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VEDTAK REGULERINGSPLAN
FOR VIKADALEN
OMRÅDEREGULERING
VANGSVIK 1927-2018-04

Tranøy kommunestyre

Reguleringsplan

har i møte 29.10-19

i sak 49/19 gjort følgende

vedtak:

for Vikadalcn, Plan 11)]927201804, med planbeskrivelse,

reguleringsbeslemmelser
0g plankart daten 03.07-19, sist revidert 30.10—19
egengodkjenncs
i samsvar med Plan- 0g bygningsloven
(PBL) § 12-12 med de
endringer som fremkommer i saksframlegget,
punkt 1 ti] 10.
Planen er straks bindende for allc søknadspliktige
tiltak etter PBL 20-1 bokstav a-m.
Krav um innløsning etter PBL § 15-2 eller erstatning eller PBL § 153 mål fremmes
innen 3 år.

Kommunestyrets
kunngiomjl'r.

vedtak kan påklages Fylkesmannen i Troms innen 3 uker eller a1 vedtaket er

Forvallningsloven

kap. Vl.

Klage fremmes skrifilig til fylkesmannen, men sendes Tranøy kommune, Vangsvikveien 298,
9304 Vangsvik, eller på e-posl13051motlakGDtranov.kummune.no
. Etter 01.01-20 sendes
klagen til Sonja kommune. postboks 602, 9306 Finnsnes, cllcr osl’cfisen'a.k0mmune.no
Klagcl'rist settes til fredag 10. januar 2020.

Med hilsen
Tranøy kommune

ca/L/AÅLÅ/
Alf R bakk
rådmann
Vedlegg:
Adresseliste
Møteprotokoll 0g saksframlegg sak 49/19
Regulcringskart
daten 03.07-19. revidert 30-10-19
Reguleringsbestemmelser
Planbeskrivelse
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Vikadalen,
Gnr/bnr

Navn (hj emmelshaver/
hørin

21/177
21/178
21/223
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Fylkesmannen i Troms og
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Troms fylkeskommune
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et Varden

R et 13, 9304
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Van
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Vangsvik

idrettslag
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5, 9304

Hanssen

maritshanssen

Troms Fylkestrafikk

kommune.no

hotmail.com
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Bernh.
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vei 4
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Knut Johnsen
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sorsen'a

mail.com

avd

svik

Jim-Rune

Pedersen
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Torstein

Pedersen

A. Andreassen

Rubbestadveien

44, 9304

Rubbestadveien

44, 9304

Vangsvikveien

23, 9304

Rubbestadveien

38, 9304

Anne

B. Viken

Rubbestadveien
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K'etil

Adolfsen
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kommune.no
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Solfrid B. Johansen
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Olav S. Sivcnsen
Tranøy kommune
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7 E, 0569 Oslo

Ryet30. 9304
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Brundalen 11 P, 7058 Jakobsli
27, 9304

Vikstrandavcien

Van svikveien 260, 9304
RubbesLadvcicn 18. 9304
20. 9392 Slon landseidcl
Helsesenteneien
Vangsvikvn 298, 9304

Storvoll Jakobsen
Per 1—1.
Sen'a Rutebil AS

Vikstrandavcien

Tore Olsen
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Valbor Rasmussen
AlfH. Bårdslcu
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REGULERINGSPLAN
FOR VIKADALEN, NYTT SAKSFRAMLEGG
OMRÅDEREGULERING
VANGSVIK
1927-2018-04

Vedlegg:

Høringsuttalelsefra Olav Swensen,
Hønngsutlalclsc

fra Andreas

damn 14,08-19

K Jakobsen,

mottatt

HøringsuLlaIelsa fra Statens vegvesen, datert 26.08-19
Høringsunalclsc fra Oppsitlcrc vci FA 1 1, datert 29.08—19
Høringsuttalelse fra Troms fylkeskommune, datert 28.08-19
Høringsuttalelse fra NVE, datert 10.09-19
Høringsutlalclsc ("rafylkesmannen i Troms 0g Finnmark, datert 23.08-19
Avklaring av innsigelser, fylkesmannen 1 Troms og Finnmark, datert 11.09—19
9.

Høringsuttalelse

10.11øringsultalelse
1 1. Hmingsunalelse

Sametinget,

dater123.09-19

Emar Svendsby, datert 27.09—19
Inger Svendsby, damn 27.09-19

12.P1ankar1,daterLO3.07—19,sislrcvidcn
13. Planbcslcmmclscr,
14. Planbeskrivclss,
Bakgrunn

damn 28.06-19,

30.10-19
rcvidsrt

18.09-19

dalen 28.06-19

fur nytt saksframlegg:

Del er innkommet 3 nyc hørmgsuualclscr som ansesviktig å ta med for dcn helhetlige
vurderingen av regulcringsplanen. Disse er vedlagt dette saksframlegget 0g kommentert.
Reguleringskanet er korrigert og nytt kart ct vedlagt.

Bakgrunn

far saken:

PND vedtok i sak 1/19 den 28.06—19 å lcggc (nrslag Lil reguleringsplan for Vikadalcn ut til
nffcnthg cltcrsyn og sunde; høringsinstanser til høring. Reguleringsplan (ur Vikadalen i
Vangsvik er del 2 av umråderegulering Vangsvik lcuslcd. Reguleringsplan for Vikadalcn cr
dcl 2 som bchandlcs i egen sak. DcL samme gjelder reguleringsplan for Vika som ct del 3.
På grunn av stort arbeldsprcss med sammenslåing av kommunene i 2020, har oppfølgingcn
av rcgulcringsarbcidct
tan noe mer lid enn ønskelig. Utlegging t1] Offentlig ettersyn 0g høring
ble gjort 30.05-19. Høringsfrist for Øvre Vangswk blc san u'l 24.06-19.
Saksutredning:

Det foreligger nå 7 høringsuttalelser.
besvares.
Vedlegg

1.Høringsuttalelse

Disse skal i det følgende gjennomgås,

fra Olav Sivertsen,

og

datert 14.08-19

Det påpekes at det er lagt inn en vei som berører plenen på eiendommens
Det protesteres

kommenteres

begrensede

tomt.

mot dette.

Rådmannens kommentar:
Nevnte vei er tenkt å utløse byggemulighet
adkomsten kan legges fra ovenforliggende
Stikkvei ned vil få stigning 1 :7.
Vedlegg 2.Høringsuttalelse

på gnr 21 bnr 1. Det er vurdert om denne
vei, Utsikten, men terrenget her er for bratt.

fra Andreas K Jakobsen,

mottatt 26.08-19

Påpeker at de ikke ønsker at eiendommen skal inngå i sentrumsplanen og at det heller ikke
skal gjennomføres kulturminneundersøkelse
på eiendommen. På bakgrunn av dette er de
overrasket over at eiendommen likevel inngår i planen.
De er uenig i formålsavgrensning
av OV 1 (Vangsvikveien),
0V 5 (Ryet) og 0V 6
(Vikstrandaveien)
som berører eiendommen. Videre påpekes at ny 0V 7 og FA 9 vil
ødelegge hele marken. Det foreslås nye adkomstløsninger
for naboeiendommene.
Det vises ellers til eksisterende avkjørsler som er godkjent og tinglyste veiretter, og det bes
om at disse adkomstene og veien legges inn i plankartet.
Til sist tas det opp at grøntområde G 3 mellom 0V 1 og CV 6 er unødvendig.
Rådmannens kommentar:
Det er mange eksisterende veier i Vangsvik som følger eiendomsstrukturen,
og dermed har
blitt relativt bratte sett med dagens krav og forventninger om stigningsforhold.
Videre er det
viktig at ny fylkesvei 0V 1 Vangsvikveien er/blir så avkjørselsfri som mulig. Selv denne
veien er svært bratt, og det er svært lite heldi g med avkj ørsler der veien er bratt. Så lenge det
foregår aktiv landbruksdrift på eiendommen, kan nåværende avkjørsler til dette formålet
benyttes, men disse avkjørslene forutsettes sanert når landbruksdrifien
opphører.
For å kunne få god arealutnyttelse av arealene mellom OV 1 Vangsvikveien og CV 2
Rubbestadveien,
var det nødvendig å finne en god veiløsning for feltet B 11 som helhet. En
enkelt grunneiers interesser må da vike til fordel for helheten.
Arealet mellom de to veiene 0V 1 og 0V 6 er et restareal som enten reguleres til « annet
veiformål» eller til grøntområde. Arealet kan ikke brukes til byggefonnål pga
byggeforbudsgrense
mot vei, og kan ikke benyttes til lekeareal av sikkerhetsmessige
grunner.
Da gjenstår friluftsformål der opprettholdelse
av grøntareal er vektlagt.
Vedlegg 3.Høringsuttalelse

fra Statens vegvesen,

datert 26.08-19

Det påpekes at det legges opp til ny avkjørsel til gnr 21 bnr 8. Videre bør planen vise hvilke
eksisterende avkjørsler som skal saneres og hvilke som skal opprettholdes. Alle endringer
som berører riks- og fylkesveier skal innmåles og oversendes for oppdatering av
veidatabasene.

Rådmannens

kommentar:

Det var ikke vist adkomst til gm 21 bnr 8. FAS kan forlenges slik at eiendommen får
adkomst fra denne. Avkjørslcr som skal stenges/oppretLholdes
markeres på plankartet l tråd med innspillet.
Vedlegg 4.Høringsullalelse

langs fylkesveiene skal

fra Oppsiuere vei FA 11, daten 29.08—19

Dei påpekes a1 veien er privat 0g vedlikeholdes av 4 oppsiuere. De mener veien er bred nok
til nåværende og nye boliger. Oppsilleme er redd for økt giennomgangslrafikk
dersom veien
utvides. Videre mener de al vei "1 2 tomter på gnr 21 bnr 1 er unødvendig Veiløsning må
kunne etableres fra vei på oversiden. De påpeker også at veien ikke må bli avstengt i krysset
kirken , skolen. Mener også at krav om utbygging av mfmstmklur beryr et byggeforbud
Anbefaler sikker snarvei til skolen fra BIO og El I .
Rådmannens kommentar,

Vei FA 10 (benevnt FA 11 i uttalelsen) er og skal være en privat Vei. Behov for utvidelse
vurderes når og hvis det etableres ny bebyggelse i området. Veien kan fysisk sperms for
gjennomgangstrafikk dersom det er behov for det. Rettigheten nl bruk av vcicn som driftsvci
forjordbruk 0g dyrehold blir ikke berørt av reguleringsplanen.
Adkomst til ?. tomter på gnr 21 bnr 1 er vurdert fra ny Vei «Umklen».
vedlegg

Se kommentar ul

[.

Reguleringsplanen skal gi private grunneiere mulighet til å fradele tomlex og nllale bygging
av nyc boliger ulen å søke dispensasjon, og legge lil relle {or etablering av Iilfrcdsstillende
infrastruktur som adkomst. vann og avløp. Reguleringsplanen innebærer ikke kommunal
overtakelse eller begrensning i nåværende bruk av eiendommene.
Vedlegg 5.Høringsunalelse

fra Troms fylkeskommune,

dalen 28.08-[9

Det påpekes ai omsorgsboliger bør benevnes under formål Offentlig eller privat qenesteyiing.
Fylkeskommunen har ingen merknader ut over dette.
Rådmannenskommentar:
Omsorgsboligene l område 0B1 er boliger uten bemanning. Det leveres ikke ande tjenester
her enn hva mennesker med behov for hjemmesykepleie eller hjemmehjelp får i ordinær
bolig.
Vedlegg 6.Høringsuttalclsc

fra NVE, daten 10.09-19

NVE påpeker at det må gwres en konkret vurdering av om de utførte geotekniske
undersøkelsene fra ZOIO er lilfredsstillende for å ivareta fare for mulig kvikkleireskred i
planområdet. Del påpekes at det ikke er anledning til å skyve undersøkelser til byggesak.
Rådmannenskorru'nenlar:
I brev av 26.06-19 vedr. Øvre Vangswk, ullalle NVE at det kunne tas inn i
planbestemmelsenc
at kommunen skal kxcvc vurdering av fare for kvikkleircskred
akruellc byggesøknadene/tillakcne.
Dette er derfor innarbeide! også i
regulenngsbeslemmelsene
for Vlkadalen. Imidlenid skal marknaden følges opp.

for dc

Vedlegg 7.Høringsuttalelse

fra fylkesmannen

Det anlas at brevet er ferdlgstillct

i Troms og Finnmark, datert 23 .08-19

senereenn oppgitt dato, og det er monan (lagt inn i All-

inn) 12.09-19

Fylkesmannen viser til anmodningen fra NVE vedrørende geoteknisk utredning av
kvikkleireras, og ber komunen
følge opp delle, saml vurdere rasfare fra lia vest for
Vikstranda skole. For øvrig påpekes at henvisning i vedtak til PBL § 12-11 gjelder private
reguleringsforslag. PBL § [2-10 gjelder kommunale planer. Videre mangler bestemmelser
for høyspentanlcgg. Enkelte tomter mangler pil for avkjørsel.
Rådmannens kommentar:
Merknaden fra NVE og fylkesmannen skal følges opp. og avklaring gjøres av
rcguleringsområdet før byggesaksbehandling
kan .ennomføres.
Del tas til cllen'elning å bcnym: korrekt henvisning til PBL i vedtaket. Bestemmelserfor
høyspentanlcgg tas inn i bestemmelsene, 0g maIkenng av adkomst tas inn,jfmcrknad fra
vegvesenet.
l Troms og Finnmark, daten 11.09-19

Vedlegg 8 Avklaring av innsigelser, Fylkesmannen
Vedlegg 9 Høringsuttalelse

Sametinget,

dalen 23.0949

Sametinget har ingcn merknader til planforslaget
Vedlegg 10 Høringsuttalelse

i forhold til kulturminner.

Einar Svendsby, datert 27.09—19

Ber om at planen legger bedre til reue for skolebams
Vikstrandaveien og Vangsvikveien.
Rådmannens

kryssing av fylkesveien ved kryss

kommentar:

For å bedre adkomst til skole, legges til rette for kryssing av Vikaelva mellom OV7 og FAI ].
Del etableres en gangsti med klopp over elva,
Det skal ikke være fortau langs sørsiden av Vangsvikveien. Fortau er kun der
bussholdeplassen er. I krysset forutsettes bedre merkmg og fansdempende tiltak, med
skilting 30 km/l på begge siden av busslommene. Slike tiltak tegnes vanligvis ikke inn på
reguleringsplan, men vi kan gm dcl som en illustrasjon.
Vedlegg l l Høringsuttalelse

Inger Svendsby, datert 27.09—19

Det protesteres mol forlengelse av FA9 og at denne både skal gi ny adkomst til eiendommen
21/56 og naboeiendommen 21/8. Forlengelse av FA9 vil fom'nge 21/56. Det foreslåsat 217/8
reguleres til annet formål enn bolig.
Rådmannens

kommentar:

Eiendommen 21/8 har lkkc cgcn adkomst i dag, slik statensvegvesen påpckcr. Vegvesenet ?”
har foreslått adkomst l'raFAS Lil tross for stor høydeforskjell. Nå cr 21/8 i realiteten en smr
Jurdhaug. Del er dermed ikke umulig av cmndommen kan utnyttes cntcn som tillcggxurcul for
21/56 cllcr selvstendig mud lurrcngtilpasning.
Vurdering:

Del foreligger ikkc innsigelse L11planfuralagel.
ikke kunne

cgengudkjsnne

Det er dermed

ingen planfaglige grunner til å

planen.

Det forcslås al dcl gjøres følgende endringer i plankanct:
FA 9 beholdes som i høringsutkastet
FAS forlenges slik at dcn kan gi adkomat til 21/8
Sidcarm til T10 justeres lil framtidige tomter på gnr 21 bnr l.
Lekeplass FL 6 justeres i avgrensning
Avkjørslcr som skal opprettholdes Vises med pilsymhol, og avkjørsler som skal
stcngcs markeres i tråd med innspill fra Statens vegvesen.
Det markeres

gangsti

7. Ikryss ved Vikstranda

fra 0V7

til FA] l

skule illustreres fartsdcmpcndc

tiltak

Følgende endringer gjøres iplanhcstcmmclscnc:
8. Det [as inn bcstcmmclsc um fareumråde høgspent
9. Bcstummclsc um 03 rettes.
lO. Del tas inn bestemmelse 0m ROS-anulysc av risiko for kvikklcircskrcd og c
I området vcst for Viksuanda skole som må gcnnnmførss før det tillates
byggeaktivitet innenfor planområdet.

Furslag

rasfare

til vedtak:

Reguleringsplan for Vlkadalcn, Plan 11)]927201804, med planbeskrivelse,
rcgulcrmgshcslcmmelser
ug plankan daten 03.07—19, sist revidert 30. 10-19 sgengodkjcnncs
samsvar med Plan- og bygningsloven (PBL) § 12-12 med de endringer som frcmkommeri
saksframlegget, punkt 1 til l0.
Planen er straks bindende for ullc søknadspliktige tiltak etter PBL 20-1 bokstav a-m. Krav
om innløsning ctlcr PBL § 15-2 eller crstaming ctlcr PBL å 15-3 må fremmes mncn 3 år.
Kommunestyrets Vedtak kan påklages Fylkesmannen i Troms inncn
3 uker etter at vedtaket
er kunng10n,jfr. Fonfaltningsluven kap. Vl.
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Planbeskrivelse
REGULERINGSPLAN
VIKADALEN
PLAN ID: 1927 —2018 - 04
Planen erstatter del av tidligere plan for Vangsvik, plan id 1927 —1991 - 01
Saksnr/Arkivkode

planbeskrivelse
siste revidert

18/7

datert 31 .05-19

24.10-19

Planbeskrivelsen
er behandlet for utlegging til offentlig ettersyn
plansaker (PND) første gang i møte 29.06-19 i sak 43/19
Planbeskrivelsen

Planbeskrivelsen

er vedtatt av det faste utvalget

er vedtatt

av kommunestyret

for plansaker

og høring av det faste utvalget

(PND) den 09.10-19

den 29.10-19

for

i sak 71/19

i sak 49/19
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Kapittel

TRANØY

KOMMUNE

1 bakgrunn

I 2013 kom Tranøy kommune med i et statlig program, kalt «småkommuneprogrammet»
som
hadde til formål å styrke plankompetanse
og planlegging i kommuner med færre enn 2.000
innbyggere, og som ikke var deltakere i andre lignende prosjekter. (Tranøy ca 1.540
innbyggere)
Rammene for «småkommuneprogrammet»
i Tranøy ble lagt av kommunestyret
17.12-13,
det ble vedtatt å rette fokus mot stedsutvikling
av de største tettstedene Vangsvik (340
innbyggere) og Stonglandseidet
(260 innbyggere). Arbeidet ble delt inn i tre faser:
- stedsanalyse
- plangrogram
- områdeplan/detaljreguleringsplan
Stedsanalyse

ble avsluttet

der

30.10 2015.

Våren 2016 ble det utarbeidet planprogram
for områderegulering
Vangsvik, vedtatt utlagt til
offentlig ettersyn og høring 08.06-16 med høringsfrist 01.09-16. I forbindelse med høringen
framkom at kulturminnemyndigheten
krevde undersøkelse
av alle dyrkede arealer som
inngikk i planområdet.
Dette ville medføre store kostnader, og planavgrensningen
ble derfor
gjennomgått
nøye for å ekskludere arealer som ble ansett lite aktuelle for utbyggingsformål.
Det ble i tillegg tatt kontakt med aktuelle grunneiere for godkjenning
av at undersøkelser
ble
gjort med avdekking av jordsmonn.
De områdene som inngår i forslaget til
detaljreguleringsplan
er derfor redusert i forhold til opprinnelig avgrensning gjort i
stedsanalysen.
Sommeren 2017 ble undersøkelsene
gjennomført.
Det ble gjort ubetydelige funn, og de
aktuelle områdene kunne dermed frigis for utbygging fra kulturminnemyndighetens
side ved
brev av 10.08-17 (rapport datert 07.08-17).

Kapittel

2 Formål

Vangsviks rolle som kommunesenter
og bygdesenter er under press i forhold til stor handelslekkasje
og tap av arbeidsplasser,
samtidig som det kan grunnlag for en viss optimisme.
Hovedutfordringene
har vært lav boligbygging,
lave priser på bruktboliger og derfor høye
egenkapitalkrav
for å finansiere ny boligbygging,
samt å få tilrettelagte boligtomter. Utbygging av
Rubbestad industriområde
til marine næringer (oppdrett) har ikke ført til stabil og varig aktivitet.
Konkurransesituasj
onen i persontransportnæringene
har ført til at Senja rutebil har hatt flere år med
svært lav aktivitet, og konkurransen
mot Finnsnes som hendelssenter
har ført til stor handelslekkasje
til ulempe for den lokale butikken.
Lyspunktene
er at i løpet av de siste årene er det etablert nytt boligfelt, det er bygd ut en del boliger,
tilflytting og bosetting av innvandrere har ført til økte leiepriser og dermed økt omsetningsverdi
på
brukte boliger, Videre har ny aktivitet på Rubbestad industriområde
gitt håp om stabilitet og varighet.
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mtidsutsiktene
synes i dag å være både dystre og optimistiske. Senja rutebil har i lappe! av siste
halvår gå!! fra å være i lavaktivitel til å ha avviklet all aktivitet. Dagens drivere av den lokale
butikken har varslet at de vil gi opp. Kommunesammenslåingen lil Senja kommune (Berg, Lenvik,
Torsken 0g Tranøy) antas av mange å bli en sentralisering mot Finnsnes.

Formålet med planen blir derfor å tilrettelegge for å sikre eksisterende sentrumsfunksjoner 0g
legge til rette for nye aktiviteter og gjennom dette gjøre Vangsvik lil el attraktivt tettsted der

folk Vil ha. En av hovedgrepeneer å legge til rette for bedre offentlige tjenestergjennom flere
omsorgsboliger og omsorgsboliger med heldøgns bemanning. Et! annet hovedgrep er å sikre
grunnlag for å bygge ut teknisk infrastruktur, herunder trafikksikringslillak med fortau langs
Vangsvikveien. dels på begge sider av veien, rydde opp i avløpssiruasjcnen med nye
ledningsanlegg og slamavskillere. samt forsterke vannforsyningen til områder med svak
forsyning i dag,
Vangsvik som tettsted har I dag rikelig med naturområder i nærområdene med tilrettelagte

turstien Skolen ligger sentralti bygda med store utearealersom omfatter fonballbane.
Ballbinge 0g leke-zaklivitetsnmråder. Fra bygda er det kort vei ned til fjæra, og del er kon vel
til nærmeste større Uelltopp, Rubbestadfieller.
Del er likevel behov for å sikre små lekeplasser
for de aller minsle i deres nærområde.

Kapittel

3 Boligbygging

Boligbyggingen i Vangsvik i perioden 2000 —2010 var meget lav. Etter etablering av
Høghågen boligfelt har boligbyggingen tatt seg noe opp, og brukte boliger har blitt omsatt til
greie priser. Trenden i boligmarkedet, også i en bygdekommune som Tranøy, er at flere
ønsker sentrumsnæreog lettstelte boliger/leiligheter. En videre planlegging og tilrettelegging
i bratt terreng med vanskelig adkomst synes ikke så attraktiv lenger.
Reguleringsplanen
legger derfor opp ul fonetting av eksisterende boligområder, og til høyere
utnyttelsesgrad enn før. I tillegg e1'det ønskelig å åpne opp for boligbebyggelse
som
inneholder flere leiligheter. En boligtype som inneholder fire leiligheter fordelt med l0 i
underetasje og to i I . etasje swes effektive og ligger godt til rette for universell utforming i

skrånendeterreng.
Del er på planen avgrense! 6 boligområder, benevnt B9 —B13. I alle disse områdene legges
det til rette for fortelling og konsentrert boligbebyggelse,
herunder leilighelsbygg. Ut fra en
arealvurdering kan det bli ca 16 nye tomter, men det legges opp til at
tomtegrenscne kan tilpasses og tomter slås sammen i forbindelse med byggesaksbehandlingen

slik at man kan få flest mulig boenheter ut av disse sentrumsnærearealene. Boliger kan
oppføres

i inntil

3 etasjer (underetasje, Letasje og lofi).

g
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4 Offentlige

Kapittel

OB ] er offentlig

Område

formål

eide boliger

0g omsorgsboliger.

Området

er ferdig utbygd

med rekkehus 0g

leiligheta med inntil 2 etasjer.
Område

Ol er foreslått

lil offentlig

eid barnehage

med adkoms'l

i sør-vesi

fra nord 0g leke-/ulearea]

på tomten,
02 er i dag i disponen

Område

til skoleformél,

Vikstranda

skole med tilhørende

SFO, gymsal

0g

svømmehall,
Område

03 er 1 dag idrettsanlegg,

Banen er i dag under oppgradering

fotballbane.

med etablering

av

kunstgressdekke.

5 Allmennyttig

Kapittel

formål

Område A1 og A2 er regulen lil allmennymge formål. Al er i dag møtelokaler
sanitetsforening og område A2 er sam funnshus tilhørende bygdelaget Varden.

Kapittel
Hovevelen
fylkesva.
fortau.
0V]

6 Offentlige
ned n1 sentrum

Vangsvikveien

kiøreveier

av Vangsvik,

I kryss ved Vikstranda

Vangsvikveieu,

skole/Vangsvik

skal ha følgende

Asfallbredde

for Vangsvik

bredder

er benevnt 0V1

kirke, er det regulert

i planen Vangsvikveien

inn bussholdeplasser

er

med

(Werrprofil):

6,0 m

Veibredde 6,5 m
Gmfi/snmpplag
3,0 m
Byggegrense 15,0 111målt fra senterlinje
Unntak fra breddereguleri

ng er nederst i 0V1 der veien ligger tett inntil mur.

Fra kryss i Vangsvik går Rubbeszadveien
mover mot Rubbestad.
fylkesvei.
Langs denne er det regulen inn fortau på nordsiden.

0V2 Rubbestadveien

Denne

er benevt 0V2

og er

ska] ha følgende bredder (tverrprofil):

Asfaltbredde 6,0 m
Veibredde 6,5 m
Fortau

2,5 m

Gmfi/smaopplag 3,0 m
Byggegrense

15,0 m målt fra semerlinje

Den gamle adkomsten til Vangsvik sentrum, Vikstrandaveien,
ligger parallellt med
Vangsvikvelen.
Den er kommunal vel og er benevnt OV6. Denne er forbudt for
gjennomkjøring,
og tjener som gang- 0g sykkeladkomsl mellom skolen og sentrum. Vei til
Ryet holigfelt, Ryet, er benevnt 0V5, og er også kommunal vei. Til utløsning av boligområde
Bll og BIZ foreslås ny vei, benevnl 0V7

g
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0V5 —OV7 skal ha følgende bredder (tven'profil):
Asfaltbredde 4, 0 m
Veihredde

5,0 m

Gmfiebredde 3,0 m
Byggegrense 10.0 m målt fra senterlinje

Kapittel

7 Felles adkomstveier

Noen eksisterende adkomslveier samt en del nye, er regulert til felles adkomstveier. Felles
adkomSIVeier skal være Felles for lo eller flere eiendommer som har sin adkomst fra denne
adkomsten. Adkomst for bare en eiendom, regnes som privat adkomst. De eiendommer som har sin
adkomst {m en felles adkomstvei plikter å sørge for drifi og vedlikehold av den felles veien. Dersom
man ikke blir enige om fordeling av relligheler og plilaer, henmder kostnader, kommer Vegloven lil
anvendelse.

Fellesveieneer beregnetmed FAS —FAll
følgende bredder (tven‘profil):
Veibredde

på reguleringskanet. Felles adkomstveier skal ha

3,5 m

Grøhebredde

1,5 m

Byggcgrense10,0 m målt fra senterlinje

Kapittel

8 Felles lek

Det eri reguleringsplanen salt krav om at før det kan tillates fradelinger eller utbygging i
område B10 og Bl l , skal lekeplassene FL4 og FLS fradeles og overskjøtes Tranøy
kommune. Før det kan tillates ulbyggingi område B12 eller B] 3. skal lekeplass FL6 fradeles
og overskjøtes Tranøy kommune.
Tranøy kommune påtar seg seg dermed ansvar for drm 0g sikkerhetsmessig vedlikehold av
lekeplassene. Opparbeldelse og oppsetting utstyr kan skjei et samarbeid mellom kommunen
og utbyggere/beboere.

Kapittel

9 Grønnslruktnr

Langs Vikaelva, langsVangsvikveien5 og i lisonennord-vest for Vikslamda skole foreslåsen
grønnstruktur, benevnt G] —G7, friluhsområde. I denne grønstrulduren er det tillatt å rydde sti langs
Vikaelva og etablere akebakkcr vest for Vikstranda skole.

Kapittel

10 Konsekvensvurderinger

Til reguleringsforslageler der laget en konsekvensulredning
( i tråd med forskn‘fiom
konsekvensulredninger

).

?

U
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Kommunens
konsekvensvurderin
av lanforsla et (verdi 0-3 der 3 har høyest verdi,
konsekvens +3 --3 der -3 har størst negativ konsekvens):

Natur-

og miljøforhold

Naturmangfold/biologisk
man fold

1

O

Landskapstype

1

-1

Forur. jord, vann, sedimenter
0 luft
Støy

2

fl'

2

0

Ingen rødlistearter

)—

funnet i Artskart.

Delvis bebygd kulturlandskap.
Utbygging vil endre
landska ets re i retnin av mer markert tettsted
'1 Området har mangelfulle avløpsanlegg. Det foreligger
II]for sanerin .
Relativt stille område. Spredt boligbebyggelse.
Ingen
stø ende virksomheter.

J ordbruk og
skogbruksressurser.

3

N edbygging av gjenværende dyrkede arealer.
F or å styrke bosetting og utvikling av tettstedet,
'ordvernet vike.

Reindrift

2

0

Ingen kj ente konflikter

Kulturminner

2

0

Ingen vesentlige

2

]

Utvikle

3

0

1

1

Ligger utenfor 100 m-sonen, ca. 200 m til
middelvannstand
fra nærmeste b
eområde B 9
Økt befolkning gir mulighet for styrket foreningsliv

1

-1

3

1

plan

må

funn gjort.

Samfunn
Nærmiljø,
friluftsliv
Strandsone

grøntstruktur

og

(100 m belte)

Sosial infrastruktur
Teknisk infrastruktur
adkomst
Trafikksikkerhet
og
trans

og

ortbehov

2

0

Bosettingsmønster/folketallsut

2

'21

ved skolen,

o

busslommer,

o

fartsreduks'on.

Nei
J Legger til rette for økt boligbygging

og næringsutvikling

I

viklin

Folkehelse

1

Næringsutvikling/sysselsetting
2

Barn og unge

10.1 J ordbruk

og nærmiljøet

Offentlige adkomstveier
stort sett ok. Utbygging av
fellesveier, vann— 0 avlø
åkrevd. Privat vannverk.
Trafikksikkerhet
langs OV x ivaretas. Sikre trygg kryssing
av OVx

Påvirkning av
konkurranseforhold

tettstedet

0

Lekeplasser

Wä; ?
3}
'

Byggeaktivitet. Sikre opprettholdelse
Nærbutikk/handel.

‘12.
.
*!

og grøntstruktur

kan ha en viss positiv effekt

av

‘Positiv påvirkning

ved etablering av gangveier/fortau,
lekeplasser og grøntstruktur,
kryssing av OVx og
etablerin
av sentrumsnær bameha e.

og skogbruk

Områder som delvis er og delvis har vært dyrket mark, berøres. Områdene ligger som mindre arealer
inneklemt mellom tidligere fradelte og bebygde boligtomter i sør og fylkesvei OV1 i nord. Ingen
større, sammenhengde
arealer er berørt. I sum berøres ca 30 dekar dyrket/dyrkbar
mark fordelt på 5 —
6 ulike bruksnummer.
Det lå større arealer inne i stedsanalysen
og det godkjente planprogrammet.
Disse arealene
redusert som følge av kulturminnemyndighetenes
krav om sjakting av dyrket mark.

er sterkt

g
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Med de relativt små inneklemte arealene som nå er igjen, anser ikke kommunen det som spesielt
negativt at disse inneklemte arealene omdisponeres
til byggeformål. Utbygging her vil være en del av
strategien om fortetting av eksiskterende
tettstedsbebyggelse
og styrking Vangsvik som sted.
10.2 Teknisk

infrastruktur

Som en konsekvens av områderegulering
tillegg til adkomstveier,
må det etableres

må det gjennomføres
tiltak knyttet til teknisk infrastruktur.
løsning for bedre håndtering av overvann og kloakk.

En stor del av bebyggelsen i Vangsvik har enten separate avløpsanlegg,
eller er tilknyttet komunale
fellesledninger
som leder kloakk urenset til sjø/vassdrag. Behovet for avløpssanering
er stort.
Utbygging i sentrum betinger avløpssanering
og godkjente avløpsanlegg.
Ut fra naturgitte forutsetninger,
er overvann
det vurderes å separere kloakk og overvann.
Vannforsyning
til det området
vannverk, Vangsvik vannverk.
tilfredsstillende.

Ved planlegging

av nye avløpsanlegg,

som ligger innenfor denne reguleringsplanen
Vannverkets
kapasitet, kvalitet og sikkerhet

kommer fra privat
mot forurensning
er

Konsekvense
av fortetting/utbygging
avløpssituasjonen.

en utfordring.

i sentrum

må

vil være svært postiv for å rydde opp i

10.3 Kulturminner

Gjennom utsjakting
funn av betydning.

«Askeladden»

og undersøkelse
av aktuelle dyrkede arealer i Vangsvik,
Sefrak—registrerte bygg og andre registrerte kulturminner

har det ikke blitt gjort
er registert i

og omtalt i stedsanalysen.

10.4 Bamehage
Dansesletta barnehage, avdeling Vangsvik, er i dag etablert i et tidligere bolighus lenger øst i
Vangsvik. Lokalene er slitne og lite egnet for barnehagedrift.
Det er stort behov for renovering av
bygget. Det er derfor vedtatt å se på mulighetene
for å bygge ny barnehage sentrumsnært
og nær
skolen. På skolen er det svømmebasseng
og gymnastikksal
som kan være et godt supplement for
aktiviteter i barnehagen. Arealet sør for samfurmshuset
ligger godt til rette Sørvendt og med fin utsikt.
I og med at samfunnshuset
ligger mellom skolen og barnehagen, vil barnehagen også være godt
skjermet mot skolens uteaktiviteter.

10.5 Samfunnssikkerhet

De aktuelle områdene ligger på marine avsetninger. Multicosult har på oppdrag fra NVE
gjennomført prøveboringer
og vurdert deler av Vangsvik i forhold til ras/utglidning.
Rapport datert
31 .01-2010 konkluderer med at det ikke er risiko for ras/utglidning
i de undersøkte områdene.
Undersøkelsene
dekker området sør for Rubbestadveien,
og det er tatt en prøveboring sør for
Vangsvikveien
ved Vikaelva.
Imidlertid er det ikke foretatt tilsvarende undersøkelser
nord for
Vangsvikveien,
men her ligger planområdet
i hovedsak over marin grense. Det bør likevel foretas
geotekniske vurderinger før bygging kan tillates.

I de bratteste områdene vest for Vikstranda

skole er det ikke definert risiko for ras (snø).

I
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11 ROS

Det er ikke utarbeidet

egen ROS-analyse

for dette planområdet.

Det foreligger helhetlig og overordnet ROS-analyse for Tranøy kommune, og for kommuneplanens
arealdel. Ny brannordning
for Senja kommune er under utarbeidelse,
og som grunnlag for denne er
det under utarbeidelse
egen ROS-anayse med tanke på brannsikkerhet.
Som nevnt i kapittel

10.5 er allerede

forhold knyttet til rasfare,

både snøras og jordras

(marin

avsetning) avklart for Vangsvik. F ør bygging kan tillates skal det likevel foretas geoteknisk vurdering
av fare for leirskred.

Gj ennom helhetlig ROS er forhold knyttet til leveringssikkerhet
kriseplan

er tiltak vurdert

for vann og strøm vurdert, og i

og beskrevet.

Ektremvær er også vurdert, men på grunn av beliggenhet og terrengformas
ekstreme nedbørmengder
eller vind vurdert som mindre alvorlig.
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av

TEGNFORKLA
RING
Plandala
Regularingsplan-Bebyggelse
uganlegg1PBLZOUB
5l2-5NR1)
[
——
:.

Euhgbebyggelse
Bamehaga
umcmsnmg

——,—-'

-

mm
mmmuunlm

ng leknisk Inlraslrukluv (PBLZUDB §l2—5 NR 2)

vamsamnlegg uglekmsklnlraslmklur
larsalel)
Nalevag

Fmau
Gzngveg'gangavazl’gégale
ArmanVuggvurm
Iakm’ske
amagg

'

l.
.,;-

.

.
l
__ _ a_u—

\
_ _ ;

.

,

'

.'

.

..

GIN!“

-.
,

_

neguvenngsplan-Hensynsunev(PaLzooeyzs)

#-

FamsonaHayspanmngsamm
(ukhnyspenlkablav)
__...._._..___

..—

_

s-l-mm

,—

FM

ReguleringsplanJuridiske
linjerugnunkl
PaLzooa
4—

f

—

,,

klinqsuncgvenu

.-

f
. J
f

-—

-—

Regulenngsplan-Fslles
lnrPBLl985ngzuoa
.:

RugclingsagbnbqmscspVanom-aue

,

, '

—

—

mane";nagyansm’ng

—

— -— , —

Fa'esnnnglensa
Fuvmélsglenss
Regulevllnmlenlenss

— — — —

Eyggnglansu

—

Ragulenssmelhms

—

—————————
Regulsnkimeleh
..............

Regular!
lolg‘enqfille‘l

..

Amalsew

—>

Innklmmg

.-

Lmqnnnq
Pasknu
munavn

Ab—

"

Päsmnugurenngsummävaleanmml

m

1
PasI1mm;

AR

I

ueqmeungs
nghebyggdsasplrm
pzsknll

Buhkmum

mudwnk

nu I

Kmnppmningu
Kildc
fu:l\mm: KVNungcskm
»gmm—
mmm hamkm: 2: [010m
. mun),. r rmcrw
KnnnllnAIK-Ncm: LTM

N
BMW”

"

Inwon ”
. KAIIu-ilcslnkk
u

Ilnydcgmnnlmg:NN2000

" .

_
.

"

imul

OMRÅDEREGULEIUNGsPLAN
ETTER
PBLAV2003

tm

Tuna,
“mm“

Manammkr
'Irm‘ykommun:
SMnumnwr

SAKSBEHANDLING

ETTER

OG EYGNINGSLOVEN

PLAN-

Kunngwnngsllalo[orplmvedunk ' ' . .,
Dnlul'ursulclcm
onuvLmlmu:21I010.» O IU'
"mandn.
_

.:.
l
““hmd'iwfl'w
wank“, an

amw

"«In
K

41"

g

ululplmn—II)

mm“,

Vikadalen

"(D

ol'rmlf
mn

um.

I mm.

mimic“

- 2:!

."

PL\NF..\'
ERlJTr\RRF.l'DET
AV
TrnnuyknnmnuutO'
_~"

=.

(

III

lun

”WWW"
vu]mm:

m»

Sum
-

Htl

NW

306.3“!

