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Oversender forslag til detaljreguleringsplan til merknadsbehandling og 
sluttbehandling.    

Med hjemmel i plan- og bygningsloven § 12-3 jf. § 3-7 har Statens vegvesen, i samarbeid 
med Ibestad kommune som planmyndighet, utarbeidet forslag til «Detaljreguleringsplan for 
fv.848 Segelstein». Hensikten med planarbeidet er å sikre tilstrekkelig areal til utbedring og 
omlegging av vegstrekningen mellom Aspelia og Sæter. 
 
Planforslaget har ligget til offentlig ettersyn i perioden 29.04.19-11.06.19. Det er mottatt til 
sammen 9 merknader fra offentlige instanser og grunneiere i forbindelse med offentlig 
ettersyn. Planbeskrivelsen er revidert, men ingen av merknadene er av en slik art at det 
medfører endring i planbestemmelser eller plankart. Enkelte merknader foreslås ikke tatt til 
følge, noen foreslås tatt til orientering mens andre merknader foreslås tatt til følge og fulgt 
opp i forbindelse med videre utarbeidelse av byggeplan/detaljplan. Detaljer knyttet til dette 
fremgår av vedlagte forslag til merknadsbehandling.    
 
Vi gjør oppmerksom på at Statens vegvesen i høringsperioden har søkt å optimalisere 
veglinja på Sætersida ved at vegen er lagt noe mere ned mot sjøen mellom profil 750 og 
1130, men fremdeles innenfor reguleringsplanens avgrensing. Dette for å oppnå noe mer 
avstand mellom dagens veg og ny veg, samt å redusere sikringsbehovet. Optimaliseringa har 
medført en mindre justering av følgende tegninger: reguleringsplantegninger R001 og R002, 
plan og profiltegninger B01, B02, C01 og C02 samt tverrprofiler U01. Reviderte tegninger er 
vedlagt planbeskrivelsen.  
 
Planforslaget består av en planbeskrivelse med reguleringsplankart og tilhørende 
reguleringsbestemmelser. I tillegg er det utarbeidet et tegningshefte med ytterligere 
iIlustrasjoner.  
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Samtlige plandokumenter samt et forslag til merknadsbehandling oversendes med dette til 
formell merknadsbehandling og sluttbehandling i Ibestad kommune, jf. plan- og 
bygningsloven § 12-12.  
 
Minner forøvrig om at kommunen skal kunngjøre reguleringsplanen straks den er vedtatt, 
varsle grunneiere og rettighetshavere ved brev ang. klageadgang, frister for erstatning m.v. 
samt sende vedtatt plan til fylkeskommunen og fylkesmannen. Dette jf. avtale om regulering 
inngått mellom Statens vegvesen og Ibestad kommune.   
  
Med hilsen 
 
 
Jan-Åge Karlsen  
seksjonsleder  
       Hilde Heitmann 
       saksbehandler 
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