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I henhold til adresseliste 

ar VARSEL OM OPPSTART AV REGULERINGSPLANARBEID 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-8 varsles herved at Statens vegvesen har igangsatt føl-
gende planarbeid:  
 

 Detaljregulering for oppgradering av busslommer på fv. 83 på Sama i Harstad kommune. 

 
Rambøll Norge AS ved kontoret i Alta er engasjert som planfaglig konsulent på 
planarbeidet. 

 
Planområdet  

Planområdet langs fv. 83 ved Sama består bla. av boligbebyggelse, offentlige 
og private næringsbygg, busstopp, gang- og sykkelveier og parkeringsplasser. 
Kommunalteknisk bygg og meieribygg inngår også i varslet planområde, samt 
eksisterende veg- og trafikkløsninger i området.   

 

 

Planområdet på Sama, omkring 1,5 km fra Harstad sentrum. Kilde: kommunekart.no 
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Planens formål 

Formålet med planarbeidet er regulere om deler av fv. 83 på Sama for busstopp med universelt utfor-
mede leskur, fortau og gang- og sykkelvei på begge sider av fylkesveien. Planen inkluderer også hvile-
rom for bussjåfører i en kommunal bygning. Kryssløsninger og fotgjengerfelt inngår også planarbeidet. 
 
Planstatus for området 

Gjeldende reguleringsplaner for området: 
 

PlanID Navn Ikraftredelse 

468 Tine Meieri Nord 28.07.2007 

480 Meierivegen 23.08.2007 

145 Samagata 09.10.1974 

565 Rv 83 Tunnel og rundkjøringer Seljestad – Sama 05.02.2014 

362 Boliger 26.05.1999 

 

 
Varslet planområdet på ca. 46 daa. og omfatter både kommunal og privat grunn. Planområde er 
omfattende for å varsle naboer i området og andre berørte parter. Gjennom det videre planarbeidet vil 
dette bli innsnevret. 
 
Følgende eiendommer blir helt eller delvis berørt:  

62/354, 62/161, 62/161/0/1, 62/308, 62/149, 62/75, 62/219, 62/140, 62/586, 62/212, 62/105, 
62/335, 62/105, 62/335, 62/2, 62/6, 62/11, 62/15, 62/45, 62/212, 62/150, 62/197, 62/150, 62/88, 
62/62, 62/35, 62/402, 62/198, 62/215, 62/402, 62/589, 62/445, 62/445, 62/47, 62/75, 62/60, 62/53, 
62/62, 62/233, 62/310, 62/34, 62/190, 62/566, 62/356, 62/200, 62/161, 62/161/0/2, 62/161, 
62/161/0/3, 62/161/0/2, 62/233, 62/567, 62/56, 62/256, 62/612, 62/613, 62/614, 62/591, 62/92, 
62/373, 62/277, 62/7, 62/567, 62/98, 62/313, 62/411, 62/544, 62/545, 62/546, 62/547, 62/569, 
62/569. 

 
Konsekvensutredning 

Planen er vurdert etter plan- og bygningslovens § 4-1 og forskrift om konsekvensutredninger. Det kon-

kluderes med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvens utredning, jf. forskriftens §§ 6-8. I oppstarts-
møte ble det vurdert at planen inneholder ikke tiltak som nevnt i forskrift om konsekvensutredning §§ 
6, 7 eller 8. Det er derfor ikke krav om konsekvensutredning, planprogram eller melding. 
 

Frist for innspill 

De som har innspill til planarbeidet bes sende disse til Rambøll, Kongleveien 45, 9510 Alta, evt på e-
post til alta@ramboll.no, innen 28.12.18. Eventuelle spørsmål i saken kan rettes til Bjørn Roar Walsøe 
enten på e-post bjorn.roar.walsoe@ramboll.no eller på mobiltelefon +47 93249527. 
 
Videre planprosess 

Etter varslingsperiodens utløp utarbeides forslag til reguleringsplan. Denne sendes til kommunen for 
offentlig ettersyn og høring. Høringsperioden er min. seks uker. Berørte parter blir da underrettet ved 
eget brev.  
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Etter offentlig ettersyn vurderer kommunen planforslaget, om det skal endres før det fremmes for 

sluttbehandling i kommunestyret. Vedtatt reguleringsplan blir kunngjort i lokalpressen og på 
kommunens hjemmeside. Berørte parter blir tilskrevet, herunder myndigheter, registrerte 
grunneiere/festere i planområdet, samt naboer til dette. Underretningen vil inneholde informasjon om 
klageadgang og frister. 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
                                                     

Bjørn Roar Walsøe 
Areal- og samfunnsplanlegger 
M (+47) 93 24 95 27 
bjorn.roar.walsoe@ramboll.no  
________________________ 
Rambøll 
Kongleveien 45 
9510 Alta 
www.ramboll.no 

http://www.ramboll.no/

