
 

 

 

 

  

Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Båtsfjordveien 18 Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 9800 VADSØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Adresseinformasjon fylles inn ved 

ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

    

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Ann-Kristin Johnsen / 78941658 16/16157-22    19.01.2018 

     

      

Oppstartsvarsel - Detaljregulering fv. 885 Langvasseid - Svanvik 

Nå planlegger vi å oppgradere fylkesveg 885.  

 

Statens vegvesen skal i samarbeid med Sør-Varanger kommune lage en detaljregulering for 

strekningen Langvasseid – Svanvik. Vi ber om innspill til arbeidet. 

 

Formålet med reguleringen 

Formålet med planen er å oppgradere dagens veglinje, og foreslå strekningsvise tiltak for 

den 22 kilometer lange strekningen. Planleggingen vil ha utgangspunkt i utbedring av 

vegens jevnhet og forbedring av trafikksikkerheten. Lange deler av fv. 885 er i dårlig 

forfatning, og det er behov for utstrakt grøfting og skifting av stikkrenner. Vegkroppen må 

også forsterkes og det skal asfalteres. Rekkverk på store deler av vegen må skiftes ut. Ferdig 

utbedret veg vil gi forbedret trafikksikkerhet og framkommelighet. 

 

Enkelte steder på strekningen må vi ta i bruk areal som i dag ikke er regulert til vegformål, 

og reguleringsplanen skal derfor skaffe hjemmel til erverv av nødvendig grunn. 

 

Planområdet 

I kommuneplanens arealdel er området regulert til veglinje, LNF(R), Bolig, Fritidsbolig mm. 

 

Konsekvensutredning 

Planen er vurdert etter forskrift om konsekvensutredning. Temaer som trenger utredning og 

som vanligvis sikres gjennom konsekvensutredning vil bli utredet i planforslaget. 
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Informasjon og medvirkning 

Vi vil i løpet av høringsperioden holde et folkemøte i Svanvik for å informere om 

planarbeidet og være tilgjengelige for spørsmål knyttet til dette. Dette blir annonsert i aviser 

og ved oppslag. 

 

I slutten av mai 2018 vil utkast til detaljreguleringsplanen være ferdig. Da vil vi arrangere et 

møte eller en kontordag i kommunen, både for å informere om planen og for å motta 

innspill. Dette blir annonsert i aviser og ved oppslag. 

 

Merknader til oppstartsvarselet 

Innspill og merknader til planarbeidet kan sendes: 

Statens vegvesen Region nord, 

Dreyfushammarn 31, 

8002 Bodø 

 

eller til firmapost-nord@vegvesen.no. 

 

Frist for innspill og merknader er fredag 2. mars 2018. 

 
 

Videre saksgang 

Når fristen for innspill og merknader er gått ut, utarbeider vi planforslaget. Dette legges ut 

til offentlig ettersyn og høring. I høringstiden kan du komme med merknader til og 

innsigelser mot planforslaget. 

 

Etter at vi har behandlet alle merknader, innsigelser og innspill, sendes forslag til endelig 

plan til Sør-Varanger kommune for politisk behandling. 

 

Aktuelt regelverk 

Dette varselet er sendt ut i samsvar med plan- og bygningsloven § 12-8. Planen blir kan du 

ta utarbeidet etter § 3-7. 

 

Ta gjerne kontakt 

Dersom du har spørsmål om planarbeidet kan du ta kontakt med Ann-Kristin Johnsen på 

telefon 78 94 16 58/905 34 446 eller e-post ann-kristin.johnsen2@vegvesen.no  

 

 

Vegavdeling Finnmark, seksjon plan- og forvaltning 

Med hilsen 

 

  

Ann-Kristin Johnsen 

planleggingsleder 

 

mailto:firmapost-nord@vegvesen.no
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Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Likelydende brev sendt til 

Finnmark Fylkeskommune, Henry Karlsensplass 1, 9815 VADSØ 

Fiskeridirektoratet, Postboks 185 Sentrum, 5804 BERGEN 

Fylkesmannen i Finnmark, 9815 VADSØ 

NVE - Region nord, Kongensgt. 14-18, 8514 NARVIK 

Sametinget, Avjovargeaidnu 50, 9730 Karasjok 

Varanger Kraftnett AS, Nyborgveien 70, 9815 VADSØ 

 


