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Reguleringsplan for Børra rasteplass, Andøy kommune. Offentlig ettersyn
I henhold til plan- og bygningslovens § 12-10 legges herved reguleringsplan for Børra
rasteplass ut til offentlig ettersyn.
Det vises til vedtak i formannskapet i Andøy kommune i sak 005/10 den 08.02.2010: Forslag
til reguleringsplan for Børra rasteplass legges ut til offentlig ettersyn i perioden 15.02.2010 –
15.03.2010.
Fristen forlenges til 31.03.2010 jf plan- og bygningslovens krav om 6 ukers høringsfrist.
Bakgrunn:
Fv 974 og fv 976 på vestsiden av Andøya er en av i alt 18 sterkninger som innen 2012 skal få
status som Nasjonal turistveg.
Børra er ett av de stedene langs turistvegstrekningen på vestsiden av Andøya, som fra
lokalbefolkningen, Andøy kommune og Nasjonale turistveger er utpekt som ett av de mest
spennende stopp-punktene. Børra skal utvikles som hovedrasteplass langs strekningen, og det
har vært gjennomført arkitektkonkurranse for plassen.
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Formålet med reguleringen:
Formålet med reguleringen er å ivareta området som hovedrasteplass langs
turistvegstrekningen (samferdselsanlegg, rasteplass) og som friluftsområde. Tiltakene, med
parkering, toalett, rasteplassen og forbindelsen mellom, er planlagt ut fra prinsippet om
universell utforming.
Prosess:
Oppstart av reguleringsplanarbeidet ble annonsert og brev sendt til berørte parter den
17.03.2009. Det kom ingen innvendinger mot planleggingen i innspillsfasen. Det er ulike
årsaker til at reguleringsplanen ikke er sendt på høring før nå. Blant annet har det vært
gjennomført en prosess med Nordmela Grunneierlag om kjøp av grunn til rasteplassen.
Vedlagt følger reguleringsplanen med planbeskrivelse, bestemmelser og plankart. Det legges
også ved en situasjonsplan samt illustrasjon av anlegget.
Vi ber om at uttalelse til planen sendes Statens vegvesen, Dreyfushammarn 31, 8012 Bodø,
innen 31.03.2010.

Med hilsen
Nasjonale turistveger

Hedvig Pedersen
strekningsleder
Vedlegg:
Reguleringsplan og situasjonsplan
Kopi: Andøy kommune, Storgata 68, 8480 Andenes
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