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Igangsetting av reguleringsplanarbeid - Åkerveien 

 

Rådmannens innstilling 

Plan- og ressursutvalget stiller seg positiv til at Salten Entrprenør & Eiendom AS utarbeider et 
privat reguleringsforslag for utbygging av boliger på Straumen, som vist på vedlagte 
redegjørelse. Forslaget skal utarbeides i samråd med berørte grunneiere og være i tråd med plan- 
og bygningslovens bestemmelser. 
 
Det stilles krav til utarbeiding av konsekvensutredning samt risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl 
kapittel 4. 
 
  



 

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 26.02.2019  

 
 
Behandling: 
Det fremkom ingen merknader 
 
Vedtak: 
 

Rådmannens innstilling 

Plan- og ressursutvalget stiller seg positiv til at Salten Entrprenør & Eiendom AS utarbeider et 
privat reguleringsforslag for utbygging av boliger på Straumen, som vist på vedlagte 
redegjørelse. Forslaget skal utarbeides i samråd med berørte grunneiere og være i tråd med plan- 
og bygningslovens bestemmelser. 
  
Det stilles krav til utarbeiding av konsekvensutredning samt risiko- og sårbarhetsanalyse, jf. pbl 
kapittel 4. 
  
Enstemmig vedtatt 
 
 

Saksopplysninger 

Sørfold kommune mottok 01.11.2018 en anmodning om oppstartsmøte samt et planinitiativ til 
oppstart av reguleringsplanarbeid på gnr. 53/27 på Straumen. I planinitiativet beskrives 
hensikten med reguleringsplanen å legge til rette for nye boliger. Det er planlagt 8 nye boliger i 
planen, medregnet den bestående boligen på eiendommen. Den vil bli rehabilitert eller erstattet 
med nybygg.  
 
Forslagsstiller: Salten Entreprenør & Eiendom AS 
Planfaglig ansvarlig: BOARCH arkitekter a.s. 
Eiendom: Gnr./Bnr. 53/27 
Hjemmelshaver: Salten Entreprenør & Eiendom AS 
 
26.11.2018 ble det gjennomført et oppstartsmøte med Salten Entreprenør & Eiendom AS, 
BOARCH arkitekter a.s. og Sørfold kommune. Eiendommen er i dag regulert til boligformål og 
friluftsområde. I det første planinitiativet er det regulert til bolig også hvor det i dag er regulert 
til friluftsområde. I oppstartsmøtet ble det avtalt at det må reguleres inn et nytt friluftsområde 
som et avbøtende tiltak, og at et revidert planinitiativ sendes inn. Revidert planinitiativ er 
mottatt 20.12.2018. 
Se vedlegg for nærmere beskrivelse av revidert planinitiativ.  
Det avbøtende tiltaket er planlagt regulert på gnr. 53/41, som er Sørfold kommune sin eiendom. 

 

Vurdering 

Foreslått planområde omfattes av reguleringsplanen Straumen 1 og 2, og er avsatt til 
boligformål og friområde. Formålet med ny reguleringsplan er således i strid med nåværende 
reguleringsplan.  



 
Figur 1: Planavgrensning. 
 
Størrelsen på det foreslåtte planområdet er på ca. 8,2 daa.  
 



 
Figur 2: Ca. planavgrensning med nåværende reguleringsplan i bakgrunnen.  
 
Kommunen vurderer at tiltaket omfattes av § 8 i Forskrift om konsekvensutredninger: Planer og 
tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkning for miljø og samfunn. 
I følge § 8 bokstav a i Forskrift om konsekvensutredninger skal reguleringsplaner for tiltak i 
vedlegg II konsekvensutredes hvis de kan få vesentlig virkning etter § 10, men skal ikke ha 
planprogram eller melding.  
Vedlegg II punkt 13 omhandler utvidelser eller endringer av tiltak nevnt i vedlegg I og vedlegg 
II som kan få vesentlige virkninger. Tiltaket vil da komme inn under punkt 25 i vedlegg I som 
omhandler nye bolig- og fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 
 
Det vurderes at tiltaket kan få vesentlig virkning etter § 10 tredje ledd bokstav b som omhandler 
blant annet «… områder som er særlig viktige for friluftsliv». Dette grunnet en omregulering av 
friluftsareal i gjeldende plan. I følge rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges 
interesser i planleggingen står det at: «Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til 
fellesareal eller friområde som er i bruk eller egent til lek, skal det skaffes fullverdig 
erstatning».  
I det reviderte planinitiativet er det avsatt ca. 1400 m2 til friluftsformål. I den nåværende planen 
er det omtrent 1800 m2 av eiendommen som er avsatt til friluftsformål. Grensene til gnr. 53/27 
er innlagt som fiktive i matrikkelen, og størrelsene kan derfor bli endret.  
 
I planinitiativet er noe av bebyggelsen planlagt nærmere ca. 45 meter fra Straumvatnet, som er 
drikkevannskilden for Straumen. Friområdet i gjeldende reguleringsplan har en bredde på ca. 60 



meter langs Straumvatnet. Det står ikke noe om avstandskrav i reguleringsplanen, men 
kommuneplanens arealdel har 50 meter som avstandskrav til vassdrag for ny bebyggelse.  
 
Det finnes også kulturminner ved eiendommen etter andre verdenskrig ifølge 
www.naturbase.no. Disse er ikke fredet. § 10 i forskrift om konsekvensutredninger sier at 
områder og kulturmiljø fredet etter kulturminneloven og verdifulle kulturminner og 
kulturmiljøer er kriterier for vurdering av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger 
for miljø eller samfunn. Ifølge planinitiativet skal det utføres befaring sammen med regional 
kulturvernmyndighet før videre detaljplanarbeid. Konklusjon fra befaringen vil således si hvilke 
forbehold man eventuelt må ta angående kulturminner.  
 
Forslagsstiller skal utarbeide en konsekvensutredning som tar utgangspunkt i krav til 
dokumentasjon som følger av kapittel 5 i forskrift om konsekvensutredninger.  
Ved vurdering av hva en konsekvensutredning skal inneholde, er det viktig å legge vekt på 
informasjon som har betydning for at der skal kunne tas en beslutning i saken. Et viktig 
grunnlag for denne vurderingen vil være innkomne uttalelser ved varsel om oppstart og 
uttalelser ved høring og offentlig ettersyn. Dette gjelder uttalelser fra berørte myndigheter, 
interesseorganisasjoner, aktører og grunneiere. 
Kommunen vurderer på dette tidspunkt følgende fag- eller utredningstema som aktuelle: 
 

- Strandsone ved vassdrag 
- Friluftsliv og rekreasjon 
- Kulturminner 

 
Listen kan endre seg etter varsel om oppstart samt høring og offentlig ettersyn. 
 
I henhold til plan- og bygningslovens kapittel 12 skal en detaljreguleringsplan utarbeides av 
fagkyndig person. I tillegg til papirutgaven skal forslag til planbeskrivelse, planbestemmelser og 
kart leveres digitalt (kart i SOSI-format). Følgende forhold må avklares i planen: 
 

- Planområdets størrelse (avgrensing) og evt. de enkelte gnr/bnr. 
- Byggeområde 
- Spesialområde/fellesområde (friluftsområde m.m) 
- Adkomst 
- Parkering 
- Vann og avløp, renovasjon og strømtilførsel 
- Utbyggingsrekkefølge 
- Avbøtende tiltak 

 
Listen kan endre seg etter varsel om oppstart samt høring og offentlig ettersyn.  
 
Alle berørte parter varsles om at det planlegges utarbeiding av ny reguleringsplan for området. 
 


