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MØTEREFERAT 
 

 
Dato: 21.11.2018 
Saknr: 18/4034-3 

 
Referat fra oppstartsmøte, Detaljregulering for g/s- veg Vefsnvegen søndre 
del  
 

Møtested:  Møterom Øyfjell, rådhuset 

Møtedato:  20.11.2018 

Møtetid:  1200 - 1400 

 

ROLLE NAVN TILSTEDE 

Forslagsstiller (skal møte) 
 

Vefsn kommune, Teknisk drift: 
- Lene Øksendal 
- Harald Hoel Hammer 

 
ja 
ja 

Fagkyndig konsulent (skal 
møte) 
 

Cowi as: 
Fagkyndig plankonsulent Solrunn 
Paasche og Steinar Stien 

 
ja 
ja 

Plan & Utvikling – 
fagleder/saksbehandler 

Karin Devold ja 

Plan & Utvikling - andre Ida Marie T. Granmo ja 

 
 
1. Mottatt dokumentasjon fra tiltakshaver/fagkyndig før møtet: 

o Bestillingsskjema for oppstartsmøte (planinitiativ) 
o Oversiktskart med forslag til plangrense 
o Forslag til framdriftsplan 
o Forslag til annonse/varslingsbrev 

 
2. Om planområdet og planinitiativet 
Planområdets beliggenhet: Vefsnvegen, fra og med kryss Skogsvegen til kryss E6 i 
Bjørnådalen. 
 
Planområdets størrelse, ca daa: 46 (uten utvidelse av p-plass på Litjenget) 
 
Dagens innhold og bruk: I hovedsak kommunal kjøreveg med fortau, deler av 
boligtomter, friområde på Brinken, parkeringsareal på Litjenget og friluftsområde.  
 
I planinitiativet var det ikke redegjort for detaljer i prosjektet. Cowi og teknisk drift 
orienterte om tiltaket og enkelte moment ble drøftet i henhold til redegjørelse under: 
 



I sykkelbyplanen for Mosjøen er et av tiltakene å etablere g/s-veg langs Vefsnvegen 
på strekningen kryss Skogsvegen til kryss E6 i Bjørnådalen. Teknisk drift vil nå jobbe 
for å får tiltaket inn i økonomiplanen. Før tiltaket kan realiseres må det hjemles i en 
vedtatt reguleringsplan. 
 
Kjørevegen tenkes regulert med 6.5 m bredde og g/s-vegen tenkes regulert med 3 m 
bredde. Tiltaket tenkes utformet/regulert i henhold til vegnormal for fartsgrense 40 
km/t. 
 
G/s-vegen tenkes etabert på vestsiden av Vefsnvegen fra kryss Skogsvegen til kryss 
Arne Dahls veg. Herfra til E6 i Bjørnådalen tenkes g/s-vegen etablert på østsiden av 
Vefsnvegen. Dette for å unngå tiltak nær Bjørnåga. Det er i dag fortau på vestsiden 
av Vefsnvegen fra Skogsvegen til Litjenget. 
 
Krysset Vefsnvegen/Skogsvegen tas med i ny detaljregulering og reguleres som bygd. 
 
Øvrige kryss tas med og reguleres med nødvendige siktsoner. Tiltakshaver ønsker 
omforming av enkelte av dagens kryss. Dette er kryss som i dag ikke er i hht 
vegnormalen. Et av kryssene som vurderes endret er kryss til Brinken. Dersom dette 
krysset endres vil det kunne få konsekvenser for friområdet. Det bør utarbeides et 
forslag som berører området minst mulig. Dersom friområdet blir berørt må avbøtende 
tiltak hjemles i ny plan. 
 
Tiltakshaver ønsker også at det i planprosessen blir vurdert om det er mulig å utvide 
parkeringsplassen på Litjenget. Dette er p-plassen til det populære utfartsområdet 
«Mosåsen». Deler av plassen er i dag benyttet som busstopp. Det er behov for flere 
p-plasser her. Konsekvenser av en eventuell utvidelse av p-plassen må framgå av 
plandokumentene. Areal for tømmeropplag må ivaretas. 
 
Konsulent må utarbeide kart som viser hvordan eiendommer blir berørt. Hvor mye 
areal må det enkelte gnr/bnr avse og eventuelle trær som må fjernes, oppsetting av 
støttemurer, konsekvenser som følge av frisiktsoner, ect. Dersom boligtomter blir 
berørt i anleggsfasen, ut over areal som skal erverves, må dette også framgå av 
planforslaget. 
 
Det må utarbeides en rigg- og anleggsplan. 
 
Teknisk drift framskaffer geotekniske rapporter, trafikktall og eventuelle 
støyberegninger, dersom slike finnes. 
 
Teknisk drift oversender kommunal norm for veg og gateutforming til konsulent. 
 
 
3. Planstatus, planer i området (http://tema.webatlas.no/vefsn/Planinnsyn): 
Kommuneplanen: kommunedelplan for Mosjøen, planid 1824D1017 
o Arealformål: Friområde, veg, bolig, LNFR, Hensynsone høgspent Aktuelle 

bestemmelser: 
 

http://tema.webatlas.no/vefsn/Planinnsyn


 18 SAMFERDSEL/ INFRASTRUKTUR 
Gate- og veggrunn som ikke er regulert fremgår av plankartet. Grensene er satt 
etter grunnkartet, og unøyaktigheter kan forekomme. 
 
18.1 Ved nyregulering skal historisk tiltenkt gategrunn legges til grunn for å 
bevare områders historiske karakter og tiltenkte funksjon. 
 
18.2 Universell utforming er et bindende prinsipp ved ny utforming av veg- og 
gategrunn, fortau og gang- og sykkelstier. 
 

19 FRIOMRÅDER: UMERKETE OG F1- F3 
I friområder skal hensynet til rekreasjon og lek ivaretas. Det tillates tiltak som legger 
til rette for allmennhetens ferdsel og opphold. 
 
20 LNFR LANDBRUK, NATUR, FRILUFTSLIV OG REINDRIFT 
20.1 Generelt 
Allmennyttige tekniske anlegg og tilhørende bebyggelse, herunder elektriske anlegg 
og tele- og kommunikasjonsanlegg, tillates etablert i nødvendig utstrekning etter 
søknad. 
 
22 HENSYNSSONER 
22.1 Faresone H370, høyspent – Viser arealer forbundet med fare. Enkelte steder i 
plankartet er det lagt opp til en bredere hensynssone enn nødvendig. I en 
reguleringsplan kan hensynssonens utstrekning vurderes i det enkelte tilfellet. 
 
Forholdet til gjeldende reguleringsplaner: 
o Planområdet er delvis regulert gjennom reguleringsplaner i lista under. Formål som 

kan bli berørt av ny regulering er tatt med i lista. 
o Reguleringsplan for E6 Vangen – Bjørnådalen, planid 1824_214B:  

 Trafikkareal 
 Friluftsområder 
 Høspent 

o Reguleringsplan for Skogsvegen, planid 1824_401 
 Trafikkareal 
 boligformål 

o Reguleringsplan for E6 Kinokrysset – Skogsvegen, planid 1824_309: 
 Trafikkareal 

o Reguleringsplan for Lilleenget, planid 1824_20061414 
 Trafikkareal 
 Bolig 

o Reguleringsplan for Litjenget Olderskog, planid 1824_426 
 Trafikkareal, veg og parkering 
 Bolig 
 Friluftsformål 
 Landbruk, tømmeropplag 

o Regulerignsplan for Arbeidskirke m.m. på Olderskog, planid 1824_416 
 Trafikkareal 
 Offentlig byggeområde 



 Bolig 
 Friluftsformål 

 
o Tilgrensende reguleringsplaner 

o Reguleringsplan for Skogsvegen, planid 1824_401B 
 Bolig 

o Reguleringsplan for Vassmyra, planid 1824_417 
 Friområde 

 
Planer under arbeid:  
Det ble varslet oppstart for samme tiltak i 2012, planid P_20131427. Planarbeidet ble 
ikke prioritert på grunn av utsatt oppstart med gjennomføringen av tiltaket. Tilsendt 
plangrense i pdf ser noe annerledes ut enn plangrensen ved oppstart i 2012. Det er 
nå seks år siden forrige varsel om oppstart. Planprosess må startes på nytt. 
 
4. Rammer og føringer planarbeidet må forholde seg til: 
o Nasjonale og regionale rammer og føringer 
o Kommuneplanens samfunnsdel, spesielt arealpolitiske retningslinjer 
o Kommunedelplan for Mosjøen 
o Vefsn kommunes (VK) trafikksikkerhetsplan 
o VKs sykkelbyplaner 
 
5. Konsekvenser - aktuelle tema for utredninger i planarbeidet 
Tema for utredninger er omtalt så langt det er mulig på grunnlag av opplysninger fra 
planinitiativet og oppstartsmøtet. Andre temaer kan også være relevante og kan f.eks. 
komme fram ved varsel om oppstart. Konsekvenser skal vurderes både for eget 
planområde, og for influensområde som kan bli påvirket. 
 
Utvikling av by og lokalsamfunn 
o Estetikk  
o Evt møteplasser og byrom, kvaliteter i nærmiljø 
o Konsekvenser for naboer.  
o  
Landskap, natur og kulturmiljø 
o Landskapsbilde (nær/fjernvirkning) 
o Naturmangfold, herunder vurdering etter naturmangfoldloven §§ 8 – 12. Samlet 

belastning blir særlig viktig. 
o Landbruk, jord og skog 
o Reindrift 
o Strandsone, vann og vassdrag 
o Grønnstruktur (eksisterende, bevare, fjerne, tilpasse, etablere ny) 
o Kulturminner og kulturmiljø 
o Masseforvaltning. Behov for å beregne massebalanse / plan for massehåndtering 
 
 
Miljø og samfunnssikkerhet 
o Risiko- og sårbarhetsanalyse (skal alltid utarbeides) 
o Miljøulemper (forurensning, støv, støy og lukt)  



o Forurensning i grunnen (eiendommens historikk og evt. behov for undersøkelse)  
o Radon 
o Grunnforhold  
o Skred  
o Flom  
 
Barn og unge 
o Barn og unges interesser 
o Skolevei 
 
Teknisk infrastruktur 
o Vann og avløp  
o Overvannshåndtering  
o Brannvann, tilgjengelighet for brann- og redning (evt sikre tilgang) 
 
Samferdsel 
o Veg/trafikk/adkomst 
o Kollektivforbindelse 
o Trafikksikkerhet og tilgjengelighet 
o Parkering, herunder sykkelparkering 
o Frisikt 
 
Aktivitet for alle 
o Universell utforming 
o Rekereasjonsarealer 
o Sammenhengende gang- og sykkelnett 
 
 
6. Planprogram og konsekvensutredning (KU) 
KU-forskriftens § 6 om planer som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram 
eller melding: 
Vefsn kommune har vurdert planinitiativet i forhold til forskriftene § 6 og ikke funnet 
at planinitiativet omfattes av denne forskriften. 
 
KU-forskriftens § 8 om planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. 
Planinitiativet er vurdert opp mot tiltak i vedlegg II, planer etter plan- og 
bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere. 
Punkt A 10 e, bygging av veger skal vurderes nærmere i hht pbl. 
 
Vurdering i hht §10 – kriterier for vurdering av vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn: 
Planen skal regulere g/s-veg langs eksisterende gate, tidliger E6, med opparbeidet 
fortau på delstrekning. 
 
Tiltaket vil ikke komme nærmere Bjørnåga (del av verna vassdrag) enn dagens 
kjøreveg.  
  



På bakgrunn av tilgjengelig informasjon i møtet konkluderer kommunen med at 
planen ikke utløser utredningsplikt. 
 
Det må framgå av kunngjøring om oppstart av planarbeidet om planen utløser KU-
plikt.  
 
Selv om planforslaget vurderes til ikke å være utredningspliktig jf forskriften, vil det 
være behov for å utrede enkelte tema, jf punkt 5 over. Disse må presenteres i 
oppstartsmeldingen. 
 
7. Diverse avklaringer 
Samtidig behandling av plan- og byggsak, jf. pbl. § 1-7 
Tiltaket er søknadspliktig, men tiltakshaver ønsker ikke samtidig behandling av 
rammesøknad og planforslaget.  
 
Kartgrunnlag 
Tiltakshaver må bestille digitalt kartgrunnlag, andre nødvendige plandata (gjeldende 
plan, evt tilstøtende planer) og oversikt over berørte eiendommer/naboliste hos 
kommune. Manuell bestilling via epost til gunnhild.nygard@vefsn.kommune.no. Legg 
ved kart som viser aktuelt område. 
 
Sjekkliste for arealplaner 
Kommunens sjekkliste for arealplaner sendes konsulent på epost som wordfil. 
 
8. Plantype, plannavn 

 Detaljregulering jf. pbl. § 12-3.  
 Plannavn: detaljregulering for g/s-veg Vefsnvegen søndre del 
 Planid: P_20191427 

 
9. Medvirkning 
Kommunen oppfordrer forslagsstiller til å tilrettelegge for aktiv medvirkning tidlig i 
plan-prosessen, gjerne i forkant av formell varsel om oppstart, samt i høringsperioder. 
Kommunen kan delta, men forslagsstiller er ansvarlig for gjennomføring. Det må 
framgå av planbeskrivelsen hvordan medvirkning skal skje. 
 
 
10. Anbefaling av oppstart 
Oppstart av planarbeidet anbefales fordi: etablering av g/s-veg på aktuell strekning vil 
gi økt trafikksikkerhet. Tiltaket er i henhold til kommunens sykkelbyplan og vil bli tatt 
med i handlingsplanen i trafikksikkerhetsplanen for 2020 – 2023. G/s-vegen kan ikke 
bygges før den er hjemlet i reguleringsplan. 
 
11. Oppstart av planarbeid 
Oppstart skal annonseres i Helgelendingen og på kommunens nettside. Oppstarts-
varselet må vise til plandokumentene på kommunens hjemmeside: 

https://www.vefsn.kommune.no/hoeringer-og-kunngjoeringer.419527.no.html 

mailto:gunnhild.nygard@vefsn.kommune.no
https://www.vefsn.kommune.no/hoeringer-og-kunngjoeringer.419527.no.html


Kommunen vil besørge utlegging på nettsiden når vi har mottatt planmateriale i 
henhold til vår kravspesifikasjon punkt 5. Tidspunkt for når lenke skal være operativ 
må avtales med kommunen før annonsering/utsending. Planmaterialet må også 
sendes Kartverket, Nordlandsatlas – Plan plannordland@kartverket.no før 
annonsering/utsending. 

Det skal sendes eget brev til grunneiere, festere og så vidt mulig andre 
rettighetshavere i planområdet, naboer til planområdet samt berørte offentlige 
organer og andre interesserte. 
 
12. Planavgrensning 
Avgrensning foreslås justert i forhold til vist i bestilligsskjema for oppstartsmøtet: 
Dersom parkeringsplassen på Litjenget skal utvides, må det tas med tilstrekkelig areal 
for utvidelsen. Ved varsel om oppstart må det opplyses at plangrensen kan bli justert 
ved utarbeidelse av plan. 
 
13. Krav til planforslaget (https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-
eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/id2008185/ ) 
Dersom materialet som mottas ikke er tilfredsstillende, blir både forslagsstiller og 
fagkyndig orientert om dette og bedt om å oversende oppdatert materiale. Det kan 
påløpe gebyrer ved behov for gjentatte gjennomganger av innsendt material, se 
kommunens gebyrregulativ. Planbeskrivelsen skal oppdateres etter 1. 
gangsbehandling på lik linje med plankart og bestemmelser. Planforslaget kan ikke tas 
opp til behandlig før kommunens krav til produksjon og levering er oppfylt. 
Planforslaget må også være ihht avklaringer i oppstartsmøtet. 
 
14. Gebyrer 
I henhold til regjeringens tolkning av pbl § 33-1 ang gebyr 14.04.2016, kan 
kommunen kun ta saksbehandlingsgebyr for private planforslag. Et 
reguleringsplanforslag er ikke privat når forslagsstilleren har som oppgave å ivareta 
offentlige interesser og tiltaket det reguleres til skal gjennomføres på grunnlag av 
bevilgninger fra stat eller kommune eller lån med statlig eller kommunal garanti. 
 
15. Prosess og samarbeid underveis 
Det er ønskelig med underveismøte, der innkomne uttalelser og foreløpige skisser og 
forslag blir gjennomgått. Dette avtales nærmere etter initiativ fra forslagsstiller. 
Innsendte dokumenter er i utgangspunktet offentlige. 
 
Forslagsstiller reviderer forslag til framdriftsplan som oversendes kommunen for 
tilbakemelding. Dette for at alle parter skal kunne planlegge arbeid og sette av tid til 
dette. 
 
Kommunen avslutter saken dersom prosessen har stått i bero mer enn et år etter 
avholdt oppstartsmøte. 
 
 
16. Godkjenning av referat 

mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/id2008185/
https://www.regjeringen.no/no/tema/plan-bygg-og-eiendom/plan--og-bygningsloven/plan/veiledning-om-planlegging/id2008185/


Referatet og Vefsn kommunes innspill, bygger på de opplysninger og planfaglige 
forhold som forelå på det tidspunktet oppstartmøtet fant sted. 
Konklusjonene er derfor foreløpige, og verken oppstartsmøtet eller referatet gir 
rettigheter i den senere saksbehandlingen. Nye opplysninger, endrede 
rammebetingelser, rutiner og politikk kan føre til endrede planfaglige vurderinger. 
Innspill fra berørte parter, herunder naboer, offentlige myndigheter, 
interesseorganisasjoner med mer, kan føre til krav om endring av prosjektet, og/eller 
framdriften av det. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
Karin Devold 
fagleder plan 
 
 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og derfor ikke signert 
 
 
vedlegg:  
Adresseliste - berørte offentlige organer 
Lokale krav til framstilling og levering av planforslag og plandata 
Vefsn kommunes sjekkliste for arealplaner 
 
 
 
 
 
 
 


