Varsel om oppstart – brev

Varsel om oppstart av planarbeid
– Fv. 86 Silsand – Islandsbotn – reguleringsplan gang- og sykkelveg
På vegne av Troms fylkeskommune skal Statens vegvesen i samarbeid med Lenvik
kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber
om innspill til arbeidet.
Beskrivelse av prosjektet

Prosjektet skal planlegge gang- og sykkelveg langs strekningen av fv. 86 fra der dagens
fortau avsluttes på Silsand til idrettsanlegget i Islandsbotn. På noen strekninger vil det
bli vurdert fortau i stedet for gang- og sykkelveg. Gang- og sykkelvegen vil i all hovedsak
bli planlagt på nordsiden av fv. 86 fram til idrettsanlegget i Islandsbotn hvor fv. 86
krysses.
I planarbeidet vil følgende bli vurdert:
-

Planskilt kryssing av fv. 86 i Islandsbotn.
Antall busslommer – plassering, utforming og møblering.
Sammenslåing og plassering av kryss og avkjørsler.
Veglys – behov og plassering.

Etablering av gang- og sykkelveg på strekningen skal bidra til økt trafikksikkerhet
spesielt for «myke» trafikanter og stimulere til økt bruk av sykkel og mer ferdsel til fots.
Målet er å ha et planforslag klart for behandling i Lenvik kommune innen utgangen av
2016 med endelig vedtak i Lenvik kommunestyre i første halvdel av 2017.
Reguleringen er vurdert iht. pbl´s § 4.2 og tilhørende forskrift av 01.01.2015 om
konsekvensutredninger. Lenvik kommune sitt «Utvalg for miljø og forvaltning» har som
planutvalg i møte 10.03.2016, sak 28/16, vedtatt at planarbeidet ikke faller innenfor
forskriftens kriterier som utløser krav om konsekvensutredninger.

Varsel om oppstart – brev

Framdrift og frist for innspill
Vi ber om at dere sender synspunkt, innspill eller andre relevante opplysninger til oss
innen 28.08.2016. Send det til oss skriftlig enten med vanlig post til Statens vegvesen,
Region nord, Postboks 1403, 8002 BODØ eller med e-post til firmapostnord@vegvesen.no.
I forbindelse med oppstart av planarbeidet vil Statens vegvesen i samarbeid med Lenvik
kommune arrangere et åpent folkemøte – tid og sted annonseres senere.
Aktuelt regelverk
Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir
utarbeidet etter §§ 12-3 og 3-7.
Ta gjerne kontakt
Dersom dere har spørsmål om planarbeidet, kan dere også kontakte Kjell Ove Schei på
telefon 90189027 eller e-post kjell.ove.schei@vegvesen.no.
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