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Kommunedirektørens innstilling 
Plan- og ressursutvalget vedtar detaljreguleringsplan for Åkerveien 4 slik den er vist på plankart 
med planID 2018003 datert 28.01.2020, med tilhørende reguleringsbestemmelser datert 
25.05.2020 og planbeskrivelse datert 24.05.2020 
Vedtaket gjøres med hjemmel i plan- og bygningslovens § 12-12 1. ledd. 

Sammendrag 
Sørfold kommune mottok 01.11.2018 en anmodning om oppstartsmøte for planarbeid hvor 
hensikten var å legge til rette for nye boliger på eiendommen gnr. 53 bnr. 27, Åkerveien 4. 
Forslagstiller er Salten Entreprenør & Eiendom AS og plankonsulent er BOARCH arkitekter 
AS.  
I utvalgssak PS 3/19 ble det vedtatt at plan- og ressursutvalget stiller seg positiv til utarbeidelse 
av et privat reguleringsforslag for utbygging av boliger i Åkerveien 4. Det ble også stilt krav til 
utarbeiding av konsekvensvurdering med begrunnelse i at tiltaket ikke er i samsvar med 
overordnet plan samt at tiltaket kan få vesentlig virkning etter Forskrift om 
konsekvensutredninger § 10. 



Plan- og ressursutvalget vedtok 11.02.2020 i utvalgssak 13/20 å legge planforslaget ut til 
offentlig ettersyn og høring. Det kom 6 uttalelser til forslaget innen frist. Alle uttalelsene er 
kommentert både av forslagstiller og kommunen, og det er gjort noen mindre endringer av 
planbestemmelsene og planbeskrivelsen som følge av høringsuttalelsene. Endringene er 
begrenset og det vurderes at det ikke er behov for ny høring av planen. 
Kommunedirektøren anbefaler at planforslaget vedtas med de justeringer som er gjort etter 
høringen. 

Saksopplysninger 
Bakgrunn 
Forslaget til detaljregulering av Åkerveien 4 er utarbeidet av BOARCH arkitekter AS på vegne 
av Salten Entreprenør & Eiendom. Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for nye 
boliger på eiendommen Åkerveien 4 og etablering av tilstøtende friområde. Planforslaget vil gi 
mulighet for oppføring av 7 nye bolighus i tillegg til det bestående, eldre våningshuset.  
Planstatus 
Detaljreguleringsplanen vil berøre følgende planer: 

- Reguleringsplan for Straumen I og II (planID 1971001) med formålene boligbebyggelse 
og offentlig friområde. Området for boligbebyggelse er inndelt i et område for 
rekkehusbebyggelse (R1) og et område for frittliggende våningshus (E2) 

- Reguleringsplan for Straumen 2 Sør (planID 1977001) med formålene offentlig 
friområde og parkeringsplass (T1) 

 
Planforslaget 
Planen legger til rette for oppføring av 7 frittliggende småhus med tilhørende parkering. 
Parkeringsplassene skal være på egen eiendom enten som garasje eller åpen parkeringsplass i 
henhold til krav satt i planbestemmelsene. Utvendige oppholdsarealer vil være på egen eiendom 
i henhold til krav om minste ute oppholdsareal og lekeareal. 
Eksisterende våningshus på eiendommen er SEFRAK1-registrert, men reguleres ikke til 
bevaring. Det er ønskelig at bygningen tas vare på. I nordre del av planområdet er det en tysk 
bunker/oppholdsrom på omtrent 18 m2. Denne blir hensyntatt i planen som hensynssone 
«Bevaring kulturmiljø (H570)» 
Som kompenserende tiltak for at nedre, nordre del av boligområdet kommer nærmere 
Straumvatnet enn 50 meter, opparbeides et friområde øst for boligområdet. Her legges det til 
rette for turgåere med gapahuk og bålplass. 
Adkomst til planområdet er fra hovedveien inn til Åkerveien. Den nye adkomstveien går til 
snuhammer nederst i planområdet. Det opparbeides en stikkvei fra adkomstveien som gir 
adkomst til tre boliger. For å sikre myke trafikanter anlegges det fortau langs hovedveien med 
fotgjengerovergang til eksisterende fortau som går opp til skolen. 
Arealet betegnet som BFS 2 kan ikke bebygges da byggegrensene langs hovedvei og Åkerveien 
overlapper hverandre. BFS 2 består av bratt terreng som et utsatt for avrenning fra hovedvei. 
 

 
1 SEFRAK er et landsdekkende register over eldre bygninger og andre kulturminner i Norge. Navnet er en forkortelse for 
SEkretariatet For Registrering Av faste Kulturminner.  



 
Figur 1: Utsnitt av 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. Kommunen stilte krav at følgende fag- eller 
utredningstema skulle konsekvensutredes: 

- Strandsone med vassdrag 
- Friluftsliv og rekreasjon 
- Kulturminner 

I tillegg kommer tiltaket inn under punkt 25 i vedlegg I til forskriften som omhandler nye bolig- 
og fritidsområder som ikke er i samsvar med overordnet plan. 
 



Vurderingene er drøftet i utvalgssak 3/19 (igangsetting av reguleringsplanarbeid – Åkerveien) 
samt i utvalgssak 13/20 (Detaljregulering Åkerveien – gnr. 53/27 – Førstegangsbehandling), 
som følger saken. 
 
Konsekvensutredningen er utført av BOARCH arkitekter a.s. og er innbakt i 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. Planen legger også til rette 
for at området langs elva vil bli benyttet til friluftsformål ved at det anlegges gapahuk og 
bålplass.  
 
Planprosessen 
Beskrivelse Tidsrom 
Oppstartsmøte 26.11.2018 
Varsel om oppstart 08.03.2019 
Høring og offentlig ettersyn etter 1. gangs behandling 28.02. – 17.04.2020 

 
Det kom inn sju innspill til varsel om oppstart. Innspillene er oppsummert og kommentert i 
planbeskrivelsen og ivaretatt i planforslaget. 
 
 
Høringsuttalelser offentlig ettersyn 
 
Plan- og ressursutvalget vedtok 11.02.2020 å legge planen ut til høring og offentlig ettersyn i 
perioden 28.02. – 17.04.2020. Innen fristens utløp var det kommet inn seks uttalelser til 
planforslaget. Nordland fylkeskommune fikk etter forespørsel forlenget svarfrist til 24.04.2020.  
Det er ingen innsigelser fra offentlige myndigheter. Hver enkelt uttalelse til planforslaget er 
gjengitt nedenfor og eventuelle problemstillinger er kommentert av både forslagsstiller og 
Sørfold kommune. 
 
 
Ken Robert Hansen, 02.03.2020 
 
«I dette som skal gjøres på denne tomten, skal utbygger ha ansvaret for byggingen av det nye 
veikrysset som en del av byggingen av tomtene eller er dette noe kommunen må bygge selv? 
Hjelper ikke mye med reguleringsplaner for å løse et problem med veikrysset her hvis det 
bare er en fremtidig plan og ikke noe som må gjøres nå. 
 
Dette krysset ut fra åkerveien til hovedveien er et stort problem, spesielt på vinterstid, og min 
bekymring ligger i at trafikken velger heller å kjøre gjennom min tomt (53/22) enn å risikere 
noe for å komme seg ut på hovedveien. Idag er det 4 hustander + trafikk til pumpestasjonene 
som går på Åkerveien. I tillegg kommer søppelkjøring og postbil. Hvis det kommer 8 
hustander til som vil vegre seg for å kjøre ut på hovedveien fra Åkerveien så blir det en enorm 
stor trafikk for min tomt og for nabo lengere ned som har trappen sin på veien nesten. 30 km/t 
er kanskje ikke så stor fart, men når veien går helt inntil uthuset der både jeg og ungene 
bruker endel synes jeg det er stor risiko for påkjørsel. Hvis en unge kommer springene rundt 
hjørnet på huset så har ingen sjangs å stoppe i tide for den ungen. 
 
Det er dette jeg er bekymret for. Derfor er det viktig for meg and nabo at trafikken ikke 
kommer på denne veien som idag er regulert til gang og sykkelvei. Det beste hadde vært at 
det ble satt opp skilting om kun lov å kjøre til eiendomer. 



 
Den gangen denne veien ble laget gjennom gårdstunene til husene våre var det kun for å 
komme seg til disse 3 husene som var i dette området. Etter utbyggingen av Straumen og 
Straumhaugen/Strømhaugen er dette blitt stor forandring på og derfor bygget dem en ny vei 
på denne siden av Straumen. 
 
For oss som bor i denne veien så føler vi det er evig nok trafikk med kjøring til husene her, 
samt søppelbil og postbil. Som en gang og sykkelsti er det ikke noe bekymring. 
Når det gjelder selve reguleringsplanen der det går fra en hustand til 8 totalt på denne nabo 
tomten så er det ikke det jeg synes er det kjekkeste jeg har opplevd, hadde heller sett for meg 
en hustnad slik som i dag, evt 2 eller 3 hus totalt. Men det er ikke mye jeg kan gjøre med det 
da.» 
 

 
Forslagsstillers kommentar: Planforslaget legger opp til at krysset utbedres ved å løfte det 
nærmeste stykket av Åkerveien slik at stigningsforhold og frisikt i krysset bli i h.h.t. 
Vegnormalen.  
 
Vår kommentar: Det vises til forslagstillers kommentar for utbedring av krysset.  
 
Strømhaugveien er i gjeldene plan regulert til gang- og sykkelvei hvor det er tillatt å kjøre til 
eiendommene som har avkjøring fra Strømhaugveien. Planmyndigheten har forståelse for 
vedkommende sin bekymring for økt bruk av veien til bilkjøring, og forespørselen om skilting vil 
bli brakt videre til kommunens enhet for vei, - vann og avløp.   
 
 
Statens vegvesen, 03.03.2020 
 
«Det vises til høringsbrev ang planforslag for Åkerveien 4 i Sørfold kommune. 
 
Saken gjelder tilrettelegging for et mindre antall boliger med adkomst fra kommunal veg.  
Statens vegvesen har ingen merknader til planforslaget.» 
 

 
Forslagsstillers kommentar: Ingen 
 
Vår kommentar: Ingen 
 
 
Elkem Salten Valljord, 03.03.2020 
 
«Elkem Salten er blitt gjort kjent med at det er igangsatt regulering av område Åkerveien 4. 
 
Elkems vannledning ligger i dette området, se vedlagt kartskisse. Elkem vil ikke akseptere at 
det bygges over eller så nært vannledningen at det er til hinder for vedlikehold av ledningen. 
 
Adkomstvei til pumpestasjonen. 
Elkem forutsetter at adkomsten til pumpestasjonen ikke blir hindret eller begrenset som 
følge av reguleringen. 
 
Vedlegger kart over vannledningstrase.» 
 



 
Forslagsstillers kommentar: Vannledningen vil ikke bli berørt av planene bortsett fra utbedring 
av veikrysset mot hovedveien. Vi kan heller ikke se at pumpestasjonen blir berørt av 
planforslaget. 
 
Vår kommentar: Kommunen skal som en del av byggesaksbehandlingen se til at byggegrense 
vannledning blir i henhold til avstandskrav. 
 
 
Sametinget, 05.03.2020 
 
«Vi viser til deres brev av 28.02.2020. 
 
Sametinget har ingen merknader til planen. 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune.» 
 

 
Forslagsstillers kommentar: Ingen 
 
Vår kommentar: Ingen 
 
 
Bane Nor, 01.04.2020: 
 
«Vi viser til brev datert 28.02.2020 vedrørende ovennevnte.  
 
Tiltaket berører ikke jernbanens interesser, vi har derfor ingen merknader til planforslaget.» 
 

 
Forslagsstillers kommentar: Ingen 
 
Vår kommentar: Ingen 
 
 
Nordland fylkeskommune, 21.04.2020: 
 
«Saken gjelder detaljregulering for bygging av inntil 7 eneboliger inkl. vegareal. Planen 
omfatter også regulering av et friområde. Det meste av planområdet er regulert til boligformål 
i plan fra 1972, men nedre del av planområdet, mot Straumvatnet, går et stykke inn i et 
offentlig friområde som går helt ned til vannkanten. Bestemmelsene til kommunedelplan for 
Straumen (2010) sier at reguleringsplanen fortsatt skal gjelde. Fylkeskommunen kom med 
innspill ved planoppstart i brev av 6. mai 2019. 
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven, vegloven og plan- og 
bygningsloven, herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland 
fylkeskommune følgende uttalelse. 
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regionale interesser, slik det blant 
annet fremkommer i arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. 
Utover dette vil vi bemerke følgende. 
 
Grøntområder og lekeområder 
Planforslaget griper inn i og begrenser et friområde, noe som i seg selv er uheldig. Samtidig 



framgår det av sakens dokumenter at friområdet langs Straumvatnet er lite 
benyttet/tilrettelagt, men svært lett tilgjengelig. Av kartleggingen av friluftsområder går det 
fram at grøntområdet verdi først og fremst skyldes at det henger sammen med tilliggende 
friområder som skaper et sammenhengende grønt belte langs Straumvatnet. I planforslaget er 
det lagt inn et friområde (o_GF1) øst for de planlagte boligene. Det er her viktig at kommunen 
følger opp planbestemmelsene når det gjelder opparbeiding. Det er spesielt viktig at den 
inntegnede turveien anlegges tidlig i utbyggingsfasen. Vi ber derfor kommunen vurdere å 
legge inn en rekkefølgebestemmelse som sikrer dette? 
 
Vi ber også kommunen vurdere å gi pkt. 4.3.2 i bestemmelsene en endret ordlyd, slik at de i 
større grad sikrer at det etableres nærlekeplass her. Vi ber derfor kommunen vurdere å legge 
til et punkt i bestemmelsene om at det skal etableres nærlekeplass. Det er også ønskelig at 
rekkefølgekrav i større grad sikrer barns interesser. 
 
Planområdet ligger nær Straumvatnet. Vi ber derfor kommunen sikre at den tiltaksplanen som 
er nevnt i pkt. 3.12 i bestemmelsene (farer og ulemper i anleggsfasen), inneholder tiltak for å 
hindre avrenning til Straumvantet. 
 
Boligområder 
I vårt innspill pekte vi på at bygninger og tiltak må oppføres med tanke på bl.a. redusert 
energibehov og reduserte utslipp av klimagasser og bruk av alternative energikilder, mv. Vi 
ber kommunen vurdere å ta inn slike forhold i planens bestemmelser om krav til ny 
bygningsmasse. 
 
Digital plandialog 
I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen 
kvalitetssikring av planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning 
ved oppstart, planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i 
Nordlandsatlas bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over 
arealforvaltningen. Vi ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send 
ferdig vedtatt plan med sosikoder til plannordland@kartverket.no. 
 
Kulturminner 
Nyere tid 
I vårt innspill påpekte vi at det gjenstående bolighuset ikke hadde regional verdi, men at dens 
historiske verdi burde bli vurdert og eventuelt sikret gjennom reguleringsplanen. I 
planbeskrivelsen står det at bygningen ikke blir regulert til bevaring, men at det er ønskelig at 
det kan tas vare på. Vi stiller oss undrende til valget om å ikke regulere bygningen til bevaring 
når det er et ønske om at bygningen kan tas vare på. Utover dette har vi ingen merknader. 
 
Arkeologiske kulturminner 
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver, og vi har tidligere gjort en befaring på stedet. Så 
langt vi kjenner til, er planforslaget med foreslått arealdisponering ikke i konflikt med kjente 
arkeologiske kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen 
er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven er omtalt i 
planbestemmelsene. Vi er videre tilfredse med at den tyske bunkeren/oppholdsrommet 
foreslås verneregulert. 
 
Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen uttalelse fra Sametinget.» 
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Forslagsstillers kommentar:  
Planbestemmelsene endres ved disse tillegg: 

 Pkt. 7.2 første kulepunkt: «Dette gjelder også anlegg av turvei GT.» 
 Pkt. 4.3.2, annet avsnitt: «Nærlekeplass for felt BFS1 etableres her.» 
 Pkt. 3.12: «Tiltaksplanen skal angi hvordan avrenning mot Straumvatnet hindres.» 

 
Planbestemmelsene endres ved tillegg til pkt. 4.1.1, nytt siste kulepunkt: «Energibehov. Ny 
bygningsmasse skal utformes med tanke på redusert energibehov, redusert utslipp av 
klimagasser og bruk av alternative energikilder.» 
 
Bygningen (eldre våningshus) er regulert til å inngå i planen. Evt. riving må derfor gis en 
særskilt vurdering i forbindelse med byggesaken.» 
 
Vår kommentar: Det vurderes at Nordland fylkeskommune sine merknader er tatt til følge av 
forslagsstiller, og planbestemmelsene er revidert i henhold til disse.  
 
Sørfold kommune vil benytte seg av Kartverket sin tjeneste, og skal sende over ferdig vedtatt 
plan med sosikoder. 
 
Endring etter høring og offentlig ettersyn 
Det er gjort følgende endringer i planen etter høring og offentlig ettersyn: 

1. Pkt. 3.12: «Tiltaksplanen skal angi hvordan avrenning mot Straumvatnet hindres.» 
2. Pkt. 4.1.1: «Energibehov. Ny bygningsmasse skal utformes med tanke på redusert 

energibehov, redusert utslipp av klimagasser og bruk av alternative energikilder.» 
3. Pkt. 4.3.2, annet avsnitt: «Nærlekeplass for felt BFS1 etableres her.» 
4. Pkt. 7.2 første kulepunkt: «Dette gjelder også anlegg av turvei GT.» 

 
 
 
 
Konklusjon og anbefaling  
Plandokumentene er tilfredsstillende utarbeidet og problemstillinger og konsekvenser som følge 
av forslaget er godt nok utredet og belyst.  
 
Kommunedirektøren anbefaler at plandokumentene vedtas med de justeringer som er gjort etter 
høringen. 
 


