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Mo i Rana, den 21.02.19

Vår ref.: 201908 års

Varsel om planoppstart
Brev til berørte parter

Iht. plan- og bygningsloven
§ 12 – 8 varsles med dette
at det igangsettes
planarbeid for Storeidøy
nærings- og industriområde.
Planområdet ligger mellom
Gravdal og Lenes i
Vestvågøy kommune.
Området er markert på figur
1.
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Området omfattes i dag av 4 reguleringsplaner. Store deler av disse erstattes i sin helhet av denne planen.
Under følger en oversikt over disse planene og de endringer for foreslås gjort:
-

Storeidøya industriområde
Det foreslås regulert inn gang- og sykkelveg fra
Havna og på østsiden av veien Storeidøya.
Regulert industriområde øst for Storeidøya skal
benyttes til mindre utsalgsboder i forbindelse
med anløp av cruisebåter. Reviderte
bestemmelser vil presisere dette. Det vil også
reguleres inne et nytt formål. Planforslaget vil
også regulere de ulike tomtene til det de er
godkjent brukt som.
Hele denne planen erstattes av det nye
planforslaget.
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Storeidøya industriområde – endring av
reguleringsplan
Friområdet sentralt i planen omreguleres til
byggeområde. Dette innebærer at de
automatisk fredede kulturminnene som ligger i
dette området søkes frigitt. Dette er Storeidøya
båtstøanlegg og Storeide gravminner. Gang og
sykkelveg reguleres inn sør for veien
Storeidøya fra krysset Storeidøya - Havet.
Det sørligste friområde, vest i planen, søkes
omregulert til utbyggingsområde.
Planforslaget vil også regulere de ulike tomtene
til det de er godkjent brukt som.
Det nordligste friområde tas mest sannsynlig
ikke med i dette planforslaget Den videre
planprosess vil avklare dette. De øvrige
arealene tas med i dette planforslaget.

-

Masseuttak Storeidøya
Dagens masseuttak foreslås regulert tin
næringsområde. Massetaket er et masseuttak
under vann. Dette innebærer at området skal
fylles opp. Hvorvidt hele området skal fylles
opp er usikkert pr i dag, men endelig
planforslag vil vise utstrekning.
Reguleringsplanen innlemmes i planforslaget i
sin helhet.
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Svanvatnet Travpark
Det foreslås regulert inn areal til kommunalt
renseanlegg i forlengelse av den regulerte
parkeringsplassen. Det foreslås regulert inn
gang- og sykkelveg langs vegen Storeidøya.
Utover dette videreføres formålene.

I forbindelse med oppstartsmøtet, avholdt med Vestvågøy kommune (06.02.19) ble planforslaget vurdert opp
mot forskrift om konsekvensutredning etter plan og bygningsloven. Her ble det konkludert med at planforslag
med tiltak ikke omfattes av forskriften og skal da ikke behandles etter denne.
Dette brevet sendes til alle berørte, slik at de som ønsker det kan komme med innspill til planarbeidet tidlig i
prosessen. Når planforslaget er klart, vil det bli oversendt Vestvågøy kommune for kommunal behandling.
Leietakere har også rett til å uttales seg. Vi ber om at utleier videreformidler dette brevet til disse.

Innspill til planarbeidet sendes stein hamre arkitektkontor as, Halvor Heyerdahls veg 1, 8626 Mo i Rana eller på
e-post; aasmund.stromnes@shaas.no innen 22.03.19
Mottatte innspill vil inngå i planbeskrivelsen og oversendes til kommunene sammen med øvrige
plandokumenter.
Forslag til planskisse, en enkel risiko- og miljøanalyse og sjekkliste naturmangfold ligger på vår hjemmeside
http://www.shaas.no/arealplan Disse dokumentene kan ettersendes dersom det er ønskelig. Det samme gjelder
kopi av annonse varsle planoppstart og høringsbrev samt referat fra oppstartsmøtet.

Med hilsen
stein hamre arkitektkontor as

Åsmund Rajala Strømnes
Fagansvarlig avdeling arealplan
(sign)
Direkte telefon nr. 75 12 69 52
E-post: aasmund.stromnes@shaas.no
Kopi til:
LAS
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