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1 Målsetningen med planarbeidet og beskrivelse av tiltaket 

1.1 Bakgrunn/målsetning og roller for planarbeidet 

Elkem ASA Salten Verk AS (heretter forkortet til Elkem) ønsker å igangsette et arbeid med utarbeidelse av 

reguleringsplan for dagens industriområde og for framtidig utvidelse mot sør iht. kommuneplanens arealdel. 

Områdene er i dag uregulert. 

Planprogram for konsekvensutredning er utarbeidet som ledd i dette arbeidet, da tiltakene planen skal 

hjemle utløser krav til konsekvensutredning iht. forskrift om konsekvensutredning.  

Elkem er et selskap som har mange nye kommende prosjekter, samt rehabiliteringsprosjekter på gang på 

Valljord, Straumen. Det at det ikke finnes reguleringsplan krever omfattende dispensasjonsbehandling når 

det skal søkes om byggetillatelser for de enkelte tiltak. En godkjent reguleringsplan for området vil avhjelpe 

på dette, samt at det blir mer forutsigbart for omgivelsen om hva som er tillatt innenfor planområdet.    

Tilrettelegging for ei tømmerkai for utskiping av tømmer fra Salten er en del av dette arbeidet. Prosjektet er 

av Landbruksdirektoratet invitert som 1 av 6 prosjekter til å søke om tilskudd. Søknadsfristen er satt til 1. 

september. Eventuell ledig kapasitet ved denne kaien vil bli benyttet til annen relevant bruk/innskiping av 

råmateriale til Elkem ASA Salten Verk AS. 

Forslagsstiller for planarbeidet er Elkem ASA Salten Verk (heretter forkortet til Elkem). Norconsult AS er 

innleid som plankonsulent. Oppdragsleder i Norconsult er sivilingeniør Gøran Antonsen.  

1.2 Lokalisering 

Planområdet er lokalisert rett nord/nordvest for kommunesenteret i Sørfold, Straumen. Området heter 

Valljord.  
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Figur 1. Lokalisering av planområdet. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult AS. 

1.3 Beskrivelse av tiltaket og planavgrensning 

Avgrensing av planen er vist i kartskissen nedenfor (cirka 588 daa): 
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Figur 2. Planområdet. Kilde: Google Earth, bearbeidet av Norconsult AS (2019). 
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Figur 3. Planområdet. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult AS (2019). 
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Figur 4. Planområdet. Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av Norconsult AS (2019). 
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Eksisterende industriområde og ubebygde områder i sør avsatt til samme formål i kommuneplanens arealdel 

ønskes detaljregulert. Av konkrete planer ønskes det etablert tømmerkai i nordøstre ende av planområdet. 

Foreløpige skisser for denne fremgår nedenfor. 

 

Figur 5. Foreløpig skisse som viser løsning for tømmerkai, Norconsult AS 2019. 

I tillegg har Elkem løpende utviklingsprosjekter for supplering og effektivisering av dagens industri. Den 

sørlige delen av planområdet ønskes klargjort og tilrettelagt for eventuelle utvidelser av Elkems virksomhet, 

alternativt annen nærings- og industrivirksomhet.  

    

1.4 Forholdet til forskrift om konsekvensutredning 

Tiltaket/planen er vurdert å falle inn under forskrift om konsekvensutredning § 6b, vedlegg I pkt. 8. Dvs. 
havner og havneanlegg der skip på over 1 350 tonn kan seile eller anløpe. Videre vil tiltaket muligens falle 
inn under pkt. 24 i samme vedlegg, da reguleringen vil hjemle næringsbygg med et bruksareal på mer enn 
15 000 m2. Til sist avviker forslaget noe med kommuneplanens arealdel i området med planlagt tømmerkai 
hvor det vil være behov for å omregulere vannareal for allment friluftsliv til industriformål.  Det stilles derfor 
krav om planprogram og tiltakets konsekvenser for miljø og/eller samfunn vil utredes som del av planen.  
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1.5 Hensikten med planprogram og litt om planprosess med konsekvensutredning 

For alle regionale planer og kommuneplaner, og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for 

miljø og samfunn, skal det i henhold til Plan- og bygningsloven, § 4-1, utarbeides et planprogram som 

grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet utgjør første steg i arbeidet med reguleringsplan og 

konsekvensutredning.  

Planprogrammet skal klargjøre formålet med planarbeidet, avklare rammer og premisser for den videre 

prosessen. I planprogrammet foreslås det hvilke tema og problemstillinger som bør løses i planarbeidet, og 

hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. 

Videre skal planprogrammet beskrive medvirkning og informasjon, spesielt i forhold til grupper som antas å 

bli særlig berørt. Det er av stor betydning at alle som har innspill og synspunkter på de ulike 

problemstillingene, medvirker i en tidlig fase.  

Planprogrammet legges ut til offentlig ettersyn og høring samtidig med varsel av oppstart av 

reguleringsplanarbeidet. Eventuelle innspill til planprogrammet behandles før kommunestyret i Sørfold 

kommune fastsetter planprogrammet. Utredninger, etc. vil da bli gjennomført iht. det fastsatte 

planprogrammet. Forslag til reguleringsplan med konsekvensutredninger utarbeides og sendes ut på 

offentlig ettersyn og høring. Etter høringsfase sluttbehandles planen politisk av kommunestyret i Sørfold 

kommune. 
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2 Dagens situasjon 

2.1 Eiendomsforhold 

Varslet planområdet omfattes av følgende eiendommer (gnr./bnr./): 57/1, 57/3, 57/1/2, 57/1/3, 57/1/4 og 

56/9. Oversikt over hjemmelshavere fremgår av tabellen nedenfor: 

Gnr./ Bnr. Hjemmelshaver 

57/1 Elkem 

57/3 Elkem 

57/1/2 Festes av Indre Salten vekst AS 

57/1/3 Festes av Indre Salten vekst AS 

57/1/4 Festes av Sørfold kommune 

59/9 Elkem 

 

2.2 Dagens bruk 

Områdets nordlige del benyttes i dag av Elkem til industriformål ift. produksjon av silisium- og silikaprodukter. 

Byggingen av anlegget begynte på midten av 1960-tallet, og den første elektriske smelteovnen kom i drift i 

1967. Tre år senere ble en annen ovn tilsatt, og i 1972 begynte den tredje og største ovn å produsere 

ferrosilisium. Gjennom årene har operasjonen blitt oppgradert mot høyere silisiumrenhet, og Elkem Salten er 

nå en av verdens største og mest moderne silisiumfabrikker som eksporterer silisium- og silikaprodukter 

verden over. 

Det har videre vært drevet ett større gartneri (Sisoflor) i planområdets østre del. Driften av dette ble lagt ned i 

2011, men gartnerhallene står der fortsatt. De øvrige delene av planområdet består av områder hvor det har 

vært uttak av stein (tilrettelegging for fremtidig industriarealer), samt ubebygde områder med skog med 

middels til høg bonitet.   

2.3 Planstatus 

Kommunedelplan Straumen 2009-2021, vedtatt 30.09.10 

I kommunedelplan for Straumen er området nord for FV616 Djupvikveien avsatt til nåværende industri (felt 

I15), mens områdene sør for denne veien (felt I13) er avsatt til fremtidig industri. Sjøarealene innenfor 

planområdet er avsatt til vannareal for allment friluftsliv. 
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Figur 6. Utsnitt fra kommunedelplan for Straumen 2009-2021. Kilde:www.kommunekart.com, bearbeidet av         
Norconsult AS 2019 

2.4 Tilgrensende og gjeldende reguleringsplaner 

Planområde berører følgende gjeldende reguleringsplaner: 

• Hele planID 1993003 Sisoflor veksthusområde, vedtatt 10.12.93 

• Deler av planID 1985002 Trollbukta industriområde, vedtatt 22.11.85 

Planen grenser til følgende gjeldende reguleringsplaner: 

• PlanID 2011001 Langmoen nærings- og industriområde, vedtatt 09.10.12 

Vest for Lakselva gjelder PlanID 2002001 Seljeåsnes industriområde, vedtatt 11.10.02 
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Figur 7. Gjeldende og tilgrensende reguleringsplaner. Kilde: www.kommunkart.com, bearbeidet av                             
Norconsult AS 2019. 
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3 Rammer og premisser 

3.1 Fylkesplan for Nordland for 2013-2025, vedtatt 27.02.13 

Tiltaket planlegges å ta særlige hensyn til kap. 8.2 og 8.3 i Fylkesplan for Nordland. Hovedtrekkene og 

spesielt relevante punkter fra disse kapitlene er gjengitt nedenfor. 

 Kapittel 8.2 By- og tettstedsutvikling 

Retningslinjer: 

a) Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- og 

tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og tettsted og rundt 

kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av bebyggelse. 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 

attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. 

d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, stedets 

karakter og identitet. 

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av 

fysiske tiltak. 

k) Arbeidsplasser, besøksintensive virksomheter og nye boligområder bør lokaliseres i gangavstand 

fra gode kollektivtilbud. 

 Kapittel 8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap 

Retningslinjer: 

a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 

arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og landskapselementer. 

b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. Naturmangfoldet bør 

være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging. 

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta de 

unike mulighetene Nordland har som aktivitets og opplevelsesarena. 

f) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional eller nasjonal verdi skal sikres gjennom den 

kommunale planleggingen som en ressurs og grunnlag for kunnskapsutvikling, næringsutvikling, 

opplevelse av historisk kontinuitet, stedsidentitet og aktiv bruk. 

g) Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional og nasjonal verdi bør være kartlagt som grunnlag for 

kommunal planlegging. Der det er utarbeidet regionale kulturminneregistreringer skal disse, sammen 

med kulturminneloven, legges til grunn for plan- og enkeltsaksbehandling. 
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3.2 Statlige og regionale planretningslinjer 

Relevante retningslinjer/rammer/føringer i forbindelse med planforslaget er listet opp nedenfor: 

 

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

Målet med retningslinjen er bl.a. at arealbruk og transportsystem skal utvikles slik at de fremmer 

samfunnsøkonomisk effektiv ressursutnyttelse, med miljømessig gode løsninger, trygge lokalsamfunn og 

bymiljø, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Det skal legges til grunn et langsiktig, bærekraftig 

perspektiv i planleggingen. Noen aktuelle retningslinjer er: 

• Det skal legge til rette for at handelsvirksomhet og andre publikumsrettede private og offentlige 

tjenestetilbud kan lokaliseres ut fra en regional helhetsvurdering tilpasset eksisterende og planlagt 

senterstruktur og kollektivknutepunkter. Dette gjelder også for besøks- og arbeidsplassintensive 

statlige virksomheter. Virksomhetene må tilpasses omgivelsene med hensyn til størrelse og 

utforming. 

• Effektiv og sikker trafikkavvikling og god framkommelighet for næringstransport må vektlegges i 

planleggingen. Virksomheter for godstransport bør lokaliseres med godtilgjengelighet til jernbane, 

havn eller hovedvegnett. 

 

Andre relevante retningslinjer/rammer/føringer 

• Regional plan- Klimautfordringene i Nordland 2011-2020 

• Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (2012) 

• Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (2012) 

• Naturmangfoldloven (2012) 

• Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming (2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barns og unges interesser i planleggingen (1995) 
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4 Utbyggingsalternativer/utbyggingsstrategier 

Eksisterende industri og deres muligheter for utvidelse ligger i sør da områdene nord, øst og vest består av 

sjøareal. I så måte er den eneste muligheten for utvidelse mot sør, bortsett fra mindre utfyllinger (ref. 

tømmerkai). Dette er som tidligere nevnt i tråd med det som er avsatt i kommuneplanens arealdel. 

Alternativet vil bli vurdert opp mot 0-alternativet, dvs. dagens situasjon. 
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5 Antatte problemstillinger og utredningsbehov 

5.1 Planprogram 

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger skal planprogrammet være tilpasset omfanget og nivået på 

planarbeidet og de problemstillinger planarbeidet er ment å omfatte. Planprogrammet skal beskrive 

miljøforhold og naturressurser som kan bli berørt, samt antatte problemstillinger som følge av planen. Det 

skal angis hvilke utredninger som anses nødvendige for å gi et godt beslutningsgrunnlag. Så langt som 

mulig skal en basere seg på foreliggende kunnskap. 

Det vil være behov for utredninger av ulik karakter for å redegjøre for konsekvensene av en plan. Disse kan 

være: 

A. Konsekvensutredninger (jf. KU forskriften) 

 

B. Omtale i planbeskrivelsen (temaer/forhold som påvirkes i liten/mindre grad) 

 

C. Tiltaksutredninger (utredninger knyttet til eventuelle konkrete – planlagte tiltak, jf. KU forskriften) 

 
Tilnærming og metodikk 

Konsekvensutredningen skal i hovedsak basere seg på metodikken beskrevet i Statens vegvesens Håndbok 

V712 (Vegdirektoratet 2018), da i første rekke metodikken som brukes for ikke prissatte konsekvenser. 

Tre begreper står sentralt i håndbok V712 når det gjelder vurdering og analyse av ikke prissatte 

konsekvenser: 

• Verdi. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. 

• Påvirkning. Med påvirkning menes en vurdering av hvordan et område påvirkes som følge av et 

definert tiltak. 

• Konsekvens. Med konsekvens menes fordeler og ulemper et definert tiltak vil medføre i forhold til 0- 

alternativet. 0-alternativet er slik planområdet vil framstå uten den planlagte utbyggingen, dvs. 

videreføring av dagens situasjon. 

I tråd med forskriften skal vurdering av konsekvenser så langt det er mulig baseres på foreliggende 

kunnskap og oppdatering av denne. Det redegjøres for hva som kan gjøres for å forhindre eller avbøte 

eventuelle skader eller ulemper (avbøtende tiltak) hvis dette skulle bli aktuelt/avdekket. Tilsvarende hvis 

nødvendig, vurderes behovet for nærmere undersøkelser for gjennomføring av planen. 

Metodikken kan forenkles/avvike for enkelte utredningstema ved behov.  
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5.2 Utredninger og analyser 

Foruten 0-alternativet (dvs. dagens situasjon), foreligger det ett utbyggingsalternativ, jf. kap. 4. Norconsult 

har sammen med Sørfold kommune kommet frem til at følgende forslag til tematiske utredninger og analyser 

gjennomføres som del av prosessen:  

Tema Beskrivelse 

Geotekniske- og 

miljøtekniske 

undersøkelser/vurderinger 

(C) 

Undersøkelse av grunnforholdene i sjø der det skal fylles ut og etableres 

kai, etc. i forhold til stabilitet og eventuell forurensning. Det sjekkes 

spesielt ut om området har tilstrekkelig sikkerhet i forhold til 

kvikkleireskred, jfr. NVEs veileder nr. 7. Sikkerhet mot kvikkleireskred. 

Støy- og luftforurensning 

(C) 

 

Hvilken støybelastning eksisterende og nye tiltak i planområdet har på 

omkringliggende områder vurderes i henhold til T-1442 Retningslinje for 

støy i arealplanlegging. Støy fra lasting og lossing av tømmer ifbm. med 

tømmerkaia sees spesielt på. 

 

Det samme gjelder analyse av utslipp til luft og luftforurensning. Områdets 

lokale luftkvalitet vurderes ved å sammenligne resultatene fra 

beregningene med grenseverdier i 

forurensningsforskriften/utslippstillatelser og retningslinjene i T-1520 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging. Gjennom 

Forurensningsforskriften § 7 er det fastsatt juridisk bindende krav til 

luftkvalitet.  

  

 

Utredningsprogrammet vil danne grunnlag for mulig utbygging av planområdet. De øvrige tema i KU 

forskriftens § 21 vurderes av planlegger å ikke medføre behov for konsekvensutredning, men vil bli omtalt i 

planbeskrivelsen. Disse er: 

• Kulturminner og kulturmiljø utover befaring av kulturminne i sjø. 

• Landskap. 

• Vannmiljø, jf. relevante bestemmelser i vannforskriften. 

• Sikring av jordressurser (jordvern). 

• Samisk natur- og kulturgrunnlag. 

• Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger. 

• Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- og bygningsloven § 4-3. 

• Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen. 

• Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett. 

• Barn og unges oppvekstsvilkår. 

• Kriminalitetsforebygging. 

• En beskrivelse av arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 

• For planer som kan føre til vesentlig påvirkning av konkurranseforholdene 

For øvrig ble følgende problemstillinger/føringer listet opp som viktig for planarbeidet i oppstartsmøtet: 

• Byggeskikk og estetikk: Utnyttelsesgrad på inntil 100 % BYA, generell byggehøyde på 20 m. 

Enkeltanlegg kan føres opp i en høyde inntil 50 m. 

• Naturmangfold, friluftsliv og landskap må vies ekstra oppmerksomhet i planbeskrivelsen.  
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• Trafikk: Adkomst og «gevinsten» ved at tømmerbiltransporten på sentrale veger blir redusert ved at 

tømmer vil transporteres med båt må belyses. 

• Risiko- og sårbarhet med spesielt fokus på forurensning, avfallshåndtering, etc. 

Det vises ellers til referat fra avholdt oppstartsmøte med Sørfold kommune. 



Detaljregulering Valljord industriområde 

 
Forslag til planprogram 
Oppdragsnr.: 5192529   Dokumentnr.: 1   Versjon: 1 

  

2019-06-25  |  Side 20 av 22 n:\519\25\5192529\5 arbeidsdokumenter\53 planprogram og varsling\rapp_planprogram detaljregulering 
valljord.docx 

 

6 Planprosess/saksgang 

6.1 Oppstartsmøte og andre møter 

Avklaringsmøte/forberedende møte i forhold til reguleringen ble avholdt den 27.06.18. Møte ble oppsummert 

som følger: 

• Kommunen er positiv til at Elkem tar initiativ til å få utarbeidet en reguleringsplan for området. 

• Det var enighet om at det mest hensiktsmessig er at det utarbeides en detaljreguleringsplan og ikke 

en områdereguleringsplan. Området har få aktører/eiendomsbesittere og er relativt avgrenset i 

størrelse.  

• En del av det foreslåtte planområdet sør for FV616 er allerede regulert, planID 2011001 Langmoen 

nærings- og industriområdet. Denne delen tas ut av plan. 

• Kommunen orienterte om planene for etablering av et lagerområde for tømmer og tilhørende kai ved 

utfylling i sjø helt i nord i området. Det er ønskelig at dette området tas med i planområdet. 

• I forhold til detaljeringsnivå var det enighet om at det bør legges opp til en fleksibel, «visjonær» og 

robust plan.  

• For områdene som i KPA er avsatt til fremtidig industri tenkes i første omgang lagt til rette for 

lagerområder og lettere industri.  

• Spørsmålet om konsekvensutredning ble vurdert og med følgende foreløpige konklusjoner: 

- Foreslått planområde og bruk vil være i tråd med overordnet plan og er i den tilstrekkelig 

konsekvens utredet for industriformål.  

- «Tømmerkaia» innebærer en endring ift. overordnet plan fra vannareal for allment friluftsliv til 

industriformål.  Denne endringen ble i møtet sjekket ut ift. forskrift om konsekvensutredning. Det 

vurderes at tiltaket havner inn under vedlegg II pkt. 10a) og ved gjennomgang av kriteriene i 

forskriftens § 10 tyder mye på at denne endringen ikke utløser krav til konsekvensutredning.  

 

Formelt oppstartsmøte ble avholdt den 08.04.19 hvor følgende deltok: 

• Forslagsstiller: Elkem v/ Ketil Kristensen 

• Sørfold kommune/planmyndighet: Gerd B. Jakobsen, Margrete Myran, Line M. Hansen 

• Norconsult/plankonsulent: Morten Selens og Gøran Antonsen 

Det vises til eget referat fra møtet. 
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6.2 Planprosess 

Planprosessen vil følge de krav til rutiner og saksbehandlingsprosedyrer som plan- og bygningsloven og 

Sørfold kommune anbefaler og krever. 

• Planvarsel i avisa Nordland og på kommunens hjemmeside og med brev til naboer og berørte parter 

iht. oversikt fra Sørfold kommune. 

• Frist for innspill til planprogrammet og planarbeidet (min.6 uker). 

• Behandling av innspill til planprogrammet. 

• Planprogrammet fastsettes av Sørfold kommune. 

• Utarbeidelse av forslag til reguleringsplan i samsvar med planprogrammet og i 

samarbeid med kommunen og andre berørte myndigheter samt interessegrupper og 

berørte parter/grunneiere etter behov. 

• Planforslaget sendes til behandling. 

• Vedtak om offentlig ettersyn/høring av planforslaget. 

• Offentlig ettersyn, 6 ukers merknadsfrist. Berørte parter/naboer kan på nytt gi 

innspill og merknader til detaljer og løsninger i planforslaget. 

• Administrativ behandling av innkomne merknader etter offentlig ettersyn. 

• Sluttbehandling og vedtak i kommunestyret. 

• Klagegang på vedtatt reguleringsplan. 

 

Figur 8. Flytskjema planprosess med konsekvensutredning. Lilla bokser presenterer ledd i planprosessen hvor det er 
mulig for berørte parter å medvirke/uttale seg. Rød innramming viser hvor vi er i prosessen. 

Det tas sikte på å ha klart et planforslag som legges ut til offentlig ettersyn ved årsskiftet 2019/2020. 
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7 Medvirkningsopplegg 

Offentlig innsyn i planprosessen sikres gjennom følgende høringer. 

• Forslag til planprogram legges ut på høring i minimum 6 uker samtidig med varsel om oppstart 

planarbeid. Innspill til temaer/forhold som må vurderes under planarbeidet behandles og inntas i 

programmet etter vurdering. 

• Planforslaget med konsekvensutredninger legges ut på høring i minimum 6 uker. 

 

I tillegg vil man gjennom planprosessen ivareta nødvendig medvirkning som følger: 

 

• Det vil bli tatt kontakt med aktuelle offentlige myndigheter i forbindelse med 

utredning av de ulike deltema til planen. Også andre interessenter som gir innspill til 

planprogrammet vil evt. bli kontaktet under arbeidet for avklaringer og vurderinger 

av løsninger. 

• Melding og vedtak med klageadgang. 

 


