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Særutskrift - Søknad om dispensasjon for etablering av fortau i Kapellveien 

 

Utvalgssaksnr. Utvalg Møtedato 

17/2017 Plan- og næringsutvalget 04.04.2017 

 

Referanser: 

Vedlagte bilag:  

 Søknad om dispensasjon fra krav om bygging av tiltak fastsatt i 

reguleringsbestemmelsenes §9.1 og 9. – datert 17.3.17 

 Svar på søknad om dispensasjon fra krav om bygging av tiltak fastsatt i 

reguleringsbestemmelsenes §§9.1 og 9.- datert 9.6.15 

 

 

Utrykte bilag: 

 Områdeplan Bardufoss leir og Bardufoss flystasjon, planident 19242011001 

 

Bakgrunn: Områdeplan Bardufoss leir og Bardufoss flystasjon ble vedtatt 17.12.2012. Planen 

har rekkefølgekrav på rundkjøring i Heggelia og fortau i Kapellveien på begge sider. 

 

Utredning: I områdeplanen var fortauet på vestsiden av Kapellveien lagt fra Heggelia kapell til 

Rusta-porten. Forsvarsbygg søkte 20.4.15 om dispensasjon fra rekkefølgebestemmelsene og 

kravet om bygging av fortauet. Kommunen gav Forsvarsbygg delvis medhold, men opprettholdt 

kravet fra Heggelia kapell til eiendomsgrensen til 53/12 (Jokern). Forsvarsbygg har fått 

godkjenning av Forsvarsdepartementet og har starter detaljprosjektering av rundkjøring og 

fortau. De ber kommunen om hjelp til grunnavståelse til fortauet.  

 

Søknaden behandles som en dispensasjon fra reguleringsplanen etter plan- og bygningslovens § 

19. Saken sendes ut på høring til fagmyndigheter og berørte parter etter drøfting i plan- og 

næringsutvalget.  

Vurdering:  

Det er 3 berørte bolighus langs veien. 2 av dem grenser mot Kapellveien, den 3. ligger bak, men 

har avkjørsel til vegen.  Husene ligger ca. 11 og 13 meter fra dagens veg. Fra Jokern til 

Rustaporten er det 5 boenheter med direkteadkomst til Kapellveien. I tillegg er det noen hus 



langs Ole A. Rustens veg. For fotgjengere/syklister som kommer sørfra er det naturlig å fortsette 

langs vestsiden av Kapellveien siden gang- og sykkelstien går på den siden fra Bardufoss 

videregående. Kommer en fra nord (Rustahøgda/Bardufoss sentrum) eller boligfeltet på motsatt 

side av E6 er det korteste å gå rett inn i Ole A. Rustensvei. Til den er det både 

fotgjengerovergang og undergang i nærheten. Det er og etablert sti og fotgjengerovergang ved 

kapellet som er en snarvei inn til Istindportalen.  

 

Fortauet skal etableres som opphøyd fortau med kantstein. På motsatt side av Kapellveien er det 

fysisk avskilt gang- og sykkelsti opparbeidet. Berørte eneboliger ligger lavere i terrenget enn 

vegen. Fortauet er prosjektert med 3 meters bredde. I tillegg kommer nødvendige skjæringer og 

fyllinger. Om vinteren vil brøyting av fortauet føre til at snøen blir kastet inn på deres eiendom. 

En av de berørte eiendommene sliter allerede med overvann om våren. 

 

På traseen ligger en høyspentkabel som må flyttes og sikres. Det vil fordyre prosjektet. 

 

Vurdering av fordeler kontra ulemper 

Fartsgrensen på strekningen er 30 km/t. Beregnet årsdøgntrafikk kan komme til å stige til 3800 

biler i Kapellkrysset. Mye av trafikken er tunge kjøretøy.  

 

Det er 3 eneboliger som får bedre trafikksikkerhet med et fortau. Kapellveien 7A har midlertidig 

adkomst via Kapellveien 5 og ønsker primært at innregulert vei blir realisert. De 2 andre 

boligene ligger lavere enn vegen i terrenget og ett hus er allerede plaget med overvann, spesielt 

om våren under snøsmeltingen. Grunneierne ønsker ikke avgi grunn til formålet og kommunen 

har ikke varslet potensiell ekspropriasjon ved oppstart av reguleringsplanen. Når det ikke 

kommer til enighet ved minnelig avtale anses fordelene med å ikke bygge fortauet som vesentlig 

mindre enn det en ekspropriasjon vil være. Alternativet til etablering av fortauet vil være aktiv 

bruk av fotgjengerovergang ved potensielle krysningspunkt til gang- og sykkelstien som er 

opparbeidet.  

  Saksprotokoll i Plan- og næringsutvalget - 04.04.2017  

Behandling: 

Rådmannens innstilling ble enstemmig vedtatt. 

Vedtak: 

Søknad om dispensasjon fra krav om bygging av fortau langs Kapellveien sendes på høring.  

 

 

 

 

 

Under henvisning til ovenstående vil rådmannen anbefale at plan- og næringsutvalget gjør 

slikt 

vedtak: 

Søknad om dispensasjon fra krav om bygging av fortau langs Kapellveien sendes på høring.  

 


