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Behandling i Kommunestyret - 14.03.2019: 

Plan og eiendomsutvalgets innstilling ble enstemmig vedtatt. 
 
Kommunestyrets vedtak: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas større reguleringsendring for 
Stabbursvingen med følgende endringer: 

1. Adkomst til G/B 47/14 og G/B 47/30 tas med i reguleringsplan i henhold til 
plantegning. 
2. Garasje på G/B 47/4 fjernes for å kunne bygge internvegen i planforslaget. 

 
 

Behandling i Plan og eiendomsutvalget - 30.01.2019: 

Rådmannens forslag ble enstemmig vedtatt. 
 
Saksordfører: Bjørn M. Pedersen 
 
Plan og eiendomsutvalgets innstilling: 
 
I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas større reguleringsendring for 
Stabbursvingen med følgende endringer: 

1. Adkomst til 47/14 og 47/30 tas med i reguleringsplan i henhold til plantegning. 
2. Garasje på g/b 47/4 fjernes for å kunne bygge internvegen i planforslaget. 

 
 

 



  
 
 

Rådmannens forslag til vedtak: 

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-12 vedtas større reguleringsendring for 
Stabbursvingen med følgende endringer: 

1. Adkomst til 47/14 og 47/30 tas med i reguleringsplan i henhold til plantegning. 
2. Garasje på g/b 47/4 fjernes for å kunne bygge internvegen i planforslaget. 
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Bakgrunn for saken 

Gjeldende reguleringsplan for Stabburssvingen ble vedtatt av kommunestyret i april 2008. 

I sak 55/15 behandlet Planutvalget et forslag om mindre reguleringsendring av planen. 
Forslaget ble sendt på høring. Av flere årsaker ble det ikke arbeidet videre med planen før 
våren 2018. Etter å ha vurdert de innkomne uttalelsene fra høringen 2015, ble det i vår 
besluttet å varsle ny oppstart. Dette på bakgrunn av behovet for å gjøre flere endringer i 
planen. Oppstart av arbeidet med større reguleringsendringer ble varslet 5.juni i 2018. 
Forslag til planendringer legges nå fram til endelig behandling etter høring i perioden 
november til januar. 

Planene om å legge om vegen ved Stabbursvingen på Kjelling er gamle. Den første 
reguleringsplanen ble utarbeidet rundt 2006 og trådte i kraft etter vedtak fra kommunestyret 
den 24.04.2008. Vedtaket lyder: 



  
 
 

 «Gildeskål kommune godkjenner i medhold av plan- og bygningslovens § 27-2 
reguleringsplan for ”Stabburssvingen”, Kjelling i Gildeskål med alternativ A som det gjeldende 
trasevalg, subsidiært B hvis trase A ikke kan gjennomføres. Følgende bestemmelser er tatt 
inn i planen: 

Skulle det under arbeidet i marken komme frem gjenstander eller levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående. 
Jf. Lov av 9. jun. 1978 nr.50 om kulturminner, §8. 

 

Det gjennomføres geotekniske undersøkelser før utbygging av alternativ A gjennomføres 

 

Kunngjøring og varsel om godkjenning annonseres og sendes ut til berørte parter i samsvar 
med plan og bygningslovens bestemmelser.» 

 

Som det kommer frem av vedtaket inneholdt plantegningene to alternativer til trasevalg. 
Alternativ A var gikk over jordet, mens alternativ B tok sikte på å flytte stabburet men 
opprettholde svingen uten store forandringer. Sånn det kom frem av kommunestyrets vedtak 
skulle alternativ B fungere som en alternativ løsning dersom A ikke skulle fungere. 

 

Flere av beboere og grunneiere i området har i mange år vært plaget med diverse ulemper 
knyttet til dages vegtrase. Eier av g/b 47/4, Irene Kristensen, har i mange år hatt tyngre 
trafikk under én meter fra husveggen. Ifølge tidligere uttalelser som har kommet inn i 
forbindelse med de andre høringer så har det vært antydet at huset også har blitt påført 
materielle skader som følge av dette. For større kjøretøy er det vanskelig å passere i dette 
området og det medfører stor fartsreduksjon og saktekjøring forbi husene. 

 

Den opprinnelige planen tok sikte på å kanalisere trafikken bort fra den utsatte svingen ved å 
legge den på nedsiden av tunet til g/b 47/3 (se Fig 1). Dette medførte protester fra 
grunneier da den opprinnelige vegtraseen ble liggende bare 10 meter nedenfor husveggen. 
Da det ble varslet mindre reguleringsendring i 2015 var hovedgrunnlaget for endringen 
nettopp å flytte vegen lengre bort fra tunet på nevnte eiendom. (Se Fig 1). Forslaget til 
endring ble behandlet i planutvalget og sendt på høring. Det kom inn mange uttalelser til 
høringen. Mange av uttalelsene baserte seg på bekymring rundt at vegsituasjonen ikke ble 
endret i stabbursvingen. Et ønske var å få veien lengre bort fra husene slik at man unngikk 
materielle skader. Det var også et ønske fra flere av grunneierne å få lagt til rette for en 
bussholdeplass langs vegen da det er både skolebarn og eldre som går på bussen i dette 
området. Rådmannen har vurdert at dette er vesentlige punkter som bør tas inn planarbeidet 
slik at det lettere lar seg gjøre og endre vegtraseen i framtida. Det ble senere argumentert 
for at vegen mellom husene kan flyttes uavhengig av reguleringsplan; dette er sant, men 
med ny vegtrase og bestemmelser for tilbakeføring av gammelt vegareal til jordbruk så 
unngår man dispensasjon for å gjøre dette. Vegen blir da å passere midt mellom hovedhus på 
g/b 47/4 og 47/2. 

 

 



  
 
 

 

Fig 1: 
Bildet til venstre er gjeldende reguleringsplan som viser vegen i forhold til nærmeste bolig. Vegen er kun 10 meter 
fra husveggen. Her vil det passere tyngre lastebiler i 50 km/t. Bildet til venstre viser reguleringsendringen slik den 
ble foreslått av kommunen i 2015. Her er kun veien flyttet lengre bort fra tunet på 47/3  

  
Fig. 2: Her overlapper planforslaget eksisterende situasjon. I bakgrunnen ser man eksisterende veg i området. Ny 
inntegnet veg er totalt 4 meter bred og vil ha en avstand til husene på 4-5 meter, noe som er en klar forbedring 
fra nåværende situasjon. Vegen er også rettet ut lengre oppe (til venstre i bildet) for å få flytte vegen bort fra 
boligen som ligger. Etter høring er det lagt inn adkomst til Norlaft grunnet en tinglyst vegrett som ligger her. 

 



  
 
 

 
 
 
Det ble i forbindelse med høringen i 2015 foreslått en alternativ trase inn til g/b 47/14 og 
47/30 fra grunneiere (Fig 3). Disse eiendommene eies i dag av Rune Olsen og Harda 
Hansine Olsen samt Norlaft AS. Denne adkomsten skulle ta sikte på å fjerne den nåværende 
adkomsten til disse eiendommene. Kommunens vurdering er at eksisterende adkomst til g/b 
47/1 og 47/30 er den beste løsningen med jordvernet tatt i betraktning. Det er imidlertid 
argumenter for å legge vegen slik den er foreslått i Fig 3, som går på at Norlaft A/S får 
direkteadkomst med semitrailer til sin lagerhall og eier av 47/14 får en adkomst til sin bolig 
som ikke går via tunet til g/b 47/1.  
 
 
Endringer i plan etter høring 2018-2019. 
 
Ny adkomst 
 
Under informasjonsmøtet avholdt av undertegnede sammen med berørte grunneiere på 
Kjelling ungdomshus Torsdag 22 november (se referat) kom det frem at det foreligger en 
tinglyst veirett inn til eiendommen 47/14. Denne vegretten gjelder en fritidsbolig ute på Moen 
samt til fritidsboligen til 47/14 (se uttalelse fra Børge Hafsmo). Grunneier av 47/4 Irene 
Elisabeth Kristensen har i under høring samtykket til at ovennevnte fremdeles vil få benytte 
denne vegretten dersom vegen igjen istandsettes. Vegen har ikke vert i bruk på mange år og 
bærer preg av dette. Norlaft har også uttrykket seg positivt til å anlegge veg her da selskapet 
får en egen adkomst med semitrailer som ikke går gjennom tunet til 47/1. Eier av Norlaft 
samt g/b 47/1, Rune Olsen meddelte under informasjonsmøte at han ikke lenger ønsket 
privat trafikk gjennom tunet. Siden det eksisterer en vegrett her så bør dette synliggjøres i 
planen, derfor tas dette forslaget med i planforslaget og den eksisterende adkomsten inn til 
området bevares som en privat adkomst til g/b 47/1. Eiere av 47/9 Marita Lindegaard og 
Andre Johannesen har i brev uttrykket seg negativt til dette og ønsker ikke ytterligere med 
trafikk forbi området. Vegen er derfor tegnet ca. 6 meter bort fra deres hus sånn at trafikken 
ikke vil gå så nært husveggen til vedkommende. Sistnevnte får også da bedre plass til 
parkering av eget kjøretøy. (for ytterligere informasjon, se vurderinger av uttalelser) 

 

Overvannsproblemer 

Det har også vært bekymringer knyttet til dårlig overvannshåndtering i området. Dette 
gjelder spesielt huset på eiendom 47/21 hvor eier har vert plaget med mye vann i kjelleren. 
Vannet i kjelleren har kommet av at dagens vegtrase har ledet overvann som har ansamlet 
seg i hagen til vedkommende. Med den foreslåtte omleggingen av vegen vil dette problemet 
løses. Når fysiske tiltak iverksettes vil kommunen sammen med entreprenør vurdere hvor det 
er hensiktsmessig og anlegge tiltak for overvannshåndtering i området. Av planbeskrivelsen 
så følger et kart som viser hvor det er hensiktsmessig med tiltak for overvann i området. For 
tomtene 47/2 og 47/3 får disse adkomst fra samme veg som tidligere, men vegen kuttes i 
sørvest (Se «SAV_2» i plankart) slik at man unngår gjennomgangstrafikk. 
 
 



  
 
 

 

Fig 3 

 

Offentlig veg (SVT) 

Den kommunale vegen vil bli lagt på nedsiden av bebyggelsen (se «SVT» i plankart). Denne 
vegen vil i grove trekk følge samme vegtrase som forslaget i 2015 men vil bli lagt enda 
lenger fra tunet til g/b 47/3. I Planområdets sørlige ende er det etablert en faresone (H_310) 
som skal vise utrasningsområdet. Her vil det være behov for tiltak for å hindre ytterligere 
utrasing av masser. Det er tatt hensyn til at små justeringer av vegtraseen (SVT) kan utføres 
i reguleringsbestemmelsene dersom det av hensyn til grunnforhold og kulturminner skulle 
oppstå større vanskeligheter med gjennomføringen. Geoteknisk rapport utarbeidet av 
Multiconsult AS i 2008 bør legges til grunn for vegbyggingen med mindre det bestemmes at 
det skal utarbeides en ny. Vegen (SVT) er tegnet til å ha en maks bredde på 5 meter og med 
sideareal på 1 meter på hver side. Det er også lagt til rette for en møtelomme/ holdeplass (se 
«SHP» i plankart)i den nordlige delen langs den inntegnede vegtraseen, dette kan sees i 
plankartet. 

 

Vurdering: 

Som det ble nevnt innledningsvis så har eksisterende plan 2 alternativer til trasevalg. Det har 
også den siste tiden vært diskutert hvorvidt vegen burde gå der den går per i dag med de 
foreslåtte justeringer (se Fig 4) fra opprinnelig plan. Hovedalternativet i vedtatt plan er 
alternativ A hvor vegen går over jordet, mens alternativ B medfører flytting av stabburet. 
Sametinget var på befaring i området i forbindelse med utarbeidingen av den første planen 
hvor det ble konkludert med følgende:  
Slik det fremkommer av uttalelsen nedenunder er det ingen indikasjoner på at stabburet er 
fredet, men grunnet den kulturhistoriske verdien så ønskes det at alternativet som går på 
planområdets østside anbefales. Parallelt med dette hadde Nordland  
fylkeskommune fremmet en innsigelse på planen som senere ble trukket etter befaringen. 
Nordland fylkeskommune var svært kritiske til alternativ B da dette kom i konflikt med 
antikvariske verdier. Fylkeskommunen konkluderte med at det uansett må søkes om 
dispensasjon fra kulturminneloven for å kunne bygge vegen etter alternativ B. 
Fylkeskommunen har sagt at de ikke er rette myndighetsutøver for å dispensere i slike saker, 
og at saken dermed må behandles av riksantikvaren: 



  
 
 

 

 

Fig 4 

  

Vurderingene som er gjort viser at traseen sånn den ble foreslått i 2015 (Fig 1 t.h.) med de 
endringer som er tatt med i dette planforslaget er de mest hensiktsmessige.  
 
Størstedelen av trafikken blir kanalisert bort fra svingen og problemet knyttet til dagens veg 
blir borte. Man unngår også overvannsproblemer som følge av eksisterende vegtrase. For 
grunneier som er mest berørt av ny kommunal veg over jordet så er denne anlagt så langt 
fra tunet som det er hensiktsmessig og forsvarlig og gjøre ut ifra grunnforholdene i området. 

 



  
 
 

 

Fig 5: Planforslag etter høring. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vurdering av innkomne høringsuttalelser. 

(Innspill fra oppstart er innarbeidet i planbeskrivelse) 

 

Børge Andre Hafsmo g/b 47/14 (se egen uttalelse) 

 Mener det urimelig at vegen ikke legges i ytterkant av eiendommen til eier av 
47/4 da område mellom vegen og eiendomsgrensen til 47/2 ikke kan bli brukt til 
noe.  



  
 
 

 Planen har heller ikke tatt hensyn til at det står en garasje her. 
   Påpeker at det foreligger en tinglyst veirett til eiendom 47/14 ber om at dette 

synliggjøres i plan 
 

Kommentar til uttalelse 

 
 Vegen som nevnes er rettet ut så langt det lar seg gjøre. Kommunen ønsker ikke å 

regulere inn en veg helt inntil tomtegrensen til 47/2 grunnet hensyn til vedkommende 
grunneier.  

 Av hensyn til at det nå legges til rette for en ny adkomst legges til 47/30 til g/b 47/14 
bør vegen være så rett som mulig med tanke på at det skal være fremkommelig med 
tyngre kjøretøy. Garasjen vil således bli fjernet men grunneier vil ha krav på 
kompensasjon for dette når vegen bygges ut.  

 Påpeker at det foreligger en tinglyst veirett inn til Norlaft AS og til hans eiendom 
47/14. Denne private vegen tas inn i planen grunnet den allerede tinglyste vegretten 
samt enighet blant grunneiere. 

 

 

Irene Elisabeth Kristensen 47/4 (se egen uttalelse) 

 Påpeker at gårdsvegen har ligget mot nabogrensen i 150 år. Krever at gårdsvegen 
legges slik den var den gangen (langs eiendomsgrensen til 47/4) og gjøres til en farbar 
enfeltsveg som er forsvarlig bred nok til den ferdsel som er nødvendig.  

 Det skal etableres grøfter langs vegen 
 Vegen skal trekkes bort fra huset på eiendom 47/9 slik at eiere får parkeringsmulighet 

her. 
 Krever at garasjen skal bestå 

 
Kommentar til uttalelse 
 

 Kravene er i stor grad overholdt i planforslaget. Dermed justeres ikke vegen ytterligere 
grunnet hensyn til eiere av 47/2 og 47/3. Det er i bestemmelsene lagt opp til at 
vegbredden på den private vegen kan justeres etter skjønn. 

 Det vil bli etablert tilstrekkelig med tiltak for overvannshåndtering slik det fremkommer 
av bestemmelsene. Grøfter langs vegen vil bli etablert. 

 Vegen er trukket bort ca 4 m. 
 Garasjen vil være i veien for vegtraseen (SAV_1) planforslaget. Dersom vegen skal få 

en akseptabel utforming med tanke på transporten til Norlaft forutsettes det at denne 
fjernes. Eier av garasjen har krav på økonomisk kompensasjon for dette når vegen 
realiseres. 

Marita Lindegaard og André Johannessen (g/b 47/9) (se egen uttalelse) 

 Er uenige i utbedringen av vegen mellom 47/4 og 47/9 fordi det vil medføre økt 
tungtransport forbi deres eiendom 

 Fremhever eier av 47/4 Irene Kristensen, som i flere år har ønsket at vegen skal rettes 
ut forbi huset hennes 

 Mener at økt trafikk forbi eiendommen vil fostyrre freden i området 
 Viser til at Norlaft v/Rune Olsen allerede har en velfungerende adkomst og at forslaget 

om ny adkomst er unødvendig. 



  
 
 

 
Kommentarer til uttalelse 
 

 Iflg Norlaft er det ca 3 semitrailere i året som vil passere. Trafikken forbi området må 
derfor anses som en svært liten ulempe 

 Vegen forbi huset til Irene Kristensen vil bli rettet ut 
 En omlegging av adkomsten til Norlaft vil få minimale konsekvenser for freden i 

området grunnet hyppigheten av leveransene. 
 Norlaft som firma har ikke egen adkomst men benytter adkomsten til eierens private 

tomt. Børge Hafsmo, eier av 47/14 benytter nå adkomsten til Rune Olsen for å komme 
til sin eiendom. Under informasjonsmøtet viste Olsen til den tinglyste vegretten som 
Hafsmo har på vestsiden av fjøset til 47/4 og ønsket til både Kristensen, Olsen og 
Hafsmo ønsker at denne vegen tas inn i plan slik at den kan benyttes som adkomst til 
Norlaft samt til Hafsmo som er eier av 47/14.  
 
 

Norlaft AS (g/b 47/30) 

 Påpeker at det meste av utbyggingen vil foregå på Irene Kristensen (g/b 47/4) sin 
eiendom og at det er hun som må avgi grunn for det meste av tiltakene derfor ønsker 
Norlaft til beste for vedkommende at vegen legges lengre mot sør-øst helt inntil grensa 
til 47/2 og 47/3 
 
Kommentar til uttalelse 
 

 Vegen har blitt flyttet så langt inntil eiendomsgrensene til 47/2 og 47/3 som mulig. Av 
hensyn til eierne av disse eiendommene er det ikke ønskelig å trekke vegen lengre mot 
grensen til disse. Vegen må også følge veinormalen så langt det lar seg gjøre, derfor vil 
den private vegen (SAV_1) der den munner ut i den offentlige vegen SVT få en 
kryssutforming som er uforsvarlig. For at vegkryss skal ha så gode siktforhold som 
mulig forutsettes det at en adkomst går mest mulig rettvinklet ned på hovedvegen. 
Skulle man lagt vegen som foreslått ville man måtte etablert et kryss lengre ned på 
jordet og nærmere området for utrasing.  

 

Einar-Svein Pedersen g/b 47/2 

 Går inn for en justering mellom 47/4 og 47/2 som foreslått i planforslag 
 Hevder kommunen har opplyst om at en mindre justering i stabbursvingen vil påvirke 

området for rasfare lengre nede (H_310) 
 Ønsker felles adkomst fra hovedveg sammen med g/b 47/3 

 
Kommentar til uttalelse 
 

 Det foretas en mindre justering mellom g/b 47/2 og 47/4 
 En mindre justering av svingen vil ikke påvirke rasområdet H_310 
 Ut fra et trafikksikkerhetsperspektiv bør det ikke anlegges fler adkomster fra hovedveg 

enn nødvendig. G/B 47/2 og 47/3 vil med planforslaget benytte samme adkomst via 
Stabbursvingen som i dag men veg lengst sør-øst stenges av som vist i planforslag 
(SAV_2). 
 
 



  
 
 

Konklusjon: 
Endringer som er foretatt er i henhold til eksisterende situasjoner. Vegen som er 
inntegnet etter høring er synlig i kommunens vegbase. Kommunen er kjent med at det 
foreligger en vegrett for området. Alle innspill og høringsuttalelser er vurdert og 
begrunnet. Planforslaget slik det fremstår er basert på store datamengder fra tidligere 
planprosesser og utredninger for det aktuelle området. Rådmannens forslag til vedtak 
anbefales.


