen har ansvar for å samordne uttalelser med innsigelser fra regionale statsetater
i Troms og Finnmark fylke og har fått myndighet til å avskjære eventuelle innsigelser fra disse
etatene.
Ingen regionale statsetater eller Fylkesmannen har fremmet innsigelse til planen.
Fylkesmannens kommentar
Støy
Som det framgår av planbeskrivelsens pkt. 8.10 er enkelte partier av veien siklet med en fartsgrense
på 50 km/t. Fylkesmannen mener fartsgrensen innenfor planområdet bør reduseres fra 50 km/t da
flere boliger allerede ligger innenfor gul støysone.
Med hilsen
Hans Rønningen
seksjonsleder plan
avd. justis- og kommunal

Oddvar Brenna
fagkoordinator plan

Dokumentet er elektronisk godkjent
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NVEs generelle tilbakemelding - Offenlig ettersyn - Reguleringsplan for
Fv12 - Kongsveien-Mercurvegen - Harstad kommune
Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 03.06.2019.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til overordnede planer og veiledning/opplæring av kommuner
med store utfordringer innen vårt saksområde. I tillegg prioriterer vi å gi uttalelser til reguleringsplaner
der det bes om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene
29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen, der vi ber kommunen om å skrive tydelig
i oversendelsesbrevet hva en eventuelt ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se
at det er bedt om slik bistand. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken.
For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til:


NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



NVEs sider om urbanhydrologi og www.miljokommune.no gir nyttig informasjon om hvordan
man bør håndtere overvann i arealplanlegging. Vi viser også til Norsk Vanns veileder A162 –
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2



«Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk Vanns rapport B22 - «Vann og
avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen.
Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og
skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner. Dette
gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.
Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region nord kontaktes med en konkret
forespørsel.

Med hilsen

Knut Ivar Aune Hoseth
regionsjef

Anita Andreassen
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Ávjovárgeaidnu 50

Org.nr: 974 760 347

9730 Kárášjohka/Karasjok

samediggi@samediggi.no

Áššemeannudeadji

Stine Barlindhaug

saksbehandler
Tel:

+47 78 47 41 02

Statens vegvesen
Region Nord
Dreyfushammarn 31
8002 BODØ

ÁŠŠI/SAK
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BEAIVI/DATO

19/2764 - 2

19/16271

17/91816-91

06.06.2019

Uttalelse - Detaljregulering - fv. 12 Kongsveien-Mercurveien F2-2 Harstad kommune
Vi viser til deres brev av 03.06.2019.
Sametinget har ingen merknader til søknaden. Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk
freda, samiske kulturminner i det aktuelle området.
Vi viser til egen uttalelse fra Troms fylkeskommune.
Dearvvuođaiguin/Med hilsen
Thor-Andreas Basso
konst. fágajođiheaddji / fagleder

Stine Barlindhaug
Senioráđđeaddi/seniorrådgiver

Dát reive lea elektrovnnalaččat dohkkehuvvon ja sáddejuvvo vuolláičállaga haga./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Reivve vuostáiváldi / Hovedmottaker:
Statens vegvesen
Region Nord
Kopiija / Kopi til:
Romssa fylkkasuohkan - Troms
fylkeskommune

Potboks 6600

8002

9296

BODØ

Tromsø

Knutssøn Anne
Fra:
Sendt:
Til:
Emne:
Vedlegg:

Gøte Aspen <gote.aspen@hotmail.com>
torsdag 6. juni 2019 15:55
Knutssøn Anne; postmottak; Ola.Svendsen
17/91816-91 detalj regulering fv12
IMG_20190606_153746_resized_20190606_035433355.JPG

Hei,
Viser til planforslag. Jeg er i utgangspunktet positiv til planforslag vedr. Gangvei langs fv12., men jeg synes der er
synd at man ikke får knyttet dette sammen på en bedre måte. Fv. 12 er allerde ulovlig utvidet med 10‐20cm hver
gang det har blitt asfaltert. Opprinnelig grensepåle fra grunn eiendommens opprinnelse går midt i veibanen til Fv12.
Veien er ikke egnet eller dimensjonert for dagens type trafikk med 50 tonns vogntog fylt til rande med farlig gods fra
tankanlegg på Mercur.
Jeg etterlyser en mer helhetlig plan med inn og utkjøring direkte i hovedvei, hvor hele Fv 12 på angitte strekning
kunne blitt gågate.
Mvh
Gøte Aspen
Kopi: Norgesgruppen
Sendt fra min Huawei‐mobiltelefon
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Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Hans Jørgen Enoksen <hans@harstadtaxi.no>
7. juni 2019 11:27
Knutssøn Anne
VS: Harstadpakken ref nr 17/91816-91

Heia
Jeg sender deg en epost, siden jeg ikke skjønner / vet hvordan dette fungerer
Gjelder deres ref 17/91816-91 i Harstadpakken på gnr 57/285
Som dere skissere i reguleringsplanen så vil dere ta ifra meg parkeringsplassen / innkjøringen jeg har
til hov inng og kjeller inng på huset mitt.
Å dere vil anlegge ny parkeringsplass ved garasjen min istedenfor. Dette vil by på en del problemer.
 Fare for takras på parkert bil.
 Fare for takras når man må gå langs veggen vinterstid for å komme seg til hov inng og kjeller
inng på huset.
 Parkeringsplassen vil da bli rett utenfor vinduet til kjellerstuen / stuen min, som vil gi mere
forurensning rett inn i huset.
 Det vil bli en del mere støy i huset ved at busstoppet forlenges til å gå rett utenfor
kjøkkenvinduet / Stuevinduet mitt.
 Slik det har vært med brøyting de siste årene så vil entreprenør Vegdekke fyller snøen opp
ved hov inng og kjeller inng til huset når dem er å brøyter.
Jeg ser for meg følgende:
 Det settes opp snø sperrer. Slik at det blir trygt å parkere / gå langs veggen for å komme til
hov inng og kjeller inng.
 Hele den flekken med gress som dere blir å ta en del av for å lage ny parkeringsplass. At det
legges asfalt/Brostein på hele flekken.
 At det vurderes støytiltak på huset.
 At entreprenør legger snøen på motsatt side og ikke inn på tomten min.

I januar / Februar 2019 var det en dame fra Asplan og målte opp huset mitt i forhold til støy
Harstadpakken ville gi.
Der var det sagt at jeg skulle få ett tilsvar i saken rundt April mnd om hvilken tiltak dem så for seg
skulle skje på huset.
Dette har jeg ikke mottatt enda.

Hans Jørgen Enoksen
Kongsveien 18a
9408 Harstad
Tlf 45678068

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Maria Lindbjør Kristoffersen <maria.l.kristoffersen@gmail.com>
12. juni 2019 22:57
Knutssøn Anne
Kongsveien 16 buss stopp

Hei Anne
Jeg ønsker bare å fortelle at dere har feile adresser til flere beboere her i nabolaget. Jeg Maria
L Kristoffersen og Chris Gullvang har nå flyttet fra kongsveien 25 D og bor nå i Kongsveien
16. Så dere trenger å oppdatere adresselistene deres:)
Men jeg har vært i kontakt med min kjære nabo Hans. Han forteller at det skal lages ordentlig
busstopp rett ved vårt hus.
Vi har ikke fått detaljert informasjon om dette, noe jeg kunne ønske jeg kunne fått.
Jeg vet jo ikke om vår eiendom vil bli berørt?
Men vi hadde befaring på huset vårt angående støy utenifra. Altså at huset vårt ville mulig bli
hart rammet av mye støy, og av den grunn skulle vi få støyisolering dekt. Dette håper jeg vil
bli gjort før bygging av bussholdeplass eller annen arbeid med store maskiner.
Vi har to barn som sover på dagen, å heldigvis får jeg dem til å sove inne til tider. Med økt
støynivå vet jeg ikke hvordan det vil gå med soving i huset...
Jeg ønsker bare å informere om dette.
Håper du kan se på saken og ta det med videre.
Mvh Maria L Kristoffersen.
Tlf: 93851338
Kongsveien 16

Fra:
Sendt:
Til:
Kopi:
Emne:

jan.ole.flo@bjorn.no
13. juni 2019 11:11
Firmapost-nord
vivi.ann.movik@snn.no
Høring og offentlig ettersyn - forslag til detaljregulering av fv.12
Kongsveien-Mercurveien F2-2-Harstad

Viser til brev, deres dato 03.06.2019 med vedlagte kartskisser, samt befaring med dere onsdag
25.04.2018.
Vi er eiere av Gnr 56/Bnr 10 med adresse Kongsveien 21.
På befaringen ga jeg uttrykk for forståelse for at planen ville medføre noen ulemper for alle beboerne
langs veien .
Samtidig sa jeg at dere antagelig hadde deres normer å rette dere etter og ga uttrykk for et ønske om
gang-sykkelvegen ikke kom nærmere huset en strengt tatt nødvendig.
Jeg gjorde oppmerksom på at jeg hadde hatt en dialog med styreleder i borettslaget på østsiden av
vår eiendom, om bedring av deres avkjørsel ved at jeg tillot dem å benytte en liten snipp av hjørnet
på vår tomt grensende til deres avkjørsel.
Dette så vi som en vinn-vinn situasjon for begge parter, da det vinterstid fylles snø inn i vår
eksisterende avkjørsel og deres avkjørsel fremstod som uoversiktlig.
I planen dere har laget registrerer vi at ny avkjørsel til borettslaget i sin helhet er lagt inn på vår
tomt.
Plasseringen av kurven på gang-sykkelvegen stikker i tillegg dypere inn på vår tomt innenfor bredden
av det arealet dere tar langs Kongsvegen.
Dette protesterer vi mot.
Vi krever at avkjørselen flyttes de nødvendige antall meter mot øst slik at kurven på gang/sykkelvegen ikke når lenger inn på vår tomt enn arealet dere ellers tar fra oss langs Kongsvegen.
Ser for øvrig at flaggstanga ikke er nevnt i konsekvensutredningen. Dere må påregne at denne må
flyttes. Likeså vil vi kreve at det settes opp nytt gjerde og at det plantes nye trær som erstatning for
de som går tapt.
Antagelig vil brøyting og strøing av gang-sykkelvegen også medføre krav om ekstra støyisolering av
fasader, men dette vil vi komme tilbake til.
Med vennlig hilsen
________________________________________
Jan Ole Flo
Bjørn Bygg AS
Prosjektleder
Mobil: +47 911 50 279
Adresse: Tore Hunds gt. 5, 9404 Harstad
Sentralbord: +47 770 59 070
jan.ole@bjorn.no
www.bjorn.no
________________________________________

Harstad 22. juli 2019

Innspill til forslag til detaljreguleringsplan fv. 12
Kongsveien-Mercurveien, Harstad
Sak 17/91816-91
Vi er positiv til forslaget der gang-/sykkelvei planlegges med minimal inngripelse mot de
mindre eiendommene på oversiden. Når det gjelder konsekvenser for vår eiendom pga
reguleringsplanen har vi noen innspill.
1) Bredden av parkeringsplassen vår er i dag på et minimum. Spesielt om vinteren tar
snø sin plass av arealet. Om stakittgjerde og parkeringsareal må flyttes litt mer inn på
eiendommen må det settes opp støttemur mot plen på oversiden for å utnytte arealet
best mulig. Da vil parkeringsbredden bli opprettholdt.
2) Det står i forslag til reguleringsplan at parkering blir midlertidig berørt.
Pga helseutfordringer er vi avhengig av å kunne parkere bilen nært bolig.
Dette kan vi dokumentere nærmere om ønskelig.
3) Vi forutsetter at det som blir berørt av trær/busker, gjerde, trapp og
søppeldunkstativ blir erstattet av noe tilsvarende.

Med hilsen
Troy Nordmo og Susan Løkås
Kongsveien 40,
9408 Harstad
Gnr 56/Bnr 99
Mobil 915 75 310

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

alv-ivar@oeverli.no
20. august 2019 21:45
Firmapost-nord
referanse 17/91816-91

Hei,
Viser til deres brev av 03.06.19 med forslag til detaljregulering av fv.12 KongsveienMercurveien F2-2-Harstad.
Her foreslår dere og innløse garasjen samt flytte ankomstvei på min eiendom i Kongsveien
48, det står videre at jeg som følge av dette mister parkeringsareal. Dette skal erstattes med
areal på nabotomt, hvor mange parkeringsplasser er det tiltenkt her? Slik dere skisserer
dette nå mister jeg 4 nåværende parkeringsplasser. Vil jeg få like mange plasser på det nye
arealet?
Det står også at ankomstvei skal flyttes nærmere huset, men slik dere har skissert det nye
forslaget her stopper den jo ved tomtegrense i øst? Dagens vei lar meg kjøre helt opp til
huset, vil ikke dette være mulig etter omregulering?
I fjor vår hadde jeg kontakt med Frode Valnes hos dere både via e-post og telefon, den ene
gangen på telefon nevnte han at det kanskje kunne være aktuelt og tildele tomt i området
der hvor dere nå foreslår nytt parkeringsareal slik at man kunne flytte garasjen dit, er dette
noe som er utelukket?
Mvh
Alv-Ivar Øverli
Sendt fra Windows E-post

HARSTADPAKKEN
REGULERINGSPLAN FV 7750 (tidligere FV12)
KONGSVEIEN – MERCURVEIEN

03.09.2019

Viser til møte på Harstad kommune, Rådhuset 02.09.209 klokken 18:00

Det er på tide og bra at det nå blir satt fokus på gjeldende veistrekning. Kanebog Transport as kjører
inn og ut av Gangsåstank Depot og er en tung bruker av strekningen i tillegg til annen tungtrafikk fra
depot og industriområdet i Mercurveien. Vi drifter 24/7 hele året.

Med stor skuffelse forstår vi nå at det kun er fokusert på gang- og sykkelsti langs strekningen da vi
mener at hele veinettet trenger full oppgradering.
Forstår det slik at Styringsgruppen ikke deler vår tidligere uttalte bekymring i forhold til svak
veiskulder og manglende solid rekkverk ned mot bebyggelse i tillegg til smal veibane.
Før en eventuell oppstart av forelagt reguleringsplan må Påkjøringsrampen være ferdig. Jeg kan ikke
uttrykke meg sterkt nok i forhold til dette da gjeldende strekning ikke er dimensjonert for tungtrafikk
i dag eller etter at denne delen av Harstadpakken er gjennomført.

Påkjøringsrampen er helt avgjørende pga følgende argument;
-

Det er planlagt ett felt gjennom undergangen som vil bli en flaskehals for all trafikk
Veibredden er ikke planlagt utvidet dimensjonert for tungtrafikk
Vi påstår at hele strekningen har for svak veiskulder og manglende/svak rekkverk til å holde
fullastet vogntog i dag og for fremtiden slik reguleringsplanen er fremlagt
Veistrekningen er uoversiktlig med mange avkjørsler
Styringsgruppen må være helt klar over at Rødbergveien aldri noen gang vil være en
alternativ veistrekning nå, under anleggsperioden eller etter at prosjektet er ferdig;
o Rødbergveien har vesentlig mer myke trafikanter pga nærhet til barneskole
o Rødbergveien består av en lang og hard bakke som ikke er egnet for tungtrafikk
o Nederst i bakken er det et opphøyd gangfelt
o Øverst i bakken er det planlagt et gangfelt (nord for Kiwi-avkjørsel) – det vil være en
stor risiko å måtte stoppe med vogntog øverst i bakken på vinteren
o Vi unngår i dag hvis mulig å bruke rundkjøringen ved Shell-stasjonen da opphøyet
gangfelt utgjør en stor belastning på vårt materiell (fare for sprekkdannelse pga
vridning i tankmateriell) -kjøretøyet kommer ut av rundkjøringen og skjevt inn i
Rødvergveien – dette kan merkes selv med små personbiler. Vår bekymring er
tidligere kommunisert med svar på e-post 10.11.2017

Mercurveien (FV7750) adkomst til Gangsåstank Depot:
I tillegg vil jeg benytte anledningen til å etterspørre fremdriftsplan for Mercurveien fra krysset i
Rødbergveien til Gangsåstank Depot. Denne veistrekningen har vært utredet og risikovurdert fra
2003 der mindre utbedringer har vært gjort men der full oppgradering er nødvendig pga type trafikk
som bruker av veien. Fra 2003 til i dag har det vært flere og gode møter med Troms fylkeskommune
samt Harstad kommune.

Viser til Troms fylkeskommune sin Handlingsplan for fylkesveier i Troms 2018–21 – Høringsdolument;

Ved spørsmål eller ønske om dialog, vennligst ta kontakt på e-post: annkristin@kanebogtransport.no
eller mobil 900-74560

Med vennlig hilsen/Best regards,

Kanebog Transport as
Ann Kristin Kanebog
Mobile: +47 90 07 45 60

e-mail: annkristin@kanebogtransport.no

Adress: Klubbholmen 4, N-9409 Harstad, Norway

Fra:
Sendt:
Til:
Emne:

Jørn Mikal Sørensen <joerntheman@hotmail.com>
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Firmapost-nord
Innsigelser til Reguleringsplan fv 7750 (fv. 12) Kongsveien –
Mercurveien

Hei

Innsigelser til Reguleringsplan fv 7750 (fv. 12) Kongsveien – Mercurveien.
Vi var på «Åpent møte» 2.9.2019, men fikk ikke svar på våre spørsmål, da vi syntes at den
informasjonen som ble gitt var på et overordnet nivå.
Som beboere i Kongsveien 29, har vi følgende innsigelser til Reguleringsplan fv 7750 (fv. 12)
Kongsveien – Mercurveien.


I forbindelse med ny adkomst til eiendommene Kongsveien 21-33 mener vi at det ikke er
hensyntatt flere viktige momenter. Avkjøringen vil få en knapp sving/kurve som
vanskeliggjør inn- og utkjøring for bla større kjøretøy.
o Er det hensyntatt at brannvesen vil kunne komme ned denne felles adkomst og inn til
de innerste boligene?
o Er det hensyntatt at renovasjon skal kunne hente avfall ved boligene, eller er det
forutsatt at alle beboere skal trille sine avfallsdunker til fylkesveien med de
plassproblemer dette medfører?
o Er det vurdert at ambulanse/syketransport vil kunne komme inn til de innerst
boligene?
o Er det gjort vurderinger hvordan beboere skal kunne håndtere snø som bla. vil bli
kastet fra Kongsveien og ned på denne avkjøringen? Eksisterende situasjon for
håndtering av snø er allerede vanskelig.
o Er det avklart hva som vil skje med overvannskum i eksisterende avkjøring for ovenfor
Kongsveien 27 og 29 som er nedsatt av Harstad kommune, men som kommunen
ikke vil ta ansvar for? Se pkt 1 i bilde under.



De fleste av punktene over vil har stor betydning for livskvaliteten for oss som bor her, og vil
også ha stor betydning ved et eventuell salg av eiendommene. Det er derfor viktig for oss
som beboere å få klarlagt disse merknadene.





Når det gjelder de støyvurderinger som er gjort ifbm planforslaget mener vi at det må tas
hensyn til at vår bolig vil få en større støybelastning da det vil komme ny vei på begge sider
av boligen. Dvs at både støybelastning fra fv 7750 Kongsveien – Mercurveien og RV 83
Harstadbotn. Dette må ses i sammenheng og ikke som separate saker. Til informasjon er det
ikke mulig å finne støyvurderingen for RV 83 på Statens Vegvesen sine hjemmesider.
Ingen av planene nevner eller ivaretar den økning av veistøv/eksos etc som vi nå blir
belastet med. Hvilke vurderinger er gjort mtp støvproblematikken? Det er ikke mulig å lufte
boligen med åpne vinduer i dag, og det vil etter all sannsynlighet bare bli verre fremover.

Vi håper på en snarlig tilbakemelding på våre spørsmål.
Med vennlig hilsen
Birgithe Tømmerås Herstad, Kongsveien 29, 9408 Harstad
Jørn Mikal Sørensen, Kongsveien 29, 9408 Harstad
Øyvind Tømmerås Herstad, Kongsveien 29, 9408 Harstad

