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FORORD

Asplan Viak har på oppdrag fra Hamarøy kommune utarbeidet planforslag for
områderegulering av Oppeid sentrum, planområde O.1.

Planforslaget ble første gang lagt ut for offentlig ettersyn medio november 2009 til 18.2.2010.
Det ble i slutten av høringsperioden arrangert et folkemøte, med godt og bredt oppmøte.
Planforslaget vakte stort engasjement og mange nye forslag kom på bordet. Mange av
forslagene var konkrete, og viktige. Hamarøy kommune fant det derfor fornuftig å ta noen av
disse forslagene inn i planen, og som følge av dette har planen vært ute på en begrenset
høringsrunde i tillegg til fastsatte høringsrunder.

Rådmann Elin Eidsvik er kommunens kontaktperson for oppdraget.

Planlegger Ingunn D. Lindbach, Nils F. Fredriksen og Svein Morten Sandnes bistår fra
kommunens administrasjon.

Øystein Ask er oppdragsleder for Asplan Viak.

Oppeid, 30.08.2010

Øystein Ask
Oppdragsleder

Hanne Skeltvedt
Kvalitetssikrer

FORORD

Asplan Viak har på oppdrag fra Hamarøy kommune utarbeidet planforslag for
områderegulering av Oppeid sentrum, planområde O.1.

Planforslaget ble første gang lagt ut for offentlig ettersyn medio novem-
ber 2009 til 18.2.2010. Det ble i slutten av høringsperioden arrangert et
folkemøte, med godt og bredt oppmøte. Planforslaget vakte stort engasje-
ment og mange nye forslag kom på bordet. Mange av forslagene var konkrete,
og viktige. Hamarøy kommune fant det derfor fornuftig å ta noen av
disse forslagene inn i planen, og som følge av dette har planen vært ute på en
begrenset høringsrunde i tillegg til fastsatte høringsrunder.

Planen ble vedtatt i kommunestyrets sak 52/10 den 26.10.2010.

Rådmann Elin Eidsvik har vært kommunens kontaktperson for oppdraget.
Planlegger Ingunn D. Lindbach, Nils F. Fredriksen og Svein Morten Sandnes
har bistått fra kommunens administrasjon. Øystein Ask har vært opp-
dragsleder for Asplan Viak, med Hanne Skeltvedt som kvalitetssikrer.

Husbanken har bidratt med kompetansetilskudd til utarbeidelse av planen.

Oppeid, 18.07.2017

Elin Eidsvik
Rådmann
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1 SENTRUMSPLAN FOR OPPEID, OMRÅDEREGULERING O.1

1.1 Bakgrunn

Forutsetningene for de eksisterende planene for kommunesenteret Oppeid har lenge vært i
endring. Oppeid oppfattes i dag som noe man kjører igjennom, det bør være et sted man
kommer til. En planmessig tilrettelegging er viktig, både for å rydde opp i dagens situasjon,
samt for å styrke kommunesenterets identitet og rolle. Det er behov for en bedre
tilrettelegging for myke trafikanter, og miljøtiltak på fylkesvegen.

En sentrumsopprustning vil bidra til å styrke tettstedets identitet, men kanskje i særlig grad
forenkle innbyggere og tilreisendes bevegelser på Oppeid. Etableringen av Hamsunsenteret
og en mulig etablering av et hotell sentralt på Oppeid kan gi store konsekvenser for et lite
sted. Hamsunsenteret vil tiltrekke seg et stort publikum, og et hotell muliggjør at større
grupper kan oppholde seg sentralt på Oppeid. Dette gir grunnlag for næring, og det gir
behov for en tilrettelegging av infrastruktur. Den nye sentrumsplanen innebærer en fortetting
av dagens sentrale arealer på Oppeid, og legger opp en strategi for kommunesenterets
videre utvikling.

1.2 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning

Planforslaget er innenfor rammene og føringene i overordna plan. Planforslaget utløser ikke
krav om konsekvensutredning, jamfør Plan- og bygningslovens § 33-2, og Forskrift om
konsekvensutredninger (KU), datert 1. april 2005.



Planbeskrivelse Sentrumsplan for Oppeid, O.1 6

Hamarøy kommune Asplan Viak AS

2 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET

2.1 Lokalisering og planavgrensning

2.1.1 Områdeplan Oppeid (O.1)

Planprosessen forstår Oppeid som et sammenhengende sentrum, langs fylkesvegen,
innenfor det foreslåtte planområdet. Sentrum består av ulike sekvenser, der området mellom
Tranøykrysset og avkjøringa til Bygdetunet har størst tetthet. Området mellom Bygdetunet og
kommunehuset har mer parkmessig karakter, mens man fra kommunehuset, med helsetunet
og HT-safe igjen har en større tetthet i arealbruken.
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2.2 Eiendomsforhold

Arealene i O1 består for det meste av enkelteiendommer knyttet til hvert enkelt hus. Liste
over berørte eiendommer er vedlagt.

2.3 Topografi, landskap og vegetasjon

Landskapsformene, topografien og vegetasjonen gir mot nord en naturlig avgrensning av de
overordnede landskapsrommene for Presteid og Oppeid, mens den visuelle avgrensningen
mot øst/sør/vest i hovedsak ligger i en mer fjern horisont av vekslende fjord- og fjellandskap.
De overordnede landskapsrommene for Presteid og Oppeid er ikke sammenfallende og
omfatter noe ulike kvaliteter. Mens Presteid i hovedsak åpner seg mot Presteidstraumen og
Glimma i sør/sørøst, har Oppeid en noe videre horisont mot Kaldvågfjorden og
fjellformasjonene ved Vestfjorden i vest/sørvest.



Planbeskrivelse Sentrumsplan for Oppeid, O.1 8

Hamarøy kommune Asplan Viak AS

Videre er der mindre og mer underordnede landskapsrom både på Oppeid og Presteid. På
Oppeid er kommunehuset og Skogheim sentralt lokalisert i et slikt rom.1

2.4 Eksisterende bebyggelse

I område O1 ligger noe av den eldste bebyggelsen på Oppeid, deriblant bygdetunet,
Jensvollhuset, Berg og Bakken-huset samt Skogheim. Oppeid bestod opprinnelig av noen få
gårdsbruk, men ”Mellombygda” utviklet seg etter hvert til det administrative senteret på
Hamarøy. Vegen mellom Skutvik-Oppeid-Tranøy stod ferdig i 1907.

2.5 Kulturverninteresser

Man har i planområdet flere kulturverninteresser. Skogheim, dikterstua og det
omkringliggende uteområdet legges inn i en egen hensynssone. Bygdetunet har stor verdi
som ”allmenning” på Oppeid. Anlegget fremstår som en svært helhetlig representant for det
historiske bygningsmiljø på Oppeid, klart definert med omkringliggende landskapsrom. Det
legges også en hensynssone over dette området. I tillegg vernes byggene i begge anlegg.
Det foretas også et bygningsvern av ”Idun Olsen-huset” innenfor område B/F_4, da bygget
forteller en tydelig historie om bygningsstrukturen på Oppeid.

2.6 Barn og unges interesser

Det er to etablerte barnehager på Oppeid, lokalisert i rimelig nærhet til planområdet.

Det er foreslått regulert store grønne arealer og områder for lek innenfor planområdet, rundt
bygdetunet og Skogheim. De grønne områdene er foreslått som sammenhengende
friområde fra sør til nord i området, riktignok skilt av fylkesvegen.

2.7 Trafikk

2.7.1 Vegtrafikk

Rv 81 Ulvsvåg – Oppeid (målt ved Ulvsvåg Vest) hadde i 2002 en ÅDT på 688, hvorav 15,1
% var tungtrafikk. 2

Målingen er foretatt før reduksjonen i fergetrafikken fra Skutvik, og representerer derfor ikke
dagens situasjon. Usikkerhet og reduksjon i antall avganger av Skutvik-Svolvær ferga har
redusert trafikken betraktelig f.o.m. våren 2008.

Kanskje så mye som til 20 % av tidligere nivå 3. I 2009 gikk ferga med høyere frekvens i
sommersesongen, og det var mer trafikk enn året før. Det foreligger ikke oppdaterte ÅDT-
målinger.

Til sammenlikning hadde E6 gjennom Hamarøy en ÅDT på 994, hvor 20,3 % var tungtrafikk i
2002 (måling ved Ulvsvåg Sør). 4

1 Fra Stedsanalyse Oppeid/Presteid, 2002

2 Transportplan Salten 2015, vedtatt 22.04.02
3 ”Hva vil skje med turisttrafikken i Vesterålen når LOFAST åpner i 2007?” Mimir, oktober 2005

2 Transportplan Salten 2015, vedtatt 22.04.02
3 ”Hva vil skje med turisttrafikken i Vesterålen når LOFAST åpner i 2007?” Mimir, oktober 2005
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2.7.2 Kollektivtrafikk

Kollektivtrafikk besørges av rutebuss fra Cominor/SB. Mellom Oppeid og Skutvik er det i dag
8 daglige avganger/ankomster, mellom Oppeid og Ulsvåg har man i snitt 5 daglige avganger.

2.8 Teknisk infrastruktur

2.8.1 Veg og atkomstforhold

Fylkesveg 81 bærer mange steder preg av mangelfullt grunnarbeid og dårlig drenering.
Telehiv er et helårsfenomen på mange strekninger på Hamarøy. Vegbanen er uten
midtstripe og smal mange steder. I tillegg har fylkesvegen mange og skarpe svinger.

2.8.2 Gang- og sykkelforbindelser

Oppeid har i dag egen gang- og sykkelveg mellom Tranøykrysset og skoletunet. Gangvegen
ble anlagt rundt 1990. Mellom Oppeid og Presteid går det i dag gang- og sykkelveg igjennom
boligfelt Oppeid og Presteid boligfelt, på åsen. Det er ingen gangforbindelse langs
fylkesvegen mellom stedene. Strekningen benyttes som skoleveg, og har i tillegg jevn trafikk.
Det nye Hamsunsenteret vil også generere en større andel gangtrafikk mellom Oppeid og
Presteid. Fotgjengere vil måtte gå langs hovedvegen om situasjonen ikke utbedres.

2.8.3 Vann og avløp

Det legges ny ledningstrase gjennom område O1 våren 2009. Denne er ikke i konflikt med
planforslaget.

Brannvannskrav er dekket i planforslaget.

2.8.4 Energiforsyning

Det arbeides med oppføring av fjernvarmeanlegg på Oppeid. Fjernvarmeanlegg vil etableres
i Hersetskogen, og varmeenergien komme fra flis av lokalt kratt og småskog.
Fjernvarmeanlegget vil på sikt betjene alle offentlige og større bygg på Oppeid, og tenkes
utviklet i tre faser. Siste fase vil bringe fjernvarme helt til Hamsunsenteret og Presteid. De
planlagte utbyggingsområdene i sentrumsplanen vil kunne tilkobles fjernvarmeanlegget.

2.9 Sosial infrastruktur

Oppeid er kommunesenter i Hamarøy og har både barne- og ungdomsskole i tillegg til
videregående skole og to barnehager. Her ligger også helsetunet hvor størsteparten av de
kommunale helseforetakene er samlokalisert. Butikken på Oppeid er den største butikken i
ytre deler av Hamarøy. Innenfor planområdet(O1) er også hovedstopp for buss på Oppeid.

2.10Lokalklima

Oppeid er sydvendt, med fjellrygg i nordlig retning. De lokalklimatiske forholdene er
moderate med hensyn til vind og nedbør, og størstedelen av bebyggelsen ligger høyt over
alle kuldedrag. Området har gode solforhold gjennom dagen og året.

4 Transportplan Salten 2015, vedtatt 22.04.02
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2.11Støy og luftkvalitet

Noe lokalforurensing og støy er der som følge av tungtransport på fylkesveg 81. Foruten
dette er der ingen industri eller større forurensingskilder på Oppeid. Nytt fjernvarmeanlegg i
Hersetskogen kan innebære noe luftforurensning ved realisering. Konsekvenser av dette må
utredes og vurderes i forbindelse med etablering av fjernvarmeanlegg.

2.12Grunnforhold

Boligfeltene på Oppeid/Presteid ligger på rødsand og morenemasser. Sentrum av Oppeid
ligger dels på fjell og morenemasser.

Det foreligger ikke dokumenterte radonforekomster på Oppeid. NGU har påvist radon andre
steder i kommunen, men ikke i berøring av planområdet.

2.13Risiko og Sårbarhet

ROS-analyse har blitt gjennomført med utgangspunkt i en sjekkliste for uønskede hendelser,
som er basert på rundskriv fra DSB.5 Analysen er basert på de tekniske og planmessige
vurderinger som er gjennomført i mulighetsstudie/planprosessen. Mulige uønskede
hendelser er fra en generell/teoretisk vurdering bli sortert i hendelser som kan påvirke
planområdets funksjon og utforming (konsekvenser for planen), og hendelser som direkte
kan påvirke omgivelsene (konsekvenser av planen). ROS-analyse følger som vedlegg sist i
planbeskrivelsen.

5 Veileder for kommunale risiko- og sårbarhetsanalyser (1994) og Systematisk samfunnssikkerhets-
og beredskapsarbeid i kommunene (2001).
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3 OVERORDNEDE RAMMER OG FORUTSETNINGER

3.1 Planstatus

Følgende planer er innenfor eller grenser opp mot planområdet:

3.1.1 Kommuneplanens Arealdel, juni 2009

3.1.2 Kommunedelplan Oppeid/Presteid, godkjent 13.10.1988

3.1.3 Reguleringsplan Hersetskogen, godkjent 9.3.1989

3.1.4 Reguleringsplan gangvei, Oppeid – Presteid, godkjent 6.6.1991

3.1.5 Reguleringsplan Lesma Vest, godkjent 30.3.2000

3.1.6 Reguleringsplan Oppeid sentrum, godkjent 28.10.1980

3.1.7 Stedsutviklingsplan Oppeid/Presteid, godkjent 28.8.2003

3.1.8 Forprosjekt utomhusanlegg Skogheim, datert juli 2001

3.1.9 Prosjektrapport Sting Arkitektur, udatert

Fig. 3.2.A: 3.2.6 Reguleringsplan Oppeid sentrum, godkjent 28.10.1980
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Fig. 3.2.B: Sammenstilling eksisterende planer og planområde O.1, i tillegg kommer
tilgrensende plan for Lesma vest og kommunedelplan Oppeid/Presteid (udigitalisert).
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4 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET MED KONSEKVENSER

Formålet med reguleringsplanen og de tilhørende reguleringsbestemmelser generelt er å:

1. Effektivisere og fortette eksisterende sentrumsbebyggelse, slik at Oppeid sentrum blir
et aktivt og attraktivt kommunesenter.

2. Etablere gode og velfungerende trafikk- og gateløsninger. Fylkesvegen i sentrale
deler gjennom Oppeid blir omdefinert fra vei til gate.

3. Legge til rette for mye trafikanter slik at man velger å gå eller sykle innenfor
sentrumsområdet, istedenfor å kjøre bil.

4. Hensynta eksisterende verneverdig bebyggelse og kvaliteter i planområdet og
tilliggende områder.

5. Det skal tilrettelegges for universell utforming for å bedre fremkomst og tilgjengelighet
for orienterings- og bevegelseshemmede.

6. Sikre en gradvis fortetting av bebyggelsen uten at stedets særpreg og helhet
forringes. Det er spesielt viktig totalt sett å bevare de miljømessige særpreg og
kvaliteter som åpne landskapsrom og utsiktsrom ved Bygdetunet/Skogheim.

7. Legge til rette for at næringsandelen i sentrum økes, ved at boligtilbud og bomiljø
forbedres og fortettes og at næringsarealer tilgjengeliggjøres.

Oppeid er i dag i et avhengighetsforhold til Riksvei 81. Kommunesenteret ligger langs vegen,
og alle sentrale funksjoner forholder seg til vegen. Tettstedene er i dag sterkt preget av at
fylkesvegen i hovedsak er utformet for å optimalisere gjennomfart. Tiltak som ble
gjennomført på 1990-tallet resulterte i store utfyllinger, landeveiskurvatur og krav om
autovern selv på de mest sentrumsmessige strekningene på Oppeid. Det er i kommunen et
sterkt ønske om å omdefinere rv.81 på de mest sentrale områder fra veg til gate. Det er viktig
for kommunen å få etablert en samlende og robust sentrumsplan, som også gir grunnlag for
videre utvikling av Oppeid som et tydelig sted og et velfungerende kommunesenter.

Mål for områdereguleringa er å legge til rette for en bærekraftig utvikling og fortetting av
Oppeid sentrum. Det søkes å bevare og forsterke de kvaliteter som ligger i planområdet i
dag. Disse kvalitetene ligger i åpenhet i bebyggelsesmønster og mot de større landskapsrom
og etablerte møteplasser. Det er et stort behov for å definere og tydeliggjøre grenser mellom
trafikkarealer for bilister og myke trafikanter.

Planforslaget er basert på kommuneplanens forutsetning om et kommunesentrum på
Oppeid. Planforslaget avgrenses som i varsel om igangsatt planarbeid.

Planens navn er Sentrumsplan for Oppeid . Plan-ID er 2009-30-003.

Planforslaget består av

- Plankart i målestokk 1:1000, datert 30.8.2010
- Reguleringsbestemmelser, datert 30.8.2010
- Planbeskrivelse, datert 30.8.2010
- Illustrasjonsplan 1:1000, datert 30.8.2010
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4.1 Forslag til reguleringsplan

Et offentlig rom som har nesten urbane kvaliteter på Oppeid i dag er bygdetunet. Tunet er et
stedseget rom som fungerer som et slags torg ved spesielle anledninger. Bygdetunets
romlige dimensjonering, organisering og avgrensning er et godt forbilde for nye offentlige
rom på Oppeid.

Sentrumsplanen på Oppeid skal fungere over et lengre tidsrom. For å imøtese en utvikling
over tid er det viktig at planen kan realiseres i faser. Av denne grunn er utviklingen
konsentrert i 5 innsatsområder som kan utvikles uavhengig av hverandre, 2 ulike tun.

Disse er lokalisert ut ifra det som er etablerte møtepunkter i dag, GT_2, samt hva som vil
være sentrale punkter ved en fortetting GT_1, samt det som i planen betegnes som ”Bia-
kvartalet”(B/F_2, B/F_3 og B/F_5).

4.2 Planområdet med arealbruk

4.2.1 Arealoversikt og utnyttelse

A. Arealene innenfor planens begrensningslinjer er regulert til følgende hovedformål, med

underformål:

Område for bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)

BOLIGBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE

- BF_1 1,8 daa, % - BYA= 25 %

BOLIGBEBYGGELSE – FRITTLIGGENDE SMÅHUSBEBYGGELSE (BF_2) ”DIKTERSTUA”

- BF_2 1,0 daa, % - BYA= 25 %

BOLIGBEBYGGELSE – KONSENTRERT SMÅHUSBEBYGGELSE (BK)

- BK 2,1 daa, % - BYA= 35 %

FORRETNING (F)

- F 1,3 daa, % - BYA= 75 %

ADMINISTRASJON (AD)

- AD 1,6 daa

HOTELL (H)

- H 2,7 daa, % - BYA= 40 %

BOLIG/FORRETNING (B/F_1 - B/F_6)

- B/F_1 1 daa, % - BYA= 40 %
- B/F_2 0,9 daa, % - BYA= 40 %
- B/F_3 1,3 daa, % - BYA= 75 %
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- B/F_4 1,8 daa, % - BYA= 35 %
- B/F_5 0,9 daa, % - BYA= 20 %
- B/F_6 3,5 daa, % - BYA= 25 %

BOLIG /FORRETNING/KONTOR (B/F/K_1 – B/F/K_4)

- B/F/K_1 2,8 daa, % -BYA = 60 %
- B/F/K_3 1,0 daa, % -BYA = 60 %.
- B/F/K_4 2,2 daa, % -BYA = 60 %.

BOLIG/FORRETNING/KONTOR (B/F/K_2) ”SKOGHEIM”

- B/F/K_2 2,8 daa,

BOLIG /TJENESTEYTING (B/T)

- B/T 3,2 daa, % -BYA = 30 %.

NÆRING/TJENESTEYTING (N/T) ”BYGDETUNET”

- N/T 4,4 daa, % -BYA = 25 %.

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)

KJØREVEG - GATE (V_1)

KJØREVEG (V_2 – V_6)

FORTAU (F)

GANGVEG (GV_1 - GV_5)

SYKKELVEG (SV)

GATETUN (GT1-GT5)

KOLLEKTIVHOLDEPLASS

PARKERINGSPLASSER (P1-P5)

ANNEN VEGGRUNN

Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)

FRIOMRÅDE (FRIOMRÅDE)

PARK (PARK)
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4.3 Bebyggelse i planområdet

Fig. 4.4.A: Skisse av mulig ny bebyggelse i planområdet

4.3.1 Utbyggingsområder

Sentrumsplanen legger opp til fortetting av bebyggelsen langs hovedvegen og ved tun. Ny
bebyggelse er i hovedsak kombinerte formål bolig – foretning – kontor (B/F, B/F/K) samt
bolig med høyere tetthet(BK).

I hovedsak er all ny bebyggelse berammet som toetasjes, med unntak av mulig ny
bebyggelse ved Telenorbygget, der 3 etasjer er mulig. Det åpnes også for å bygge ytterligere
en etasje på Telenorbygget.

Fig. 4.4.B: Skisse av mulig ny bebyggelse med påbygg av Telenorbygget og nytt
utbyggingsområde B/F_1
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Innen området BK legges det opp til konsentrert småhusbebyggelse og mulig hybelhus.
Disponering av området må muliggjøre adkomstveg for hele formålsområdet.

Fig. 4.4.C: Mulig hybelhus i område BK

I Biakvartalet muliggjøres et nytt volum over to etasjer ut mot Tranøyveien. I tillegg legges
der til rette for ny kjøreveg for varelevering og snumulighet, samt parkering. Midt i kvartalet
anbefales opparbeid en forplass innenfor formålsområdet.

Fig. 4.4.D: Nye muligheter i Biakvartalet.

Ved Mix legges der til rette for et nybygg på 2 etasjer, som illustrasjonen viser kan dette skje
i flere faser. Bebyggelsen kan legge seg i flukt med vegglivet på eksisterende
bygningskropp, men trapper nedover som følge av at terrenget også faller her.
Bebyggelsesområdet er svært sentralt på Oppeid og godt eksponert for all ankomsttrafikk
østfra. Det er derfor viktig at bebyggelsen får en god estetisk utforming. Det er i dag et
høydesprang fra gulvnivå i dagens bebyggelse og til gatetun og kjørevegs høydenivå. Det
forutsettes at dette løses med universelt utformet rampe og trapp ut mot gatetun.
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Fig. 4.4.E: Skissen viser illustrert videre bebyggelse ved MIX/Posten samt et alternativ til
løsning på høydefall med nødvendig rampe langs fasaden..

Bebyggelsesområde ved parkering P_4 er ikke med i reguleringsplanen, men også her er en
fremtidig mulighet for fortetting. Et slikt tiltak krever en egen detaljplan.

Fig. 4.4.E: Skissen viser mulig fortetting ved P_4

Det legges i sentrumsplanen til rette for en videre utbygging av området rundt HT-Safe,
B/F/K_4. Området får også ny adkomst direkte fra hovedvegen. Dagens adkomst går via
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gang/sykkelvegen og er ikke ideell. Det må ved evt. utbygging legges til rette for parkering
innenfor utbyggingsområdet. Det gis i reguleringsplanen mulighet for relativt høy utnyttelse
på området, med en byggehøyde på opp til 3 etasjer.

Fig. 4.4.E: Skissen viser en mulig bebyggelsesstruktur rundt HT-Safe.

4.3.2 Konsekvens

Det legges i planforslaget opp til flere utbyggingsområder med kombinerte formål. Områdene
utgjør et betraktelig utbyggingspotensiale. Potensialet overgår dagens behov, men må sees
som et langsiktig rammeverk for en utvikling.

Utbyggingsområdenes formål er i hovedsak i overensstemmelse med tilgrensende formål og
dagens funksjoner.

4.4 Trafikale løsninger i planområdet

4.4.1 Gatetun

Tunene utformes med eget dekke, beplantning og møblering. Det bør utarbeides en egen
belysningsplan for gatetunene, som godkjennes av FUP (Det faste utvalg for plansaker) og
statens vegvesen.

Tun 2 utvikles som en del av miljørettede tiltak på dagens fylkesveg 81. Dette innebærer en
transformasjon fra vei til gate av hovedvegen gjennom Oppeid sentrum. Transformasjonen
består i tosidig fortau, gatemøblering og beplantning. Det etableres ny holdeplass for buss i
samvirke med bussparkering foran nytt hotell i østgående retning. Kollektivholdeplass for
busser i vestgående retning reguleres oppgradert etter Vegnormalen (017).
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Tun 3 utvikles som en forplass og del av utomhusanlegg for et nytt hotell. Her anbefales
eksisterende telefonkiosk plassert, evt. som en lydinstallasjon i samarbeid med Bokbyen
Hamarøy.

Inspirasjonsbilder for utforming av gatetun på Oppeid, malt asfalt og kontrasterende farger
kan gi flotte og rimelige resultater. (ref. D. Mandrup design, lark, Danmark)

4.4.2 Hovedveg

Dagens fartsgrense er 50 km/t, men man ønsker i sentrum en reduksjon av denne til 30 eller
40 km/t. Dette er et viktig tiltak for å bedre trafikksikkerheten og muliggjør også de
ambisjonene som ligger i planen. En senkning av fartsgrensen må foregå som egen prosess
med Statens vegvesen. Det er i tillegg ønskelig med en heving av fotgjengeroverganger ved
inn og utkjøring fra Oppeid sentrum, hhv ved passering mellom B/F_2 og B/F_4 samt ved
passering N/T ”Bygdetunet” og H, Hotell.

Gatemiljøet beplantes med trær som vist i illustrasjonsplanen.

I Tranøykrysset anlegges det T-kryss med dråpe, samt fortau rundt Bia. Dette gjøres for å
etablere sikrere kryssing for fotgjengere til banken, samt for å forbedre de trafikale
forholdene i krysset.

I mulighetsstudien og det foregående arbeidet med reguleringsplanen ble der foreslått
rundkjøring i Tranøykrysset. Det ble også foreslått en justering og oppretting av vegens
kurvatur gjennom sentrum. Disse tiltakene møtte motstand hos vegkontoret, noe som har
resultert at man har valgt i planforslaget å gjennomføre miljørettede tiltak med dagens
kurvatur.

4.4.3 Parkering

Det etableres nye parkeringsplasser ved Telenorbygget (P_2), vest for butikken (P_3) samt i
Biakvartalet (P_1). Parkeringsplass utenfor kommunehuset (P_5) reguleres vendt i forhold til
dagens situasjon, en endring som også ligger i landskapsplan for Skogheim. I tillegg gjøres
det endring av sentrumsparkeringa til kun å ha innkjøringsveg (P_4). Ved alle
parkeringsplasser reserveres 5-10% som HC parkering.

Dagens parkering innenfor planområdet har grovt summeres til ca 125 plasser. P_4: 20
plasser, ved butikken: 18-20 plasser (avhengig av parkeringsmønster), Bia: 2-3 plasser,
Telenorbygget: 18-20 plasser, Hamarøy Internasjonale Senter(HIS)(tidl. Gjestegården) ca.
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30-34 plasser, kommunehuset 20-24 plasser. Til sammen ca 125 plasser ved maks
utnyttelse.

Planforslaget legger til rette for opparbeidelse av følgende antall parkeringsplasser: P_1: 11
plasser, P_2: 16 plasser, P_3: 13 plasser, P_4: 19 plasser, P_5: 21 plasser. I tillegg kommer
opparbeidelse av egne plasser for hotell innenfor formålsområdene H og F. Man kan
forhåpentligvis oppnå en kapasitet på 24 plasser her. Sammenlagt blir dette 104
parkeringsplasser. I tillegg kommer noe kapasitet ved GT_1 og i B/F/K_1(Telenorbygget).
Denne kapasiteten tilsvarer kanskje en 20 plasser. Kapasiteten ved HIS (B/T) vil
sannsynligvis reduseres betraktelig ved opparbeidelse av nødvendige uteområder som følge
av formålsendring. Setter man antall parkeringsplasser før og etter planforslaget opp mot
hverandre får man en situasjon som er omtrent lik i kapasitet, men med økt grad av struktur
på parkeringen. I tillegg kommer privat parkering innen formålene.

4.4.4 Gangveg

Det anlegges ny gangveg mellom B/F_4 og P_3. Gangvegen er viktig for å koble B/F/K_1
visuelt og fysisk nærmere til sentrumsområdet. Gangvegen knytter også de to nye
parkeringsarealene, hhv P_2 og P_3, sammen. Dette gir en økt (sekundær)
parkeringskapasitet til butikk og sentrumsgate.

Som kobling mellom ”Biakvartalet” og GT_1 opprettholdes gjeldende regulert gangveg.

4.4.5 Konsekvens

Utvikling av de nye tunene er en langsiktig strategi for utvikling av Oppeid. Opprustning til tun
av de etablerte møtepunktene (GT_2) og miljørettede tiltak på hovedvegen gjennom sentrum
er viktig for stedet i en nær tidshorisont. Tunene etablert ved hovedvegen skaper
sentrumsmiljø, mens tun ved Telenorbygget og opparbeiding av ”Biakvartalet” gir sentrum en
”dybde” og kvartalene et innhold.

Miljørettede tiltak på fylkesvegen gir et mer komplekst trafikkbilde gjennom Oppeid, men
bidrar også til mer friksjon for gjennomgangstrafikken. Målet er å redusere farten og øke
oppmerksomheten for de kjørende. Et opphøyd gangfelt ved ankomst til et sted gir et tydelig
og fysisk signal om at man ikke lenger er på landevegen. Redusert fartsgrense understreker
også dette. Beplanting og bearbeiding av gatedekket vil også gi en visuell karakterendring
som vil gjenspeiles i kjøremønster. Denne type tiltak er gjennomført flere steder med høy
gjennomfartstrafikk, og er del av en strategi om å forbedre dagens veier istedenfor å etablere
omkjøringsveger.

Ny gangveg og parkering ved butikk legger beslag på arealer som i dag er privat hage.
Planforslaget innebærer løsninger der kommunen må erverve privat grunn. Tiltakets verdi for
allmennheten må derfor veies nøye. Det er et behov å gjøre tiltak som knytter
”Telenorbygget”, som i dag har huser flere sentrumsfunksjoner, men som ligger ”i utkanten
for seg selv”, nærmere til sentrum. Det er et sterkt behov å utbedre dagens
parkeringssituasjon tilknyttet butikk og kiosk. Med det foreslåtte tiltaket har man en mulighet
til å løse det prekære behovet for nær parkering til butikken, samt ha en sekundær
parkeringsløsning for hele sentrum i P_2. Gangvegen vil gjøre denne lett tilgjengelig.
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Fra Plan- og bygningsloven(PBL) § 16-2. Ekspropriasjon til gjennomføring av
reguleringsplan: Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring av
reguleringsplan. Kommunestyrets adgang til å foreta ekspropriasjon i medhold av
reguleringsplan bortfaller dersom ikke kommunestyrets vedtak om ekspropriasjon er gjort
innen 10 år etter at planen er kunngjort etter § 12-12 fjerde og femte ledd.

Tiltaket legger beslag på en del av hagearealet for en eiendom som i dag benyttes som
fritidsbolig. Totalt av eiendommen på ca 2,9 mål legger tiltak til parkering og gangveg beslag
på ca. 1,1 mål, altså i underkant av 40 pst. Vi kan ikke se at planforslaget forringer
eiendommen i betydelig grad slik som den benyttes i dag. Allikevel vil det gi konsekvenser
ved at fritidsboligen får gangveg og parkeringsplass nærmere innpå det gjenværende av
hagearealet.

Før kommunestyret gjør vedtak om ekspropriasjon etter første ledd og om å søke samtykke
til ekspropriasjon etter tredje ledd, skal saken være best mulig klarlagt, og de som inngrepet
er rettet mot, skal ha hatt mulighet til å uttale seg. Oreigningslova §§ 12 og 28 gjelder
tilsvarende. § 12 første ledd andre punktum gjelder ikke.( § 16-2, 4. ledd).

Naboene er i dette tilfellet tilskrevet og det har i planprosessen vært en dialog. Eierne av
eiendommen motsetter seg ekspropriasjon. Nødvendige tiltak er forsøkt løst så arealeffektivt
som mulig, og en har forsøkt ikke å legge beslag på mer areal enn det som er nødvendig for
å få til en forsvarlig parkeringsløsning. Jamfør kap.4.4.3 er parkeringsbehovet i området
stort, og situasjonen i dag ikke god. Vi viser til korrespondanse fra eierne/advokat som
følger i merknadsheftet.

Om innløsning og erstatning heter det i Plan- og bygningsloven(PBL) § 15-3. Erstatning for
tap ved reguleringsplan : Medfører en reguleringsplan ved bestemmelser om byggegrense
innenfor veglinjen eller av andre særlige grunner at en eiendom blir ødelagt som byggetomt,
og den heller ikke kan nyttes på annen regningssvarende måte, skal kommunen betale
erstatning etter skjønn med mindre den erverver eiendommen i medhold av § 16-9.

Planen etablerer et T-kryss med dråpe i Tranøykrysset. Ny utforming av krysset ligger i stor
grad innenfor dagens veiareal. I tilknytning kommer fortausareal rundt Biakvartalet. Forslaget
innebærer erverv av privat grunn.

Planforslaget innfører kjøreveg gjennom Biakvartalet. Kjørevegen gjør det mulig for
varetransport inn i kvartalet, samt at det gir mulighet for busser og lastebiler å snu.
Kjørevegen har avkjøring til bolig 15/4, som gir mulighet for stengning av dagens innkjøring
til denne eiendommen fra parkeringsplass. Avkjøringen fungerer også for evt. nybygg
innenfor B/F_3. Forslaget innebærer erverv av privat grunn.
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5 PLANPROSESS, MEDVIRKNING OG FORANKRING

5.1 Offentlig medvirkning

Hamarøy kommune startet i 1998 opp en stedsutviklingsprosess. En stedsanalyse av
Oppeid/Presteid ble utført i samarbeid med Barlindhaug Consult AS, og man fikk produsert
en stedsutviklingsplan. Dokumentet ble forankret gjennom deltakelse i workshop og
folkemøter, og engasjerte mange på stedene. Det ble i prosessen produsert en oversiktsplan
med anbefalinger.

I 2008 gjestet arkitektstudenter fra NTNU (”Sting arkitekter”) Hamarøy. De gjennomførte flere
møter med folk og produserte et idéprosjekt på grunnlag av innspill fra åpne møter og egne
observasjoner foretatt på Oppeid.

Idéprosjektet fra 2008 og Stedsutviklingsplanen fra 2001 danner grunnlaget for
planprosessen på Oppeid. Områdeplanen vil med utgangspunkt i disse gi en konkretisering
av ideene, og vil således være videreføring av ideer allerede forankret i allmennheten.

Allmennheten og direkte berørte parter vil først og fremst bli sikret informasjon gjennom
varsling og offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens krav til informasjon og
medvirkning. Hamarøy kommune ønsker en åpen prosess der alle interessenter skal kunne
delta i planprosessen. Det ble derfor avholdt et åpent informasjonsmøte i løpet av
høringsperioden for planforslaget. Forslaget vakte stort engasjement og mange supplerende
forslag kom på bordet. Mange av forslagene var konkrete, og gode. Hamarøy kommune fant
det derfor fornuftig å ta noen av disse forslagene inn i planen. Derfor blir et justert planforslag
lagt ut i en begrenset høringsrunde for berørte parter sommeren 2010.

I planprosessen har derfor deler av planforslaget blitt presenteres i lokalmedia ved
illustrasjoner og skisser. I etterkant av slike ”mediestunt” har det blitt avholdt ”Åpent
plankontor ” på Bygdetunet, samt stand under markedsdagen på Oppeid. På denne måten
har man prøvd å etablere en dialog i et fora som ikke er folkemøte. Dette kommer som tillegg
til informasjon og varsling som blir gjort i henhold til
plan og bygningsloven ved utlegging av planforslaget til
hçring. Ambisjonen med ”åpent plankontor” har vært å
undervegs få innspill til arbeidet, samt bidra til
forankring av føringene som ligger i planforslaget.

Bilde 5.1.A: Fra Bygdedagen på Oppeid
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Ill. 5.1.B: Annonsering
av folkemøte fra
kommunens webside.

Ill. 5.1.C fra avisa Nordland, 17.02.2010
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Ill. 5.1.C fra Lokalavisa Nord-Salten, 19.02.2010



Planbeskrivelse Sentrumsplan for Oppeid, O.1 26

Hamarøy kommune Asplan Viak AS

Ill. 5.1.D: fra Avisa Nordland, 2.3.2010

5.2 Planprosessen

Områderegulering følger Plan- og bygningslovens bestemmelser. Målsettingen med
planprosessen er få vedtatt en reguleringsplan som danner juridisk grunnlag for videre
utvikling. Områdeplan etter ny plan- og bygningslov gir en regulering med relativt høy
detaljeringsgrad, noe som forplikter fremtidig utvikling men også muliggjør forenklet
igangsetting av tiltak.
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Fig. 4.3.ABCD: Sammenstilling illustrasjonsskisser presentert i media og ved ”åpent
plankontor” i juni/juli 2009.

Fig. 4.3.E: Illustrasjonsskisse presentert i folkemøte februar 2010.
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5.3 Dialog med offentlige instanser

Det ble tidlig i prosessen avholdt møte med Statens vegvesen og Fylkeskommunen.
Planforslaget ble i forkant av 1. gangs behandling av Hamarøy kommune bli drøftet i
planforum.

Etter 1. gangs høring ble der avholdt et eget møte med Statens Vegvesen for å avklare
innspillene som ble gitt, og en prosess for å redusere fartsgrensen gjennom Oppeid er
igangsatt, uavhengig av sentrumsplanen. Det ble i møtet avklart at vegkontoret har forståelse
for behovet for fartsreduserende tiltak i Oppeid sentrum, og ønsker at man fremmer disse
tiltakene som en egen henvendelse til vegkontoret.

5.4 Prosessgang

Det ble lagt opp en ambisiøst tidsplan for planarbeidet. Fremdriften har vært jevn, men noe
forsinket i forhold til tidsskjema skildret i plandisposisjonen.

• Fastsettelse av Plandisposisjon gjennom behandling i planutvalget, 31.3.09

• Varsling av planområde, 17.4.2009 – høringsfrist 02.06.2009 (3 uker høring)

• Utarbeidelse av forslag til reguleringsplan, uke 12 - 38/2009 (avklaring og

presentasjonsmøter med referansegruppe HK)

• Informasjons ”stunt” i media, uke 26 og 27/2009

• ”Åpent plankontor” på bygdetunet 30.6 og 7.6.09

• Stand og presentasjon på Bygdedagen Oppeid, bygdetunet, 8.8.09.

• Presentasjon for formannskapet HK, uke 37/09

• 1. gangs behandling planutvalget, 9.12.2009

• Offentlig ettersyn av områdereguleringsplanen (6 uker), kunngjøring offentlig ettersyn

18.12.09 og 19.12.09

- offentlig ettersyn i perioden 18.12.09 - 15.02.10

• Folkemøte 15.2.2010

• Møte med Statens Vegvesen, 11.3.2010

• Merknadsbehandling, revisjon plan og bestemmelser, uke 07 - 24/2010

• Begrenset høringsrunde, justert planforslag, 29.06.10 - 18.08.10

• 2. gangs behandling planutvalget, 07.09.10

• Sluttbehandling i kommunestyret, oktober 2010
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6 VEDLEGG – VARSLINGSBREV

7 VEDLEGG – VARSLINGSANNONSE OPPSTART

8 VEDLEGG – VARSLINGSANNONSE HØRING

9 VEDLEGG – JUSTERINGER ETTER 1. GANGS HØRING

10 VEDLEGG – ROS- ANALYSE

11 VEDLEGG – OVERSIKT OVER BERØRTE EIENDOMMER
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VEDLEGG 6
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VEDLEGG 7

Avisa Nord-Salten og AN, 17.4.2009
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VEDLEGG 8
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Oversikt over justeringer etter 1. gangs offentlig høring.

VEDLEGG 9

JUSTERT PLANFORSLAG FOR BEGRENSET HØRINGSRUNDE,
ENDRINGER I PLAN OG BESTEMMELSER

1. Justeringer av bygge- og formålsgrenser
1.1 Ved formål F (Sparbutikken): Justering av byggegrense for

butikk. Butikk kan utvides over parkeringsplass mellom hotell
og dagens butikklokale.

1.2
1.3 Ved Bia blomster: Justering av formåls- og byggegrense.

Parkering P_1 og GT_2 går inn formål B/F_2. Justering av
frisiktsone for utkjøring gir noe tilpassning av byggegrense.
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GT_2 utgår, og søkes oppnådd gjennom opparbeidelse av
arealet innenfor området B/F_2. Parkeringsareal P_2 beholdes,
dette for å beholde en større parkeringskapasitet i sentrum.

1.4 Ved hotellet: Justering av byggegrense i sør etter ønske fra
utvikler. Gateparkering i sør mot veg fjernes, men kan
opparbeides innenfor formål Hotell.

1.5 BF_1: Justering av formål fra BF til B/F. Nytt navn B/F_4.
1.6 BF_3: Justering av formål fra BF til B/F. Nytt navn B/F_5
1.7 B/F/K_3: Justering av formålsgrense til eiendomsgrense. Del

av parkeringsplass blir regulert som annet vegareal.
1.8 Justering av benevnelse formål ”Annen veggrunn – grçntareal”

endres til ”Annen veggrunn”.
2. Justering av adkomst

2.1 B/F_4(tidl. BF_1): Flytting av adkomst/innkjøring til vestre
gangveg(GV_1)

2.2 B/F_5(tidl. BF_3): Flytting av adkomst/innkjøring til vestre
gangveg(GV_2)

3. Ny sti beskrevet i bestemmelsene, vist i illustrasjonsplan, gjennom
friområde/henssynssone Skogheim. (vises ikke i regplan)

4. Justering av formål ved banken med formål å på sikt ha mulighet til
å etablere fortau. Reguleres med formål ”Annet vegareal”.

5. Veg til ”doktorgården” beholdes som vist i hçringsutkast.
6. Øvre del av gangveg opp til fylkesveg fra kommunehuset fjernes

fra reguleringsplanen, reguleres med formål ”Annet vegareal”.
Egen prosess foretas med vegkontoret om utbedring av adkomst.

7. Nytt formål
7.1 For høringsutkastets område BF_2 blir nytt navn BF_1
7.2 For høringsutkastets område BF_4 blir nytt navn BF_2
7.3 For høringsutkastets område BF_5 blir nytt navn BF_3
7.4 For høringsutkastets område F/K og B/F/K_2 og Park

”Skogheim” endres til et formål med nytt navn B/F/K_2.
7.5 Del av Friområde Skogheim endres til ”Annen veggrunn

– grçntareal” til eiendomsgrense. Dette sikrer en
adkomst til dikterstua i bakkant, da vei gjennom friareal
ikke tillates, og eksisterende veg må fjernes.

7.6 Formål Torg, T_1, fjernes, inngår i GT_2 (tidl. GT_3)

8. Justering av vegbredde Fv.81, samt Fv. 332, +0,5 m, med
tilhørende justering av frisiktsoner og fortau i hele planområdet.

9. 9.1 Flytting av bussholdeplass utenfor butikk til vegareal ved hotell
9.2 Justert; forlenget fortau utenfor hotell, går inn langs
”bussvegen”.

10. Fjerning av all gateparkering langs Fv.81
11. Justering av hensynsgrense for hensynssone Nedslagsfelt for

drikkevann. I henssynssone nedslagsfelt for drikkevann reguleres
til formål Bruk og vern av sjø og vassdrag, underformål drikkevann.

12. Bygningsvern: Idun Olsen-huset vernes.
13. Justering av tegneteknisk: Innkjøringspiler gjøres tydligere.
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14. Gatenavn V_1 endrer navn til Fv.81, V_2 endrer navn til Fv.665
15. Benevnelse GT_3 endrer navn til GT_2, GT_4 endrer navn til

GT_3.

ENDRINGER I BESTEMMELSER

16. Krav til støyskjerming lagt inn i fellesbestemmelsene (Jfr.
Vegvesenets innspill)

17. ”Håndtering av overvann må dokumenteres i byggesaken” lagt inn i
fellesbestemmelsene. (Jfr. NVEs innspill)

18. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende strandsone,
underformål Drikkevann

19. Bestemmelser for B/F/K_3 suppleres med ”Der skal tillates
tilkjçring til eiendom i BF_5, ”Dikterstua” innen gjennom områdets
nordre del.

20. Bestemmelser for AD suppleres med ”Der skal tillates tilkjçring til
eiendommene i B/F/K_3 og BF_5, ”Dikterstua”, gjennom områdets
nordre del.

21. Foreslås strçket: 2.B ”Riksveg 81 mellom Tranøyvegen og til
avkjøringen ved HT-SAFE…”

22. I 2.1KJØREVEG – GATE endres navn på V_1 til Fv81.
23. Foreslått strøket: i 2.1 KJØREVEG - GATE (Fv81(endret fra V_1))

2.1.B, 2.1.D og 2.1.E strykes.
24. Foreslått strøket 2.2, 2.3, 2.4.A+B, 2.5
25. I 2.6 Gatetun:

- Punkt F. endres til ” Det skal legges til rette for sykkelparkering
og lekeareal på egnede plasser i gatetunene. ”

- Punkt G strykes i sin helhet.
- Nytt punkt G: GT_3 opparbeides som forplass for hotell, og

skal utformes som del av hotellets landskapsplan.

26. Punkt 2.7 Kollektivholdeplasser strykes.
27. Punkt 2.8 Parkering strykes
28. Punkt. 2.9 Annen veggrunn grøntareal strykes
29. Punkt 3.1 Friområde, nytt punkt C:

”Det tillates i friområdet opparbeidet sti av hardstampet grus med
bredde 1,5m med variasjoner. Sti skal følge naturlandskapet og
være en del av landskapspreget og kulturmiljøet. Sti opparbeides
som vist i illustrasjonsplanen.”

30. I paragraf V i fellesbestemmelsene, vilkår og rekkefølge, strykes
punkt 3. og 4.

ENDRINGER FORETATT ETTER BEGRENSET HØRINGSRUNDE

1. Rekkefølgebestemmelser (5.1) gjeninnarbeidet etter innspill fra
Statens vegvesen.
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2. Frisiktsoner regulert som hensynssoner der formål ikke er
vegareal.

3. Byggegrense og formålsgrense i B/F_3 og GT_2 justert inn til
fasadeliv etter innspill fra Statens vegvesen. Tillatelse til
opparbeidelse av rampe/trapp for bebyggelse i B/F_3 gitt i
bestemmelsene for GT_2

4. Ytterligere beskrivelse gitt i planbeskrivelsen for tiltakt og
konsekvenser av P_2, P_3 og tilhørende gangveg ved butikken.
Parkeringssituasjon redegjort.

5. Fjernet vern av bebyggelse i B/F_4.
6. Endringer i bestemmelser for F, H, B/F_1-B/F_6 og GT_1 og

GT_2.


