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Områdeplan Vannvåg 

Bakgrunn  

På grunn av aktsomhetsområdene for ras og skred er det lagt ned generelt 

forbud mot ny bebyggelse. Reguleringsplanen har som mål å avklare disse 

forholdene, slik at det kan legges til rette for fremtidig boligbygging. 

Reguleringsplanen skal legge til rette for etablering av gang- og sykkelvei langs 

Fylkesvei 7916 og gang- og sykkel-bru over Vannvågelva. Utstrekningen på en 

fremtidig gang- og sykkelvei må sees i sammenheng med bl.a. kulturminner, 

som kan sette stopper for etablering av G/S-vei på deler av strekninga. Det kan 

derfor bli aktuelt å vurdere andre tiltak. Havnen er ikke utbygd i tråd med 

reguleringsplanen for Vannvåg fiskerihavn fra 2005. Det er med regulering i tråd 

med gjeldende situasjon og eventuelt legge til rette for fremtidig utbygging. 

 

Reguleringsprosess 

Planoppstart ble varslet i 2019. Plangrensen gikk da i overkant av fylkesvei 

7916 og i bakkant av de bebygde områdene. Planområdet har blitt utvidet til å 

omfatte alt regulert areal innenfor Vannvåg. Planoppstart for områdeplan 

Vannvåg ble varslet på nytt 7/9-22. Den nye reguleringsplanen vil erstatte 

eksisterende planer i området: 1936_197501 Vannvåg,1936_200406 Vannvåg 

fiskerihavn og 1936_201208 Steinuttak Stornes 
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Detaljregulering for boligområde på Gamnes 

Bakgrunn  

Gamnes kan bli et knutepunkt ved realisering av Langsundforbindelsen. 

Dagens kommunale boligfelt nærmer seg full kapasitet. Den kommunale 

barnehagen har behov for oppgradering og ligger på motsatt side av fylkesvei 

fra bebyggelsen. Det skal legges inn et formål for barnehage i utvidelsen av 

boligfeltet, i tråd med føringer fra planprogram for KPA. «Tett og nært – 

Mulighetsstudie for Hansnes og Gamnes» understreker viktigheten av å 

samlokalisere kommunale tjenester. For å unngå gjennomgangstrafikk i 

boligområdet, kan det bli behov for egen avkjørsel til barnehagen. Det er kun 

regulert G/S-vei på deler av strekninga i dag, og det er behov for å regulere på 

resten av strekninga. Det inngår en holdeplass i planområdet I tilknytning til 

boligfeltet er det også et vannverk som er ønskelig å regulere, samt behov for 

utvidelse av dagens avløpsanlegg. 

Planområdet inkluderer noe dyrkbar mark, noe my og inngår i område for 

vårbeite, i likhet med resten av Gamnes. 

 

Reguleringsprosess 

Det varsles oppstart på reguleringsplanen i nærmeste fremtid 

Presentasjon 
Vi kan holde en presentasjon om prosjektene 


