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Planarbeid for del av Eidet sentrum i 1867 Bø kommune. 
 
Planforslaget legges nå ut til 2. gangs høring og offentlig ettersyn. Det er anledning til å komme med 
merknader og innsigelser mot planforslaget før videre politisk behandling. 
 
Frist for merknader er satt til 20.05.2022. 
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Eidet, 8475 Straumsjøen
EIDET BUTIKKDRIFT AS NB! Denne tegning er JJ Engineering
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Vedtak i formannskapet om at planforslaget skal fremmes 16.06.2021 JJJ



REGULERINGSBESTEMMELSER 
 

FOR 
 

REGULERINGSPLAN FOR EIDET 
1867 BØ KOMMUNE (N.) 

 
Med endringer som følge av privat NY reguleringsendring 26.05.2021 

 
 
 
§1 Generelt 
 
Det regulerte området er vist på planen med reguleringsgrense. 
 
Området reguleres til: 
 

• Bebyggelse og anlegg:   - Boligområder 
 

• Samferdsel og infrastruktur: - Kjøreveg 
      - Gang- og sykkelvei 
      - Busslomme 
      - Skråningsareal og annen veggrunn 
 

• Hensynssone:   - Frisiktsone 
 

• Grønnstruktur:   - Friområde 
 

• Kombinerte formål:   - Bolig/ forretning 
      - Forretning/ kontor 
 
  
§ 2 Felles bestemmelser 
 
2.1 MINDRE ENDRINGER 
 Mindre vesentlige endringer av plankartet eller bestemmelsene, kan      
 tillates av kommunenes faste utvalg for plansaker etter plan- og 
 bygningslovens § 28-1 
 
2.2 PRIVATRETTSLIGE AVTALER 
 Det kan ikke inngås privatrettslige avtaler som er i strid med 
 reguleringsplanen og reguleringsbestemmelsene.  
 
2.3 GRUNNERVERV 
 Reguleringsplanen gir hjemmel for ekspropriasjon av grunn dersom 
 det ikke inngås minnelige avtaler. 
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2.4 RISIKO OG SÅRBARHET 
  
 Før anleggsarbeidet starter opp skal det utarbeides arbeidsbeskrivelse 
 for arbeidsoperasjoner med spesielt høy risiko eller sårbarhet. 
 Disse skal forelegges Bø kommune for godkjenning før arbeidet 
 igangsettes. 
 
2.5 KULTURMINNER 
 Det vises til Kulturminnelovens § 8. Kulturminner i Nordland skal 
 varsles umiddelbart ved funn av fornminner. 
 
2.6 REKKEFØLGEKRAV 
 Ny trasé for Risnesveien med tilhørende adkomst fra fylkesveg 915 skal 
 være etablert i henhold til reguleringsplanen før veien fjernes fra 
 nåværende trasé. 
 
2.7 ANDRE BESTEMMELSER 
 1. Etter at Risnesveien er flyttet, skal det ikke være mulig for et kjøretøy 
 å komme seg mellom F/K2 og B2. Det må derfor etableres et fysisk 
 hinder mellom områdene. 
 2. Adkomst til B1 skal utføres slik at lange kjøretøy (semitrailer, bil med 
 lang båthenger osv.) kan komme seg inn uten problemer. 
 3. I innkjørselen til Risnesveien, gjennom kurven (R=12), skal det 
 monteres rekkverk på begge sider for å kanalisere trafikken hele året. 
 
 
§ 3 Bebyggelse og anlegg 
 
3.1 FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE 
 I område B1 og B2 tillates frittliggende småhusbebyggelse for 
 boligformål. Det tillates oppført bygninger i inntil 2 etasjer med loft og 
 kjeller. Bygningene skal ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 
 grader. 
 
3.2 STØY 
 Støy skal vurderes i henhold til retningslinje T-1442 (Støy i arealplan-
 leggingen) for nye boliger og støyfølsom bebyggelse. 
 
 
§ 4 Samferdselsanlegg og infrastruktur 
 
4.1 KJØREVEG 
 Offentlig trafikkområde inkluderer kjørebane, skulder, gang- og 
 sykkelveg, busslomme, rekkverksrom, grøfter, vegskjæringer og 
 fyllinger, samt areal for anlegg, sikring, drift og vedlikehold av 
 trafikkområdene.  
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 FV 820 er regulert med 6,5 meters bredde pluss kurveutvidelse. FV915 
 er regulert med 5,5 meters bredde pluss kurveutvidelse. 
 Vegene skal gis god utforming med hensyn til landskapstilpasning og 
 detaljløsninger. 
 Vegene skal gis detaljutforming i henhold til vegnormalenes håndbok N100. 
 Det samme gjelder kryss og avkjørsler. 
 
4.1.1 BUSSLOMME 
 Ny busslomme langs FV 915 skal prosjekteres med universell 
 utforming, og i henhold til vegnormalenes krav. 
 
4.2 GANG- OG SYKKELVEI 
 Gang- og sykkelveien er regulert med 3 meters bredde og skal 
 opparbeides med fast dekke. 
 
4.3 ANNEN VEGGRUNN 
 Vegskjæringer og fyllinger skal tilpasses omkringliggende terreng. 
 Terrenginngrep skal skje mest mulig skånsomt. Vegenes sideareal skal 
 gis en landskapsmessig tilpasning med estetisk god utførelse. Grøft/ 
 snøopplager mellom kjøreveg og gangveg er regulert med 3 meters 
 bredde. 
 
 Område AV, annen veggrunn, arealet mellom nytt vegkryss mellom 
 eksisterende riksveg/ ny gang- og sykkelveg skal gis en tiltalende 
 opparbeiding. 
 
 Gammel veggrunn som ikke lenger benyttes til kjøreveg eller gang- og 
 sykkelveg skal asfalt fjernes, vegfyllingen planeres ut og gis en 
 tiltalende opparbeiding. 
 
 
§ 5 Hensynssone 
 
5.1 FRISIKTSONE VED VEG 
 I frisiktsonen tillates ikke sikthindrende elementer i en høyde over 0,5 
 meter over kjørebanen. 
 
 
§ 6 Fellesområder 
 
6.1 FELLES AVKJØRSEL  
 FA1 skal gi adkomst til følgende eiendommer:  Gnr 65 bnr 113 og 138.  
 FA2 skal gi adkomst til følgende eiendommer:  Gnr 65 bnr 9, 64, 75 og 
 13  
 FA3 skal gi adkomst til følgende eiendommer:  Gnr 65 bnr 5, 70, 77, 
 130 og 76. 



4 
  
 FA4 skal gi adkomst til følgende eiendommer:  Gnr 65 bnr 1 og 18. 
 FA5 skal gi adkomst til følgende eiendommer:  Gnr 65 bnr 6, 78, 94 og 
 125. 
 
6.2 FELLES OPPHOLDSOMRÅDE 
 GF er oppholdsområde for almennheten. 
 
 
§ 7 Kombinerte formål 
 
7.1 BOLIG/ FORRETNING 
 I område B/F tillates forretning med bolig i andre etasje. Det tillates 
 oppført bygninger i inntil 2 etasjer med loft og kjeller. Bygningene skal 
 ha saltak med takvinkel mellom 22 og 45 grader. 
 
7.2 FORRETNING/ KONTOR 
 I område F/K1 og F/K2 tillates forretning med kontor i andre etasje. Det 
 tillates oppført bygninger i inntil 2 etasjer med loft og kjeller. 
 Bygningene skal ha flatt tak eller saltak med takvinkel mellom 22 og 45 
 grader. 
 
7.3 SAMLET FORRETNINGSAREAL 
 I følge den regionale planbestemmelsen i kap. 7 i Fylkesplan for 
 Nordland 2013-2025 kan ikke samlet forretningsareal overstige 3.000 
 m2 BRA. 



 
 
 

 
Teknisk etat 

 

 

Postadresse: Epostadresse: Telefon: Bankkonto: 
Veaveien 50, 8475 Straumsjøen post@boe.kommune.no 76114200 4599 05 00545 
Besøksadresse: 
Veaveien 50 

Web adresse: 
www.boe.kommune.no 

 Organisasjonsnummer: 
945 452 676 

    

Sensitivity: Internal

JJ Engineering NUF 
 
    
  
 
Deres ref: Vår ref Saksbehandler Dato 
 2021/294-8 TEK/ANA 16.06.2021 

 
Vedtak Ny reguleringsendring Eidet sentrum 
 
De underrettes herved om følgende vedtak: 
 
Formannskapets behandling av sak 46/2021 i møte den 03.06.2021: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt 

 

Vedtak 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 12-10 legges Reguleringsendring av Eidet Sentrum 

ut på første gangs høring og offentlig ettersyn. 

Høringsfrist er 31.07.2021. 

 
Klageadgang 
Du kan klage på dette vedtaket, jf. forvaltningsloven § 28. Klagefristen er tre uker fra du har 
mottatt vedtaket. Begrunnet klage sendes til post@boe.kommune.no 
 
Med vennlig hilsen 
 
Andreas Nakkling Andersen 
Teknisk sjef 
 
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ingen håndskrevet signatur

mailto:post@boe.kommune.no




Jj Engineering Norge Limited
Jan Jarle Jakobsen
Postboks 11
8465 STRAUMSJØEN

ÁSSJE/SAK MIJÁ SIEV./VÅR REF. DIJÁ SIEV./DERES REF. BIEJVVE/DATO
21/4410 - 2 21/29682 23.09.2021 

Ny reguleringsendring Eidet sentrum - offentlig ettersyn - 
Bø kommune
Vi viser til deres brev av 22.09.2021.

Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og annet kan vi ikke se at det er fare for at det 
omsøkte tiltaket kommer i konflikt med automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har 
derfor ingen spesielle merknader til nevnte reguleringsendring. 

Vi ber imidlertid om at også Sametinget – som rette forvaltningsmyndighet hva gjelder samiske 
kulturminner – blir inkludert i § 2 Felles bestemmelser punkt 2.5. 

Det vises for øvrig til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune.

Varrudagáj/Med hilsen

Andreas Stångberg Arne Håkon Thomassen
fágajođiheaddji/fagleder seniorrádediddje/seniorrådgiver

Dát tjála le elektråvnålattjat dåhkkidum ja vuollájtjálek sáddiduvvá./
Dette dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.

Girje vuosstájvállde / Hovedmottaker:
Jj Engineering Norge Limited Postboks 11 8465 STRAUMSJØEN

Kopiija / Kopi til:
Nordland fylkeskommune 8048 BODØ

Poasstaadræssa/adresse Tel: 78 47 40 00

Postboks 3 Org.nr: 974 760 347

9735 Kárášjohka/Karasjok samediggi@samediggi.no

Ássjegiehtadalle/

saksbehandler

Arne Håkon Thomassen

Tel: +47 78 47 41 69

mailto:samediggi@samediggi.no














       
       
E-postadresse: 
sfnopost@statsforvalteren.no 
Sikker melding: 
www.statsforvalteren.no/melding 

 Postadresse: 
Postboks 1405,  
8002 Bodø 

 Besøksadresse: 
Fridtjof Nansens vei 11,  
8003 Bodø 

 Telefon: 75 53 15 00 
www.statsforvalteren.no/no 
 
Org.nr. 974 764 687 

   Vår dato:  Vår ref: 

  26.10.2021  2021/6142 
     

  Deres dato:  Deres ref: 

     
   

 Saksbehandler, innvalgstelefon 

 Hanne M. K. Hanssen, 75 53 15 54 
  
 
 
  

JJ ENGINEERING NORGE LIMITED 
Postboks 11 
8465 STRAUMSJØEN 
 
 

  

 

Innspill ved oppstart - Reguleringsendring - Eidet sentrum - Bø 

 
Statsforvalteren viser til varsel om planoppstart mottatt her 22. september 2021. 
 

Hensikten med planarbeidet 
Formålet med reguleringsendringen er å øke parkeringsarealet på område F/K2, ved å utvide 
planområdet og ved å flytte Risnesveiens avkjørsel bort fra parkeringsområdet og flytte den til 
gammel adkomst lenger nord. Nytt boligområde B2 og friområde GF etableres. 
 

Statsforvalterens innspill 
Barn og unge 
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 1-1 
siste ledd. Planer skal i henhold til plan- og bygningsloven § 3-1 fjerde ledd bidra til å gjennomføre 
internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde, noe som også omfatter 
barnekonvensjonen.  
 
Kommunen skal i henhold til rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging pkt. 4 a vurdere 
konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging inneholder i 5a og 5b krav til fysisk utforming. 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og 
skape sitt eget lekemiljø, noe som bl.a. forutsetter at arealene er store nok og egner seg for lek og 
opphold.  
 
Det følger av Miljøverndepartementets rundskriv T-2/08 at tilgjengelighet og gode 
atkomstmuligheter til arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv i nærmiljøet er 
særdeles viktig, fordi barns aksjonsradius er begrenset. Mindre barn har ikke forutsetninger for å 
mestre kompliserte trafikksituasjoner, og det er derfor svært viktig med trafikksikre arealer og 
ferdselsårer. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/1995-09-20-4146?q=rikspolitiske%20retningslinjer
http://www.regjeringen.no/nb/dep/kld/dok/rundskriv/2008/t-2-08.html?id=516949


 

Vi viser for øvrig til Kommunal - og moderniseringsdepartementets veileder om barn og unge i plan 
og byggesak.  
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
Klimatilpasning 
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for 
kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er utarbeidet en egen 
veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det henvisninger til lovkrav 
og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning for både planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og reguleringsplaner. Veilederen viser også til 
hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i klimatilpasningsarbeidet. 
 
Statsforvalteren har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for 
ulike steder i Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. Statsforvalteren har 
samlet vår informasjon om klimatilpasning i Nordland på denne siden: 
https://www.statsforvalteren.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/ 
 
Digitaliserte plankart 
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny kartløsning og bedre 
kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland 
Statsforvalteren har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Statsforvalteren kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Hanne M. K. Hanssen 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
 
 
 
 
Kopi til: 
Nordland fylkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø 

 
 

https://www.regjeringen.no/contentassets/ee711742c9cf47e7a3831ae12fba6e5d/no/pdfs/bokmal---veileder-om-barn-og-unges-okt.pdf
https://www.regjeringen.no/contentassets/ee711742c9cf47e7a3831ae12fba6e5d/no/pdfs/bokmal---veileder-om-barn-og-unges-okt.pdf
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Samfunnssikkerhet-og-beredskap/klimatilpasning/
mailto:plannordland@kartverket.no
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
https://www.fylkesmannen.no/Nordland/Plan-og-bygg/Arealforvaltning/Bedre-arealplaner-i-Nordland/
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Bø kommune, teknisk avdeling 
Veaveien 50 
 
8475 Straumsjøen 
 
 
 
                     Dato: 03.02.2022 
 
 
 
Planarbeid for del av Eidet sentrum i 1867 Bø kommune. 
 
I medhold av plan- og bygningslovens §§ 12-1, 12-8 og 12-14 er det igangsatt privat reguleringsendring 
for eiendommene gnr. 65, bnr. 48, 58, 110, 16 (del av) og 121 (del av) på Eidet i Bø kommune. Planen 
kalles «NY Reguleringsendring Eidet sentrum. 
 
Planområdet 
Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Reguleringsplan for Eidet», stadfestet i 2008, samt 
«Reguleringsendring Eidet sentrum», stadfestet i 2018. Planområdet er avgrenset som vist på vedlagte plan, 
og er på ca. 13,7 daa. 
 
Formålet med reguleringsendringen 
Formålet med reguleringsendringen er å øke parkeringsarealet på område F/K2. Se vedlagte planforslag. 
Dette oppnåes ved å utvide planområdet og ved å ta Risnesveiens avkjørsel bort fra parkeringsområdet og 
flytte den til gammel adkomst lenger nord. Område B2 etableres. Område GF etableres. 
 
Behovet for ny reguleringsendring 
Ved forrige reguleringsendring trodde forslagsstiller at behovet for areal til nybygg forretning med 
tilhørende parkeringsareal skulle bli dekket ved å flytte veitraseen lenger østover. Da nybygget var reist så 
en imidlertid at behovet for uteareal dessverre var betydelig underestimert. Området mellom Risnesveien 
og 2-mannsboligene, som eies av forslagsstiller, ble derfor fylt opp for å øke arealet. Risnesveiens trase går 
nå over parkeringsplassen, nært forretningen og nært 2-mannsboligene. Veien krysses derfor ofte av 
forretningens parkerende kunder, av varebiler som trenger stor plass for å snu og av beboere i 2-
mannsboligene, som kan være dårlig til bens, svaksynte eller hørselshemmede. Dette er en uholdbar 
situasjon, som er til stor ulempe for driften av forretningen.  
 
Konsekvensutredning og ROS-analyse 
I samråd med kommunens planavdeling er det bestemt at planen ikke skal konsekvensutredes. Det vises til 
vedlegg III i KU-forskriften. Reguleringsendringen vil ikke komme i konflikt med eller føre til noen av 
punktene fra a) til q).  Reguleringsendringen vil ikke føre til endringer i risiko- og sårbarhetsanalysen som 
ble utarbeidet for Reguleringsplan for Eidet.  
 
Forslagsstiller og grunneier 
Forslagsstiller og grunneier er Eidet butikkdrift AS. Utførende konsulent for planleggingen er JJ 
Engineering. 
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Informasjon og medvirkning 
Det ble avholdt orienteringsmøte med befaring på området 20.05.2020. Inntrykket etter dette møtet var at 
de frammøtte hadde stor forståelse for behovet for flytting av Risnesveien. En nabo uttrykte bekymring for 
at den nye veitraseen fikk en kurvatur som umuliggjorde inn- og utkjøring med store kjøretøy på avkjørsel 
mellom bnr. 71 og 83. Andre var bekymret for at det brosteinsbelagte området skulle bli borte. Naboenes 
positive innstilling til den nye reguleringsendringen ble likevel bekreftet noen dager senere av deres 
talsmann.    
 
Varsel om oppstart av planarbeid ble sendt til høringsinstanser. Dette for å informere om planen og motta 
eventuelle innspill, uttalelser og merknader fra partene. 
 
Politisk behandling 
Oppstartvarslet ble behandlet i Formannskapet i møte den 03.06.2021 med følgende vedtak: 
«Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §12-10 legges Reguleringsendring av Eidet Sentrum ut på første 
gangs høring og offentlig ettersyn.» 

 
Innkomne innspill/uttalelser til oppstartvarsel 
- Fra Sametinget datert 23.09.2021: «Ny reguleringsendring Eidet sentrum – offentlig ettersyn – Bø 
 kommune» 
- Fra Nordland fylkeskommune datert 08.10.2021: «Uttalelse til reguleringsendring Eidet sentrum – 
 anmodning om uttalelse/merknader i forbindelse med offentlig ettersyn» 
- Fra Statens vegvesen datert 12.10.2021: «Uttalelse på varsel om oppstart – dataljregulering for del av 
 Eidet sentrum – gnr. 65, bnr. 48 m.fl. – Bø kommune» 
- Fra Statsforvalteren i Nordland datert 26.10.2021: «Innspill ved oppstart – Reguleringsendring – Eidet 
 sentrum – Bø» 
 
Innspill/uttalelser er tatt til følge og kommer til uttrykk i det utarbeidete planforslaget og gjeldende 
reguleringsbestemmelser.  
 
Innkomne merknader til oppstartvarsel 
- Fra naboene på gnr. 65 bnr. 71, 83 og 26 datert 09.07.2021: «Ref. 2021/294-8 Fellesskriv fra 
 oppsitterne ved gnr. 65/bnr. 71, 83og 26 samt næringsdrivende på gnr. 65 bnr. 26 vedrørende forslag til 
 vedtak Ny reguleringsendring Eidet sentrum» 
 
Behandling av innkomne merknader 
Naboene gir uttrykk for følgende gjennom sitt fellesskriv: 
1.   «Reguleringsendring Eidet sentrum», som ble stadfestet i 2018, beholdes og ferdigstilles slik som 
 beskrevet i 2018. Når huset plassert på gnr. 65 bnr. 58 rives som beskrevet i eksist. plan vil 
 parkeringsbehovet for butikkdriften løses. 
2. Veien som det er strid om ønskes regulert til gang- og sykkelvei, siden den ikke er regulert eller 
 dimensjonert for dagens trafikk. 
3. Åpning av «gamle Risnesveien» vil medføre stor støvspredning og støyforstyrrelse pga. trafikkøkning. 
4. Den brosteinsbelagte plassen ved krysset mellom FV 915 og «gamle Risnesveien» vil gå tapt. 
5.  Det foreliggende forslaget vil ikke være i tråd med en trafikksikker kommune. 
6. Ankomst med lange kjøretøy til B1 fra Risnesene vil ikke bli mulig med nytt reguleringsforslag. 
 
Forslagsstillers kommentarer til merknadene: 
 
Vedr. 1 
Boligen på gnr. 65 bnr. 58 ønskes likevel beholdt og etterhvert restaurert eller hovedombygd. De to 2-
mannsboligene vil få felles adkomst fra Risnesveiens planlagte trase. Dermed vil B/F, B1 og B2 bli et 
sammenhengende område med adkomst til samme vei. For å adskille F/K2 og B2, skal det etableres et 
fysisk hinder mellom dem. 



 
 
JJ Engineering NUF 
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Boks 11                                  Straume                                                      911 84 595                              Bankgiro: 4570 14 14873 
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Vedr. 2 
Det planlagte Risneskrysset vil bli et oversiktlig kryss. I innkjørselen, gjennom kurven (r=12 m), skal det 
monteres rekkverk på begge sider for å kanalisere trafikken hele året. Veibredde i krysset blir hele 6 m og  
bredden minker til 5 m forbi B1 og B2. Gjennom kryssets sørside og fram til avkjørselen til B2 blir det et 
fortau med bredde 2,5 m. Nordre veikant forbi B1 vil bli den samme som i dag. Veiens breddeutvidelse vil 
bli på sørsiden. 
 
Vedr. 3 
For huset på gnr. 65 bnr. 83 vil støv- og støyplagene ikke bli forverret med ny vegtrase siden avstanden til 
Risnesveien blir omtrent den samme som nå. For huset på gnr. 65 bnr. 71 blir disse plagene ikke vesentlig 
forverret siden kjøretøyenes hastighet er liten når de kjører inn eller ut av Risneskrysset. 
 
Vedr. 4 
Den brosteinsbelagte plassen (GF) vil ikke gå tapt, men blir mindre. Det blir likevel et trygt sted å oppholde 
seg på siden plassen er omkranset av fortau mot FV 915 og det planlagte Risneskrysset og Risnesveien, 
samt rekkverk i kryssets kurve. 
 
Vedr. 5 
Det planlagte forslaget vil være trafikksikkert som følge av:  
- oversiktlig kryss 
- stor veibredde 
- stor radius i krysset 
- fortau langs FV 915 og Risnesveien 
- rekkverk i krysset 
- gangfelt over FV 915 
- adskilt fra forretningsområdet 
 
Vedr. 6 
På grunn av kryssets og veiens geometri er adkomst med lange kjøretøy fullt mulig i det nye 
reguleringsforslaget.     
 
Videre saksgang 
Planforslaget sendes nå til Bø kommune for saksbehandling, før det blir lagt ut til 2. gangs høring og 
offentlig ettersyn. Det vil da bli anledning til å komme med merknader og innsigelser mot planforslaget før 
videre politisk behandling. 
 
 
JJ Engineering 
 
Jan J Jakobsen 
   daglig leder 
 
 
Vedlegg 
 
- 26.05.2021 Plankart 
- 26.05.2020 Reguleringsbestemmelser 
- 16.06.2021 Vedtak i formannskapet 
- 09.07.2021 Merkader fra naboer 
- 23.09.2021 Uttalelse fra Sametinget 
- 08.12.2021 Uttalelse fra Nordland fylkeskommune 
- 12.10.2021 Uttalelse fra Statens vegvesen 
- 26.10.2021 Inspill fra Statsforvalteren i Nordland 
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Andre gangs behandling reguleringsendring Eidet sentrum 

Forslag til vedtak 
Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 legges reguleringsendring for Eidet sentrum, 
planid 18672021.003, med tilhørende reguleringsbestemmelser, ut på andre gangs høring og 
offentlig ettersyn. 

Bakgrunn for saken 
Planforslaget er mottatt fra fagkyndig regulant JJ Engineering NUF på vegne av forslagsstiller 
Eidet butikkdrift AS. Hensikten med reguleringsendringen er å utvide parkeringsområdet på 
grunn av økt/endret behov siden forrige planendring, samt å avklare forhold rundt trase for 
Risnesveien og forbedre de trafikale forholdene. Videre beskrivelse fremgår av forslaget med 
tilhørende dokumenter. 
 
På grunn av en misforståelse ble ikke oppstartsvarsel med referat sendt ut på høring før 
planforslaget ble sendt på første gangs høring. Enkelte av høringspartene har bemerket 
dette, og i dialog med forslagsstiller er det derfor bestemt å sende planforslaget på andre 
gangs høring før det blir tatt opp til sluttbehandling. 

Forhold til overordnede planer 
Planforslaget endrer på eksisterende detaljreguleringsplan for Eidet sentrum fra 2017. I 
tillegg utvides planområdet mot øst for å inkludere to eksisterende boligbygg. Dette 
området er i arealplanen angitt til arealformål sentrumsformål, og er i planforslaget endret 
til boligformål, som er et av underformålene til sentrumsformål. Planforslaget er i tråd med 
overordnede planer. 

Førstegangsbehandling 
Planforslaget ble førstegangsbehandlet i sak 46/2021 i møte i Formannskapet den 
03.06.2021. Formannskapet vedtok å fremme saken og sende den på høring og legge ut til 
offentlig ettersyn. 

Høringsuttalelser 
Planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn i perioden 16.06-31.07.2021. På grunn av 
nevnte misforståelse ble høringsfristen utvidet med nytt varsel. Viser til vedlagte 
dokumenter hvor alle innspillene kan leses i sin helhet. 

1. Fellesskriv fra oppsitterne m.fl., 09.07.2021 
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Oppsitterne mener behovet for økt parkeringsareal kan løses gjennom å rive boligen på 
gnr/bnr 65/58. 
Forslagsstiller kommenterer at behovet er endret og at denne boligen ønskes beholdt. 
Rådmannens kommentar: Det bemerkes at det i gjeldende planbestemmelse er forutsatt 
at dette bygget skal rives. Det er dog ikke angitt noe tidsfrist for dette eller 
rekkefølgebestemmelse. Sammenblanding av arealformål som dette vil i utgangspunktet 
være uheldig, men det er samtidig lagt inn bestemmelse om fysisk hindring mellom F/K2 
og B2 noe som vil være avbøtende. Rådmannen har ellers ingen bemerkninger om 
endringen. 
 
Oppsitterne ønsker at forslag til ny trase for Risnesveien i stedet skal reguleres til gang- og 
sykkelvei da eksisterende vei ikke er dimensjonert for trafikken. 
Forslagsstiller kommenterer at det nye planforslaget forbedrer trafikksikkerheten 
vesentlig i forhold til dagens utforming. 
Rådmannens kommentar: Planforslaget har lagt inn breddeutvidelse av veien samt fortau 
og rekkverk. Dette samt siktlinjer, utforming og radius vurderes å gi tilfredsstillende 
trafikale forhold. Da innkjørselen fra fylkesveien også er innkjøringsvei til flere boliger, 
vurderes det ikke som hensiktsmessig å omregulere til gang- og sykkelvei. 
 
Oppsitterne uttrykker bekymring for myke trafikanter samt støv og støy. 
Forslagsstiller kommenterer at omleggingen kun vil medføre konsekvenser for boligene 
på gnr/bnr 65/71 og 65/83, da den videre traseen er lik dagens. Forslagsstiller mener det 
ikke blir vesentlig større konsekvenser for disse da hastigheten gjennom krysset vil være 
lav. 
Rådmannens kommentar: Planforslaget medfører at forretningsarealet F/K2 blir adskilt 
fra resten av området, slik at dagens trafikk gjennom området i «rundkjøringen» 
opphører. Trafikken gjennom krysset og Risnesveien etter planforslaget vil da være 
beboere langs veien samt kunder og vareleveranser til næring på Risnesan (gartneri). I 
sum vurderes det til å være en mindre endring for boligene på gnr/bnr 65/71 og 65/83, 
men ikke vesentlig. 
 
Oppsitterne ønsker ikke at den brosteinsbelagte plassen skal gå tapt. 
Forslagsstiller kommenterer at plassen blir mindre men skal ivaretas også i nytt 
planforslag. Det blir også tryggere på grunn av fortau og rekkverk mot veien. 
Rådmannens kommentar: I gjeldende plan er det aktuelle området angitt som felles 
parkeringsplass, mens i planforslaget er det avsatt til friområde (grønnstruktur). Samtidig 
er det blitt noe mindre på grunn av utforming av kryss samt fortau. Det resterende 
arealet er altså bedre sikret i planforslaget enn gjeldende plan, men det er samtidig synd 
at areal går tapt. Det hadde vært en fordel om det var flere grøntområder i planen. 
 
Oppsitterne mener planforslaget ikke er i tråd med trafikksikker kommune. 
Forslagsstiller mener planforslaget bedrer trafikksikkerheten fra dagens situasjon på 
grunn av mer oversiktlig kryss, større veibredde, stor radius i krysset, fortau langs 
fylkesvei og Risnesveien, rekkverk i krysset, gangfelt over fylkesveien, samt at 
forretningsområdet blir adskilt fra Risnesveien og øvrige områder. 
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Rådmannens kommentar: Det vurderes at dagens løsning ikke er heldig med tanke på 
trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Planforslaget vurderes å ivareta disse hensynene på 
en god måte. 
 
Oppsitterne mener ankomst med lange kjøretøy til B1 fra Risnesene ikke vil bli mulig med 
nytt reguleringsforslag. 
Forslagsstiller mener utforming og geometri i kryss og vei i planforslaget ivaretar dette. 
Rådmannens kommentar: Rådmannen forutsetter at dette er ivaretatt. 
 

2. Sametinget, 23.09.2021 
Ingen merknader. 
 

3. Nordland Fylkeskommune, 16.11.2021 
NFK viser til Fylkesplan for Nordland 2013-2025, og spesielt punkt 8.2b og 8.6c. 
8.2b omhandler kvalitet i fortetting, god funksjonsblanding og at det skal fremme 
trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter. 
8.6c omhandler potensielle faresoner (flo, flom og skred), samt konsekvensene av endret 
klima. 
Rådmannens kommentar: En del av hensikten med reguleringsendringen er nettopp å 
forbedre de trafikale forholdene, da dagens løsning dessverre ikke er gunstig med hensyn 
på trafikksikkerhet. Planforslaget inneholder blant annet bestemmelser om fysisk skille og 
rekkverk langs utsatte deler av veien. 
 
NFK bemerker at endringsforslaget kommer kort tid etter vedtak av eksisterende 
reguleringsplan, og viser til at dette forringer forutsigbarheten i planprosessen. 
Rådmannens kommentar: Ideelt sett blir planene så godt utformet at det er lite behov for 
å gjøre endringer eller søke dispensasjoner. Når det allikevel oppstår endrede behov eller 
uforutsette konsekvenser, som ikke kan løses innenfor rammene av vedtatte plan, er det 
å foretrekke at planen endres gjennom en ny planprosess fremfor andre metoder (eks. 
dispensasjoner). 
 
NFK ber kommunen påse at barn og unges interesser ivaretas i planarbeidet, spesielt i 
forhold til trafikksikkerhet og støy, og viser til Statsforvalterens innspill rundt dette. 
Rådmannens kommentar: Viser til kommentar under Statsforvalterens merknad. 
 

4. Statens Vegvesen, 12.10.2021 
SVV har gitt innspill til planoppstart, og forventer ny høring. 
Rådmannens kommentar: I samråd med forslagsstiller sendes planforslaget på andre 
gangs høring for å imøtekomme dette ønsket. 
 

5. Statsforvalteren i Nordland, 26.10.2021 
Statsforvalteren viser til barn og unges interesser jf. rikspolitiske retningslinjer for barn og 
planlegging. Eks. trafikksikkerhet, støy, forurensing, helsefare, lekemiljø mv. 
Rådmannens kommentar: I planforslaget foreslås det å endre trase for Risnesveien, 
nettopp for å forbedre de trafikale forholdene og trafikksikkerheten. Den nye traseen har 
krav til fysisk skille og rekkverk, samt fortau langs deler av veien som nå vil henge 
sammen med inntegnet fortau langs og fotgjengerovergang over Fv7656 Regine 
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Nordmanns vei. Det vil være en fordel dersom Fylkeskommunen etablerer fortauet og 
fotgjengerovergangen i henhold til reguleringsplanen. 
De øvrige endringene vurderes ikke å berøre barn og unges interesser utover dagens 
reguleringsplan. 
 
Statsforvalteren viser til retningslinjer for klimatilpasning i planer. 
Rådmannens kommentar: Det vurderes at planforslaget ikke berøres særlig av denne 
tematikken. 
 
Statsforvalteren oppfordrer til at plankart oversendes i SOSI-format til Kartverket for 
kvalitetssikring. 
Rådmannens kommentar: Kommunen er enige i dette, og vil oversende kart i SOSI-format 
til kvalitetssikring. Eventuelle avvik vil bli rettet opp før sluttbehandling. 

Innsigelser 
Det er ikke varslet innsigelser til planen fra fylkeskommunen, nabokommuner eller statlige 
fagmyndigheter hvis saksområde blir berørt. 

Endringer etter førstegangsbehandling 
Plankart og bestemmelser er ikke endret etter første gangs behandling. 

Vurdering 
Planforslaget virker å ivareta de nødvendige hensyn på en bedre måte enn gjeldende plan. 
 
Det foreligger interessemotsetning mellom eiere av enkelte naboeiendommer og 
forslagsstiller. Rådmannen legger vekt på at dagens løsning ikke er gunstig for 
trafikksikkerhet og trafikale forhold generelt. Rådmannen anbefaler derfor å sende planen 
på ny høring. 
 

 

Straume 30.03.2022 

 

 Gundar Jakobsen Andreas Nakkling Andersen 

 Rådmann Teknisk sjef 

 
 
Vedlegg: 
1 Plankart 
2 Reguleringsbestemmelser 
3 Oversendelsesbrev med beskrivelse og forslagsstillers kommentarer 
4 Vedtak Protokollutdrag Ny reguleringsendring Eidet sentrum 
5 Referat oppstartsmøte - reguleringsplanendring Eidet 
6 Fellesskriv fra oppsitterne 
7 Uttalelse Sametinget 
8 Uttalelse SFNO 
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9 Uttalelse NFK 
10 Uttalelse SVV 
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Formannskapets behandling av sak 25/2022 i møte den 07.04.2022: 

Forslag fremsatt i møte 

 

Behandling 

Ref. innstillingen. 

Votering. 

Innstillingen enstemmig vedtatt. 

 

Vedtak 

 

Med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-11 legges reguleringsendring for Eidet sentrum, 
planid 18672021.003, med tilhørende reguleringsbestemmelser, ut på andre gangs høring og 
offentlig ettersyn. 
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