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REGULERINGSPLANBESTEMMELSER FOR 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR STRAUMEN OMSORGSBOLIGER 

PLAN-ID 1845 2017003 

Gnr./bnr. 53/5, 246, 409, 410, 453 og 539/1, samt umatrikulert grunn. 

 

 

Siste behandling i planutvalget:   

Vedtatt av Sørfold kommunestyre:   

Under K. Sak nummer:   

 
 

formannskapssekretær  

 

 

 

 

 

§ 1. GENERELT 

 Planavgrensning 

Det regulerte området er vist på plankart med plan-id 1845 2017003 i skala 1:1000 (A3), datert 

17.01.18. Planen vil erstatte deler av reguleringsplan for Straumen I øst med plan-id 1982001 (vedtatt 

1985) og deler av kommunedelplan for Straumen med plan-id 2012002 (vedtatt 2010). 

 Hensikten med planen 

Hensikten med planen er å tilrettelegge for ti nye kommunale omsorgsboliger med tilhørende fasiliteter 

i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger i sentrum av Straumen. 
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 Arealformål 

Bebyggelse og anlegg (pbl § 12-5 pkt. 1) 

- Offentlig eller privat tjenesteyting 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 12-5 pkt. 2) 

- Veg 

- Fortau  

- Gangvei 

- Annen veggrunn – teknisk anlegg 

- Parkering 

Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl § 12-5 pkt.5) 

- LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet næringsvirksomhet 

basert på gårdens ressursgrunnlag.  

 

§ 2. FELLES BESTEMMELSER 

 Utomhusplan 

Vedlagt søknad om rammetillatelse skal det følge en utomhusplan i passende målestokk for det 

omsøkte byggetrinnet. Situasjonsplanen skal vise eksisterende og planlagt bygg, nødvendig 

terrengbehandling, murer/gjerder, avfallshåndtering, utearealer, beplantning, trafikksituasjon (vei, 

atkomst og parkering) og teknisk infrastruktur (VA og el).  

 Arkitektur og estetikk 

De planlagte omsorgsboligene skal utformes med høy arkitektonisk kvalitet og god materialbruk. 

Øvrige tiltak skal utformes slik at det skapes god helhetsvirkning i forhold til omgivelsene.  

 Universell utforming 

For uteområder, atkomst til og i bygninger gjelder krav fastsatt i Byggeteknisk forskrift (TEK). Planlagt 

bygg, opparbeidede uteområder, gang- og kjørearealer skal utformes med særlig høy grad av 

tilgjengelighet for alle med vekt på fremkommelighet og oversiktlighet.  

 Byggegrenser 

Byggegrenser fremgår av plankartet. Byggegrensen er satt 12 meter fra senterlinje på fylkesveien og 

10 meter fra senterlinje på Straumvassveien.  

 Avkjørsler 

Eksiterende og planlagte avkjørsler innenfor planområdet er vist med pil på plankartet. Mindre 

justering av avkjørsler i forhold til plankartet tillates. Nøyaktig plassering av avkjørsler skal 

dokumenteres i byggesøknaden. Avkjørslene skal oppfylle fysiske krav iht. vegnormalen. 
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 Grunnforhold 

Det skal dokumenteres at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det planlagte tiltaket. 

Vurderingene skal utføres av fagkyndige og skal fremlegges ved søknad om rammetillatelse.  

 Forurenset grunn 

Forurensede masser skal håndteres i tråd med Forurensningslovens forskrifter. Miljøteknisk 

grunnundersøkelse og eventuell tiltaksplan for forurensede masser skal fremlegges ved søknad om 

igangsettelsestillatelse. Eventuelle tiltak for håndtering av forurensede masser skal vær ferdig utført 

før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest gis. 

 Støy 

Klima- og miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 

skal legges til grunn for gjennomføring av planforslaget. 

 Energi og teknisk infrastruktur 

Det skal tas hensyn til kabelanlegg i grunn. Flytting, nærbygging etc. må avklares med den enkelte 

kabeleier.  

  Kulturminner 

Skulle det under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som viser eldre 

aktivitet i området, må arbeidet stanses og kulturavdelingen i Nordland Fylkeskommune og 

Sametinget varsles i henhold til Kulturminneloven § 8, 2. ledd. 

 

§ 3. Bebyggelse og anlegg (Pbl § 12-5, pkt 1) 

 Offentlig eller privat tjenesteyting (BOP) 

Området med signatur BOP1 reguleres til offentlige omsorgsboliger med tilhørende fasiliteter. For 

området gjelder følgende krav:  

- Maks gesims skal ikke overskride 7 meter målt fra gjennomsnittlig planert terreng. 

- Innvendig gulv skal ikke ligge lavere enn kote 7,4 (NN1954).  

- Det skal etableres uteområde med beplantning og sitteplasser for beboerne. Arealet skal ha 

en hensiktsmessig lokalisering og utforming i forhold til lys og klima. Gapahuker, mindre 

hageboder og lignende tillates oppført utenfor byggegrensen. 

- Parkering skal løses innenfor området med signatur o_P (jf. § 4.5) 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. Kravene 

regnes som minimumskrav. Det tillates etablering av carporter. Ved utbygging av ti 

boenheter med tilhørende to årsverk utløser dette et krav om totalt 14 

parkeringsplasser, hvorav 3 plasser skal være dimensjonert for bevegelseshemmede.  
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§ 4. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (Pbl § 12-5, pkt 2) 

 Veg  

Område benevnt f_SV reguleres til felles atkomstvei for o_BOP1 og for boligene på eiendommene 

med gnr/bnr 53/410 og 53/441. 

 Fortau  

Område benevnt o_SF reguleres til offentlig fortau med bredde 3 meter. 

 Gangvei 

Innenfor området med signatur o_GV skal det etableres offentlig gangvei som forbindes med f_SV. 

Gangveien skal være universelt utformet med trinnfrie overganger til fortau, vei og parkering. 

 Annen veggrunn – teknisk anlegg 

Områdene med signatur o_SVT1-2 reguleres til annen veggrunn – tekniske anlegg. Områdene kan 

brukes til annet offentlig vegformål slik som lysmaster, grøftanlegg, snøopplag osv.  

 Parkering  

Området med signatur o_P skal brukes som parkeringsareal. Det tillates etablering av bakkeparkering 

og carporter, samt boder i tilknytning til carportene. 

Det tillates ikke etablering av parkering eller carporter utenfor byggegrensen mot fylkesveien eller 

Straumvassveien.  

 

§ 5. Landbruk-, natur- og friluftsformål samt reindrift (pbl § 12-5 pkt. 5) 

 LNFR areal for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdstilknyttet 

næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag.  

Området med signatur o_L utgjør landbruks-, natur og friluftsområder samt reindrift. Området skal 

fungere som en buffer mot Straumvatnet og ivareta hensynet til naturmiljø, friluftsliv mv.  

Nødvendige inngrep som følge av terrengtilpasning og teknisk infrastruktur tillates. Den naturlige 

vegetasjonen skal i størst mulig grad søkes bevart og eventuelt reetableres i området. 

 

§ 6. REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 Rammetillatelse 

Før rammetillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt utbygging): 

- Utomhusplan 

- Overordnet plan for kommunaltekniske anlegg godkjent av teknisk avdeling.  
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- Dokumentasjon på at grunnen har tilstrekkelig stabilitet i forhold til det omsøkte tiltaket (inkl. 

eventuell tilleggssikring av gammelt elveløp). 

- Miljøteknisk grunnundersøkelse 

 Igangsettelsestillatelse 

Før igangsettingstillatelse kan gis skal følgende foreligge (relateres til omsøkt utbygging):  

- Godkjente detaljplaner for offentlig veigrunn og VA- anlegg. 

- Infrastruktur som er nødvendig for utbyggingen (vei, veggrunn, VA-anlegg mv.) skal være 

opparbeidet eller sikret opparbeidet. 

- Dokumentasjon på tilstrekkelig brannvannsforsyning 

 Ferdigattest 

Før ferdigattest kan gis skal følgende være ferdig opparbeidet (relateres til omsøkt utbygging): 

- Vei, avkjørsler, atkomst, parkering etc. 

- Uteområder 


