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1 INNLEDNING 
Oversender med dette planinitiativ for utvidelse av fortau langs Søster Brits vei, Fylkesvei 7478 
(tidligere FV.539) og ber med dette om et oppstartsmøte. 

HR Prosjekt AS er engasjert av Sørfold kommune til å utarbeide en detaljreguleringsplan for utvidelse 
av fortau langs Fylkesvei 7478 (tidligere FV.539) i Straumen sentrum til Langstrand; en strekning på 
ca. 1300 meter. Formålet er å legge til rette for fortau i det aktuelle område. 

I gjeldene kommuneplan er området avsatt til veiareal og dette forslaget strider i så måte ikke imot 
gjeldene planer eller bestemmelser, men det er avgjørende for kommunen å få en ekspropriasjons 
hjemmel da private bebygde områder kan bli berørt av planforslaget om utvidet fortau. 

 Intensjonen med planinitiativet er å igangsette arbeidet med å tilpasse det eksisterende fortauet til 
fylkesveien og til eksisterende bebyggelse, vurderinger av terreng og utredelse av konsekvenser for 
berørte parter. Området består i dag av småhusbebyggelse samt institusjoner som sykehjem og 
rådhus som allerede har opparbeidet tilknytning til den aktuelle vei- og infrastrukturen. 

Planinitiativet er bygd opp i samsvar med Forskrift om behandling av private forslag til 
detaljregulering.  

Det bes om oppstartmøte med Sørfold kommune så snart som mulig for å avklare forutsetningene 
for videre arbeid. 

Ansvarlige aktører: 
Fagkyndig 
Org.nr:   988 889 245  
Firma:   HR Prosjekt AS 
Adresse:  Dronning Eufemias gate 16, 0191 Oslo 
Kontaktperson: Hernan Vasquez E-post: hva@hrprosjekt.no 
Telefonnr:  993 81 015 
 
Kontaktperson: Beathe Gillebo E-post: bgi@hrprosjekt.no  
Telefonnr:  92 64 04 54 
Forslagsstiller/tiltakshaver:  
Firma:   Sørfold kommune   
Adresse: Strandveien 2, 0226, Straumen  
Kontaktperson: Trond Nyquist  E-post:  trond.nyquist@sorfold.kommune.no 
Telefonnr:  94168697  
Sentralbord:                75685000 
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Eiendomsopplysninger: 
 

Eiendom 
Gnr/bnr 

Tomtestørrelse /m2 Eier  

539/1  Sørfold kommune 
53/51 2 592 m² Sørfold kommune, Offentlig bygg 
53/29 806 m² Enebolig 
53/30 -  
53/458 -  
53/52 1 836 m² Enebolig 
53/154 1 956 m² Enebolig 
53/331 922 m² Enebolig 
53/156 1 228 m² - 
53/21 1 302 m² - 
53/169 1 155 m² Enebolig 
53/92 1 050 m² Enebolig 
53/189 1 204 m² Enebolig 
59/91 962 m² Enebolig 
53/151 1 101 m² Enebolig 
53/152 1 174 m² Enebolig 
53/88 1 075 m² Enebolig 
53/89 1 027 m² Enebolig 
53/171 977 m² Enebolig 
53/205 1 240 m² Enebolig 
53/32 1 444 m² Tomannsbolig 
53/77 2 247 m² Enebolig 
53/28 2 205 m²  
53/34 903 m²  
53/68 1 960 m²  
53/4 3 796 m²  
53/5 7 971 m²  
53/298 1 688 m²  
53/49 22 436 m²  
53/164 1 003 m²  
53/167 1 098 m²  
53/238 2 965 m²  
53/73 11 734 m²  
53/371 988 m²  
53/11 2 902 m²  
53/73 10 785 m² Offentlig bygg 
53/198 12 176 m²  
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Beliggenhet  

Planområdet strekker seg langs Fylkesvei 7478 fra sentrumsområder i Straumen som preges av 
offentlige bygninger, gjennom etablerte boligområder og noen spredte offentlige formål som 

sykehjem og rådhus samt et mindre friluftsområde. Avgrensningen strekker seg mot Langstranda 
hvor arealene er mindre opparbeidet. Mest dominerende for planområdet er likevel eneboliger.   

       

                                 FIGUR 1 LOKALISERING AV PLANOMRÅDET MED OMKRINLIGGENDE EIENDOMMER 
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2 FORMÅLET MED PLANARBEIDET 
Formålet med detaljreguleringsplanen er å legge til rette for utvidet fortau i tilknytning til 
fylkesveien.  Hensikten med å utvide fortauet er å bedre trafikksikkerheten langs den aktuelle 
strekningen og skape en velfungerende og oppgradert tilknytning mellom fylkesveien og 
omkringliggende områder. 
 

3 PLANOMRÅDET, OG OM PLANARBEIDET VIL FÅ VIRKNINGER UTENFOR 

PLANOMRÅDET 
Planområdet er per i dag avsatt til veiareal og gang-og sykkelvei, men ettersom den nye planen 
omhandler en utvidelse av eksisterende fortau vil det som i dag er regulert til boligformål endres til 
å delvis erstattes av ny plan om utvidet fortau. Fortauet oppgraderes for å tilpasses fylkesvei og vil 
være i tråd med gjeldene veinormal.  Planarbeidet vil i så måte få virkninger utenfor planområdet 
da utvidet fortau vil måtte erstatte deler av private bebygde boligområder. 
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FIGUR 3: SØSTER BRITSVEI MED EIDOMSGRENSER MARKERT MED MØRK GRÅ LINJE.  
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4 PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK 
 

Det foreligger ingen planlagt bebyggelse i den aktuelle avgrensingen. 

5 UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER 
Informasjon vedrørende utbyggingsvolum og byggehøyder er ikke relevant for reguleringssaken og 
trenger ikke å belyses ytterligere. 

6 FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET 
Søk på Miljødirektoratets karttjenester avdekker at planområdet ikke er berørt av truede arter, arter 
av nasjonal interesse, verneområder, kulturlandskap eller liknende. Det er ikke registrert 
kulturminner innenfor planområdet. Det er ingen risiko for skred og fare for rase.  

7 TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASSING TIL, LANDSKAP OG OMGIVELSER 
Programmeringen av planforslaget skal utarbeides for å gi en begrenset innvirkning på både 
landskap og omkringliggende bebyggelse. 
Detaljreguleringen innebærer endringer av etablert infrastruktur og vil påvirke tilgrensende 
eiendomsgrenser da det vil være behov for skjæring og fylling for å tilpasse et utvidet fortau til 
fylkesvei og øvrig terreng.  
 
Det er ment å legge til rette for at den visuelle virkningen av tiltaket i terrenget gjøres på en skånsom 
måte, tilpasset landskap og omgivelser. Fortauet skal tilpasses terrenget slik at fotavtrykket blir så 
redusert som mulig. Nødvendige føringer innarbeides i plankart og reguleringsbestemmelser.  
 

8 FORHOLDET TIL KOMMUNEPLAN OG GJELDENDE REGULERINGSPLANER 
Det aktuelle området er regulert etter Kommuneplanens arealdel sjø og land ( ID 2010001) med 
ikraftredelsesdato 30.9.2010 samt Kommunedelplan Straumen 2009-2021, ( ID 2010002), 
30.09.2010. Planstatus er at nåværende fylkesvei og fortau er regulert til veiareal og gangareal, 
men fortauet er av en smalere bredde enn hva som er ønskelig etter dette initiativet. Området er 
regulert med tilgrensende boligbebyggelse. 

Etter gjeldene reguleringsplan STRAUMEN 1 OG 2  (ID 1971001) med ikraftsettelsesdato 
21.12.1971 er planavgrensningen regulert til kjørevei. Videre må planen forholde seg til følgende 
planer: (2001001) Hermannstolen boligfelt, 25.9.2001.  
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FIG. 4, KARUTSNITT AV GJELDENDE KOMMUNEPLAN, Kommuneplanens arealdel sjø og land( ID 2010001) 
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FIG. 4, KARUTSNITT AV GJELDENDE REGULERINGSPLAN STRAUMEN 1 OG 2  (ID 1971001) 
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9 VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET 
Etter kommuneplanen og gjeldende reguleringsplan er planområdet regulert til vegformål, men 
kommunen vil behøve ekspropriasjonshjemmel da reguleringsplanen er over 10 år gammel og 
ekspropriasjonshjemmelen har opphørt, jf. Pbl§16-2 og planforslaget om utvidelse av fortau vil 
berører private bebygde områder. 

10 SAMFUNNSSIKKERHET 
Det er ingen faktorer ved planforslaget som tilsier at forslaget vil være en fare for samfunnssikkerheten da 
omfanget av forslaget er begrenset.  

11 BERØRTE PARTER SOM SKAL VARSLES OM PLANOPPSTART 
I tillegg til grunneiere mener vi at følgende bør få varsel om oppstart: 

Nordland Fylkeskommune Prinsens gate 100 8005 Bodø 
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø 
Statens vegvesen Region Nord Dreyfushammarn 31 8012 Bodø 

12 PROSESS FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING 
En vil følge ordinær planprosess med mulighet for medvirkning gjennom hele prosessen, og da 
spesielt i forbindelse med varsel om oppstart og under offentlig høring.  Det legges opp til særskilt 
informasjonsmøte dersom kommunen ønsker dette.  

13 VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 

KONSEKVENSUTREDNING 
Vurdering av om planen er omfattet av forskrift om konsekvensutredninger og hvordan 
kravene i tilfelle vil kunne bli ivaretatt 
 
Det er gjennomført en innledende vurdering av om kravet om konsekvensutredning gjøres 
gjeldende for forslaget til detaljregulering for planområdet i Sørfold kommune. Vi har gjennomført 
en innledende juridisk vurdering av Forskrift om konsekvensutredning med tilhørende vedlegg (FOR-
2017-06-21-854). 
 
Vurderingen svarer på to hovedmomenter. 

1) Har tiltaket vesentlige virkninger? 
2) Er tiltaket tilstrekkelig konsekvensutredet i overordnet plan? 

 
Vurderingen av forskriften omfatter følgende: 
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Basert på planens størrelse og utforming har vi i vurderingen av om planen kan få vesentlige 
virkninger for miljø eller samfunn, vurdert det dithen at planen ikke er av en slik størrelse og av et 
slikt omfang at tiltaket vil få vesentlige virkninger eller forårsake vesentlige endringer da 
detaljreguleringsplanen som initieres i stor grad samsvarer med overordnet plan, jf.§10.  Videre er 
veiformålet tilstrekkelig konsekvensutredet i tidligere planer, jf.§8 a). 
 
På grunnlag av vurderingen slik det fremgår over, utløser ikke planforslaget krav om 
konsekvensutredning i henhold til plan- og bygningslovens §12-10, første ledd, jf. § 4.2 med 
tilhørende forskrift. 
 

Oslo, 25.05.2020   
HR Prosjekt AS avd. Oslo 
 
 

 
Beathe Gillebo 

Arealplanlegger, Oslo 
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