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Rådmannens innstilling 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges planforslaget «Detaljreguleringsplan for 
Åkerveien 4 planID 1845 2018003» ut til offentlig ettersyn. 
 
 
  



Saksopplysninger 
Sørfold kommune mottok forslag til detaljregulering for boliger mv. på gnr. 53/27 – «Åkerveien 
4» - 08.11.2019, hvor forslagsstiller ønsker å etablere boliger med tilhørende infrastruktur. 
Forslaget berører også gnr. 53 bnr. 41. Forslagsstiller er Salten Entreprenør & Eiendom AS og 
plankonsulent er BOARCH arkitekter a.s.  
Planområdet ligger innenfor det røde området på figur under: 
 

  
Figur 1: Kartutsnitt over planområdet 
 
Planstatus for området 
Detaljreguleringsplanen for Åkerveien 4 vil berøre følgende planer: 
 

- Reguleringsplan for Straumen I og II (planID 1971001) med formålene boliger (E2), 
frittliggende småhusbebyggelse (R1) og offentlig friområde  

 
Planforslaget 
Planområdet er på ca. 8,2 daa og ligger sentralt på Straumen, nordøst for skolen like ved 
Straumvatnet. Planområdet ligger innenfor eksisterende reguleringsplan «Straumen 1 og 2», 
som er vedtatt 21.12.1971. Planområdet går over feltene E2 (frittliggende våningshus) og R1 
(rekkehus) i tillegg til friområdet langs Straumvatnet.  
 
Planforslaget legger til rette for utvikling av området med eneboliger. En større del av 
planområdet i øst avsettes til friområde, som et avbøtende tiltak for at forslaget omregulerer et 
friområde til boligformål og kjørevei. Det er også avsatt en hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø (bunker).  
 
Trafikkløsning 
Adkomst til planområdet er fra Strømhaugveien og Åkerveien. Den nye adkomstveien føres til 
snuhammer nederst i området. Strømhaugveien følger dagens situasjon. Fortau anlegges langs 



Strømhaugveien for å sikre gående, med fotgjengerovergang som forbindelse til fortauet opp til 
skolen sydvest for planområdet. Alle veier er offentlige med unntak av stikkveien til tre boliger. 
 
Teknisk infrastruktur 
El-kraft tilknyttes eksisterende nett. Det er ikke nødvendig med ny nettstasjon innen 
planområdet. 
Vanntilførsel er fra eksisterende ledningsnett, og avløp føres til eksisterende ledningsnett. 
 
Rekkefølgebestemmelser 
Planbestemmelsene i kapittel 7 inneholder rekkefølgekrav som er knyttet til ulike faser i 
byggesaksbehandlingen – rammesøknad, igangsettingstillatelse og brukstillatelse/ferdigattest. 
Rekkefølgebestemmelser er i utgangspunktet ment for å hindre at en utbygging gjennomføres 
før visse vilkår er oppfylt, og på den måten sikre at planen får de kvaliteter som er ønskelig. 
 
Vurderinger 

 
Figur 2: Plankart 
 
På plankartet over er det inntegnet 8 m byggegrense fra senterlinje på vei. Veien er tenkt å bli 
kommunal (ikke stikkveien i planområdet) etter at planen er ferdigstilt. I andre reguleringsplaner 
i Sørfold kommune er byggegrense mot vei på 10 meter. I utgangspunktet bør det også være det 
her, men det vil båndlegge mer areal i de allerede små tomtene. Husene som er planlagt oppført 



er små. Det vurderes at byggegrense på 8 meter kan settes dersom det ikke blir lagt infrastruktur 
i og langs veien.  
 
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 viktig friluftsområde, 
verdi kulturminner og verdi strandsone og vassdrag. Etter varsel om oppstart er det også 
kommet inn flere tema. Disse er beskrevet i planskrivelsen.  
 
 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen setter blant 
annet krav til områder som er avsatt til friområde, jf. kapittel 2.5 bokstav d:  
«Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i 
bruk eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning. Erstatning skal også skaffes ved 
utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn bruker som lekeareal, eller dersom 
omdisponering av areal egnet for lek fører til at de hensyn som er nevnt i punkt b ovenfor, for å 
møte dagens eller framtidens behov ikke blir oppfylt.»  
 
Vurderingene er drøftet i utvalgssak 3/19, som følger saken (igangsetting av 
reguleringsplanarbeid - Åkerveien).  
Konklusjonen er at planlagt regulering vil utløse krav om konsekvensutredning, jf. forskriftens § 
10 tredje ledd bokstav b – «... og områder som er svært viktige for friluftsliv.» 
Konsekvensutredningen er utført av BOARCH arkitekter, og er en del av planbeskrivelsen.  
 
Virkninger 
Gjennomføring av planen vil legge til rette for sentrumsnære boliger på Straumen. Dette vil 
være positivt med tanke på kommunens ønske om befolkningsvekst. Det er flere regulerte 
tomter på Straumen, men en del av disse er krevende å opparbeide.  
 
  
Planprosessen 
Beskrivelse Tidsrom 
Oppstartsmøte 26.11.2018 
Varsel om oppstart 08.03.2019 

 
Varsel om regulering 
Det er sendt ut varsel om oppstart til grunneiere, naboer, statlige og regionale myndigheter samt 
interesseorganisasjoner 08.03.2019. Oppstart ble kunngjort i Saltenposten og på Sørfold 
kommune sin hjemmeside.  
 
Følgende innspill kom innen frist: 
Bane NOR SF 
Brev datert 13.03.2019 
 
Tiltaket berører ikke jernbanens interesser og har derfor ingen merknader til oppstart av 
planarbeidet. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Tas til orientering 
 
 

Vår kommentar: 
Ingen 



 
NVE Norges vassdrags- og energidirektorat 
Brev datert 14.03.2019 
 
Flom, erosjon og skred 
Planområdet kommer nærmere Straumvannet enn 50 m. Fare for flom og erosjon må utredes 
nærmere. 
 
Vassdrag- og grunnvannstiltak 
Tiltak som kan medføre skader eller ulemper for allmenne interesser, kan utløse 
konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for at NVE gjør en 
konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart frem 
av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen. 
 
NVE synes det er positivt at kommunen mener endring av friområdet langs Straumvannet er 
et vesentlig inngrep og at det stilles krav om konsekvensutredning av temaet friluftsliv. 
 
 
Energianlegg 
Planen må ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og 
vassdragslovgivningen. Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte 
energiselskap involveres tidlig. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. 
 

 
Vår kommentar: Fare for flom og erosjon er utredet i planbeskrivelsen. En liten del av 
planområdet (del av vei) inngår i aktsomhetsområdet som er utarbeidet av NVE. Det vurderes at 
dette er ivaretatt i plan. 
 
Statens vegvesen 
Brev datert 18.03.2019 
 
Kryssløsninger på det kommunale vegnett bør dimensjoneres og utformes i henhold til 
vegnormalen N100 Veg- og gateutforming. Frisiktsoner i kryss bør påtegnes i 
atkomstvegene. Ingen øvrige merknader til oppstartmeldingen. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. 

 
Vår kommentar: Ivaretatt i plan. 
 
Direktoratet for Mineralforvaltning 
Brev datert 23.04.2019 
 
Ingen merknader til meldingen om planoppstart. 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Tas til orientering. 

 



Vår kommentar: Ingen kommentar. 
 
 
 
 
 
Fylkesmannen i Nordland 
Brev datert 03.05.2019 
«Gitt de allmenne verdiene tilknyttet Straumvatnet og dets kantsone, kan Fylkesmannen 
vanskelig se at det foreligger særskilte grunner til at en bør tillate utbygging nærmere 
vannlinjen enn hva eksisterende reguleringsplanen legger opp til. Bygge-/formålsgrensen mot 
vassdraget i gjeldende reguleringsplan vurderes fornuftig avgrenset med tanke på barn- og 
unge, ivaretakelsen av grøntstruktur i Straumen og av hensyn til vassdraget og dets kantsone. 
Topografien, og da høydeforskjellen mellom bolig- og friområdet, er med på å danne en 
naturlig byggegrense mot Straumvatnet, jf. fig.1. 
 
Fylkesmannen vurderer allerede på nåværende tidspunkt at de allmenne hensynene i det 
regulerte friområdet bør tillegges avgjørende vekt i avveiingen om bruk og vern. Dette 
området anbefales forbeholdt allmenne interesser også i fremtiden. Vi fraråder derfor 
omregulering av eksisterende friområde. I henhold til pbl. § 1-8 femte ledd er kommunen 
pålagt et særskilt ansvar for å bruke sin kompetanse etter § 11-11 nr. 5 til å ivareta de verdier 
som knytter seg til 
vassdragsnære områder. Bakgrunnen for bestemmelsen er at vassdragene er viktige elementer 
i norsk natur, og at store deler av landets kulturminner og kulturmiljøer har tilknytning til 
vassdragene og befinner seg i deres nærområder, jf. Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 176.» 
 
Friluftsliv 
Straumvatnet er et svært viktig friluftslivsområde og fungerer som nærturterreng for 
befolkningen i Straumen. I det her området langs vannet utøves tradisjonelt friluftsliv, men 
hvor også området har funksjon som utfartsområde for skole og barnehage. Videre er dette 
området et naturlig punkt for sosialt samvær. Viktigheten av dette områdets funksjon som 
møteplass forsterkes ettersom kantsonen nord for broen på motsatt side er planavklart til 
omsorgsboliger. 
 
[…] 
 
Barn og unge 
[…] 
Enhver som fremmer planforslag skal i henhold til pbl. § 5-1 legge til rette for medvirkning, 
og har plikt til å sørge for at berørte barn og unge blir hørt og får medvirke i planleggingen. 
Kommunen er gitt et ansvar for å kontrollere at slik medvirkning er gjennomført, ved sin 
behandling av planen. 
 
Det følger av planretningslinjene for barn og unge at det i nærmiljøet skal finnes arealer hvor 
barn kan utfolde seg og skape sitt eget lekemiljø. Dette forutsetter blant annet at arealene er 
store nok og egner seg for lek og opphold. Videre skal arealene gi muligheter for ulike typer 
lek på ulike årstider, og i tillegg skal de kunne brukes av ulike aldersgrupper, og gi muligheter 
for samhandling mellom barn, unge og voksne. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap 
[…] 
Nærheten til Straumvatnet gjør det nødvendig at spesielt faren for flom og erosjon vurderes 



nærmere.» 
[…] 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. Friluftsliv og barn og unge utredes 
nærmere i planbeskrivelsen. 

 
Vår kommentar:  
Tema friluftsliv, barn og unge og fare for flom og erosjon er utredet i planbeskrivelsen.  
I nedre del av planområde er det foreslått omregulering fra friluftsområdet til bolig/vei. Som et 
avbøtende tiltak er det regulert inn et friluftsområde på østsiden av planområdet. Dette er 
planlagt opparbeidet med bålplass/gapahuk. Den nåværende stien vil også gå gjennom her.  
Det ses positivt på at dette området blir opparbeidet.  
 
Viser ellers til uttalelse fra helsesykepleier Trude Zahlsen i planbeskrivelsen.  
 
Det er en del regulerte tomter som ikke er bebygd på Straumen. De er derimot ikke av samme 
karakter som disse tomtene. Dvs. svært sentrumsnære og beliggende i et terreng som ikke er så 
krevende å opparbeide. Kommunen ønsker også befolkningsvekst, og disse tomtene vil nok bli 
ettertraktet.  
 
Friluftsområdet i reguleringsplanen har en bredde på ca. 60 meter. Det er ikke satt noen 
byggegrense i reguleringsplanen til vassdrag, og grensen på 50 meter iht. kommuneplanen bør 
gjelde. Det er imidlertid regulert inn bolig og vei nærmere enn 50 meter i planforslaget.  
Hele den nedre delen av veien blir liggende innenfor 50-metersgrensen og noe av de nedre 
boligtomtene. Alle de nedre boligtomtene og vei er innenfor det regulerte friområdet.  
 
Rundt kommunesenteret er det gode nærturområder, som Harlifjell og Straumklumpen. Det er 
ellers i liten grad friområder som er tilrettelagt, og planforslaget vil kunne være et tilskudd som i 
noe grad mangler. Det er et friområde, Lakseparken, helt i sentrum, men her er det relativt åpent 
mot en trafikkøy (fylkesveien). Det regulerte området i planforslaget vil større grad være 
skjermet og tilknyttet et uberørt område egnet for fri lek.  
 
Området nært vannet vil kunne få økt bruk, men i noen grad privatisert. Det er imidlertid 
planlagt med offentlig vei nærmest vannet, noe som erfaringsmessig setter en stopper for 
privatisering utover boligområdet. Saken vil danne et erfaringsgrunnlag for videre utvikling av 
de sentrumsnære områdene.  
 
 
Nordland fylkeskommune 
Brev datert 06.05.2019 
 
Viser til gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland. Særlig vises 
det til 
kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling, pkt. b). c). e), i) og f). 
 
Planfaglig 
Understreker utredningsplikten, bl.a. friluftsinteressene. «Det er viktig at turdrag bevares og 
allmennhetens tilgang til strandsonen sikres. Vi ber kommunen også vurdere konsekvenser for 
strandsonen siden planområdet omfatter deler av 50-meterssonen langs Straumvatnet. I 
referatet fra oppstartsmøtet er barns interesser ikke angitt som et viktig planfaglig tema i det 



videre arbeidet. Vi ber kommunen vurdere dette på nytt. Endelige reguleringsbestemmelser 
bør inneholde rekkefølgekrav som ivaretar barns interesser. Vi viser her til Barn og unges 
interesser i planlegging og byggesaksbehandling.» 
 
Påpeker generelt tilbud om plandialog. 
 
Kulturminnefaglig 
Nyere tids kulturminner 
«Planområdet omfatter et eldre SEFRAK-registrert bygg som ifølge saksopplysningene enten 
vil bli rehabilitert eller erstattet med et nybygg. Spørsmålet om bygningen kan ha en 
verneverdi er ikke berørt. 
 
Så vidt vi forstår er øvrige SEFRAK-registrerte bygg på det tidligere gårdshuset nå borte, og 
vi vurderer ikke det gjenstående bolighuset til å være et kulturminne av regional verdi. Med 
bakgrunn i at rehabilitering av bygningen ses som et alternativ, bør det imidlertid vurderes om 
bygningen i lokal sammenheng har en historisk verdi som gjør at den bør sikres gjennom 
reguleringsplanen.» 
 
Krigsminner 
«Nordland fylkeskommune har registrert spor etter en fangeleir for sovjetiske krigsfanger like 
sørøst for planområdet. Fangeleiren har id-nummer 225957 i den nasjonale 
kulturminnedatabasen Askeladden. 
 
Fylkeskommunen har som regional kulturminnemyndighet behov for å befare planområdet for 
å se om dette berører strukturer med tilknytning til fangeleiren, og hvordan disse eventuelt 
kan integreres i planen. Befaringen vil bli gjennomført før midten av juni måned, og 
kostnadene ved befaringen dekkes av Nordland fylkeskommune.» 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Tas til etterretning og innarbeides i planforslaget. Friluftsliv og barn og unge utredes 
nærmere i planbeskrivelsen. 

 
Vår kommentar:  
Kulturminnet er hensyntatt i plan.  
Friluftsliv og barn og unge er utredet i planbeskrivelsen. 
 
 
 
Ken Robert Hansen, Strømhaugveien 8 (gnr. 53/22) 
E-post 26.04.2019. 
 
Er bekymret for er økt trafikk gjennom sitt gårdstun (53/22), Strømhaugveien 8, som følger av 
at flere boenheter kommer ved siden av eiendommen. Påpeker også det problematiske 
avkjøringskrysset fra Åkerveien til hovedvei til Straumhaugen. Krysset er i dag veldig 
uoversiktlig og farlig spesielt på vinteren. «Strømhaugveien er i dag regulert som gangvei og 
den går gjennom mitt gårdstun og på trappen til Strømhaugveien 6 og videre ned til utkjøring 
fra campingplassen.» 
 
«Ønsker også at eiendomsgrensene skal blir avklart mellom eiendommen Åkerveien 4, 
Strømhaugveien 8 og hovedvei, før det startes bygging av vei slik som i forslag til ny 
reguleringsplan for Åkerveien 4 beskriver. 
 



Til kommunen ønskes det at det settes opp skilt for ingen gjennomkjøring siden det er regulert 
gangvei, evt. også at det settes opp en sperre stein for biler på tomtegrensen mellom eiendom 
53/22 og 53/23 slik at det ikke blir gjennomkjøring for biler, hvis dette med gjennomkjøring 
blir et problem.» 
 
Tiltakshavers kommentar: 
Kryssforholdene vil bli behandlet som del av planforslaget. 

 
Vår kommentar: 
Kryssforholdene er behandlet i planforslaget.  
Det er rekvirert oppmålingsforretning for å avklare grensene i området. 
 

Konklusjon 
Etter en samlet vurdering av planforslag og innspill til oppstartmelding anbefales det at 
planforslaget «Detaljreguleringsplan Åkerveien planID 1845 2018003» legges ut for offentlig 
ettersyn.


