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1.0 Innledning 
 
1.1  Oppdragsgivere 
Sørfold kommune, Rådhuset, 8226 Straumen. Kontaktperson: Eirik Stendal, tlf. 75 68 53 62 og e-
post: eirik.stendal@sorfold.kommune.no. Reidun Elvestad, Buvik, 8226 Straumen. Mobiltelefon 
90 67 99 89.  
 
1.2  Eiendomsforhold 
Planområdet omfatter følgende eiendommer, se tabell nedenfor:  
Gnr Bnr Hjemmelshaver Adresse Poststed 

51 1 Reidun Elvestad Buvik 8226 
 

Straumen 
51 3 Anne Larsen Buvik 8226 

 
Straumen 

51 1, 2,3,4 Reidun Elvestad, Erling Abelsen, Anne Larsen og Henny Jensen 
     

1.3  Planlegger  
A/S Salten Kartdata, Eliasbakken 7, 8205 Fauske. Organisasjonsnr. 943 551 413. Tlf. 75 40 24 80 
og e-post: firmapost@skd.no.  
 
1.4  Hensikten med planen 
Det skal legges til rette for 1 nye boligtomter, lekeområde og 6 hyttetomter samt 10 nye naust og 
flytebrygge med 10 båtplasser. I planen vises også tilhørende atkomst og parkering samt 
friluftsområder. 
 
1.5  Gjeldende planverk 
Gjeldende plan for området er kommuneplanens arealdel, vedtatt 
av kommunestyret 30.09.2010. Der området er avsatt som Lnf-B32 
(spredt boligbygging), H9 (hytter), N10 (naust), Lnf-A (landbruk-, 
natur og friluftsområde) og FO7 (fiskeområde).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Lnf-A 

FO7 

Lnf-A 
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I kommuneplanens arealdel er det i planperioden tillatt med inntil 3 boliger, 4 naust og 6 
fritidsboliger. I området for naust og boliger kan dette etableres uten reguleringsplan, mens det 
for fritidsboliger er plankrav. Antallet i kommuneplanens arealdel skal være retningsgivende for 
planperioden. I en reguleringsplan vil evt. forslåtte endringer bli fulgt opp av en planprosess som 
skal sikre informasjon og medvirkning av berørte parter.  

 
I denne planen ønsker man å øke antallet fra 4 til 8 naust og det forslås en utvidelse av 
naustområdet mot nordøst (under 1 daa og der 3 fellesnaust (2 brukere pr naust) utgjør totalt 240 
m2). Årsaken til foreslått utvidelse skyldes områdets topografi. Det ble under befaring diskutert 
muligheten for å plassere disse innenfor avsatt naustområdet (N10) i kommuneplanens arealdel, 
men ut fra helning i terrenget ble det lagt frem et forslag for kommunens planutvalg om å utvide 
naustområdet. Dette området er avsatt som lnf-B32 i kommuneplanens arealdel. I 
kommuneplanprosessen ble det ikke foretatt befaring på alle avsatte byggområder pga omfanget 
og områder for naust ble avsatt der man hadde eksisterende naust og tilsynelatende rom for flere. 
På bakgrunn av dette stiller planutvalget seg positiv til foreslått utvidelse.  
 
Mer om dagens bruk av området fremgår under pkt. 2.6 Friluftsliv. 
 
Selv om terrengforholdene er bedre mot nordøst vil det være en utfordring å få større båter inn i 
naustene og noen av disse vil nok bruke naustet mest til lagring av båt- og fiskeutstyr. Det forslås 
derfor også en flytebrygge som tenkes plassert i et område med rester fra en gammel kai med fin 
dybde i sjø. Avsatt område til flytebrygge med 8 båtplasser inkl. manøvreringsareal utgjør ca 3,3 
daa og inngår ei et større område avsatt til fiske (FO7, ca 19 150 daa) i kommuneplanens 
arealdel. I følge fiskeregistreringene er området en del av et større fiske, gyte- og 
oppvekstområde (utgjør henholdsvis 19 782 daa, 20 358 daa og 12 677 daa). Planutvalget har stilt 
seg positiv til endringen, men vil avvente uttalelse fra Fiskarlaget i forhold til formålsendringen.  
 
1.6 Konsekvenser plan 
Deler av området avsatt til fiske (FO7) i kommuneplanens arealdel endres til område for 
flytebrygge. Alternativ til flytebrygge vil være båter på svai og det er grunn til å tro at dette vil 
oppta mer areal enn det som forslås i planen. Avsatt areal og antall båtplasser antas å være så 
begrenset at det i liten grad vil påvirke fiskeriinteressene og vurderes til å gi små negative 
konsekvenser for fiskerinæringen.  
 
Deler av område Lnf-B32 endres til naustområde dvs. utvidelse av område N10 med ca 1 daa. 
Innefor området tenkes det plassert 3 fellesnaust (ca 240 m2). Naust er ikke like privatiserende 

 
Nisvika, sett mot nordøst. 

 
Område for flytebrygge/naust, sett mot nord 
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som f. eks. en fritidsbolig og da området er lite benyttet i dag er det er grunn til å tro at naust vil 
være med å øke bruken av området. Tiltaket vurderes til å gi små/ingen negative konsekvenser 
for friluftsliv.  
 
Fritidsboliger og boliger er plassert innenfor avsatt område i kommuneplanen. Boligene plasseres 
i nærheten av eksisterende boliger og infrastruktur. Det er et svært lite landbruksareal som 
berøres. Tiltaket vurderes til å gi små negative konsekvenser for landbruket.  
 
Tiltaket fører til at kommunen får flere boligtomter, som er positivt da tilbudet pr i dag er mindre 
enn behovet. Tomten ligger et stykke unna sentrum, men for stedet Buvik vil det bety mye å få 
noen nye innbyggere. Tiltaket vurderes til å gi positive konsekvenser for Sørfold som samfunn. 
 
 
2.0 Registreringer 
 
2.1 Planområdet 
Planområdet er på ca 86,3 daa og ligger ca 8,5 km nord for Straumen i enden av Buvikveien. 
Området består av eksisterende bolig, naust, landbruksareal og vegareal samt noe løvskog, 
innmarksbeite og fulldyrka mark.   
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2.2 Eksisterende arealbruk 
Området ligger i ende av kommunal vei, Buvikveien og her ligger det også en enebolig. Vest i 
området ligger det 2 naust derav er det ene et dobbeltnaust.  

 
2.3 Infrastruktur 
Buvikveien går gjennom deler av områder og ender i en snuplass ved eksisterende bolig. 
Eksisterende vei er ikke endret og følger i hovedsak kommunens grunnkart og håndbok 017.  

 
2.4 Skole, barnehage og forretning 
Det er 8,5 km til Straumen som har skole, barnehage og matbutikk med postskranke. Området har 
også gatekjøkken, frisør ellers andre offentlige tjenestetilbud som lege, fysioterapi, rådhus. Det er 
bussforbindelse fra E6 i Megården. 
 
2.5 Kulturminner, naturverdier og biologisk mangfold 
Det forligger ingen kjente opplysninger om verneverdige kulturminner eller 
naturverdier/biologisk mangfold av verdi innenfor området. Sametinget har varslet om befaring 
og legger opp til å få gjennomført denne før sommeren 2012.  
 
2.6 Friluftsliv 
Friluftskartlegging utført av Salten Friluftsråd omtaler dette området som del av et større viktig 
friluftsområde. I denne kartleggingen er det ikke gått i detalj på de enkelte vikene/strendene. Etter 
samtale med kommunen og med folk som bor i området i tillegg til grunneier bekreftes det at det 

 
Eksisterende bolig, sett mot vest. 

 
Ende/snuplass Buvikveien, sett mot vest. 

 
Planområdet sett fra snuplass mot øst. 

 
Eksiterende bolig, sett mot øst. 
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i selve planområdet benyttes svært lite, spesielt området mot sjøen i nordvest.  Innenfor 
planområdet anslås det at det pr i dag er mellom 5-10 personer pr år (utover grunneier og nabo på 
51/3) som benytter området i friluftssammenheng. 

 
Årsaken til at området langs sjø mot nordvest er lite brukt av turgåere kan være beliggenheten og 
at stranden er liten i tillegg til at det er vanskelig å gå videre nordøstover langs fjæra pga terrenget 
(berg rett i sjøen). Når det gjelder bading forgår dette i et område med større strand litt sør for 
planområdet. Denne stranden er mer tilgjengelig og ligger i en lunere vik, det antas at dette er 
årsaken til at denne stranden fortrekkes.  
 
2.7 Spesielle forhold 
Sørfold Kraftlag opplyser at eksisterende trafo som forsyner området ytre Buvik ikke har 
kapasitet til å dekke det økte forbruket som kommer ved full utbyggingen av området. Dette 
innebærer at det må settes opp en ny trafokiosk for å dekke det økte forbruket. Før utbygging må 
det også gjennomføres en analyse av om nettet tåler den økte belastningen eller om det må 
forsterkes. Dette har ført til at man i planprosessen har redusert prosjektet fra 3 til 1 ny bolig 
innenfor planområdet. Det legges opp til at evt. fritidsboliger som ønsker strøm selv må ta 
kontakt med Sørfold Kraftlag vedrørende sitt strømbehov. 
 
2.8 Grunnforhold 
Deler av området består av hav- og fjordavsetning og marin strandavsetning, jf. NGUs 
løsmassekart. I henhold til NVE er det grunn til å vurdere fare for kvikkleiereskred nærmere. I 
øvrige deler består området av fjell og stein med et tynt vegetasjonsdekke på under 0,5 m samt 
fjell/berg i dagen. I området for planlagte tiltak er det fjell/stein med veldig tynt jord/gruslag. Det 
er også mindre områder med myr og generelt våte områder, men her planlegges ingen tiltak. 
 
2.9 Klimatiske forhold 
Det forligger ingen opplysninger om spesielle forhold i dette området utover at grunneier har 
registrert stormflo opptil kote 2,1 under ekstremværet ”Berit” høsten 2011.  
 
2.10 Støy 
I forbindelse med etablering av Indre Salten elg- og leirduebane er det utarbeidet støyrapport av 
23.08.211 for området som tilfredsstiller grenseverdi i hht. T-1442 Retningslinje for behandling 
av støy i arealplaner.  Normalt anbefalt grenseverdier for A-veid maksimalt støynivå dB (A) på 
uteplass er i henhold til tabell 1 i T-1442 mellom kl.07-23 på 60AImax. Mellom kl.23-07 bør 

 
Utvidelse av naustområde sett mot nordøst. 

 
Vik innefor Lilleholmen, sett mot sørvest. 
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aktivitet ikke foregå. I støyrapport i forbindelse med Indre Salten elg- og leirduebane ble 
grenseverdien for A-veid maksimalstøy satt til 65 dB på bakgrunn av at det kun planlegges 
aktivitet inntil 3 dager eller kvelder pr uke og mindre enn 65 000 skudd pr år, men mer enn 
20 000 skudd pr år (jf. s. 2 i støyrapporten).  Ingen planlagt bebyggelse kommer innenfor denne. 
Nærmeste hyttetomt (H6) ligger ca 125 m unna denne støysonen. I forbindelse med skytebanen 
vil det bli gjennomført flere støydempende tiltak eks. voll og forlenget støyvegg. I tillegg vil den 
øverste meteren av støyveggen knekkes 45 grader mot skytebanen og kles med støymatte. Dette 
etter anbefaling fra skytterforbundet.  

 
 
2.11 Risiko- og sårbarhet (ROS) 
Fylkesmannen i Nordlands sjekkliste for ROS er utfylt og følger vedlagt. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Skrent og strand nedenfor, sett mot nord. 

 
Striplet linje viser gul støysone (65 dB). 
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3.0 Planfremstilling  
 
3.1  Planforslag 
Plannavn er Ytre Buvik og planid er 1845-2011003. Planforslaget består av:  

• plankart av 15.05.2012 (sist rev. 18.10.2012), målestokk 1:1000 (vedlagt i A1) 
• reguleringsbestemmelser av 15.05.2012 (sist rev. 18.10.2012) 

 
Reguleringsformålene vises på vedlagte plankart og er bolig, fritidsbolig, naust, flytebrygge, 
uteopphold, friluftsområde, parkering samt eksisterende/ny kjørevei og annen veggrunn 
(snuplass). Planen legger opp til 1 ny boligtomt og 6 tomter for fritidsboliger. Tomtegrenser i 
planen er kun veiledende og disse skal best mulig tilpasses terrenget. Bestemmelsene er utformet 
i henhold til gjeldende lover og kommunens vedtekter med tanke på størrelser bygg, gang- og 
kjøreatkomst, biloppstilling m.m.  
 
Bolig 
I planen er det satt en maksimalt tillatt mønehøyde på 9,0 m og maksimalt tillatt bebygd areal er 
BYA = 30 %. I planprosessen ble det først avsatt eget lekeområde, men med redusering fra tre til 
en tomt gikk man bort fra dette. Årsaken er størrelsen på tomt og områdets utforming, som gir 
unike lekemuligheter uten at dette må tilrettelegges særskilt.  

 
Naust 
Det plasseres 1 naust vest for eksisterende naust på Sameieområdet og i nordøst plasseres 3 
fellesnaust (2 brukere pr naust) og 1 enkeltnaust. Maksimal tillatt bebygd areal pr bruker er 
BYA=40 m2. Det skal ikke benyttes til overnatting. Naust skal plasseres over flomål. 

 
Eksist. naust på Sameie, sett mot nordvest. 

 
Planlagt naustområde, sett mot nord. 

 
Område for bolig, sett mot nordøst. 

 
Boligområde, sett mot vest. 



15.05.2012                                                                                                                          Planbeskrivelse 
______________________________________________________________________________
   
 

 
 10 

Flytebrygge 
Det legges opp til 8 båtplasser og disse må ikke komme i konflikt med avsatt fiskeområde. Det 
legges i utgangspunktet opp til at denne dras på land vinterstid. Etablering av brygge må søkes 
kommunen i henhold til plan- og bygningsloven og Kystverket i henhold til havne- og 
farvannsloven. 
 
Fritidsboliger 
Der terrenget tillater det kan det bygges i 2 etasjer, men det legges vekt på at bebyggelsen ikke 
skal ruve eller gi silhuettvirkning i landskapet. Det tillates maksimal mønehøyde på 8,0 m og 
maksimalt tillatt bruksareal er BRA=120 m2. Området egner seg for terrassebygg. Tomter skal 
ikke gjerdes inn, men eksisterende gjerde lang skrent mot nord kan opprettholdes og det tillates 
oppsetting av nytt ved behov for videre sikring av skrent. Det tillates strøm, vann og avløp.  

 
Landskapet i hytteområdet er veldig kupert og det er en del løvskog. Dette vil gjøre at de enkelte 
hyttene ved riktig plassering i terrenget vil bli skjerma mot hverandre i tillegg til at de vil 
”forsvinne” i landskapet slik at det ikke blir så synlig fra sjøsiden. Valg av naturfarger vil være 
med å forsterke dette. Det legges vekt på best mulig terrengtilpasning på den enkelte tomt. 

 
I planen er hyttene konsentrerte mot nord, men ved en evt. fortetting av hyttefeltet i fremtiden vil 
dette komme i sørøst. Det er i dag rom for mellom 11-12 hytter innenfor området avsatt i 
kommuneplanens arealdel om man ønsker at det skal være litt rom mellom tomtene. Signaler fra 

Kupert hyttelandskap, sett mot vest.  
 
 
 

 
Planområdet ved H6, sett mot nordøst.  

 
Planområdet ved H6, sett mot nordvest. 

 
Kupert hyttelandskap, sett mot nord. 
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staten tilsier at man i fremtiden skal fortette eksisterende felt så langt dette lar seg gjøre. I dag 
tillates det ikke mer enn 6 hytter innenfor området, men det er ikke usannsynlig at det i fremtidig 
overordna plan vil legges opp til en mulighet for en fordobling av dette antallet i fremtiden. 
 
Vei/avkjørsel 
Ny boligtomt får atkomstvei for å sikre at tomten blir tilgjengelig for brannbil og ambulanse, men 
det legges opp til garasje og parkering skal foregå like ved kommunal veg. Det vil være mulig å 
komme frem til bolig med brannbil og ambulanse.  Pga mye vann i området må det sørges for 
tilstrekkelig drenering mot øst, samt kulvert i overgang kommunal vei. Dette gjelder også 
innkjøring til garasje, G1.  
 
Parkering 
I henhold til kommuneplanens arealdel settes det av minimum 2 parkeringsplasser pr fritidsbolig.  
Pga mye vann må området ha tilstrekkelig drenering mot øst og det legges kulvert under 
avkjørsel fra Buvikveien for å ivareta drenering langs denne. 

 
3.2  Klima 
Det forligger ingen opplysninger om at området har spesielle lokalklimatiske forhold, som det må 
tas særlig hensyn til ved utbygging av boliger og fritidsboliger. Når det gjelder havstigning og 
stormflo er dette tatt hensyn til ved plassering av naust på kote 3,0 m. 
 
3.3  Tilgjengelighet 
Boligområdet har god tilgjengelighet og universell utforming har ligget til grunn for planarbeidet. 
Hyttene ligger i et terreng som skrår nedover mot Buvikveien og siden det ikke planlegges vei til 
disse vil det være vanskelig å få tilrettelagt atkomst for absolutt alle. Det legges opp til at 
eksisterende stier i området skal benyttes. Det samme gjelder for naustområdet. Det er ca 250 m å 
gå for de som får hytte lengst unna parkeringsplassen. Generelt er denne delen av Buvik lite i 
bruk og man håper at nye boliger/hytter/naust skal være med på å øke tilgjengelighet og bruk av 
området.  
 
3.4   Barn og unge 
Planarbeid er annonsert i henhold til plan- og bygningsloven. Barn og unges behov er tatt hensyn 
til i planleggingen av blant annet lekeområde, flytebrygge og naustområde.  
 
 
 

 
Parkering (P1) sett fra snuplass mot sørøst.  

 
Parkering (P1), sett mot øst. 
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3.5   Andre forhold 
Plassering av nødvendig renovasjonsanlegg gjøres i samarbeid med Sørfold kommune og IRIS 
(interkommunalt renovasjonsselskap). Det er rom for felles ordning for hyttene i forbindelse med 
parkeringsplass P1 i nærhet av veg. Vann tas fra eksisterende brønn evt. ny brønnboring. Avløp 
føres til septik eller fra annen godkjent avløpsordning.  
 
3.6   Utbyggingsavtale 
Kommunen krever ikke utbyggingsavtale. 
 
 
4.0 Planprosess og medvirkning 
 
4.1  Deltakere i planprosessen 
Sørfold kommune: Eirik Stendal. 
 
4.2  Kunngjøring igangsatt planarbeid 
Oppstart planarbeid ble annonsert i Saltenposten 17.03.2012. Det ble sendt ut melding om 
planlegging 14.03.2012 til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte parter.  
 
4.3   Innkomne forhåndsmerknader 

 
Offentlige høringsinstanser 
 
4.3.1 Fiskeridirektoratet, 21.03.2012 

I planer som grenser til sjø må også arealdisponering vedrørende sjøområder også 
fremkomme i ferdig plan. Påpeker spesielt viktigheten av at evt. sjøarealer avsatt til 
spesielle næringsformål fremkommer i planen da dette vil bidra til at fremtidige konflikter 
mellom fritidsinteresser og næring i større grad kan unngås.  

 
Vår kommentar:  
Dette ivaretas i plandokumenter. 

 
4.3.2 Sametinget, 23.03.2012 

Kjenner ikke til registrerte automatisk fredete kulturminner i området. Vil vurdere behov 
befaring og ønsker mer nøyaktige kartfestninger over tiltakets lokalisering og utforming. 
Vil derfor avvente endelig uttalelse til plankart foreligger. 

 
Vår kommentar:  
Planforslag oversendt og Sametinget har varslet befaring 21.05.2012. Det opplyses at de 
vil satse på å få denne gjennomført før sommeren 2012. Avventer rapport fra befaring.  

 
4.3.3 Statens vegvesen, 28.03.2012 

Ingen merknader. 
 
4.3.4 Kystverket, 10.04.2012 

Har ingen spesielle merknader ut fra havne- og farvannsmessige synspunkt. Ved evt. 
planlegging av faste installasjoner (f. eks. kai/molo) bør det gjennomføres grunn- og andre 
undersøkelser for å kartlegge evt. negative konsekvenser. Eks. fare utrasing, endrete 
strømforhold osv. Kommer med endelig uttalelse når planforslag foreligger.  
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Vår kommentar:  
Det planlegges ingen faste installasjoner. 
 

4.3.5 Tromsø Museum, 13.04.2012 
Vurderer tiltak som såpass begrenset at sannsynligheten for konflikt med evt. 
kulturminner under vann vil være liten, derfor ingen merknader. 

 
4.3.6 Sørfold Kraftlag SA, 13.04.2012 

Eksisterende trafo som forsyner området ytre Buvik, har ikke kapasitet til å dekke det økte 
forbruket som kommer ved utbygging av området. Dette innebærer at det må settes opp en 
ny trafokiosk for å dekke det økte forbruket. Før utbygging må det også gjennomføres en 
analyse av om nettet tåler den økte belastningen eller om det må forsterkes. Kostnadene 
med dette må dekkes gjennom anleggsbidrag. Det vil settes begrensninger på maks 
inntakssikring/overbelastningsvern til henholdsvis 3x32A på hytteinntak og 3x56A på 
bolig. 

 
Vår kommentar:  
Planen reduseres til en ny boligtomt pga økonomi i prosjektet. Fritidsboliger må selv ta 
kontakt med Kraftlaget vedrørende sitt strømbehov. 

 
4.3.7 Helse- og miljøtilsyn Salten, 16.04.2012 

Det aktuelle området ligger i nærheten av planlagt skytebane. Ut fra støysoner beregnet 
for planlagt skytebane vil området ligge nær opptil, men ikke innenfor støysoner hvor 
boligetablering er frarådet. Skytestøy vil her likevel være en ulempe som støysårbare 
personer kan oppleve som belastende. Opplysninger om skytebanen og støysonene som 
ligger inntil området bør derfor foreligge i saksdokumentene. Boligene må ha tilgang på 
drikkevann av tilfredsstillende kvalitet jf. drikkevannsforskriften. Allmennhetens tilgang 
til strandsonen ansees som et viktig moment å ta hensyn til ut fra et folkehelseperspektiv 
og kommunens ønske om økt fysisk aktivitet. 

 
Vår kommentar:  
Støyproblematikk skytebane ivaretas i plandokumentene. Drikkevann til bolig via 
eksisterende grunnvann (brønn). Tilgang til strandsonen blir lite påvirket, da området 
benyttes lite i dag vil nye tiltak kunne være med på å gjøre at området benyttes mer/oftere. 

 
4.3.8 NVE, 24.04.2012 

I henhold til NGUs løsmassekart består deler av område av hav- og fjordavsetninger. 
Dette er grunn til å vurdere fare for kvikkleireskred nærmere jf. retningslinje 2/2011. 
Vurderinger må synliggjøres i plandokumentene og evt. hensyn/krav må gjenspeiles i 
bestemmelsene. Kommunen skal påse at fare for kvikkleireskred er tilstrekkelig utredet 
før planen vedtas. Er det grunn til å tro at området kan være utsatt for naturbetinget farea 
skal kommunen påse at det innhentes fagkyndig uttalelse før plan vedtas eller 
byggetillatelse gis.  
 
Vår kommentar:  
Planlagte byggetiltak ligger på en fjellrygg og det legges opp til drenering langs ny 
atkomstveg og garasje. 
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4.3.9  Nordland Fylkeskommune, 24.04.2012 
Minner om at private ikke kan utarbeide områdeplaner og at utvidelse byggeområder skal 
vurderes i henhold til forskrift om konsekvensutredninger. Store deler av foreslått 
utbyggingsområde er registrert som viktig friluftsområde jf. Salten friluftsråds 
friluftskartlegging. I videre planprosess må derfor friluftsliv belyses spesielt. Generelt 
bemerkes: Arealmål i fylkesplanen, universell utforming, barn og unge, estetikk, 
medvirkning, naturmangfold og alternative energikilder. 
 
Vår kommentar:  

 Ivaretas i plandokumentene. 
 
4.3.10  Fylkesmannen i Nordland (FM), 03.05.2012 

Beklager sen tilbakemelding. Ingen vesentlige planfaglige merknader da man 
innholdsmessig vil følge hovedtrekk i vedtatt kommuneplan. Ingen registrerte trua arter 
eller naturtyper i planområdet. Berggrunnen i det aktuelle området domineres av 
granatglimmerskifer som er ganske hard metamorf bergart som ikke gir fra seg mye 
næringsstoffer. Deler av området består av hav-, fjord- og strandavsetninger som kan være 
viktig for planters tilgang på næringsstoffer. Vurdering og vektlegging av biologisk 
mangfold skal vises i plandokumentene. Beredskapsfaglig innspill: Viser til FM 
hjemmeside for sjekkliste m.m. for gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse. Det er 
viktig at det tas hensyn til klimaendringer og herunder havstigning. Det er grunn til å anta 
at havnivået om hundre år vil stige minst 60 cm og at stormflo vil bli relativt høye. Viser 
til NVE vedr. vurdering fare for kvikkleireskred. 
 
Vår kommentar:  

 Ivaretas i plandokumentene. 
 
 
Direkte berørte parter og naboer 
 

Ingen innspill. 
 
4.4  Samarbeid 
Det er avholdt forhåndskonferanse 14.12.2011 med Sørfold kommune og befaring med 
tiltakshaver 19.12.2011.  
 
 
5.0 Vedlegg 
 

1. Plankart i A1, M 1:1000 
2. Plan vist på ortofoto i A3, M 1:1500 
3. Kopi av oppstartsmelding, annonse og innkomne forhåndsmerknader 
4. ROS-sjekkliste 

 
Alle dokumenter leveres i ønsket format (pdf, word og sosi) i henhold til avtale med Sørfold 
kommune. 
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