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2. gang behandling Detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger 

PLANID 2017003 

 

Vedlegg: 

 

1 Planbestemmelser - Straumen omsorgsboliger 

2 Plankart Straumen omsorgsboliger 

3 Planbeskrivelse - Straumen omsorgsboliger 

4 1. gangs behandling Detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger PLANID 1845 

2017003 

 

 

Rådmannens innstilling 

Plan- og ressursutvalget vedtar detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger slik den er 

vist på plankart med PLANID  2017003, med tilhørende reguleringsbestemmelser og 

planbeskrivelse, datert 17.01.2018. 

 

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 
 

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 20.03.2018  

 

Behandling: 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

 

Vedtak: 

Plan- og ressursutvalget vedtar detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger slik den er 

vist på plankart med PLANID 2017003, med tilhørende reguleringsbestemmelser og 

planbeskrivelse, datert 17.01.2018. 

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 



Innstilling fra rådmannen enstemmig vedtatt. 

 

Saksprotokoll i Kommunestyret - 20.03.2018  

 

 

Behandling: 

Det ble ikke fremmet endringsforslag. 

 

Vedtak: 

Kommunestyret vedtar detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger slik den er vist på 

plankart med PLANID 2017003, med tilhørende reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse, 

datert 17.01.2018. 

Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12, 1. ledd. 

Innstilling fra Plan- og ressursutvalget enstemmig vedtatt. 

 

 
 

Saksopplysninger 

Innledning og bakgrunn 

Forslaget til detaljregulering Straumen omsorgsboliger er utarbeidet av Norconsult AS på vegne 

av Sørfold kommune. 

 

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ti nye omsorgsboliger med tilhørende fasiliteter 

i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger på Straumen. Området ligger i sentrum av 

Straumen, og er i umiddelbar nærhet til kulturtilbud, bibliotek, helsetjenester, dagligvarebutikk, 

frisør og kafè. Dette er faktorer som kan bidra til økt grad av egenomsorg samt legge til rette for 

en aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. 

 

Planstatus 

Overordnet plan er Kommunedelplan for Straumen hvor planområdet er avsatt til veiareal, 

offentlig formål og LNF-A område. Hoveddelen av det som vil bli nytt utbyggingsformål er 

ikke i tråd med overordnet plan og må inngå i ny reguleringsplan før utbygging kan finne sted. 

 

Planforslaget 

Planforslaget viser området som et område med offentlig eller privat tjenesteyting, 

parkeringsplasser, fortau/gangveg samt LNFR areal med totalt areal på 9,4 daa. I planforslaget 

legges det til rette for en utvidelse av parkeringsområdene i nord for mulig sambruk med de 

eksisterende omsorgsboligene. Atkomst til parkeringsområdet blir via eksisterende avkjørsel fra 

Straumvassveien. Planen legger videre til rette for asfaltert sti fra eksisterende omsorgsboliger 

til fortau fylkesveg, avfallshus i tilknytning til eksisterende carport, et grøntbelte på 1,8 daa 

langs elva med formål LNFR samt sansehage til privat bruk for beboere i planlagte 

omsorgsboliger. 

 



 
Figur 1: Plankart 

Det er gjort en vurdering av tiltaket mot Forskrift om konsekvensutredninger på bakgrunn av 

plan- og bygningslovens krav om at reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø 

og samfunn skal konsekvensutredes. Vurderingene er gjort opp mot verdi som jordbruksareal og 

som friluftsområde betegnet som nærturområde. Konklusjonen er at planlagt regulering ikke vil 

utløse krav om konsekvensutredning, jf. Forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b. 

Vurderingene er drøftet i 1. gangs behandling Detaljregulering for Straumen omsorgsboliger, 

som følger saken.  

 

 

Planprosess 

 

Beskrivelse Tidsrom 

Oppstartsmøte 05.09.2017 

Varsel om oppstart 15.09.2017 

Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling 22.01 – 05.03.2018 

 

Det kom sju innspill til varsel om oppstart. Innspillene er oppsummert og kommentert i 

planbeskrivelsen og ivaretatt i planforslaget.  

 

Vurdering 

 

Plan- og ressursutvalget vedtok 22.01.2018 å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn i 

perioden 22.01 – 05.03.2018. Innen fristens utløp var det kommet inn tre uttalelser til 

planforslaget. Det er ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. 



 

Hver enkelt uttalelse til planforslaget er gjengitt nedenfor og eventuelle problemstillinger er 

kommentert. 

Samediggi/ Sametinget, 06.02.2018 

«Vi viser til deres brev av 22.02.2018. 

Vi 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. 

 

Sametinget er tilfreds med at den generelle aktsomhets- og meldeplikten i henhold til lov 9. juni 

1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd er ivaretatt gjennom 

reguleringsbestemmelsenes § 2.10 (Kulturminner). Vi forutsetter at 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 

ifølge kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme et fredet kulturminne, 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.» 

Vår kommentar: Ivaretas i plandokumentet 

 

Statens vegvesen, 12.02.2018 

«Statens vegvesen viser til kunngjøring om offentlig ettersyn datert 25.01.2018. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige 

planretningslinjer for samordnet areal- og transportplanlegging, vegnormalene og andre 

nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttalelser oss 

som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av fylkeskommunen 

og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. I denne saken uttaler vi 

oss som forvalter av fylkesveg på vegne av Nordland fylkeskommune. 

 

Formålet med planarbeidet er å legge til rette for nye omsorgsboliger i tilknytning til 

eksisterende omsorgsboliger i sentrum av Straumen samt tilhørende parkering, adkomst og 

rekreasjonsområder. Planområdet grenser til fylkesveg 458 og adkomsten til planområdet vil 

være fra kommunal vei. Statens vegvesen er fornøyd med det fremlagte planforslaget. Vi 

registrerer at våre innspill gitt i uttalelse til oppstartsvarselet er tatt til følge.» 

 

Vår kommentar: Ivaretas i plandokumentet. 

 

Råd for Universell utforming og Sørfold Seniorråd, 01.03.2018 
«I sakspapirer mangler et bygg, tegning arealplan 1845 2017003. Plantegning mangler eksisterende 

garasjebygg., Strandmyra borettslag.  

 

Uttalelser til reguleringsplanen er en felles uttalelse fra RFU og Sørfold Seniorråd.  

Seniorråd og RFU mener at dette er en viktig sak, og ønsker derfor å gi en felles uttalelse om de 

trafikale forhold i Straumen sentrum.  

 



Ved oppføring av nye omsorgsboliger vil antall personer med funksjonshemming i sentrumsområdet 

øke. Dette vil medføre økt ferdsel på gang og sykkelvei. Dagens forhold er bilvei med fartsgrense 50 

km/t over bru med smale og ofte utilgjengelig fortau. Det er derfor et ønske at det planlegges en 

løsning med fortau i henhold til gjeldende forskriftskrav for gang og sykkelvei.  

 

Forslag til tiltak:  

Området fra kryss FV-Strandveien til passert kryss inn til menighetssenter skiltes til fartsgrense 

40km/t. Kommunal vei fra kryss FV og opp mot skole skiltes med 40 km/t.  

 

For G/S trafikk over bru FV bør det komme en betydelig forbedring.  

Broen deler mellom boområdet på nordsiden, og målområdet med skole, butikk, barnehage, 

kulturbygg etc på søndre side. Dette medfører stor G/S-trafikk over broen.  

Ved oppføring av nye omsorgsboliger vil trafikkgrunnlaget øke.  

Løsning vil kunne være å bygge et felles fortau på broens ene side, eller en separat G/S-bro,  

dette for å oppfylle planens krav om en 3 meter bred G/S-vei gjennom Straumen sentrum.»  

 

Vår kommentar: 

Carport tilhørende Strandmyra Borettslag mangler i kommunens grunnkart og vises derfor ikke i 

plankartet. Innenfor planområdet er det lagt opp til et fortau med bredde 3,0 meter, noe som 

ivaretar krav til bredde for fortau i henhold til Håndbok N 100 Veg og gateutforming. Broen 

med tilhørende fortau som omtales i innspillet er ikke med i planområdet. Fylkesvegen med 

broen er Nordland fylkeskommune v/ Statens vegvesen sitt ansvarsområde. Kommunen kan 

fremme innspill til tiltak igjennom arbeid med trafikksikkerhetsplanen. Det er også mulige 

midler knyttet til søknad med bakgrunn i denne planen.   

 

Konklusjon og anbefaling 

Plandokumentene er tilfredsstillende utarbeidet og problemstillinger og konsekvenser som følge 

av forslaget er godt nok utredet og belyst. 

 

Rådmannen anbefaler at plandokumentene, slik de forelå på høring og offentlig ettersyn, vedtas. 

 


