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Sammendrag 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ti nye kommunale omsorgsboliger med tilhørende 
fasiliteter i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger i sentrum av Straumen. Kommunen ønsker 
samtidig å se på muligheten for en utvidelse av parkeringsområdene i nord for å muliggjøre sambruk 
av parkeringsareal med de eksisterende omsorgsboligene. 

Det er ikke funnet spesielle forhold underveis i planprosessen som kan tenkes å gi vesentlig negative 
konsekvenser for miljø og samfunn, herunder natur- og kulturverdier, friluftsområder, naturfarer eller 
lignende. Innspill som har kommet inn i løpet av høringsperioden er gjennomgått og tatt til følge så 
langt det har vært mulig. Interessemotsetningene i denne saken har i hovedsak vært knyttet til 
konsekvensene for friluftsliv og ferdsel langs Straumvatnet, samt nærheten til elva og omkringliggende 
bebyggelse. Disse forholdene er derfor ekstra vektlagt i planbeskrivelsen. I tillegg er det særskilt 
redegjort for forholdet til forskrift om konsekvensutredninger. 

 
Tiltakshaver har fokus på å skape gode omsorgsboliger med høy kvalitet og standard. Det vurderes 
som positivt med samlokalisering med eksisterende omsorgsboliger i sentrum av Straumen, med kort 
avstand til alle nødvendige funksjoner, kultur- og helsetjenester. Alt i alt vurderes tiltaket som et 
positivt bidrag for å gi mer aktivitet i Straumen sentrum og for å håndtere den kommende eldrebølgen.  
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 Bakgrunn 

 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ti nye kommunale omsorgsboliger med tilhørende 
fasiliteter i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger i sentrum av Straumen. Kommunen ønsker 
samtidig å se på muligheten for en utvidelse av parkeringsområdene i nord for å muliggjøre sambruk 
av parkeringsareal med de eksisterende omsorgsboligene.  

 Forslagstiller og plankonsulent 

Forslagsstiller: Plankonsulent: 

Sørfold kommune 
Rådhuset 
8226 Straumen 

Norconsult AS 
Postboks 234 
8001 Bodø 

 

 Eierforhold 

Planområdet omfatter hele eller deler av eiendommene med gnr./bnr. 53/5, 246, 409, 410, 453 og 
539/1, samt noe umatrikulert grunn. Eiendommene er offentlig eid.  

 Tidligere vedtak i saken 

Ingen tidligere vedtak. 

 Krav om konsekvensutredninger 

Sørfold kommune har vurdert at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredninger etter §§ 6 eller 8 i 
forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.17. Tiltaket er vurdert etter forskriftens vedlegg II pkt. 1b) 
tiltak i LNFR-områder og 11j) bygg for offentlig formål. Tiltaket vurderes ikke å ha vesentlige virkninger 
for miljø og samfunn.  

Etter innspill fra Fylkesmannen ble det foretatt en ny vurdering av tiltaket etter forskriftens vedlegg I, 
pkt. 25) nye bolig- og fritidsboliger som ikke er i tråd med overordnet plan. I tillegg ble det gjort en 
nærmere vurderingen av forskriftens § 10, tiltakets virkninger for miljø og samfunn, herunder 
konsekvenser for friluftsliv. 

Etter nærmere vurdering har forslagsstiller konkludert med at foreliggende vurdering opprettholdes og 
at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. 

Det vises til delkapittel 5.1 hvor vurderingen av tiltaket i forhold til forskriften vurderes nærmere, samt 
delkapittel 4.8 og 6.7 som omhandler forholdet til friluftsliv og ferdsel langs Straumvatnet. 
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 Planprosess 

 Medvirkningsprosess 

Varsel om oppstart av planarbeid ble annonsert i Saltenposten tirsdag 19.09.17 og på Sørfold 
kommunes nettsider. Berørte parter ble varslet med brev.  

 Møter og andre deltakere 

Oppstartsmøte mellom Sørfold kommune og Norconsult ble avholdt 05.09.17 på Rådhuset i 
Straumen. Etter møtet ble det gjort befaring av området.  

 Innspill til planen 

Innen høringsfristens utløp 17.10.17 var det kommet fire innspill til varsel om oppstart av planarbeid. 
Etter fristen kom det ytterligere tre innspill. Alle innspillene er sammenfattet og kommentert nedenfor. 
Noen av innspillene er mindre redigert og kortet ned av plasshensyn.  

 

Person/etat Dato Innspill Kommentarer 

Naturvernforbundet 
i Salten 

21.09.17 Naturvernforbundet i Salten har sett på 
planen og har ingen innspill til planen 

slik den foreligger.   

- 

Helse- og 
miljøtilsyn Salten 

29.09.17 Helsemyndigheten skal ivareta 
helsehensyn i forhold til utbygging og 
friarealer, trafikksikkerhet 
(ulykkesforebygging), støy og livskvalitet 
generelt.  

Overordnet krav er at virksomheter og 
eiendommer skal planlegges, bygges, 
tilrettelegges, drives og avvikles på en 
helsemessig tilfredsstillende måte, slik at 
de ikke medfører fare for helseskade 
eller helsemessig ulempe.  
 
Støy- og forurensningshensyn overfor 
naboer må ivaretas under anleggstida, 
særlig arbeid utover normal arbeidstid. 
For støy gjelder føringer og anbefalte 
støygrenser i arealretningslinjen T-1442-
2012.  
 
Forebygging mot legionellasmitte må inn 
som forutsetning ved prosjektering av 

Ivaretas i planforslaget. 
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interne vannfordelingsnett i byggene. 
Beredere skal enkelt kunne 
tømmes/renses og temperaturer på 
vann i sirkulasjon må ikke fremme 
bakterievekst. 

Norges vassdrags- 
og energidirektorat 

29.09.17 Informerer generelt om NVE som 
forvaltningsmyndighet og vurdering av 
naturfarer i plansaker.  
 
I henhold til NVE Atlas ligger 
planområdet innenfor 
aktsomhetsområde for flom. Slik NVE 
tolker aktsomhetskartet er det omsøkte 
område potensielt 
utsatt i forbindelse med flom i 
Straumvatnet, og ikke i forbindelse med 
havnivåstigning/stormflo. 
Videre vurderer vi at dersom planlagte 
tiltak ikke plasseres lavere enn 
eksisterende omsorgsboliger, det 
vil si at terrenget heves minimum til 
samme høyde som disse, så kreves ikke 
ytterligere utredninger av 
flomfaren. Dette gjelder for selve 
bygningene, utearealer som sansehage 
o.l. kan ligge på lavere nivå. 
Planområdet berører ikke skredfarlige 
områder eller energianlegg. 
 
I forbindelse med offentlig ettersyn ber vi 
om at alle plandokumenter sendes 
elektronisk til rn@nve.no. 

Ivaretas i planforslaget.  

Statens vegvesen 09.10.17 Informerer om deres ansvarsområder 
som forvalter av riksveg og fylkesvei på 
vegne av Staten og Nordland 
fylkeskommune, og som statlig 
fagmyndighet med sektoransvar 
innenfor vegtransport. 

Vårt anliggende i denne saken vil være 
tilknytning til og byggegrense mot fv. 
539. 
Hastigheten på stedet er 50 km/t, 
frisiktkrav er 45 meter i begge retninger 
med en 
årsdøgntrafikk på ca. 400 
personbilenheter.  
 
Slik vi forstår oppstartsvarselet og 
illustrasjonen så vil det være en 
hovedavkjørsel og to 
gang- og sykkelveger fra fylkesvegen. 
Det synes vi er en god løsning.  

Ivaretas i planforslaget.  
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Den delen av fylkesvegen som ønskes 
omregulert er i stor grad etablert etter 
vedtatt 
reguleringsplan. Ny regulering må være i 
tråd med disse men planen må 
oppdateres i 
henhold til vegnormalen dersom det er 
behov for det. Vi viser til våre håndbøker 
N100 og N101. 

I planen må byggegrensen være 12 
meter målt fra midten av fv. 539 dvs. 
samme 
byggegrense som gjeldende 
reguleringsplan for området. Utenfor 
byggegrense dvs. mellom 
fylkesvegen og byggegrensen kan det 
ikke aksepteres bygninger, parkering 
eller interne 
veger, dette må fremkomme av 
planbestemmelsene. 

Anbefaler at reguleringsplanen sendes 
til oss på forhåndshøring (dialog) før den 
vedtas 
lagt ut til offentlig ettersyn for å unngå 
forsinkelser i planprosessen. 

Tonje og Jan 
Straumhaug 
(Straumhaug 
camping) 

18.10.17 Vi på Straumhaug camping stiller oss 
kritisk imot forslaget/avgjørelsen. Både 
som bedrift, privatperson og innbygger i 
Sørfold Kommune. Den lille parken er 
det eneste som står igjen av skog langs 
en spaserer tur gjennom Straumen. 
Hvorfor skal all bebyggelse legges ned 
mot Sentrum? Hvorfor skal alt ryddes 
bort? Er det ikke koselig å bevare den 
lille naturen som er igjen langs den 
nydelige elva som renner gjennom 
Straumen?  
 
Forskere har funnet ut at det er svært 
helsebringende og satse på ute miljø 
både for samfunnet og for den enkelte. 
Det er ikke store området det er snakk 
om, og det er det som er så trist at dere 
skal ødelegge det siste som er igjen. 
Ikke bare ødelegger det for den lille 
spaser turen, men det ødelegger det 
visuelle inntrykket når du kjører inn til 
hjerte av Straumen.  

Som bedrift er det en stor bekymring for 
oss hvordan det vil påvirke vårt 
besøkstall og omsetning i løpet av året. 

Det vises til planforslaget 
og øvrige delkapitler i 
dette dokumentet. 
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Elva er ikke mange fot bred, så det vil bli 
bebyggelse ganske så nært oppi 
campingen som ødelegger opplevelsen 
av natur for våre turister og vårt 
levebrød. Er det virkelig slik at vi har 
ingenting vi skulle ha sagt her? Skogen 
må bestå langs elvebredden!!  
 
Vi er en liten bedrift som ligger litt 
utenom E6. Vi er avhengig av den 
omsetningen vi har og gjerne mer for å 
drive med hevet hode videre som 
levebrød og lønn til ansatte. Vi trenger å 
bli sett for den verdien vi har i nærmiljøet 
og heller ha et bedre samarbeid med 
kommunen. Det skal ikke være sånn at 
kommunen motarbeider bedrifter og 
arbeidsplasser i kommunen, slikt kan vi 
ikke godta!!  
 
Hvem bestemmer, og hvordan er 
saksgangen i en slik avgjørelse? Hvilke 
ankepunkt har vi som nærmeste nabo 
og bedrift? Har ikke demokrati noe å si 
på en så liten plass og kommune?  
 
Allerede vises det jo til i planen vi har 
fått tilsendt at forholdene egentlig ikke 
tilrettelagt, eller i henhold til lover og 
forskrifter. En smal tarm der en hel 
omsorgs by skal presses inn i? Er dette 
forsvarlig i forhold til trafikkert vei og en 
kraftig strøm som ligger på 
ytterpunktene? 
 
Håper på nøyere gjennom tenkning av 
denne planen. 

Sámediggi / 
Sametinget 

18.10.17 Kjenner ikke til at det er registrert 
automatisk fredete samiske kulturminner 
i det omsøkte området. Sametinget har 
derfor ingen spesielle kulturminnefaglige 
merknader til planforslaget på det 
nåværende tidspunktet. 
 
Vi minner imidlertid om den generelle 
aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår 
følgende tekst når det gjelder dette: 
Kulturminner og aktsomhetsplikten. 
Skulle det likevel under bygge- og 
anleggsarbeid i marken komme fram 
gjenstander eller andre spor som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet 
stanses og melding sendes Sametinget 
og Nordland fylkeskommune omgående, 
jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner 
(kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at 

Ivaretas i planforslaget. 
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dette pålegg formidles videre til dem 
som skal utføre arbeidet i marken.  
 
Vi minner forøvrig om at alle samiske 
kulturminner eldre enn 100 år er 
automatisk fredete i følge kml. § 4 annet 
ledd. Det er ikke tillatt å skade eller 
skjemme fredete kulturminner, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt 
kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
 
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette 
innspillet bare gjelder Sametinget, og 
viser til egen uttalelse fra Nordland 
fylkeskommune - Kulturminner i 
Nordland. 

Fylkesmannen i 
Nordland 

24.10.17 I henhold til gjeldende forskrift om 
konsekvensutredninger er 
reguleringsplaner for boliger og 
fritidsboliger som ikke er i samsvar med 
kommuneplanens arealdel blant «Planer 
og tiltak som alltid skal 
konsekvensutredes og ha planprogram 
eller melding», jf. forskriftens § 6 og pkt. 
25 i vedlegg I. Vi deler derfor ikke 
kommunens vurdering av at tiltaket ikke 
er utredningspliktig. 
 
Den regionale kartleggingen av 
friluftsområder viser at de nedre delene 
av Straumvatnet med tilhørende 
strandsoner er svært viktig som 
nærturområde. LNF-A-området i 
gjeldende arealdel ivaretar disse 
interessene på en tilfredsstillende måte. 
 
Som grunnlag for videre planarbeid, og 
for utarbeiding av et eventuelt 
planprogram, bør konsekvensene for 
friluftlivsinteressene langs Straumvatnet 
beskrives. For å kunne begrunne den 
aktuelle plasseringen bør alternative 
muligheter for lokalisering av  
omsorgsboliger belyses og tiltak for å 
sikre verdien av områdene langs 
Straumvatnet som nærturområde 
utredes. 
 
Uavhengig av utredningsplikt legger vi til 
grunn at konsekvensene for friluftsliv og 
ferdsel langs Straumvatnet beskrives, og 
at aktuelle alternativer til lokalisering 
også belyses. 
 
Opplyser om forsøksordning om 
samordning av statlige innsigelser i 
Nordland (FOSIN). Oppfordrer til å 
sende planforslaget i SOSI-format til 

Viser til kapittel 1.5. 
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plannordland@kartverket.no for å sikre 
tilfredsstillende medvirkning og 
kvalitetssikring av planen. 
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 Planstatus og rammebetingelser 

 Overordnede planer 

I kommunedelplan for Straumen (id 2010002) er området avsatt til veiareal, offentlig formål (rødt) og 
LNF-A-områder (landbruksformål). Hoveddelen av det som vil bli nytt utbyggingsformål er derfor ikke i 
tråd overordnet plan og må inngå i ny reguleringsplan før utbygging kan finne sted. Straumvatnet er 
regulert til vannareal for allment friluftsliv.  

 

 Figur 1. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel. 

 Gjeldende reguleringsplaner 

Planområdet inngår i reguleringsplan for Straumen I øst (vedtatt 1982) hvor området er avsatt til 
offentlig formål (O1/O2), kjørevei, fortau og annet veiformål. Straumvatnet er regulert til friområde i 
sjø. Kommunedelplanen overstyrer reguleringsplanen for samme område da kommunedelplanen er av 
nyere dato enn reguleringsplanen. 
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Figur 2. Gjeldende reguleringsplaner i området.  

 Statlige og regionale planretningslinjer 

Det er foretatt en samlet vurdering av tiltaket mot statlige retningslinjer, rammer og føringer og funnet 
at tiltaket ikke er i strid med disse. Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med 
planforslaget er listet opp nedenfor: 

• Forskrift om konsekvensutredninger av 01.07.17 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2013) 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen (2009) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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 Beskrivelse av planområdet – Eksisterende 
forhold 

 Beliggenhet 

Planområdet ligger på nordsiden av elva i sentrum av Straumen og har atkomst fra Straumvassveien 
via Fv. 539. Grense for planområde er vist med svart, stiplet linje på kartskissen under. 

 

Figur 3. Ortofoto over planområdet og sentrale deler av Straumen (Kilde: Norge i bilder). Stiplet linje viser 
planområdets avgrensning.  

 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk 

Planområdet er i hovedsak ubebygd og består av gressplen med stedvis beplantning og tett skog 
langs elva. Tilgrensende områder består av eksisterende kommunale og private omsorgsboliger, 
offentlige helse- og kulturtilbud, trafikkareal og åpne grøntarealer/ubebygd areal. På sørsiden av elva 
ligger det en campingplass og øst for planområdet ligger det to eldre naust.  

Planområdet ligger sentralt i Straumen med gangavstand til buss, matbutikk, frisør, rådhuset med 
ulike kulturtilbud, friluftsområder, eldresenter og helsetjenester.  
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 Landskap 

Tettstedet Straumen ligger på en elveslette i krysningen der Straumvatnet møter fjord, omkranset av 
fjellene Straumklumpen i nord og Storhaugen og Harlifjellet i sør. 

 

Figur 4. Modellert oversiktsbilde sett i retning vest. Kilde: Google Earth. 

 Stedets karakter 

Straumen oppleves å ha naturen tett på og grøntområder lett tilgjengelig, med elva som et naturlig 
midtpunkt og møteplass for innbyggerne.  

 

Figur 5. Bilde tatt fra fylkesveien i retning øst med utsikt over elva/Straumvatnet og campingplassen sør for 
planområdet. Bilde tatt på befaring 05.09.17. Norconsult AS 
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Eksisterende bebyggelse nært planområdet består i hovedsak av lavere boligbebyggelse i 1-2 etasjer 
med mye luft og romslighet mellom bebyggelsen. Husene har tradisjonell utforming med saltak, 
bordkledning og sprossede vinduer. Mot tettstedene nord og sør for planområdet ligger husene tettere 
og følger det naturlige terrenget. 

 

 

Figur 6. Eksisterende, kommunale omsorgsboliger like øst for planområdet. Bilde tatt på befaring 05.09.17. 
Norconsult AS. 

 

 

Figur 7. Eksisterende private omsorgsboliger like øst for planområdet. Bilde tatt på befaring 05.09.17. Norconsult 
AS. 
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 Kulturminner og kulturell verdi 

Det er ingen registrerte funn av kulturminner/kulturmiljøer, verneverdige bygninger etc. i området.  

 Naturverdier 

Det er ingen funn av naturverdier i planområdet. Nordsiden av elva består av stedvis tett skog, mens 
sørsiden i hovedsak består av lavvegetasjon/plen og berg i dagen.  

På sørsiden av elva er det registrert funn av skarmarikåpe (karplante, LC/livkraftig), dregvassoleie 
(karplante, LC/livskraftig) og blåleddved (karplante, SE/fremmedart) langs elvekanten.  

 Barns interesser 

Området er i liten grad i bruk av barn og er ikke opparbeidet med tanke på barns lek og opphold. Det 
sto tidligere en gapahuk i området som ble fjernet på grunn av risikoen for ulykker i tilknytning til 
Straumvatnet. Elva har tidvis svært sterk strøm og området er derfor vurdert som for farlig for barns 
opphold. 

 Rekreasjonsverdi/bruk 

I karttjenesten Naturbase er de sørlige delene av planområdet og Straumvatnet registrert som svært 
viktig nærturterreng. Dataene stammer fra friluftskartleggingen gjort av kommunen i 2009 der området 
ble vektlagt som svært viktig med bakgrunn i at sentrum trengte et framtidig grøntområde og at 
områdene lenger øst i Straumvatnet er mye brukt til fiske og gir muligheter for bading og sosialt 
samvær.  

De sørlige delene av planområdet var tidligere i bruk som offentlig park og har fortsatt noe parkpreg 
med opparbeidet gressplen, trær og busker. Tidligere sto det også en gapahuk og noen benker her, 
men disse er fjernet på grunn av manglende bruk og at området ble vurdert som for farlig for barns 
opphold. I dette området har Straumvatnet tidvis svært sterk strøm og vurderes som uegnet både for 
fiske og bading. Området langs elva er delvis inngjerdet og er lite fremkommelig på grunn av tett skog 
og kratt.  

Der de nye omsorgsboligene planlegges bygd brukes området hovedsakelig som gjennomfartsåre 
til/fra sentrum via den asfalterte gangstien gjennom planområdet. 

Kommunen har i senere tid etablert et nytt friluftsområde, kalt «Lakseparken», på nordsiden av brua 
ved Holmen. Lakseparken er ikke med i Naturbasekartleggingen, men er markert på illustrasjonen 
under. Dette området har i stor grad erstattet bruken av planområdet og har utviklet seg til å bli et 
svært viktig friluftsområde og en populær møteplass i Straumen. Her er det pent opparbeidet med 
steiner, plen og sitteplasser, og man har god utsikt over Straumen. Området knyttes også sammen 
med de eksisterende og mye brukte friluftsområdene lenger nord mot småbåthavna. I Naturbase er de 
nordlige friluftsområdene beskrevet slik: «Fisking, bading, soling, sosialt samvær og fotturer 

(nærrekreasjonsområde) for småbarnsfamilier. Snarvei til båthavna. Tilrettelagt for fiske for 

funksjonshemmede. Elv og brakkvannsområde, svaberg og stein, bra med fisk». 
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Figur 8. Friluftskartlegging i Naturbase (Miljødirektoratet). Lakseparken er ikke med i registeret og er markert av 
Norconsult.  

 

Figur 9. Sørlige deler av planområdet mot elva. Bilde tatt på befaring 05.09.17. Norconsult AS. 
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Figur 10. Asfaltert gangvei med gatebelysning gjennom planområdet. Bilde tatt på befaring 08.11.17. Norconsult 
AS. 

 

Figur 11. Tett krattskog og ugjennomtrengelig vegetasjon gjør området langs elva lite egnet som turterreng i dag. 
Bilde tatt på befaring 08.11.17. Norconsult AS. 
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Figur 12. Lakseparken på nordvest for planområdet har blitt et populært møtested og viktig friluftsområde i 
Straumen. Bilde tatt på befaring 05.09.17. Norconsult AS. 

 Landbruk 

Hoveddelen av planområdet er avsatt til LNF-A (landbruksformål) i kommuneplanens arealdel, men er 
ikke i bruk eller registrert som landbruk. I AR5 er området registrert som åpent jorddekt 
fastmark/impediment. Bonitet (AR50) er registrert som snaumark med middels frisk vegetasjon.  

 Naturfare og grunnforhold 

 Forurensning 

Området har tidligere vært i bruk som reve- og minkfarm (pelsindustri), noe som gir grunn til å 
mistenke forurensning i grunnen. Forurensningsforskriftens § 2-4 påpeker at man ved mistanke om 
forurenset grunn skal sørge for at nødvendige undersøkelser blir utført for å kartlegge omfanget av 
eventuell forurensning før graving starter.  

 Geologi 

Området har berggrunn bestående av mylonitt og fyllonitt (N250) og løsmasser av elveavsetning med 
god infiltrasjonsevne.  
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 Grunnforhold 

Multiconsult AS har gjennomført geoteknisk grunnundersøkelse av sørøstre deler av planområdet 
høsten 2016. Etterfølgende beskrivelse er hentet fra datarapport og vurderingsrapport fra 
undersøkelsene (713644-RIG-RAP-001). Rapportene følger som vedlegg til planen.  

Tomta er noe kupert og ligger på kote ca. 5,5-6,5. Skåningene mot sjøen i vest og sør er delvis sikret 
med steinplastring og antas å ha helning ca 1:2.  

Bergoverflaten ligger 2 meter under terreng i nord og faller mot sørøst og sørvest til 16,5 m og 11,5 m 
under terreng. Grunnen består av ca 1-6 meter med middels faste sandmasser over et stedvis lag 
med sandig leire på >1,5 m over 1-11 meter med fast morene. Leirmassene er meget telefarlige 
(teleklasse T4). Sandmassene er lite til middels telefarlige (teleklasse T2-T3). 

Vurdering: Tomta får tilfredsstillende stabilitet for permanentfasen ved heving til kote 7 dersom 
fyllingsfronten trekkes inn ca 5 meter. Bygget kan fundamenteres direkte i steinfyllingen eller de 
stedlige sandmassene/morenemassene. I prosjekteringsfasen bør følgende vurderes nærmere: 
stabilitetsforhold, omfang av tiltak, plastring av fyllingsfront, bæreevne ved lagdelt grunn og størrelse 
på setninger.  

 

 

Figur 13. Område for geoteknisk undersøkelse. Multiconsult AS, datarapport 713644-RIG-RAP-001. 

 Skredfare 

I NVE Atlas inngår planområdet i område merket som faresone for skred i bratt terreng. NGI har 
utarbeidet rapport med detaljkartlegging av skredfare i Straumen i 2010 med vurdering av skredfare 
fra Straumklumpen. Planområdet inngår ikke i skredgrensene som fastsettes i rapporten og antas å ha 
lav/ingen risiko for skred.  
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Planområdet ligger under marin grense og regnes derfor å være innenfor aktsomhetsområde for 
kvikkleire. NGI har også foretatt kvikkleirekartlegging i Sørfold kommune og planområdet inngår ikke i 
områder hvor det er påvist kvikkleire. 

 Flomfare og isgang 

Hele planområdet og sentrale deler av Straumen er markert som aktsomhetsområde for flom i NVE 
Atlas, jf. kartutsnitt nedenfor.  

I innspill til varsel om oppstart av planarbeid skriver NVE at planområdet potensielt kan være utsatt fra 
flom i Straumvatnet, men at det ikke er nødvendig med ytterligere utredninger eller tiltak så lenge den 
planlagte bebyggelsen ikke plasseres lavere enn eksisterende bebyggelse.  

Nåværende elv er kunstig anlagt og etablert i forbindelse med utbyggingen av Siso kraftstasjon, trolig 
rundt 1968. Naustene ved Straumvatnet har stått der siden før den nye elva ble anlagt.  

Det har ikke vært oversvømmelse eller oppstuving av is på land de siste 18 årene, men det har vært 
ett tilfelle der kraftstasjonen i Siso ble stoppet på grunn av høy vannstand under brua. Det er ikke kjent 
om det har vært oversvømmelser tidligere.  

På grunn av vassdragsregulering vil det på regulerte vann være endringer i vannstand og 
gjennomstrømning som er forskjellig fra forholdene på uregulerte vann. I tillegg til naturlig tilsig gir 
dette stor endring i vannstand og grunnvannstand i området. Dette påvirker videre isforholdene slik at 
isen blir utrygg.   

 

Figur 14. Aktsomhetsområde for flom. Kilde: NVE Atlas. 
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 Luftforurensning 

Luftforurensningen er i hovedsak knyttet til trafikk fra fylkesveien og E6. 

 Støy 

Støy knyttes i hovedsak fra elva (Straumvatnet) og E6 nord for planområdet. Fylkesveien er lite 
trafikkert og oppleves ikke som en problematisk støykilde.   

 Radon 

I NGUs aktsomhetskart for radon er Straumen vurdert å ha moderat til lav risiko for radon. 
Boligmålinger i 20101 viser imidlertid at mange boliger i Straumen har for høye grenseverdier av radon 
og at radon er en kjent risiko i Straumen.  

Fra 01.07.10 er det lovpålagt krav om radonsperre i alle nye bygninger hvor det oppholder seg 
mennesker. 

 Trafikale forhold 

Atkomst: 

Planområdet har atkomst fra Straumvassveien via fylkesvei 539. Fylkesveien har fartsgrense 50 km/t 
forbi tettstedet og er registrert med ÅDT er 363-400. Straumvassveien har fartsgrense 30km/t.  

Parkering: 

Eksisterende omsorgsboliger har parkering utenfor boligene i carport og vanlig bakkeparkering. Basert 
på befaring anslås det å være ca. åtte parkeringsplasser for de kommunale omsorgsboligene i nord 
(Straumvassveien 3) og ca. tre plasser i carport for Strandmyra borettslag (Straumvassveien 1). Areal 
som faktisk benyttes til parkering anslås å være noe større da det også parkeres langs vei og 
husvegg. Det opplyses fra beboerne om at det er knapt om plasser og at kapasiteten godt kunne vært 
utvidet. 

Øvrig: 

Området betjenes av rutebuss med daglige avganger fra bussholdeplass i Straumen sentrum, ca 150 
meter sørvest fra planområdet.  

Det er etablert et smalt fortau med gatebelysning forbi planområdet langs fylkesveien. Fortauet 
planlegges utvidet til 3 meter inkludert skulder/fortauskant. Området er godt tilrettelagt for gående og 
syklende.  

Internt i planområdet er det en asfaltert gangvei mellom fortauet og Straumvassveien som brukes som 
snarvei til og fra sentrum.  

 Teknisk infrastruktur 

Området er tilrettelagt med eksisterende offentlige og private rør for vann, avløp og el. Langs elva og 
veien er det store vannrør som det må tas spesielt hensyn til.  

                                                      
1 Helse og Miljøtilsyn Salten IKS.  
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 Beskrivelse av planforslaget 

 Tiltakets forhold til forskrift om konsekvensutredninger 

Etter innspill fra Fylkesmannen ble det gjort en ny vurdering av tiltaket mot forskrift om 
konsekvensutredninger. Vurderingen om tiltaket bør regnes som bolig eller offentlig tjenesteyting, og 
dermed et tiltak innenfor forskriftens vedlegg I eller II, blir i stor grad en vurdering av hvordan man 
vektlegger de funksjonene det skal tilrettelegges for. Vi mener her at omsorgsboliger blir liggende i 
grenseland mellom det man kan karakterisere som bolig og helseinstitusjon, og at det derfor ikke er 
entydig hvor tiltaket bør plasseres. Vi har heller ikke lyktes med å finne konkrete eksempler der 
tilsvarende problemstilling har vært diskutert, men det synes å være en praksis til å kunne plassere 
omsorgsboliger under denne kategorien. Dette er også i tråd med den regulerte arealbruken for de 
eksisterende omsorgsboligene og arealbruken for de planlagte omsorgsboligene.  

Det nye bygget vil fungere både som døgnbemannet arbeidsplass for omsorgsarbeidere og som bolig 
for personer med behov for brukertilpasset tilrettelegging. Et viktig fokusområde i planen er å oppfylle 
krav til universell utforming utover de vanlige kravene for boligområder av hensyn til de framtidige 
brukerne. Videre har funksjoner man i større grad forbinder med bolig (for eksempel å tilrettelegge for 
barns lek) ikke vært like relevant i planen.  

I vurderingen kan det også trekkes frem at tilgrensende områder i dag består av eksisterende 
omsorgsboliger og flere kommunale tjenester med helse- og kulturtilbud. Ved ferdigstillelse vil de nye 
omsorgsboligene derfor oppleves mer som en utvidelse av et eksisterende miljø enn som tilføyelse av 
«ny» arealbruk i området. Dette vurderes som positivt med tanke på muligheter for sambruk av lokaler 
og funksjoner, bemanning og kommunal drift. Man har derfor vurdert tiltaket som et bygg for offentlig 
tjenesteyting/helseinstitusjon, og derav et tiltak etter forskriftens vedlegg II. I vurderingene av om 
planen eller tiltaket kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, er det særlig hensyn til friluftsliv 
og ferdsel langs Straumvatnet som har blitt vurdert, samt omdisponeringen av områder regulert til 
LNF-formål. Det vises til egne delkapitler hvor disse temaene omhandles.   

 Lokalisering og valg av tomt 

Gjeldende lokalisering er valgt som følge av tomtas egnethet i form av størrelse, 
topografi/grunnforhold, sentral beliggenhet med nærhet til alle tilbud og funksjoner i Straumen, samt 
muligheter for samlokalisering med eksisterende omsorgsboliger. Alternative lokaliseringsmuligheter 
har ikke vært nærmere utredet da det ikke finnes tilsvarende tomter i Straumen med sammenlignbare 
muligheter og kvaliteter. 
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 Planlagt arealbruk 

 

Figur 15. Utsnitt av plankart. 

Området reguleres til følgende arealformål: 
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 Utnyttelsesgrad og byggehøyde 

Maks mønehøyde for de planlagte omsorgsboligene settes til 7 meter målt fra gjennomsnittlig planert 
terreng. Dette er noe høyere enn eksisterende bebyggelse som har ca 6 meter til møne. De planlagte 
omsorgsboligene tenkes også oppført med 6 meter fra innvendig gulv til møne, men for å ha litt ekstra 
å gå på i tilfelle det blir behov for tykkere fundamentering eller tak, er regulert byggehøyde satt til 7 
meter fra gjennomsnittlig planert terreng. Innvendig gulv skal ikke ligge lavere enn kote 7,4 (NN1954). 
%-BYA for o_BOP1 settes til 50%. 

 Bebyggelsens plassering og utforming 

 Planlagt bebyggelse 

Det planlagte bygget vil utformes slik som vist på illustrasjonene nedenfor, men skal plasseres litt 
lenger nord og nærmere Fylkesveien enn situasjonsplanen viser. Tenkt plassering av bygget er vist på 
plankartet som illustrasjon.  

 

Figur 16. Situasjonsplan fra forprosjekt. Norconsult AS. 
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Figur 17. Planløsning og romfordeling i 1. etasje. Norconsult AS. 

 
Figur 18. Fasader - planlagt bebyggelse. Norconsult AS. 

 

Omsorgsboligene vil være på ett plan med hovedinngang og parkering på nordsiden. Teknisk rom 
plasseres i en loftetasje over hovedinngangen.  

Det planlegges 3 boenheter for par (ca. 70m2) og 7 boenheter for enslige (ca. 55m2). Boenhetene vil 
få stille side (soverom) mot elva. I tillegg vil det være ett disponibelt rom med seng som kan benyttes 
av døgnbemannet personell. Bemanningspersonell vil få eget pauserom, kontor, garderobe, dusj og 
wc. I tilknytning til hovedinngangen vil det være et felles oppholdsrom for beboerne med utgang til 
hagen. 
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 Eksisterende bebyggelse i planområdet 

Eksisterende carport som tilhører Strandmyra borettslag (Straumvassveien 3) ligger ikke inne i 
bygningsbasen/grunnkartet og er derfor tegnet inn manuelt på plankartet basert på ortofoto. 
Plasseringen av bygget kan derfor ha unøyaktig plassering og er vist på plankartet kun som 
illustrasjon for å gi bedre forståelse av området og det planlagte tiltaket. Linjen gir ingen juridisk 
forankring for byggets utforming eller lignende. 

 Uteoppholdsareal 

Beboerne i de nye omsorgsboligene vil få balkong i tilknytning til enheten og felles hage på sørsiden 
av bygget. I konkurransegrunnlaget er det lagt inn opsjon om etablering av sansehage. En mulig 
utforming av sansehagen fremgår av landskapsplanen nedenfor.  

Her har man tatt utgangspunkt i elementer som man forbinder med Sørfold kommune og delt hagen 
inn i ulike soner etter temaene «kraft», «kultur» og «natur». Tanken er at man uavbrutt skal kunne 
vandre mellom sonene og få en variert opplevelse av hagen. Sansehagen tenkes tilrettelagt med 
sitteplasser, gapahuk, scene, steiner, plen, samt busk- og nyttevekster. Utenfor hagen skal naturlig 
vegetasjon og trær reetableres ned mot Straumvatnet.  

 

 

Figur 19. Lanskapsplan. Norconsult AS. 

 Byggegrenser 

Byggegrensen fra vei er satt 12 meter fra senterlinje på fylkesveien og 10 meter fra senterlinje på 
Straumvassveien. I forhold til gjeldende plan er byggegrensen mot vei noen steder justert for å passe 
overens med eksisterende vei, men avstandskravet er det samme.  

I tillegg er det lagt til interne byggegrenser for o_BOP1 og 2, samt eksisterende naust. Der 
byggegrensen ikke er vist er den sammenfallende med formålsgrensen.   
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Det er også regulert en buffersone langs elva på 12 meter som har til hensikt å ivareta allment 
friluftsliv, rekreasjon, natur- og kulturverdier. 

 Trafikkløsning 

 Atkomst 

Det er gjort sporinger på eksisterende avkjørsel til Straumvassveien og i krysset mot Fylkesveien som 
viser at dagens situasjon er tilstrekkelig for det planlagte tiltaket. Atkomstveien internt i planområdet vil 
bli felles atkomst for eksisterende kommunale/private omsorgsboliger og de planlagte 
omsorgsboligene. Gangforbindelsen mellom atkomstveien internt og fylkesveien skal videreføres.  

Det vurderes ikke å være nødvendig med spesielle trafikksikkerhetstiltak.  

Det er åpnet for at eksisterende naust kan etablere atkomst til Straumvassveien. Nøyaktig plassering 
og utforming av avkjørsel skal dokumenteres i byggesøknaden. 

 Frisikt 

Det er tegnet inn frisikt for uregulert T-kryss med stoppsikt 20 meter mot Straumvassveien. Dette 
tilsvarer krav i håndbok N100 for veiklasse A1 - atkomstvei i boligområder med fartsgrense 30 km/t.  

 Parkering 

Parkering for o_BOP1 skal løses på området merket som o_P på plankartet etter følgende krav: 

- 0,8 parkeringsplasser for bil/sykkel pr. boenhet og 0,5 parkeringsplasser for besøkende 
pr. boenhet. Av disse skal minimum 20 % være tilpasset og reservert for 
bevegelseshemmede. Plassene skal lokaliseres med kortest mulig avstand til 
hovedinngang. I tillegg skal det etableres 0,5 parkeringsplasser pr. årsverk.  

- Det tillates oppføring av carporter.  
- Carporter og øvrig parkering skal ligge innenfor byggegrensen mot fylkesveien og 

Straumvassveien.  

Det er tenkt at området avsatt til parkering også skal kunne benyttes av beboerne i de kommunale og 
private omsorgsboligene i tilgrensning til planområdet. Disse beboerne har i dag underdekning av 
parkering og har behov for flere besøksplasser.  
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Figur 20. Område for framtidig parkering. Bilde tatt på befaring 05.09.17. Norconsult As.  

 

5.8.3.1 Parkeringsløsning – med og uten opsjon 

Det er lagt inn opsjon på parkering. Uten opsjon etableres det kun parkering for de nye 
omsorgsboligene, samt noen ekstra besøksparkeringer, totalt 18 stk. Med opsjon utvides området 
lenger nord slik at det blir plass til 7 ekstra parkeringsplasser. I tillegg vil det etableres carporter. Med 
opsjon vil det bli plass til totalt 26 parkeringsplasser. 

Mulig løsning med og uten opsjon fremgår av illustrasjonene under.  

 

Figur 21. Utsnitt fra utomhusplan. Parkeringsløsning uten opsjon. Norconsult AS. 
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Figur 22. Utsnitt fra utomhusplan. Utvidelse av parkeringsområdet og løsning med opsjon. Norconsult AS. 

 Plan for avfallshåndtering 

Det skal avsettes plass til nødvendig areal for avfallshåndtering. Renovasjonsanlegg skal plasseres 
lett tilgjengelig med tanke på tømming.  

Det kan bli aktuelt med felles avfallsløsning med de eksisterende omsorgsboligene som ligger like øst 
for planlagt bygg. Endelig løsning er ikke avklart, men en mulig løsning vil være å ta i bruk 
eksisterende carport, enten slik den er i dag eller med et felles påbygg. Eventuell tap av parkering vil 
da erstattes på det nye parkeringsområdet. 

Det er gjort sporinger som viser at det vil være tilstrekkelig plass for søppelbil å komme til i området. 

 Tilknytning til teknisk infrastruktur 

Skisseplan for VA er vist på utomhusplan. Ny vannledning tenkes koblet på eksisterende vannledning 
langs fylkesveien. Nye overvannsledninger planlegges lagt med utløp til elv.  

Bygget skal tilrettelegges for energieffektive løsninger. 

 Universell utforming 

For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK) og NS 
11001 (standard for universell utforming). Planlagt bygg, opparbeidede uteområder, gang- og 
kjørearealer skal utformes med særlig høy grad av tilgjengelighet for alle med vekt på 
fremkommelighet og oversiktlighet.  
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 Skjema for risiko- og sårbarhet 

Emne Forhold eller uønsket hendelse Vurdering 

Nei     Merknad 

Naturgitte 
forhold 

Er området utsatt for snø- eller steinskred? x  

Er området geoteknisk ustabilt/er det fare 
for utglidning? 

x  

Er området utsatt for springflo/flom i 
sjø/vann? 

x  

Er området utsatt for flom i elv eller bekk/ 
lukket bekk? 

 Området skal fylles ut og grunnen 
vil heves. NVE har vurdert at det 
ikke er nødvendig med 
utredninger.  

Er det radon i grunnen?  Ikke kjente verdier, men 
mulig/kjent risiko i Straumen. Fra 
1.7.2010 er det lovpålagt krav om 
radonsperre i alle nye bygninger 
hvor det oppholder seg 
mennesker.  

Annet (spesifiser)? x  

Infrastruktur Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende transportårer, 
utgjøre en risiko for området? 

 Ingen spesiell risiko. 

• Hendelser på veg x  

• Hendelser på jernbane x  

• Hendelser på sjø/vann/elv x  

• Hendelser i luften x  

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som 
kan inntreffe på nærliggende virksomheter 
(industriforetak etc.) utgjøre en risiko for 
området? 

  

• Utslipp av giftige gasser/væsker x  

• Utslipp av 
eksplosjonsfarlig/brennbare 
væsker/gasser 

x 
 

 

Medfører bortfall av tilgang på følgende 
tjenester spesielle ulemper for området? 

 Ingen spesielle ulemper. 

• Elektrisitet x  

• Teletjenester x   
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• Vannforsyning x  

• Renovasjon/spillvann x    

Dersom det går høyspentlinjer ved/gjennom 
området:  

  

• Påvirkes området av magnetiske 
felt fra kraftlinjer? 

x  

• Er det spesiell klatrefare i 
forbindelse med master? 

x  

Er det spesielle farer forbundet med bruk av 
transportnett for gående, syklende og 
kjørende innenfor området? 

 Ingen spesielle farer. 

• Til skole/barnehage x  

• Til nærmiljøanlegg (idrett etc.) x  

• Til forretning x  

• Til busstopp x  

Brannberedskap   

• Omfatter området spesielt farlige 
anlegg? 

x  

• Har området tilstrekkelig 
brannvannforsyning (mengde og 
trykk)? 

 Brannvannsforsyning skal 
beregnes og inngår i 
planbestemmelsene.  

• Har området bare en mulig 
adkomstrute for brannbil? 

 Straumvassveien og intern vei kan 
kun nås via atkomst fra 
fylkesveien.  
 

Tidligere 
bruk 

Er området påvirket/forurenset fra tidligere 
virksomhet? 

 Miljøteknisk grunnundersøkelse 
påviste forurensning. Se egen 
tiltaksplan for håndtering av de 
forurensede massene. 

• Gruver: åpne sjakter, steintipper 
etc. 

x  

• Militære anlegg: fjellanlegg, 
piggtrådsperringer etc. 

x  

• Industrivirksomhet, herunder 
avfallsdeponering 

x  
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• Annet (spesifiser)  Pelsindustri og 
landbruksvirksomhet.  

Omgivelser Er det regulerte vannmagasiner i nærheten, 
med spesiell fare for usikker is? 

 På grunn av regulert vann i 
Straumvatnet vil det være 
endringer i vannstand og 
gjennomstrømning som gir usikker 
is. Se kap. 4.10.5 for beskrivelse. 

Finnes det naturlige terrengformasjoner 
som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 

x  

Annet (spesifiser) x  

Ulovlig 
virksomhet 

Sabotasje og terrorhandlinger   

• Er tiltaket i seg selv et sabotasje-
/terrormål? 

x  

• Finnes det potensielle sabotasje-
/terrormål i nærheten? 

x  
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 Virkninger/konsekvenser av planforslaget 

 Overordnede planer 

Planforslaget avviker fra kommuneplanens arealdel (2010) der hoveddelen av det planlagte 
utbyggingsområdet er avsatt til LNF-A (landbruksformål). 

 Risiko og sårbarhet - Vurdering 

Det er ikke funnet spesielle farer eller risikomomenter som krever tiltak.  

 Forurenset grunn 

Miljøteknisk grunnundersøkelse ble gjennomført i uke 45 (midt november) og avdekket forurensing i 
grunnen. Det er laget en egen tiltaksplan for håndtering av de forurensede massene. 

Rene masser kan benyttes til videre bruk. Forurensede masser skal håndteres i tråd med 
Forurensningslovens forskrifter og må leveres til godkjent avfallsmottak. 

 Stedets karakter og landskap 

Gjennomføring av tiltaket innebærer betydelig terrengtilpassing, blant annet uttak av masser i nord og 
utfylling/planering av masser i sør. På den sørlige delen av planområdet vil grunnen heves til ca. kote 
7 slik at planlagt bebyggelse ikke blir liggende lavere enn eksisterende bebyggelse. Dette gjøres både 
av praktiske hensyn med tanke på atkomst til vei og sikring med hensyn til flom og grunnforhold. 
Terrengbehandlingene skal gjøres slik at det blir en gradvis og naturlig overgang ned mot 
Straumvatnet. På sikt er tanken at terrengbehandlingen skal fremstå naturlig i landskapet og at trær 
som fjernes under byggefasen skal reetableres i området.  

Den planlagte bebyggelsen vil i stor grad forholde seg til eksisterende bebyggelse i nord med tanke på 
arkitektonisk utforming og byggehøyde, men tilfører en mer moderne karakter og bidrar til et tettere 
bygningsmiljø enn i dag. Det vurderes som positivt at det legges opp til fortetting i sentrum av 
Straumen og at omsorgsboligene samlokaliseres i nærheten av eksisterende, kommunale helse- og 
kulturtilbud. 

 Landbruk 

Planen medfører omdisponering av omtrent 4,6 daa areal regulert fra landbruksformål til 
utbyggingsformål. Området er ikke i bruk til landbruk i dag og har ingen registrert verdi som 
jordbruksareal. Framtidig drift anses som lite aktuelt på grunn av områdets størrelse og lokaliseringen 
i forhold til øvrige jordbruksområder.  
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 Bomiljø/bokvalitet 

Det er gjennomgående fokus på å sikre god kvalitet på bygg, uteområder, material- og fargevalg med 
mål om å sikre god bokvalitet for de framtidige beboere. Opsjon om utvidelse av parkeringsområdet vil 
gi flere parkeringsplasser også for beboerne i de eksisterende omsorgsboligene.  

Tiltaket vurderes å gi få eller ingen negative påvirkninger for eksisterende omsorgsboliger eller 
nærliggende boliger til planområdet. For bebyggelsen på sørsiden av elva (campingen mv.) vil 
omsorgsboligene få innvirkning på utsikten i retning nord, men skaper ingen silhuett i landskapet. På 
sikt vil mye skjermes av vegetasjon og skog langs elva. De nye omsorgsboligene vil få tilnærmet 
samme volum og byggehøyde som de eksisterende omsorgsboligene og vil ikke oppleves ruvende i 
landskapet.  

 Konsekvenser for friluftsliv og ferdsel langs Straumvatnet 

Området der de nye omsorgsboligene planlegges bygd brukes i dag hovedsakelig som gjennomfartsåre 
til/fra sentrum via den asfalterte gangstien gjennom planområdet. Gangforbindelsen vil videreføres i 
reguleringsplanen og skal holdes åpen for allmennheten. Langs elva er det stedvis tett og 
ugjennomtrengelig vegetasjon, noe som gjør området lite fremkommelig som turterreng. 

Langs elva reguleres det en buffersone på 12 meter til grøntformål som skal ivareta hensynet til blant 
annet allmenne friluftsinteresser, flom- og erosjonssikring og naturverdier. Det er åpnet for at nødvendig 
terrengtilpasning og inngrep for teknisk infrastruktur tillates i området, men tanken er at den naturlige 
vegetasjonen i størst grad skal bevares. Trær som fjernes skal om mulig reetableres i området slik at 
området langs elva på sikt vil avvike lite fra i dag.  

Samlet sett vurderes tiltaket å få liten konsekvens for friluftsliv. For turgåing langs elva vil tiltaket medføre 
liten/ingen endring og for ferdsel gjennom området regnes endringen som ubetydelig. 

 Natur- og kulturverdier 

Det er gjort en samlet vurdering av tiltaket mot Naturmangfoldloven kap II § 4 - § 14 og funnet at 
tiltaket ikke er i strid med Naturmangfoldlovens bestemmelser. Vi har sjekket tilgjengelige 
naturdatabaser og ikke funnet forekomster som krever spesielle hensyn i planområdet. Oppføringen 
av bygninger og infrastruktur må følge de til enhver tid gjeldende lover og forskrifter, og vurderes å 
ivareta hensynet til naturmiljøet. 

Det er ingen kjente kulturminner innenfor planområdet. Skulle det under arbeid i marken framkomme 
gjenstander eller levninger som antyder spor fra eldre aktivitet i området, skal arbeidet stanses og 
melding sendes til kulturminnemyndighetene omgående, jf. Kulturminneloven § 8, 2. ledd 

 Økonomiske konsekvenser for kommunen 

Kommunen er som tiltakshaver økonomisk ansvarlig for planprosessen, gjennomføring av 
tiltak/oppføring av bygg og videre drift av de kommunale omsorgsboligene.  
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 Interessemotsetninger 

Interessemotsetningene i denne saken har i hovedsak vært knyttet til konsekvensene for friluftsliv og 
ferdsel langs Straumvatnet, samt bekymring fra naboer angående nærheten til elva og 
omkringliggende bebyggelse.    

 Avveininger av virkninger 

De planlagte tiltakene har blitt beskrevet og redegjort for i planbeskrivelsen. Det er ikke funnet 
spesielle forhold underveis i planprosessen som kan tenkes å gi vesentlig negative konsekvenser for 
miljø og samfunn, herunder natur- og kulturverdier, friluftsområder, naturfarer eller lignende. Innspill 
som har kommet inn i løpet av høringsperioden er gjennomgått og tatt til følge så langt det har vært 
mulig. Interessemotsetningene i denne saken har i hovedsak vært knyttet til konsekvensene for 
friluftsliv og ferdsel langs Straumvatnet, samt nærheten til elva og omkringliggende bebyggelse. Disse 
forholdene er derfor ekstra vektlagt i planbeskrivelsen. I tillegg er det særskilt redegjort for forholdet til 
forskrift om konsekvensutredninger. 
 
Tiltakshaver har hatt fokus på å skape gode omsorgsboliger med høy kvalitet og standard. Det 
vurderes som positivt med samlokalisering med eksisterende omsorgsboliger i sentrum av Straumen, 
med kort avstand til alle nødvendige funksjoner, samt kultur- og helsetjenester. Alt i alt vurderes 
tiltaket som et positivt bidrag for å gi mer aktivitet i Straumen sentrum og for å håndtere den 
kommende eldrebølgen.  
 


