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  5192529/Varsel planoppstart Valljord industriområde 2019-06-25 

Varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid og høring av 
planprogram- detaljregulering for Valljord industriområde, Sørfold 
kommune 

Iht. plan- og bygningslovens § 12-8 gjøres det kjent at Elkem ASA Salten Verk AS har igangsatt arbeid 
med utarbeidelse av detaljreguleringsplan for Valljord industriområde i Sørfold kommune. Norconsult 
AS er innleid til å utføre planarbeidet. 

Planområdet er lokalisert rett nord/nordvest for kommunesenteret Straumen i Sørfold kommune. 
Området heter Valljord og planavgrensningen er vist i kartutsnittene nedenfor. 

 

Figur 1: Lokalisering av planområdet (området med rødt omriss). Kilde: www.kommunekart.com, bearbeidet av 
Norconsult AS 2019. 
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Figur 2: Planområdet (innenfor sort linje). Kilde: Google Earth, bearbeidet av Norconsult AS 2019. 

Planområdet er på cirka 588 daa. 

Hensikten med planarbeidet  

Hensikten med planarbeidet er å få regulert dagens industriområde som er uregulert, samt regulert for 
utvidelse av industriarealet mot sør iht. kommuneplanens arealdel. Tilrettelegging for ei tømmerkai 
nord i planområdet for utskiping av tømmer fra Salten regionen utgjør en del av dette arbeidet, se 
foreløpig skisse av dette nedenfor.  
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Figur 3: Foreløpig skisse som viser løsning for tømmerkai, Norconsult AS 2019. 

Planområdet berører følgende eiendommer/adresser: 

erører følgende eiendommer/adresser:  

Gnr./ Bnr. Hjemmelshaver 

57/1 Elkem ASA Salten Verk AS 

57/3 Elkem ASA Salten Verk AS 

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 ASA Salten Verk AS 
 

  

 

Gjeldende planstatus 

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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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 

 

Forholdet til forskrift om konsekvensutredninger 

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.  
 

Planprosess og medvirkning  

Nedenfor følger forenklet flytskjema over en planprosess med konsekvensutredning. 

 

Figur 4: Flytskjema for planprosess med konsekvensutredning med planprogram 

I forhold til flytskjemaet er vi nå i den første fasen hvor planoppstarten varsles og forslag til 
planprogram sendes på høring og offentlig ettersyn. Planvarslet blir annonsert i Avisa Nordland og 
tilsendt berørte offentlige og private instanser, grunneiere og andre berørte parter. Planprogrammet 
følger ikke i det oversendte, men kan lastes ned herfra: www.sorfold.kommune.no 

Etter endt høring og offentlig ettersyn av forslag til planprogram vil innkomne merknader bli 
merknadsbehandlet før det blir tatt opp til politisk behandling som fastsetter dette. Planprogrammet vil 
da danne grunnlaget for det videre planarbeidet. Neste steg vil være å utarbeide selve planforslaget 
(plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse med KU-rapporter). Planforslaget vil bli lagt ut til 
offentlig ettersyn og høring i 6 uker etter 1.gangs behandling. Det vil da være anledning til å komme 
med uttalelser. Endelig planforslag vil bli tatt opp til politisk behandling før kommunestyret fatter et 
endelig vedtak.  

Denne oppstartsmeldingen, forslag til planprogram og mer informasjon om planarbeidet kan ses/lastes 
ned fra Sørfold kommunes hjemmeside: www.sorfold.kommune.no. Materialet er også fysisk lagt ut på 
Rådhuset.  
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Merknader/innspill til oppstart av planarbeidet og forslag til planprogram kan sendes skriftlig til 

Norconsult AS v/Gøran Antonsen, Pb. 234, 8001 Bodø, eller på e-post: 

goran.antonsen@norconsult.com, innen tidsfristens utløp den 09.09.2019. 

Med vennlig hilsen 
Norconsult AS 
 

 

Gøran Antonsen 
 
 
Vedlegg: Adresseliste    
  


