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JournalpostID: 10/389

Arkiv sakID.: 07/605

Sluttbehandlede vedtaksintans: Kommunestye

II Sak nr.: 016/10 I PLAN- OG UTVIKLINGSUTVALG

I

I Saksbehandler: Jan Eri Johansen

I Dato: 02.03.2010

REGULERINGSPLAN FOR RV.80 SANDVIKA - SAGELVA. P ÁKLAGING

Vedlegg: Viser til tidligere vedlagt reguleringsplan og merknadsbehandling fra Statens vegvesen. Klage til
Fylkesmannen i Nordland ved brev av 09.07.09 fra Statens vegvesen, datert her 14.07.09. Varsel
om oppstart av reguleringsarbeid på Kistrand ved brev av 25.01.08. Brev av 04.06.09 fra AfS
Salten Kartdata. Brev fra Ildrid Torvik, datert her 17.06.09.

Brev av 23.10.09 fra AfS Salten Kartdata som gjelder klage på kommunestyrets vedtak i møte den
24.09.09, sak 078/09.
Brev av 13.07.09 fra Elisabeth Vikan Skaug som gjelder klage på kommunestyrets vedtak i møte
den 22.06.09, sak 059/09.

Brev fra Jernbaneverket av 28.01.0, datert her 15.02.10.

Sammendrag:

Forslag til reguleringsplan for rv.80 Sandvika - Sage1va ble vedtatt (egengodkjent) i
kommunestyret den 22.06.09, sak 059/09.

Innen påklagingsfristen i.h. t. plan- og bygningsloven (Pbl) § 1-9 er det innommet 1 påklaging
på kommunestyrevedtaket.

Klagen fremsettes av Statens vegvesen og rådmannen viser til vedlagt brev av 09.07.09.

Rådmannen tar påklagingen til etteretning og er i hovedsak enig i de vurderinger som gjøres
av Statens vegvesen.

Enten må kommunestyret godkjenne reguleringsplanforslaget slik det foreligger eller så må
planforslaget returneres Statens vegvesen til ny behandling, jfr. pbl §§ 12-12 og 12-14.
De endringer som ligger i forannevnte vedtak anses ikke som mindre endringer, jfr. pbl § 12-
14.

En utvidelse av pianområdet med henvisning til kart fra A/S Salten Kartdata omfatter, som
kommentert i klagebrev, bL.a. kjøreveg, parkeringsplass, gangveg og naustområde.

En promenade (gangveg) på sjøsiden av jernbanen vil ikke ha behov for en utvidelse av
pianområdet som vist i omtalte kart.
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Med utgangspunkt i likebehandling av berørte grnneiere i denne saken så vurderer også
rådmannen at omtalte forhold på sjøsiden av jernbanen bør avklares i det private
reguleringsforslaget for Kistrand som det er varslet oppstart på.
Fremmes dette private planforslaget ti behandling i kommunen vil et vedtak i kommunestyret
høyst sannsynlig foreligge i god tid før evnt. anleggsstart på rv.80 som antydet i 2012.

Det vedtatte private reguleringsforslaget vil da legge føring for om overskuddsmasser fra
veganlegget kan benyttes på sjøsiden av jernbanen.

Statens vegvesen har som nevnt i sin plan bL.a. lagt til rette for kjøreadkomst over ny
rv.80/jernbanen til eksisterende naustområde og planlagt båtutsett ved Kløftervollen. i

I
iRådmannen finner grnn til å vurdere ordlyden i forannevnte vedtak på nytt og anbefaler at

planutvalget/kommunestyret vurderer saken på nytt før evnt. saken oversendes Fylkesmannen
i Nordland som klagesak.

Utfra en totalvurdering fremmer rådmannen ny innstiling som angitt nedenfor.

INNSTILLIN G :

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til reguleringsplan for RV.80 Sandvika - Sagelva.

Utvidelse av pianområdet som vist på vedlagte kart fra AlS Salten Kartdata, datert
04.06.09, bør avklares i den private reguleringsplanen for Kistrand som det er varslet
oppstart på 25.01.08.

I forbindelse med at veistrekningen Sagelva - Nordvik på riksveg 80 skal utbedres
henstiler Fauske kommune om at veimyndighetene vurderer å gjøre strekningen til en
"nullvisjonsstrekning", for å ytterligere opparbeide seg kunnskap om hvilke titak som
kan hindre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som følge. En særlig
fokus bør legges på forholdene til motorsyklistene, og kommunestyret ber
veimyndighetene å vurdere krteriene for "Nullvisjonsvei for MC" innarbeidet i
planarbeidet.

PLUT-057/09 VEDTAK- 08.09.2009

Innstilingen ble vedtatt md 8 mot 1 stemme.

INNSTILLING TIL KOMMUNSTYRE:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til reguleringsplan for RV.80 Sandvika - Sagelva.

Utvidelse av pIanområdet som vist på vedlagte kart fra AlS Salten Kartdata, datert
04.06.09, bør avklares i den private reguleringsplanen for Kistrand som det er varslet
oppstart på 25.01.08.
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I forbindelse med at veistrekningen Sagelva - Nordvik på riksveg 80 skal utbedres
henstiller Fauske kommune om at veimyndighetene vurderer å gjøre strekningen til en
"nullvisjonsstrekning", for å ytterligere opparbeide seg kunnskap om hvilke tiltak som
kan hindre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som følge. En særlig
fokus bør legges på forholdene til motorsyklistene, og kommunestyret ber
veimyndighetene å vurdere krteriene for "Nullvisjonsvei for MC" innarbeidet i
planarbeidet.

KOM-078/09 VEDTAK- 24.09.2009

Leif Lindstrøm (FRP) stilte spørsmål om egen habilitet.
Lindstrøm ble enstemmig erklært inhabil etter forvaltningslovens § 6, 1. ledd.

Plan- og utviklingsutvalgets innstiling ble enstemmig vedtatt.

VEDTAK:
Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-12, godkjenner Fauske kommunestyre
det fremlagte forslag til reguleringsplan for RV.80 Sandvika - Sagelva.

Utvidelse av pianområdet som vist på vedlagte kart fra AlS Salten Kartdata, datert
04.06.09, bør avklares i den private reguleringsplanen for Kistrand som det er varslet
oppstart på 25.01.08.

I forbindelse med at veistrekningen Sagelva - Nordvik på riksveg 80 skal utbedres
henstiler Fauske kommune om at veimyndighetene vurderer å gjøre strekningen til en
"nullvisjonsstrekning", for å ytterligere opparbeide seg kunnskap om hvilke tiltak som
kan hindre ulykker med alvorlige personskader eller dødsfall som følge. En særlig
fokus bør legges på forholdene til motorsyklistene, og kommunestyret ber
veimyndighetene å vurdere krteriene for "Nullvisjonsvei for MC" innarbeidet i
planarbeidet.

NYE OPPLYSNINGER I SAKEN

Forslag til reguleringsplan for rv.80 Sandvika - Sagelva ble vedtatt (egengodkjent) i
kommunestyret den 22.06.09, sak 059109.

Innen påklagingsfristen i.h.t. plan- og bygningsloven (pbl) § 1-9 var det innommet 1
påklaging på kommunestyrevedtaket.

Klagen ble fremsatt av Statens vegvesen, og i henhold til ovenstående er nytt vedtak gjort i
kommunestyrets møte 24.09.09, sak 078/09.

Den 27.08.09 mottok Fauske kommune klage fra Elisabeth Vikan på kommunestyrets vedtak
den 22.06.09, sak 059109 (se vedlegg).
Brevet er datert 13.07.09 og har altså hatt en noe "lang løype" før det er registrert hos Fauske
kommune. Grunnen er at klagen først ble sendt direkte til Fylkesmannen i Nordland. Fra
Fylkesmannen ble klagen oversendt Bodø kommune for forberedende klagebehandling.
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Ettersom hytteeiendommen til Elisabeth Vikan ligger i Fauske kommune ble klagebrevet
videresendt hit til klagebehandling.

Klagen ble derfor mottatt for sent til behandling i planutvalget (PLUT) den 08.09.09 og videre
kommunestyret 24.09.09.

Rådmannen viser til at opprinnelig klagefrst på kommunestyrevedtak av 22.06.09 er
overholdt og Elisabeth Vikan kan ikke lastes for tiden som gikk før Fauske kommune mottok
klagen. Klagen blir derfor å behandle.

I brev av 20.07.07 sendte Statens vegvesen varsel om oppstart av reguleringsplan for rv. 80
Sandvika -Sagelva.

I brev av 19.06.07 fremsetter Elisabeth Vikan sine merknader til saken. Statens vegvesen har
svart på dette i brev av 05.10.07. I tilegg har det vært avholdt møte i saken.

I klage fra Elisabeth Vikan fremkommer det etter rådmannens vurdering ingen vesentlige nye
momenter i saken.
Ytterligere justering av fremtidig vegtrase for at hytte og tomt ikke skal bli er berørt er
grndig vurdert av Statens vegvesen som fagmyndighet og rådmannen ser ingen grnn til å
bestride dette.

Forhold vedrørende klagesak fra Elisabeth Vikan anses videreførtluendret i
kommunestyrevedtak av 24.09.09, sak 078/09.

Rådmannen finner ikke grnn til å ta denne påklagingen til følge og anbefaler at saken
oversendes til Fylkesmannen i Nordland.

Den 23.10.09 mottok Fauske kommune klage fra AlS Salten Kartdata på kommunestyrets
vedtak den 24.09.09, sak 078/09. Klagen fremsettes på vegne av Ildrid Torvik og Leif
Lindstrøm (se vedlegg).

I klage fra AlS Salten Kartdata fremkommer det etter rådmannens vurdering ingen vesentlige
nye momenter i saken.

Rådmannen finner ikke grnn til å ta denne påklagingen til følge og anbefaler at saken
oversendes til Fylkesmannen i Nordland.

Brev av 28.01.10 fra Jernbaneverket tilIldrid Torvik (se vedlegg) fokuserer på samme område
som forannevnte klage fra AlS Salten Kartdata.
Jernbaneverket vurderer flytting og nedlegging av planoverganger i dette området. Koblet til
nedlegging aven planovergang anses det fornuftig å bygge en gangvei på vestre side
(sjøsiden) av jernbanen.

Som vurdert tidligere i saken mener rådmannen at omtalte forhold på sjøsiden av jernbanen
bør avklares i det private reguleringsforslaget for Kistrand som det er varslet oppstart på.
Med bakgrnn i brev fra Jernbaneverket vil det være naturlig med et samarbeid mellom
Jernbaneverket og de private grnneierne i området for å få på plass en reguleringsplan her.
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Fremmes dette planforslaget til behandling i kommunen vil et vedtak i kommunestyret høyst
sannsynlig foreligge i god tid før evnt. anleggsstart på rv.80 som antydet i 2012.

Det vedtatte reguleringsforslaget på sjøsiden av jernbanen vil da legge føring for om
overskuddsmasser fra veganlegget kan benyttes her.

Rådmannen kan ikke se at forannevnte endrer forutsetningene i vedtak i kommunestyret i
møte 24.09.09, sak 078/09.

NY INNSTILLING:

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 1-9, jf. § 12-12, opprettholdes vedtak i
kommunestyret den 24.09.09, sak K-078/09.

Klage fra Elisabeth Vikan oversendes Fylkesmannen i Nordland.

Klage fra AlS Salten Kartdata på vegne av Ildrid Torvik og Leif Lindstrøm oversendes
Fylkesmannen i Nordland.

Ragnar Pettersen
rådmann

Utskrft sendes:

Plansjef til videre forføynng
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Til Fylkesmanen i Nordland,
Bodø kommune
8001 Bodø
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KLAGE PÅ REGULERINGSPLAN FOR RIKSVEG 80 SAGELVA - SANDVIK.
KUNNGJORT I A VISA NORDLAND 27 JUI 2009.

Med dette klager jeg på vedtaket/regulerigsplanen om å bygge ny vei gjennom Sagelva til
Sandvika (Nordvika) fordi jeg har hyte og tomt på Kistrand.

Jeg har fått beskjed, uaneldt, på hytedøa fra statens vegvesen i april 2007 at ny vei skal
lages og at den vil gå tvers gjennom min hyte og min tomt og at det medfører at min hyte og
min tomt må innløses.

Jeg har tidligere sendt skrftlig klage til Statens vegvesen i Bodø, men har ikke fàtt verken
muntlig eller skrftlig bekreftelse på at klagen er motttt, lest og at innoldet er forstått.

Jeg klager fordi hytten og tomten min på Kistrand er alt jeg eier i denne verden.
Jeg er forferdelig redd for hva som kommer til å skje med meg når jeg mister denne
plassen.
Jeg er svært sliten av denne situasionen. av å leve i uvisshet om hva som skal skje. når det

skal skje. og om jeg får nok betalt så jeg raskt. uten at noen byr over meg til stadighet. kan
kjøpe et annet sted i kjøreavstand til mitt arbeidssted, med like stor tomt som er flat. med
brønn og med dyrkbar jord, og en stor hytte i god stand med pipe. strøm og vedfyring med
de samme muligheter til å gjennomføre planene mine for å sikre min fremti, og min
datters fremtid, (ør jeg blir for gammeL

Stedet er belånt, og min plan var, da jeg overtok stedet, at jeg skulle søke mer lån, noe som
ville gitt meg mulighet for å sette stedet i stad til et beboelig hus. Dette var gren til at jeg

kjøpte stedet. Ingen ting av dette er nå gjennomførbar på grnn av veg - utbyggingen noe
som jeg fi rede på ca ~ år EITER jeg kjøpte stedet og var begynt å ta opp lån, og begynt
med restaurerigen.

Mye av arbeidet skulle jeg gjøre selv, men kan ikke gjøre alt nå fordi jeg kommer til å slite
meg ut på noe som om kort tid skal rives.
Jeg er en veldig kreativ person med barchelor utdaning innenfor håndverksfag og fast
inntekt, bortett fra året 2008/2009 da jeg videreutdannet meg.
Derfor har jeg sett meg i stad til i så stor grad å påta meg et så stort prosjekt.

Jeg er så heldig å ha fast jobb, men min stillng har de siste årene vært tret på gr av

nedleggelse. Derfor skulle dette stedet også være en mulighet til en ny inntektskilde. Disse
planene har jeg på gr av denne veg - situasjonen også vært nødt til å skrnlegge.

Jeg blir ruinert, og kommer ti å stå på bar bake dersom hyta og tomten må innløses.
Hyta som etter mine planer og beregninger skulle blitt mitt hus inen mars 20 L O står nesten

urestaurert på grnn av veg - situjonen.
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Jeg tror ikke denne klagen vil føre til at vegen ikke blir bYgget ut. Jeg er forferdelig redd for
at jeg skal få så lav pris for stedet. som er alt jeg eier. at jeg ikke har mulighet til å starte på
nv frisk et annet sted med de samme muligheter. og med kjøreavstand ti arbeidstedet mitt.

I

Jeg vet ikke hvor jeg skal gjøre av meg selv, og tingene mine somjeg har aret etter mine
foreldre, dersom min eiendom må innøses.
Jeg bor på hybel og har ike anen bolig for meg selv, og ingen lagringsplass. Jeg er
forferdelig bekymret.

En anen side av saken er at Sagelva - Kistrd har vært det ENESTE utfarstedet for Bodøs
befolkng hvor det er lunt og vindstille med brubare badetemperatuer om sommeren når
nordavinden blåser i Bodø. Og man kjører dit på en halv time.

Jeg ser for meg at når vegvesenet er ferdig med veien så blir det ikke ryddet opp slik at
natun kan brukes. Dessuten kommer veien så nært havet at det ikke blir mulighet til å bade
der.

Jeg forstår at veistrekngen må forbedres, men jeg synes dere snarest burde komme med
løsniger som ikke går så hardt ut over enkeltmennesker som meg som ikke har noe anet, og
mange andre.

Med hilsen

EL: ~ b-o V,' ka.u S~
Elisabeth Vikan Skaug
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Til Statens vegvesen Region nord
Dreyfshammar 31

8002 Bodø

il~'i:-". t ..: ia ens veg'''''. ,v..S0n
I't10TT,fTt

~CJu'1 O\\g~XJ -( è) JøAvJß~9/~07

Vedrørende reguleringsplan rv.80 Sandvika-Sagelva jnr. i-3( bru..... 5Lf

Viser til kontat med Bjarne Barhel 24.05.07 og brev sendt fra dere til meg 31.05.07.

Jeg vil bare formidle at jeg er dypt sjokkert og opprørt over at staten bare kan ta seg til rette
på denne måten slik som både alternativ L og alternativ 2 viser. Dette er min private eiendom
somjeg ike kommer til å gi fra meg!

Jeg har allerede lagt ned mye arbeid i eiendommen fordi jeg bor der. Og blant anet fordi jeg
fremover kommer til å være under videre utdaning kommer jeg til å fortsette å bo der, å
gjøre de nødvendige restureringer for at det skal kune være beboelig.

Gren til at jeg kjøpte stedet er fordi jeg har tenk å utvikle det til galleri, atelier,
muligheter for kurs og hyteutleie. Etter utdanning har jeg tenkt å bo der så mye det lar seg
gjøre fordi jeg ike eier eller leier anen bolig. At det ligger ved hovedfaråren inn til byen
og parkerigsplass er derfor en viktig gr ti at jeg kjøpte stedet.

Det er vanskelig å finne noe lignende i den prisklassen som har de utviklings-mulighetene jeg
er ute etter, å kan hanskes med uten å må leie dyr arbeidskrft .

Mange viktige planer som på sikt skule gi meg frhet, inntekter og en positiv livstil for meg
selv, bar og fremtidige barebar har staten nå lag i grs.

Når alle mine planer var ment å være gjennomført og utviklet vile stedet ha steget krafig i
verdi. Dp.t kan ikke skje dersom staten ta det i fra meg.

Ingen av oss kan på noen måte godta reguleringsplanen jeg er blitt forevist.

Med hilsen
£li &&b:cth J Vi ktl )
Elisabeth Vikan, postboks 6187 Mørkved, 8031 Bodø
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Statens vegvesen

Elisabeth Vikan
Postboks 6187
8031 BODØ

Behandlende enhet:
Region nord

Saks behand ler / in nvalgs nr:

Roar Andersen - 75552795

vår referanse:
2007/0 L 6450-029

Deres referanse: vår dato:
05.10.2007

Forslag til reguleringsplan rvo 80 Sandvika - Sagelva.

Det vises til tidligere kontakt, bL.a. ditt brev datert 19.06.07.

Hensikten med reguleringsplanleggingen er å tilrettelegge for en snarlig utbedring av den
ulykkesbelastede vegstrekningen som i dag har dårlig kurvatur.

Utbedring aven riksveg med så dårlig standard, betyr at nye arealer vil bli beslaglagt til
vegformåL. Dette omfatter arealer til ny veg, skjæringerlfyllnger, krsslavkjørsler,

parkeringsplasser, gangstier og gangbruer mv.

På den smale landstripen mellom sjøen og fjellsiden ligger bL.a. riksveg, jernbane, hyter,
boliger og naust. Vi har derfor valgt å foreslå at ny riksveg legges nært opptil jernbanen for å
samle de to viktige transportårene og for å unngå for mye uheldig oppstykking av arealene.
Dessuten akualiserer løsningen bygging av gangbruer over både ny riksveg og jernbane.

Hytebebyggelsen ligger spredt langs hele strekningen og i varerende avstand fra riksvegen.
De fleste hytene ligger på nordsiden av riksvegen, noen fà ligger på sørsiden av vegen. Av
disse ligger noen mellom eksisterende riksveg og jernbanen, andre ligger på sørsiden av
jernbanen. Det er derfor ikke til å ungå konflkt mellom ny veg og eksisterende bebyggelse,
spesielt gjelder dette hytene mellom veg og jernbane.

Din eiendom, gn. 78 bnr. 54 ligger på et ca. 40 m bredt område mellom eksisterende riksveg
og jernbanen. Eiendommen er ca. 28 m bred. Avstanden fra hyta til vegkant er ca. 18 m, og
til jernbanesporet er det ca. 16 m. Hyta ligger noe lavere i terrenget enn riksvegen, og det
finnes en (bratt) direkteavkjørsel fra riksvegen. På eiendommen finnes også et uthus. På
nordsiden av riksvegen ligger flere hyteeiendommer i ca. 25 m avstand fra vegen.

Slik den nye vegtrasèen foreløpig er foreslått lagt, vil din eiendom og to naboeiendommer
måtte innøses fordi de blir liggende midt i ny riksvegtrasè. V år begrunnelse til trasèforslaget
forbi din eiendom er hovedsakelig knytet til følgende forhold:

Postadresse
Statens veqvesen
Reqion nord
Drevfushammarn 3 I
8002 Bodø

Telefon: 06640
Telefaks: 75 55 29 51

fi rmapos t - no rd C1eqvese n. no

Kontoradresse
Drevfushammarn 31/33

8002 BODØ

Fakturaadresse
Statens veqvesen
Reqnskap
Båtsfiordveien 18
9815 VADSØ
Telefon: 78 94 15 50
Telefaks: 78 95 33 52

Orq.nr: 971032081
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· Det er kort avstand mellom eksisterende riksveg og hytene på begge sider av vegen.

Etter vår oppfatning er det derfor ingen god løsning miljømessig sett å la ny riksveg
følge eksisterende veg. Vi foreslår derfor å legge ny veg lenger unna hytene på
nordsiden av vegen, og heller innløse hytene som ligger på det smale området mellom
eksisterende riksveg og jernbanen.

· Bedre adkomst via eksisterende riksveg til hytene nord for riksvegen.
· Bedre tilrettelegging for planskilt krsning av både riksveg og jernbane I

Vi understreker at det ikke er tatt noen beslutninger. Planorslaget legges sannsynligvis ut til
høring i løpet av november. Da vil alle berørte grunneiere!hyteeiere fà tilsendt brev med
karttsnitt som viser hvordan forslaget berører den enkelte eiendom.

Dersom grunneier!hyteeier er uenig i forslaget ber vi om at det blir seildt inn en skriftlig
merknad om dette. Merknaden behandles av oss, og det er to mulige utfalL. Enten tas
merknaden til følge, og planforslaget endres. Den andre muligheten er at merknaden ikke tas
til følge, og da må avslaget begrues skrftlig.

I og med at din eiendom er en av dem som kan bli sterkt berørt av reguleringsplanen, foreslår
vi at du tar kontakt med oss for møefbefaring. Tema på møtelbefaring kan være framdrift for
prosjektet, hvordan du kan forholde deg i plan- og grunnervervsprosessen, hvilke regler som
gjelder ved eventuell innløsning osv.

Kontaktperson er Roar Andersen, telefon nr. 755 52795, e-post: roar.andersen~vegvesen.no.

Plan og prosjektering

Med hilsen

Roar Andersen
Overing.

Vedlegg: Karutsnitt som viser planforslaget.
Brosjyren "Hva skjer når vegvesenet erverver gru"
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Deres ref.
K-sak 078/09 og 059/09

Vår ref.
228/09/115.10/SSH

Kontoradresse: Eliasbakken 7, Fauske
Postadresse: 8205 Fauske
Telefon: 75 40 24 80
Telefaks: 75 40 2481
Bankgìrom.: 8951.07.09641
Foretaksm.: 943551413Internett: wwwrsd:no'c í
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AlS Salten Kartdata
- når du vil vite hvor du er!

Fauske kommune
PlanutvalgeUkommunestyret
Postboks 93

8201 FAUSKE

REGULERINGSPLAN FOR RV. 80 SANDVIKA-SAGELVA. KLAGE PÅ
KOMMUNESTYRETS VEDTAK.

Det vises ti våre tidligere innspíl til vegvesenets forslag til reguleringsplan for rvo 80
Sandvika-Sagelva, først innspíl tiloppstartmeldingen, datert 02.06.2008, deretter
høringsuttalelse til planforslaget den 04.06.2009.

Høringsuttalelsen førte til at kommunestyret den 22.06.2009 fattet et vedtak om å godkjenne
reguleringsplanen med en utvidelse av planområdet som foreslått av grunneierne v/SKO.

Kommunestyret omgjorde vedtaket i møte den 24.09.2009 etter klage fra vegvesenet.
Vedtaket er mottatt den 02.10.2009.

Grunneierne påklager herved kommunestyrets nye vedtak.

Kommunestyret har lagt vegvesenets brev àv 09.07.2009 til grunn for sitt omgjøringsvedtak.
Vegvesenet har i det vesentlige begrunnet sin klage ut fra en juridisk vurdering av
kommunens saksbehandling.

Vi er enig i vegvesenets vurdering når det gjelder saksbehandlingen for så vidt gjelder
bestemmelsen i PBL §27 -2 om at saken skal sendes tilbake til planutvalget til ny behandling
dersom kommunestyret ikke er enig i det fremlagte forslag. Vi har ikke tidligere vært
oppmerksom på at dette ikke ble gjort.

Vi finner det imidlertid underlig og uakseptabelt at kommunestyret, som først vedtok vårt
forslag om å utvide vegvesenets planområde, omgjør sitt vedtak 3 mnd. senere uten å ta
stillng til sin egen begrunnelse for sitt første vedtak, som var at "Kommunestyret finner
arealet interessant for allmennheten".

Den av oss foreslåtte utvidelse av vegvesenets planområde bygger på 2 forhold:

1. Allmenne interesser

Fauske kommune forventes å ha et særlig ansvar for å legge til rette for at
kommunens befolkning og tilreisende turister skal få lovlig tilgang til attraktive
strandområder i kommunen.

Kistrand har siden jernbanen ble anlagt for ca. 50 år siden vært formelt stengt for
allmennhetens bruk, selv om grunneierne har hatt to lovlige planoverganger til eget
bruk i området. Disse to overgangene blir i praksis stengt av det nye veganlegget.

Når ny rv. 80 blir bygd langs jernbanen, forsterkes barrierevirkningen ytterligere.
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Kommunen har nå en gylden anledning til å sikre allmennhetens friluftslivsinteresser
ved å bidra til at det blir bygd en gangvegforbindelse/strandpromenade på nedsiden
av jernbanen mellom planlagte brooverganger mellom Ystneset og Langbergodden,
evt. mellom Ystneset og Kløftervollen.

Vi forventer at også fylkesmannen vil støtte tilak som legger til rette for
allmennhetens bruk av strandområdet på Kistrand.

Vegvesenet bør ikke gis anledning til å befeste NSBs katastrofale avstengning av
strandsonen i kommunens vestlige område, ved ikke å utføre enkle
massedeponeringer som vil medvirke til å åpne området for publikum.

Det er i dag to gresskledde, smale landstriper nedenfor jernbanelinjen med en samlet
strandlinje på vel 320 m, samt en liten holme ("Skjæret") sør for naustrekken som
grunneierne nå ønsker å åpne for allmennheten. Dette er et tørt areal på til sammen
drøyt 5 daa.

Sjøområdet utenfor består av langgrunn sjøbunn, og landarealet kan lett utvides til
minst 15-20 daa ved lave fyllnger ut i områder som er tørrlagt ved lawann, men
overflødd ved høyvann.

I-
I

Figur 1 Strandområdet sett mot vest. Strandpromenade foreslås langs jernbanefy/lngen til et frilufts-
område i bakgrunnen. Friluftsområdet har en strandlinje på ca. 200 m. Store arealer kan innvinnes til
friluftsformål ved lavefyl/ínger i fjæren til venstre. Tidevannsforskjellen i området er på om lag 1,5 m.

2. Private interesser

Grunneierne har sammenfallende interesser med kommunen og fylkesmannen når
det gjelder tigjengeligheten til strandområdet på Kistrand. Også grunneierne selv,
nåværende og evt. fremtidige, nye hyteeiere i området er en del av allmennheten
som har behov for sikker atkomst til dette området.
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Figur 2 Strandområdet sett mot øst. Naustrekke planlegges mot sjøen i bakgrunnen. Her kan det også anlegges gangsti til badeholmen
Skjæret til hø yre, og eventuelt en parkeringsplass. Området i forgrunnen har en strandlinje på vel 150 m, el/er 120 m dersom det bygges
parkeringsplass langs naustrekken.

De direkte private interessene i strandsonen knytter seg særlig til en planlagt rekke
med ca. 20 naust på østsiden av området. Grunneierne finner det ikke på noen måte
urimelig at grunneiernes egne steinmasser, som vegvesenet sprenger ut på deres
eiendom, deponeres i en lav fyllng som underlag for naustene, istedenfor å fraktes
med bil langs rv. 80 ti Nordvika.

I

i

Det bør være kjørbar veg frem til naustene, selv om dette ikke er avgjørende for
oppføring av naustene. Uansett bør det legges ut en smal fyllng på vestsiden av
naustene som gangatkomst til Skjæret lenger ut, og eventuelt utvide fyllingen med en
parkeringsplass, dersom man finner det formålstjenlig for allmennhetens interesser.

Planfaglig vurdering:

Vegvesenet har fremmet et planforslag for rv. BO som omfatter arealer som de selv har
vurdert som nødvendige for gjennomføring av det planlagte vegprosjektet. Fauske
kommunestyre vedtok i sitt møte den 22.06.2009 å kreve planområdet utvidet for at
overskuddsmasse fra veganlegget i Kistrandområdet skulle deponeres på nærmere angitte
steder på sjøsiden av rv. BO/jernbanelinjen.

Vegvesenet har ikke dokumentert hvor store overskuddsmasser det er snakk om, men har
selv hatt planer om å frakte massene til et depot i Nordvika. Det er heller ikke kjent hvor
store kostnader som er knyttet til den planlagte massedeponeringen i Nordvika, herunder
transportkostnadene .

Dette er steinmasser som blir tatt ut fra grunneierne sine eiendommer, og grunneierne
motsetter seg at de fraktes ut av området når de kan brukes på en fornuftg måte på
Kistrand.

Vegvesenet, og tidligere NSB, har allerede utført omfattende grunnundersøkelser på
Kistrand. Det er derfor snakk om mindre omfattende tileggsundersøkelser for å fastslå om
de av oss foreslåtte steinfyllnger på sjøsiden er geoteknisk gjennomførbare. Disse
fyllngene vil være vesentlig lavere, og dermed lettere enn veg- og jernbanefyllingene
gjennom området og vil kunne fungere som balansefyllnger.

- 3 -
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Vegvesenet mener at en eventuell utvidelse av deres planområde i henhold til
kommunestyrets første vedtak hører inn under den private reguleringsplanen for Kistrand.

Dette bestrides. Mesteparten av massebehovet på sjøsiden går til å etablere en
strandpromenade og til eventuelllandvinding ved utfyllng på grunne områder nær land og
ved Skjæret. Begge deler for allmennhetens atkomst til, og bruk av strandområdet.

Dette er i offentlighetens interesse, og vi anser det for å være kommunens plikt å påse at
verdiene som ligger i uttatte masser fra veganlegget deponeres på et nærliggende sted der
de kan være til nytte for allmennheten, fremfor å bruke ressurser på å kjøre dem bort til et
passivt depot. I den grad steinmassene også kommer grunneierne direkte til gode, får det bli
en del av erstatningsoppgjøret ved grunnervervet.

Det er helt klart at ovennevnte steinfyllnger ikke vil bli gjennomført av grunneierne gjennom
deres reguleringsplan. Dersom kommunen ikke nå griper sjansen og legger til rette for den
foreslåtte massedeponeringen, vil strandområdet på Kistrand fortsatt være stengt for
allmennheten i all overskuelig fremtid, med unntak av de som fortsatt vil krysse, eller gå ulovlig
langs jernbanelinjen for å komme ned ti sjøen.

Juridisk vurdering:

Kommunen kan som planmyndighet bestemme avgrensningen av et reguleringsplanområde
og avgjør også planens innhold.

Kommunestyret vedtok den 22.06.2009 å kreve vegvesenets planavgrensning utvidet. Dette
ble ikke fulgt opp i henhold til PBL § 27-2 nr. 1 ved å sende planforslaget tilbake til ny
behandling. Dette var saksbehandlingsfeil, noe som vegvesenet også har påpekt.

Da saken kom opp igjen som klagesak den 24.09.2009, vile korrekt saksbehandling for
kommunestyret vært å oppheve sitt første vedtak, for deretter å vedta å sende planforslaget
tilbake til ny behandling med de retningslinjer som var uttalt i det første vedtaket.

I stedet har kommunestyret valgt å gå bort fra sine gode hensikter om å gjøre strandområdet
på Kistrand tilgjengelig for allmennheten ved å legge seg flat for vegvesenets påpekning av
saksbehandlingsfeiL.

Vi tror ikke kommunestyret har omgjort sitt vedtak fordi de har skiftet mening, men for å
unngå å bli hengende med en saksbehandlingsfeiL. Dette blir imidlertid feil ovenor
grunneierne, som var begynt å innstile seg etter det første vedtaket, men som mer enn 3
måneder senere, uten forvarsel, får vite at vedtaket er påklaget og omgjort.

Saksbehandlingsfeil kan man rette opp, men ikke ved å gjøre en ny feil

Konklusjon:

Grunneierne på Kistrand, representert ved AlS Salten Kartdata, krever at kommunestyrets
vedtak i sak 078/09 og 059/09 oppheves, og at det gjøres nytt vedtak om tilbakesending av
planen til ny behandling i henhold til Plan og bygningslovens § 27-2 nr. 1,2. setning, med
følgende retningslinjer for det videre arbeid:

· Planområdet skal utvides tilstrekkelig på sjøsiden av jernbanen til at det kan
anlegges en minimum 2 meter bred gangveg fra Ystneset via Kløftervollen ti
Langbergodden, dog slik at den gjøres kjørbar med 3 m bredde for personbiler fra
planlagt båtutsett på Kløftervollen og ca. 135 m vestover ti planlagt parkeringsplass.

- 4 -
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· Mellom fastlandet og Skjæret skal det i reguleringsplanen avsettes plass til en 10-30
m bred, lav fyllng ti parkeringsplass og gangatkomst ti Skjæret.

. Parallelt med gangvegen langs jernbanelinjen skal det i reguleringsplanen avsettes
plass ti å deponere steinmasser i en lav fyllng utover fra dagens flomåL. Fyllngen
bør strekke seg til en linje parallelt med, og i en avstand ca. 25 m fra gangvegen.
Utstrekning tilsvarende vegplanens pel 2640-2820.

· Deponering av overskuddsmasser i ovennevnte område skal ha prioritet foran
deponering av masser på nordsiden av den nye riksvegen på Kistrand.

· Det må gjøres tilstrekkelige grunnundersøkelser til å dokumentere grunnens
bæreevne i forhold til de planlagte steinfyllngene.

Vi imøteser kommunestyrets behandling av klagen.

Kopi:
IIdrid Torvik, Kistrand, 8215 Valnesfjord
Leif Lindstrøm, Lyngveien 5, 8200 Fauske
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Ildrid Torvik
Kistrand
8215 VALNESFJORD

Henvendelse til: Olav Ramsøskar
Tlf.: 9 i 65 02 48
Faks: 72 572602
E-post: raol~jbv.no

Dato: 28.01.2010
Saksref.: 07/03290 SRN 725
Deres ref.:NB690, 152, NB693,091

Vedlegg: 3

SVAR PÅ BREV VEDRØRENDE FLYTTING A V PLANOVERGANG VED
KM NB690,152 OG NEDLEGGING AV PLANOVERGANG NB693,091

Viser til deres brev av i i .06.09 og beklager at vi ikke har besvart dem skrftlig før.

Den 06. L L .09 hadde jeg med meg en Paul-Einar Olsen som er byggeleder i JBV, og vi
så på begge disse tiltakene, på km NB690, i 52 og km NB693,09 l.

På planovergang ved km NB690, L 52 er det ikke enkel løsning for å bedre sikkerheten.
Her er det dårlig sikt på høyre side av planovergangen retning mot Fauske på grunn av
fjelJskjæring. Her må det på sikt vurderes en gangkulvert eller gangbru. Vi ser at dette
tiltaket ikke kan prioriteres nå.

Vedrørende planovergang ved km NB693, 091 er det fornuftig å bygge en gangveg på
venstre side av jernbanen mot planovergang ved km NB692,612. Det forutsettes da at
planovergang ved km NB693,091 nedlegges. Planovergang ved km 692,612 er
planlagt nedlagt og bli erstattet med kjørebru.

Den L 8.1 L .09 hadde jeg med meg folk fra Norconsult AS for å se på forholdene for å

bygge gangveg. De jobber nå med å lage tegninger for dette veiprosjektet.

Slik er situasjonen i dag, skal prøve å holde dere løpene orientert om videre framdrift. Vi
snakkes.

Med hilsen i

(Jiu i~iC~'o
Olav Ramsøskar
Avdelingsingsing.
JBV Utbygging

Kopi; Steinar S. Helland, Einervegen 12, 8200 Fauske

Besøksadress:
Osloveien 105,

Trondheim

Postadresse:
Postboks 217 Sentrum
NO-O 1 03 Oslo

Telefon:
22455855

Telefaks:
72 572602

Sentralbord
Jernbaneverket:
05280

Reg. nr:
NO 971 033 533 MVA

Bankgiro:
7694.05.01977
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