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Detaljregulering Vesterfjæra, Rognan sentrum.

MÅLESTOKK = 1 : 1000 (A3)
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P L A N B E S T E M M E L S E R   
PlanID: 2015004 

DETALJREGULERINGSPLAN FOR VESTERFJÆRA 
SALTDAL KOMMUNE 

Reguleringsplan er datert 06.03.17, revidert 31.05.17, sist revidert 11.09.17 
Reguleringsbestemmelser er datert 06.03.17, sist revidert 11.09.17   

Vedtatt av kommunestyret (dato/sak) 
1 FORMÅL 
Bebyggelse og anlegg, pbl § 12-5, nr. 1 

- Kombinert formål forretning/tjenesteyting/næring/hotell/bevertning, BKB1-3 (1800) 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur pbl § 12-5, nr. 2 
- Gatetun, o_SGT1 (2014) 
- Kjøreveg, o_SKV1 (2011) 
- Annet vegformål- grønt, o_SVG (2019) 

Grønnstruktur pbl § 12-5, nr. 3 
- Turveg o_GT1-4 (3031) 
- Park o_GP1 (3050) 
- Vegetasjonsskjerm GV1-3 (3060) 

Bruk og vern av sjø og vassdrag pbl § 12-5, nr. 6 
- Sjø, bekk og strandsone, V1-2 (6001) 

Hensynssone (pbl § 12-6) 
- Frisikt, h_140   

 
2 FELLESBESTEMMELSER, pbl § 12-7 
2.1.1 Utomhusplan/situasjonsplan  
Før tillatelse til tiltak kan gis innenfor det enkelte felt må det utarbeides utomhusplan i målestokk 1:500/1:1000. 
Utomhusplanen skal vise: 
- plassering og utforming av alle bygninger og anlegg, inkl skilting 
- terrengbearbeiding 
- utforming av adkomstsoner/inngangsparti  
- tilgjengelig og fremkommelighet for brannbil og slukkemannskap 
- utforming av parkeringsplass, inkl HC-plass 
- varelevering 
- renovasjon 
- overvannshåndtering 
- beplantning og vegetasjonsbruk 
- belysning, skilt og reklame 
- snødeponi 

Utomhusplanen skal vektlegge estetisk kvalitet i materialbruk og utforming og være godkjent av Saltdal kommune 
v/formannskapet før igangsettingstillatelse for nye tiltak kan gis innenfor planområdet. 
Det skal vektlegges høy grad av estetisk utforming i dekke og det skal benyttes materialer av god kvalitet og med høy 
håndverksmessig standard. Beplantning, grønt, lyssetting og materialkvalitet skal prioriteres på alle områder. Det skal 
ikke beplantes vegetasjon som er kjent for å gi allergiproblemer. Parkeringsområder skal ikke utformes som en større 
asfaltflate. 
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Det skal være høyt fokus på estetikk i løsninger, materialvalg og overganger. Dette gjelder bla ved avgrensing mellom 
ulike formål og arealer. Utomhusplaner skal presenteres i 3D-illustrasjon eller visualisering for hele området. 
Utomhusplanen må vise til hvordan tiltaket følger opp krav til universell utforming jfr. Pbl § 29-3. 

2.1.2 Teknisk plan 
Det skal utarbeides detaljplan for teknisk infrastruktur; kjøreveg, gatetun, vann, overvann, avløp, renovasjon, el-
forsyning, mv. Løsning for energilevering skal avklares med Dragefossen Kraftanlegg AS. Løsning for renovasjon skal 
avklares med Iris Salten IKS. Teknisk plan skal utformes i samsvar med gjeldende normkrav og være godkjent av 
Saltdal kommune før igangsettingstillatelse for nye tiltak kan gis innenfor planområdet.  

2.1.3 Estetikk og materialbruk 
Bebyggelse og tiltak skal ha en god estetisk utforming i samsvar med sin funksjon og med respekt for de naturgitte og 
bebygde omgivelser. Tremateriale skal inngå i fasadeutforming og reklameskilt skal underordnes bygningens fasade. 

2.1.4 Universell utforming 
Prinsippet om universell utforming skal legges til grunn ved planlegging og etablering av bebyggelse og uteanlegg, slik 
at hele planområdet i så stor utstrekning som mulig kan benyttes av alle mennesker på en likestilt måte. Min 5 % av 
parkeringsplassene i utbyggingsområdet skal være tilpasset bevegelseshemmede og fortrinnsvis plasseres nær 
inngangsparti.  

2.1.5 Parkeringskrav 
Forretning/kontor:  min 2,0 p-plass pr 100 m2 BRA  
Tjenesteyting/bevertning: min 1,0 p-plass pr 100 m2 BRA 
Hotell:    min 1,0 p-plass pr hotellrom 
Alle formål:   min 0,5 sykkelparkering pr 150 m2 BRA 
5% av p-plassene skal utformes og plasseres slik at hensynet til bevegelseshemmede ivaretas. 

2.1.6 Støy 
Støynivået skal ikke overstige grenseverdier i Miljøverndepartementets retningslinjer for behandling av støy i 
arealplanlegging, T1442/2012.  

2.1.7 Byggegrunn 
Før det kan gis tillatelse til tiltak innenfor planområdet må det foreligge dokumentasjon på tilfredsstillende 
geoteknisk stabilitet, jfr. SAK10.  

2.1.8 Overvann 
Lokal overvannshåndtering skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering. Både overvann og drensvann 
forutsettes behandlet på en slik måte at det ikke direkte eller indirekte påfører andre eiendommer ulemper. Løsning 
for overvannshåndtering skal fremgå av utomhusplan § 2.1.1 og teknisk plan § 2.1.2. 

2.1.9 Sikkerhet i anleggsperioden 
Sikkerhet skal ivaretas under anleggsperioden, jfr Byggherreforskriften (FOR-2009-08-03-1028). Hensynet til barns 
sikkerhet skal vektlegges spesielt. 

2.1.10 Kulturminner og aktsomhetsplikt 
Dersom det ved tiltak i marka skulle avdekkes mulige kulturminner, må arbeidet straks stanses. Tiltakshaver har 
ansvar for at myndighetene for kulturminnevern i Nordland Fylkeskommune blir varslet omgående, i samsvar med §§ 
4, 5 og 8 i kulturminneloven. 

2.1.11 Hensyn til havstigning/springflo 
Nye bygg i sikkerhetsklasse F2 må sikres mot flom/springflo opp til kote 2,80 m.o.h.  
Nye bygg i sikkerhetsklasse F3 må sikres mot flom/springflo opp til kote 3,70 m.o.h.  
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3 BEBYGGELSE OG ANLEGG, pbl § 12-5, nr.  1 

3.1 Område for  kombinert  formål ,  BKB1-3 
3.1.1 Tillatte formål 
Innenfor feltene BKB1-3 tillates et eller flere av formålene forretning/tjenesteyting/næring/hotell/bevertning med 
tilhørende uteanlegg og parkering. Maks tillatt handelsareal for feltene samlet er 3 000m2 BRA. 

3.1.2 Grad av utnytting og byggehøyder 
Tillatt grad av utnytting er maks % BYA = 70 %, inkl. parkering. Maks mønehøyde (=øvre gesims ved pulttak) er 12,5 
m målt fra gjennomsnitts planert terreng. Alle typer takform tillates.  
 
4 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR, pbl § 12-5, nr.2 
4.1 Gatetun,  o_SGT1 
Offentlig trafikkformål hvor det skal tilrettelegges for kjøre- og gangadkomst til felt BKB1-3. Ved utforming av 
området skal estetisk kvalitet i materialbruk og utforming legges til grunn og hensynet til myke trafikanter og 
sammenheng med eksisterende gangvegstruktur skal vektlegges særskilt. Utforming skal fremgå av utomhusplan og 
teknisk plan, jfr. §§ 2.1.1 og 2.1.2 og være godkjent av Saltdal kommune før igangsettingstillatelse for tiltak innenfor 
feltet kan gis.  
 
4.2 Kjøreveg/bol iggate,  o_SKV1  
Offentlig kjøreveg med reguleringsbredde 6,0 m.  
 
4.3 Annet vegareal/grøntanlegg,  o_SVG 
Sideareal til adkomstveg o_SKV1 reguleres til offentlig formål grøntanlegg. 
 
5 GRØNNSTRUKTUR pbl § 12-5, nr 3 
5.1 Park,  GP1 
Offentlig park hvor tiltak og anlegg for offentlighetens bruk kan tillates i samsvar med detaljplan godkjent av Saltdal 
kommune. Trase for turveg inngår i formålet.  
 
5.2 Vegetasjonsskjerm, GV1-3 
Vegetasjonssone langs bekken og mot eksisterende bebyggelse.  
 
5.3 Turdrag langs s jøen,  GT1-4 
GT1-3 er offentlig grøntareal hvor tilrettelegging for ferdsel/turveg tillates i samsvar med detaljplan godkjent av 
Saltdal kommune. Turvegen skal opparbeides med kvalitet i materialbruk og utforming, og det skal tilrettelegges for 
punktvis fysisk kontakt med sjøen. For opparbeiding av turveg i felt GT2 gjelder særskilt at hensyn til Nexans 
kabelbane utenfor planområdet skal sikres mot inngrep/ødeleggelse. Detaljplan for opparbeidelse av turveg skal 
inkludere bro over bekken og tiltak (plastring/bearbeiding) i strandsonen, jfr. § 6.  
Det tillates ikke etablering av asfalt i området. Ved utforming av fylling mot sjø skal det vektlegges estetisk kvalitet i 
materialbruk og utforming. 
GT4 er offentlig grøntareal hvor det skal tilrettelegges for gangforbindelse mellom SKV1 og eksisterende bro i vest.  
 
6 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, pbl § 12-5, nr.6 
Formålet i felt V1-2 omfatter vannareal – sjø og bekk med strandsone hvor det tillates plastring og bearbeiding av 
overgang til landareal for opparbeiding av turveg/sjøpromenade, inkl. etablering av bro over bekken. Avslutning mot 
sjøen skal gis et estetisk og helhetlig preg.  Detaljplan for tiltak i strandsonen skal være godkjent av Saltdal kommune 
og inkludere turveg i felt o_GT, jfr. § 5.3.  
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7 HENSYNSSONE, pbl § 12-6  
Innfor frisiktsonen (H_140) skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre innretninger høyere enn 0,5 m 
over terrenget. Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige installasjoner. 

 
8 REKKEFØLGEKRAV, pbl  § 12-7 nr. 10 
8.1 Teknisk  infrastruktur  VVA 
Før brukstillatelse for byggetiltak kan gis innenfor planområdet, må samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur i være 
opparbeidet i samsvar med godkjent teknisk plan, jfr § 2.1.2 
 
8.2 Utomhusanlegg  
Utomhusanlegg iht. § 2.1.1 skal være opparbeidet før brukstillatelse kan gis for nybygg innenfor det enkelte felt. 
 
8.3 Turveg langs s jøen,  GT1/o_GP1 
Før det kan gis ferdigattest for bebyggelse innenfor planområdet skal turveg langs sjøen i felt GT1/o_GP1  være 
opparbeidet i samsvar med godkjent plan, jfr §§ 5.3 og 6.  
 
8.4 Vesterf jæra sag,  BKB2 
Før eksisterende bygg for Vesterfjæra sag kan saneres må innvendig sag ivaretas på best mulig måte for eventuell 
videre bruk.  
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1  INNLEDNING

Detaljreguleringsplan for Vesterfjæra ID 2015004 i Rognan sentrum fremmes på vegne av Handelsbygg 1 AS.

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging til forretning for detaljvarehandel og annen

publikumsrettet virksomhet i samsvar med kommunedelplan for Rognan, vedtatt 26.04.05. For

forretningsformålet hjemler planbestemmelsene maks tillatt handelsareal på 3 000 m* BRA i samsvar med

regional planbestemmelse om kjøpesenter i Fylkesplan for Nordland 2013 -2025. Planforslagets

kombinasjonsformål gir hjemmel til mulig utvidelse av Rognan hotell.

Adkomst er regulert fra eksisterende kommunale veg i øst og det er hjemlet rekkefølgekrav til opparbeidelse av

turveg/strandpromenade langs sjøen. Areal sikret til grønnstruktur er øket fra 1,9 daa i kommunedelplan Rognan

til 3,1 daa i planforslaget. Kommunedelplanens grøntareal i sørlig del er videreført og regulert som offentlig park,

men plassert sjønært for økt opplevelsesverdi og som en naturlig del av strandpromenaden. Parkens lokalisering

bidrar også til redusert visuell fjernvirkning av planlagt utbygging.

Grad av utnytting er øket fra 40% i kommunedelplanen til 70% i planforslaget. Dette argumentert ut fra

overordna føringer om samordning av areal og trafikk/transport med arealeffektiv utnyttelse av sentrumsareal,

samtidig som hensyn til gangforbindelser og grønnstruktur ivaretas. Planforslaget sikrer ved formål en større

andel grønnstruktur enn kommunedelplanen og hjemler konkrete krav til utforming og utnyttelse av uteanlegg

og trafikkareal hvor hensyn til myke trafikanter skal prioriteres.

Totalt planareal er 13,5 daa og planlagt utbyggingsområde er 7,8 daa. Planarbeidet innebærer omregulering av et

mindre areal innenfor to gjeldende planer for bedre landskapstilpasning av turveg langs sjøen. Planarbeidet er i

samsvar med overordna føringer og gjeldende planers intensjon, og er ikke vurdert å utløse krav til

konsekvensutredning.

Basert på gjennomført risiko-/sårbarhetsanalyse (vedlegg 6) og vurdering av planforslagets virkning (kap 6), er

det ikke avdekket særskilte forhold som kan medføre uønsket økt risiko eller konsekvenser som ikke kan avbøtes

tilstrekkelig ved konkrete krav og hensyn som er innarbeidet i reguleringsplanen med bestemmelser.

Tilfredsstillende byggegrunn og områdestabilitet er dokumentert, området er ikke innenfor faresone for skred og

hjemlet kotehøyde for nybygg ivaretar hensyn til havstigning/stormflo.

Planarbeidet er utført av Hanne Karin Tollan, landskapsarkitekt mnla og Stian Holmen, Ingeniør Holmen AS.

Skredfare og områdestabilitet er utredet av Stig Brunes, Talus AS.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan I ab 38’:ali _ei~.g\.ear:/«-~ l 470 S6 930 I ges: E>~a.v~_ng-gem pc 2
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2 PLANSTATUS

2.1 Kommunedelplan Rognan

Kommunedelplan for Rognan ble vedtatt 26.04.2005. Planområdet er avsatt til utbyggingsområde med

kombinasjonsformål for fremtidig erverv (NFB1), utvidelsesornråde hotell (Hl), parkering (PA2),  gangveg og

grøntområde  (FR2).

Utvikling av Vesterfjæra er et prioritert tiltak i

kommunedelplanens handlingsprogram.

Kommunedelplanens bestemmelser hjemler krav

og føringer til reguleringsplan og utvikling i

planområdet. FZX
§2 Plankrav regulering og føringer i samsvar Allt-_;

med temakart 1-3. $1.1’ va "
§4 Formål: forretning/kontorer/offentlig m

formål og hotell. Bolig tillatt i 2.etg.  %  BYA '

=  40  % I " ‘-
§8 Krav til trafikkareal, parkering,

fremkommelighet og universell utforming

§9-lO Funksjons~ og kvalitetskrav til offentlige

rom og grøntareal.

§11 Krav til bevaring av bygninger.

Plankrav til Vesterfjæra er i tillegg hjemlet særskilt M‘ ;,%,"\

under  pkt 9 Områder med krav til reguleringsplan: V  I

1. R1 Vesterfjæra  -  Området som foreslås '- -
regulert kan bebygges som nærings- og m `  V

forretningsformå/ med mulighetfor bolig i  2 \  -
log 3  etg. Eksisterende sag ska/flyttes fra ` ' .

Vesterfjaera til Østerfjæra.
l

Figur 1: Utsnitt kommunedelplan Rognan

Parkeringsvedtekter for Rognan sentrum, vedtatt 19.04.90 er videreført i kommunedelplanen:

Kontora og forretningsbebyggelse skal ha oppstillingsplass på egen tomt eller på fellesarealforflere tomterfor

minst 1bil pr. 50kvadratmeter brutto go/vflate i bebyggelsen. Til dette kommer lastearealfor vare- og lastebiler.

2.1.1 Temakart kommunedelplan Rognan

Kommunedelplanens bestemmelser forutsetter at planens tematiske kart skal legges til grunn ved

saksbehandling av plan- og enkeltsaker.

Temakart 1: Síktakser og strukturering

Planarbeidet berører ikke siktlinjer som skal

sikres.

 Figur  2:  Temakart  1  kommunedelplan Rognan

f)"::‘.F'u"i.E"‘ 470 S6 930  l  gQsi§*‘dHWE'Kd'\.'fl 3Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan  l  si: 71'.
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Planbeskrivelse Vesterfjæra plan  I 02015004

Temakart 2: Kommunikasjon og forbindelser

Forbindelse for myke trafikanter msrvest i

sentrumsområdet og langs Rognan Hotell

skal sikres inn i planområdet.

Figur 3: Temakart 2 kommunedelplan Rognan  
Temakart 3: Grøntstruktur

Planarbeidet berører ikke overordnet

grøntstruktur, men omfattes av føring til økt

treplanting i sentrum.

_ ~ , _—,;-5:-4__ If _g~ 1,;

ii" M ..{” _:L I
f? ~~ ;  " j. 5*,-

_ .i
—  T. 4

Figur 4: Temakart 3 kommunedelplan Rognan    
2.2 Reguleringsplaner

2.2.1 Gjeldende regileringsglaner - omregulering

Nordlig del av planområdet omfatter totalt 900 ml innenfor to gjeldende reguleringsplaner for à tilpasse trase for

turveg langs sjøen. Foreliggende planforslag innebærer derfor omregulering av reguleringsplan for småbåthavna

ID 2010006 (vedtatt 23.06.11) og reguleringsplan for Dypvannskaia lD 2003002 (vedtatt 10.09.98) slik varslet ved

planoppstart, jfr plan- og bygningsloven § 12-14. Omreguleringen medfører at formålene grøntstruktur,

turveg/gangveg og sjøareal omdisponeres for å tilrettelegge for kryssing av bekken lenger sør. Begrunnelse for

omregulering er redusert inngrep i strandsonen og bedre landskapstilpasning av turveg og bro. Gjeldende planers

intensjon er opprettholdt og endringen vurderes som kurant.

2.2.2 Opphevet reguleringsplan Vesterfjæra

Tidligere reguleringsplan for Vesterfjæra ID 1998003 (vedtatt 03.10.98) ble opphevet ved planvedtak

kommunedelplan for Rognan i 2005.Sitat kommunedelplan: «1998 ble det utarbeidet reguleringsplan for

Vesterfjæra. En del av formålet var etablering av maritimt senter. I etterkant har det ikke lykkes áfá til aktivitet

for det tiltenkte formålet. 2001vedtok kommunestyret å ikke ekspropriere deler av området til Maritimt senter».

2.3 Vurdering av utredningsplikt iht forskrift om konsekvensutredning

Planområdet er avsatt til byggeområde i gjeldende kommunedelplan. Planarbeidet utløser ikke automatisk

utredningsplikt etter § 2 i Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2009-06-26-855). Saltdal kommune har ved

oppstart av planarbeid vurdert at planarbeidet ikke utløser utredningsplikt etter § 3 b, jfr. vedlegg 5. Det henvises

for øvrig til gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse i vedlegg 6 og til planbeskrivelsen kap. 6 hvor tiltakets

virkning for miljø, naturressurs og samfunn er vurdert.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan l po’s.'~1‘: 91'1.ong\,s=dvt:/»>v~ I  4170 S6 930  I  &:’g7hg_n_n;~kar=n no 4
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3 BESKRIVELSE AV  PLANOMRÅDET

3.1 Lokalisering og eksisterende arealbruk

Vesterfjæra ligger langs Vikvegen/fv515 i '

Rognan sentrum. Tilgrensende bebyggelse  er U

Rognan hotell og eldre  eneboligbebyggelse.

Planområdet  er  i hovedsak ubebygd, med

unntak av tre bygninger knyttet til tidligere sag

og Saltdal Patenslip og båtbyggeri. Området

nærmest sjøen er fylling. Adkomst fra

kommunal veg i Øst.

i
Bekkeløp og turveg følger Vikvegen i vest.

Gangbro er etablert over bekken sør i

   
          

    

   

  

planområdet og leder videre til Skomakergata. i _. 'i

Langs Vikvegen følger også kabelbane for fl' ll.

transport av ferdig kabel fra Nexans fabrikker f ,';:~"UC1 “i ;l

sør på Rognan og frem til havneanlegget nord i ’/ i -\ i J./’a_f.\".. I , i.  V  '
for Dlanområdet. ...T ,»§fij\,,¢,‘_‘n._,{}!..,L-

h. ROGNAN SENTRUMV“«Minnepark» med beplantning, skulpturer og ' li' Pfi"l,y,l-' L

steintavler med de ti bud er etablert langs -‘ g inf” c få-jø, f
Vikvegen vest i planområdet. Parken er fl» . ZÅÉ Q/ffl” i!

t bl t‘ “d kl tt'l tb ' ' l" Ål- »—<" ~~“x ”k” —‘”"/"4 fr» fea eriomra esomerav ar iu yggingi - 4- ./H‘ 'w~~— " _ - ~-«—;..  =  y>-~f~ i;  u %g»»%m.1.§« i. i
kommunedelplanen. _ ,. n,_ ,_ _.‘——— _ _ 1:-,  Q l  .. :. --m-~'u‘ D

.w #4 f  “"'ü'“““ r ætt; Iv»:/» 'w f
Figur5:Oversiktskartmedp/anområdetavmerket  J  /71 _,l mlí, . ,-‘«~_'\ A, l

` p" i ll bli'. i :__

f

.v

1

n

_!

 r(3%. i

Figur 6:Flyfoto med planområdet avmerket

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan oh 383 91‘: ,a"gy.v:3':ww 470  56  930  I  &:_§"_qg;g<_a_r3_r_o 5
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Figur 7: Befaringsfoto i planområdet sept

2015

 

 

 

Land5kausark1tekt~mla Hanne Karm Tollan

INA,

.  z

 

n/
,  x

x

;

 

Wanaeskruvelse Vesterfjaera p\an1D201SOO4

 

 
-. '4...

  

Q  I _
. ...__ _ -

'._ ’*,  .

,, 7'
J.‘

.  r"- r s - ’_.. .  ~

»'--.._. ‘ .\
_- _

u: '
in

6470 as 930  

 

15



Planbeskrivelse Vesterfjæra planID201SOO4

3.2 Eiendomsforhold

Planarbeidet omfatter helt eller delvis følgende eiendommer: gnr 43 bnr 106, 1332, 1363, 1288, 197, 412, 56,

101. Handelsbygg 1 som forslagstiller og tiltakshaver for planlagt utbygging har inngått nødvendige avtaler med

hjemmelshaver Helgeland Sparebank.

3.3 Kulturminner

Saga i bygningen avmerket med blå sirkel ble i kommunedelplan for

Rognan fra 2005 vurdert med verneverdi og foreslått flyttet til

Østerfjæra eller til Saltdal museum.

Sitat kommunedelplan: «Saga i Vesterfjæra. 0
Saga  er bygd i  tradisjonell stavkonstruksjon med  bordkledning.  Den

har  tydeligvis vært flyttet før fra et annet sted. Siden hele miljøet i

Vesterfjæra er oppløst, vil det beste være å flytte saga til Østerfjæra

eller til Saltdal museum». Ø

Bolighuset avmerket med rød sirkel på kartutsnitt til høyre er

vurdert med bevaringsverdi i kommunedelplan for Rognan.

Bygningen ligger utenfor planområdet og omtales ikke nærmere

Oppdatert føring 2016:

Saltdal kommune har vurdert ved oppstart av planarbeidet at: ’ ' 3

«kulturhistoriske elementer i omrádetfremstår såpass «pyntet» på at de har mistet sin historiske verdi» og videre

at «Landskapet rundt saga er imidlertid endret slik at en ikke lengerfår et godt inntrykk av hvordan saga har

fungert i sin opprinnelige form. De endringene som erforetatt eksteriøret har også desimert den opprinnelige

form. Siden siste diskusjon om

flyttinc av denne saga til Østerfjæra,

er detforetatt bevaring og

restaurering av Dragesaga. Det er

vanskelig å se for seg en god

plassering av en gjenoppbygget sag

i Østerfiæra.  »

Kommunen vurderer at hvem som

eventuelt vil overta saga må være

en åpen diskusjon etter planvedtak.

Figur 8: Foto sagai Vesterflære, sept 2015

3.4 Naturmangfold

Planforslaget er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven. Det er ikke registrert biotoper eller naturmiljø med

verneverdi innenfor planområdet. Den trua arten sothøne (Fulica atra) blei 1975 registrert nord i planområdet

(www.naturbase.no).

3.5 Barn og unges interesser  -  friluftsliv/folkehelse

Sørlig del av planområdet har gressbakke og noe vegetasjon/beplantning. Fyllingsområdet i nordlig del har dekke

av grus og gir kontakt med sjøen. «Minneparken» sentralt i byggeområdet har opplevelsesverdi. Planområdet

som ubebygd og delvis vegetasjonsdekt område har verdi for barns lek og for friluftsliv/folkehelse i Rognan

sentrum.

Ved omdisponering av områder med bruksverdi for barn og unge skal det iht. RPR for barn og unges interesser i

planleggingen (FOR-1995-09-20-4146) skaffes fullverdig erstatning, jfr.  §  5-d.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan ob äBS 31‘: _or‘,=,‘.ea':/‘W 470 S6 930 pggilhannekann no 7
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3.6 Løsmasser og byggegrunn

Løsmassene i planområdet er elveavsetning hvor sand og grus

dominerer. Området nærmest sjøen er fyllmasse. Planområdet

ligger under marin grense.

Talus AS har vurdert grunnforhold og områdestabilitet basert

på tidligere gjennomførte grunnundersøkelser (Rambøll,

15.05.07) og konkluderer med at det ikke er behov for

ytterligere gru nnundersøkelser, forutsatt at gitte anbefalinger

følges av geoteknisk prosjekterende i byggesak.

Det henvises til rapport i vedlegg 7.

Figur 9: Utsnittfra nasjonal løsmassedatabase (NGU).  
3.7 Skredfare

Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetssone for jord~

og steinskred, jfr. NVE-atlas.

Talus AS har vurdert tilfredsstillende sikkerhet for skred og ras

innenfor planområdet forutsatt at nybygg plasseres i

sikkerhetsklasse 53.  “' “' 3  .i
Det henvises til rapport i vedlegg 7. " fu, , r '

. f '-'í- .' i
i . “*2: t. _ ,.l

` .I ‘

Figur 10: Kartutsnittskrednett (NVE Atlas) r _ *  ‘ " ‘ " " I

L; -  — l
3.8 Havstigning

Klimautviklingen gir et stigende havnivå. I NOU 2010:1O <<'I'i/paswing til eit klima i endring» er det gitt en

anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste hundre år. NVE anbefaler at ny utbygging bør ta

hensyn til beregnete stormflohøyder ved det havnivået en vil ha om 100 år. I henhold til TEKlO (byggteknisk

forskrift) skal det tas utgangspunkt i 200-års flo for bygg i sikkerhetsklasse F2 og 1000~års flo for bygg i

sikkerhetsklasse F3. For Saltdal kommune vil det si en minimumshøyde på 2,80 m.o.h. for bygg i sikkerhetsklasse

2 og 3,70 m.o.h. for bygg i sikkerhetsklasse 3.

Planlagt utbygging av forretnings~ og publikumsbygg er plassert i sikkerhetsklasse F2.

3.9 Kommunaltekniske anlegg

Kommunal vannforsyning og avløp/spillvann har tilstrekkelig kapasitet til å betjene området. Krav til

påkoplingspunkt, dimensjonering og etablering av nytt nett/omlegging av eksisterende - inkl. slukkevann/

brannberedskap, følger av kommunens føringer i detaljprosjektering/byggesaksbehandling. Løsning for

renovasjon og elforsyning/trafo er forutsatt avklart i byggesaksbehandling. Dragefoss Kraftanlegg AS/Rognan

bioenergi AS er el- og fjernvarmeleverandør. lris Salten IKS er renovatør.

3.10 Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhet- ROS

Gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse (vedlegg 6) har avdekket følgende forhold som forutsettes gitt særlig

oppmerksomhet ved utforming av plankart og bestemmelser: Byggegrunn, havstigning, overvann, kulturminner,

fremkommelighet brann/redning, kraftforsyning, kapasitet VA, inkl. slukkevann, Nexan kabelbane, sikkerhet og

støy i anleggsperioden.

Analysen konkluderer med at planforslaget gir akseptabelt risikonivå forutsatt innarbeidet konkrete krav og

hensyn i reguleringsplanen som beskrevet i analysen.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan l pb 585,91/'1 longyearhyeiw l 470 56 930  I  ;)Ost@hLgn_n__eJ(arHv no 8
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4 PLANPROSESS

4.1 Oppstart av reguleringsarbeid

Oppstart  av  planarbeidet som omregulering av gjeldende planer ble

varsleti henhold til pbl  §  12-8  ved brev  datert 29.08.16 til berørte parter

og regionale myndigheter. Oppstart av planarbeidet ble kunngjort ved

annonse i Saltenposten 01.09.16og på kommunens hjemmeside. Frist

for merknader var satt til 30.09.16. Det kom  6  merknader til

planarbeidet ved varsling. Varslingsdokumenter og innkomne

merknader er vist i vedlegg 3  og 4.  Det ble gjennomført oppstartmøte med Saltdal kommune 24.02.16med

gjennomgang av de hensyn, krav og forutsetninger lokal og regional

myndighet har til planarbeidet. Referat fra oppstartmøte samt

kommunens svar på spørsmål stilt i oppstartfasen er vist i vedlegg 5. 'l\\
\

Oppstart av planarbeidet ble  varslet  i  samsvar med kommunens I' \
_ \

føringer. I \
’ \

_’ l“\.

/ ,' ‘-
/ /  ‘K.
/ _  x

A ~`/
/,’ f!

I-
¢—_____r~‘4

no5‘~4AN SEVYEIJM

Figur 11.' Kunngjøringsannonse  
Frist /or merknader til planarbeid og utbyggingsavtale er :att til

30 sepremner 2016

4.2 Innkomne merknader med forslagstillers kommentar

1. Nordland fylkeskommune, datert 30.09.16

Ber om kommunens vurdering og begrunnelse for at planarbeidet ikke utløser krav til konsekvensutredning.

Viser til kap 7  i Fylkesplan for Nordland og krav til maks 3000 m»  BRA  handel, forutsetter dette kravet tydelig

hjemlet i planbestemmelsene.  Må  vektlegge klimaendringer i ROS-analyse. Vektlegge universell utforming.

Vurdere alternative energikilder. Vise hensyn til de estetiske forhold og attraktive byrom. Viser til

naturmangfoldsloven og utredningskrav. Ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer god

vannkvalitet, jfr vannforskriften.

Påpeker bevaringsverdi for bolighus i Strandgata 14B og betydningen av  å  bevare helheter og sammenhenger i

verneverdige kulturmiljø. Det bør også legges vekt på estetikk og god tilpasning ved utbygging nært

bevaringsverdige bygningsmiljø.

Forslagstillers kommentar

Fylkeskommunens krav er innarbeidet i planforslaget. Krav til maks 3000 m1 BRA handelsareal er hjemlet

iplanbestemmelsene §3.1.l.Bolighus íStrandgata 14B ligger utenfor planområdet.

2. Fylkesmannen i Nordland, datert 30.09.16

Fylkesmannen forutsetter at grøntomrâdet  (FR2) i kommunedelplanen bevares og innreguleres til dette formål.

Anbefaler at det legges turveg/havnepromenade langs sjøen. Viser til krav om ros-analyse.

Forslagstillers kommentar

Grøntområdet (FR2) er videreført iplanforslaget og gitt feltbetegnelsen o_GP1.  Turveg er  innearbeidet

/angs sjøen, felt o_GTl-2. Ros-analyse følger som vedlegg 6.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan l ab ‘:38 af". ::",{'.P.Jv‘.7./9" l MO 56 930 l v~o>:3navmomrw v; 9
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3. Statens vegvesen, datert 08.09.15 og16.03.17

Byggegrense mot Vikvegen/fv 515 er ifølge vegloven 50 m fra midten av vegen. Mindre byggegrense kan settes i

samråd med Statens vegvesen. Redusert byggegrense bør avtales direkte med vegvesenet før planen legges til

høring.

Forslagstillers kommentar

Statens vegvesen har akseptert byggegrense på 19 meter fra midtlinje Vikevegen/fv515, jf

forhåndsuttalelse pr brev datert 16.03.17

4. Norges vassdrags- og energidirektorat NVE, datert 09.09.16

Under marin grense og på fylling, krav til dokumentert stabilitet. Krav til skredfarevurdering. Tilpassing til

klimaendringer. Krav til minimumshøyde av hensyn til beregnede stormflohøyder.

Forslagstillers kommentar

Utredning av naturfare er gjennomført og følger som vedlegg 7. Krav til minimumshøyde av hensyn til

beregnede stormflohøyder er hjemlet i planbestemmelsene § 2.1.11.

5. Advokat Eilert Eilertsen på vegne av Rognan HotelL 28.09.15

- Viser til at kommunedelplanen har avsatt areal for utvidelse av hotellet mot vest.

- Viser til gjennomført geoteknisk vurdering (Multiconsult, 2008) og er bekymret for at en utbygging vil

medføre fare for store setningsskader på hotellet.

- Vurderer eksisterende minnepark som verdifull for Rognan sentrum og med betydning for lokal/regional

reiselivsnæring, herunder hotellets fremtidige næringsgrunnlag.

- Påpeker at planområdet ligger innenfor 100meters belte langs sjøen og derved omfattes av byggeforbud.

Planlagt tiltak vurderes derved å ikke være i tråd med plan- og bygningsloven og gjeldende kommuneplan.

Stiller spørsmål ved at planarbeidet er vurdert å ikke utløse krav om konsekvensutredning.

Rognan hotell mener at planområdet har så mange kvaliteter og positive elementer at det vil være negativt for

kommunen dersom området bygges ut. Konsekvenser ved planlagt utbygging bør vurderes i sammenheng med

kommunens overordna langtidsplan.

Forslagstillers kommentar

Planforslaget sikrer mulighetfor utvidelse av Rognan hotell ved at tillatelse til hotell er innlemmet i

kombinasjonsformåletforfelt BKB1-3. Det henvises til planbeskrivelsen hvor de forskjellig innspill i

uttalelsen er drøftet og forslag til løsning i planforslaget beskrevet.

6. Saltdal Patentslip & Skibsbyggeri AS, datert 20.09.16

Mener å ikke ha mottatt varsel om oppstart av planarbeid og motsetter seg på den bakgrunn at planforslaget

behandles. Vil pga. sykdom kommer tilbake med klage på et senere tidspunkt.

Forslagstillers kommentar

Grunneiere og naboer ble varslet i samsvar med adresseliste oversendtfro Saltdal kommune. Saltdal

Patentslip & Skipsbygg AS ble varslet til oppgitt c/ adresse Helgeland Sparebank.

4.3 Revisjon etter oversendelse

Planmaterialet er revidert i samsvar føringer gitt etter Saltdal kommunes interne administrative høring av

planforslaget. Revisjonsdato er 31.05.17.

Planmaterialet er revidert i samsvar med føringer gitt ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget, sak

112/17, 27.06.17 og sak 123/17, 29.08.17. Revisjonsdato er 11.09.17.
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5  PLANBESKRIVELSE REGULERINGSPLAN

5.1 Planforslag

Reguleringsplan for Vesterfjæra ID 2015004 viser byggeområde for sentrumsutvikling med et eller flere av

formålene forretning/tjenesteyting/næring/hotell/bevertning. Totalt planareal er 13,5 daa hvorav 3,1 daa er

regulert til grøntformål og 7,8 daa er regulert til utbyggingsformål. Sonen nærmest sjøen er regulert til offentlig

park og turveg/sjøpromenade. Adkomst til utviklingsområdet gir tydelig forbindelse og sammenheng med

eksisterende kjøre- og gangvegnett i sentrum. Adkomstsonen er regulert til offentlig gatetun hvor det er hjemlet

krav til opparbeiding for trafikkavvikling på myke trafikanters premisser.

Reguleringsplanen fremmes i samsvar med plan- og bygningslovens krav og nasjonale tegneregler.

Forslag til detaljregulering, sist revidert 11.09.17 i målestokk 1:1000 med planbestemmelser følger som vedlegg 1

og 2. Plankartet under er ikke i målestokk.
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Figur 12: Nedkopiert reguleringsplan Vesterfiæra, Rognan sentrum

5.2 Planens formål og arealoversikt

BKB1-3: Kombinert formål forretning/tjenesteyting/næring/hotelI/bevertning (SOSI 1800) 7,8 daa

o_SKV1: Offentlig kjøreveg (SOSI 2011) 0,8 daa

o_SGT1: Offentlig gatetun (SOSI 2014) 0,6 daa

o_SVG1: Annen veggrunn/ sideareal veg (SOSI 2019) 0,2 daa

o_GT1-4: Offentlig turveg/sjøpromenade (SOSI 3031) 1,2 daa

o_GV1-3: Vegetasjonsskjerm (SOSI 3060) 0,8 daa

o_GP1: Offentlig park (SOSI 3050) 1,1 daa

V1: Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (SOSI 6001) 1,0 daa

Totalt planareal: 13,5 daa
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5.3 Fellesbestemmelser og rekkefølgekrav

Planbestemmelsene hjemler plan- og dokumentasjonskrav samt krav til funksjon, utforming og rekkefølge for

planlagt utbygging.

Før tillatelse til tiltak kan gis innenfor planområdet, er det i planbestemmelsene § 2.1.1 stilt krav til utomhusplan.

Universell utforming skal legges til grunn og utomhusplanen skal vise bygningers plassering, gangsoner, kjøreveg,

parkering, varelevering, renovasjon, overvannshåndtering, beplantning, mv.

Utomhusplanen skal være godkjent av Saltdal kommune v/formannskapet før igangsettingstillatelse kan gis, og

utomhusanlegget og teknisk infrastruktur må være ferdig opparbeidet før brukstillatelse til nybygg kan gis, jfr.

rekkefølgekrav i  §  8.2

Parkeringskrav er hjemlet i § 2.1.5 i samsvar med kommunale parkeringsvedtekter (1990):

Forretning/kontor: min 2,0 p-plass pr 100 ml BRA

Tjenesteyting/bevertning: min 1,0 p-plass pr 100 ml BRA

Hotell: min 1,0 p-plass pr hotellrom

Alle formål: min 0,5 sykkelparkering pr 150 ml BRA

5% av p-plassene skal utformes og plasseres slik at hensynet til bevegelseshemmede ivaretas.

Planbestemmelsene § 2.1.2 hjemler krav plan for teknisk infrastruktur; kjøreveg, gatetun, vann, overvann, avløp,

el-forsyning/trafo og renovasjon. Kommunale VVA-normer og krav skal legges til grunn for utforming og

dimensjonering og detaljplan for teknisk infrastruktur skal godkjennes av Saltdal kommune før det kan gis

igangsettingstillatelse. Løsning for energilevering skal avklares i samråd med Dragefossen Kraftanlegg AS/Rognan

fjernvarme AS. Renovasjonsløsning skal avklares i samråd med Iris Salten IKS. Vegnormalen (Håndbok N100) skal

legges til grunn for utforming av trafikkareal. Det må foreligge brukstillatelse for tekniske anlegg før nybygg kan

tas i bruk, jfr. rekkefølgebestemmelser § 8.1.

Det er tidligere gjennomført grunnundersøkelse i området (2007) som gir grunnlag for detaljprosjektering og valg

av geotekniske løsninger for planlagte tiltak (vedlegg 7). Planbestemmelsene § 2.1.7 hjemler krav til dokumentert

Iokalstabilitet før tillatelse til tiltak, jfr. SAK10.

Turveg langs sjøen i felt o_GT1/o_GP1 skal være opparbeidet før det kan gis ferdigattest for nybygg innenfor felt

BKB1-3, jfr. planbestemmelsene §8.3.

Før eksisterende bygg for Vesterfjæra sag kan saneres, og igangsettingstillatelse kan gis for nybygg innenfor felt

BKB2, må sag-verket inne i bygningen ivaretas på best mulig måte for eventuell videre bruk, jfr.

planbestemmelsene § 8.4.

5.4 Byggeområde BKB1-BKB3, pbl §12-5 nr. 1

Innenfor feltene BKB1-BKB3 tillates et eller flere av formålene forretning/tjenesteyting/næring/hotell/bevertning

med tilhørende uteanlegg og parkering. Tremateriale skal inngå i fasadeutforming og reklameskilt skal

underordnes bygningens fasade. Uteanlegget skal utformes med parkeringsareal, rabatter/grønt og tydelige

gangsoner som leder til publikumsinngang. Maks tillatt handelsareal for feltene samlet er 3 000 m2 BRA.

Tillatt grad av utnytting er inntil  %  BYA  =  70 %, inkl. parkering. Maks byggehøyde er 12,5 m målt fra

gjennomsnitts planert terreng.

5.5 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, pbl § 12-5, nr.2

5.5.1 0 SGT1

Adkomstsone fra kommunal veg i søt reguleres til formålet gatetun med bredde 13 m for å sikre tverrprofil med

god fremkommelighet for alle trafikantgrupper og for å ivareta kommunedelplanens krav til tydelig sammenheng

og gangforbindelse til øvrig sentrumsbebyggelse. Utforming av gatetun skal fremgå at teknisk plan, jfr § 2.1.2

5.5.2 o SKV1 og 0 SVG

Adkomstveg/boliggate til eksisterende boliger langs Strandgata reguleres til offentlig vegformål med bredde 6,0

m. Gangforbindelse fra sentrum i øst via grøntområde (GV3) til eksisterende bro over bekken ledes via
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boliggaten. Boliggaten vil betjene S boligeiendommer og ha svært begrenset trafikk. Sideareal til vegen reguleres

til offentlig formål, grøntanlegg.

5.6 Grøntstruktur, pbl § 12-5, nr.3

Totalt 3,1 daa er regulert til grøntstruktur i planforslaget. Formåler er fordelt på parkareal i sørlig del (GP),

vegetasjonsskjerm mot bekken (GV) og sone for turveg langs sjøen (GT).

5.6.1 Park GP1

1,1 da nærmest sjøen i nord reguleres til offentlig park. Arealet forutsettes opparbeidet med henvendelse mot

sjøen og tilrettelagt for allmennhetens bruk og opphold. Turveg inngår i formålet for  å  sikre fleksibilitet ved

detaljprosjektering av strandpromenade i GT-felt.

5.6.2 Vegetasjonsskerm GV1-3

Sonen langs bekken i vest og mot eksisterende boligeiendommer i øst reguleres til vegetasjonsskjerm hvor det

forutsettes etablert beplantning/grøntanlegg.

5.6.3 Turveg langs søen, GT1-4

Sonen nærmest sjøen er sikret til grøntformål hvor det skal opparbeides turveg i strandsonen fra Rognan hotell til

småbåthavna (GT1-3). Turvegen/starndpromenaden skal krysse bekken og videreføres til småbåthavna.

Materialbruk og grad av opparbeiding skal sees i sammenheng med plastring/bearbeiding av strandsonen, jfr.

planbestemmelsene § 6 og fremgå av detaljplan, jfr planbestemmelsene § 5.3. Turvegen skal opparbeides med

kvalitet i materialbruk og utforming, og det skal tilrettelegges for punktvis fysisk kontakt med sjøen. Det tillates

ikke bruk av asfalt.

Det skal tilrettelegges for gangforbindelse/turveg (GT4) mellom boliggaten SKV1 og eksisterende bro over til

eksisterende turveg langs Vikveien.

5.7 Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone V1, pbl  §  12-5, nr.6

Strandsonen skal plastres og bearbeides for estetisk enhetlig preg, jfr. planbestemmelsene § 6. Kystverket ga i

2007 tillatelse i samsvar med havne- og farvannsloven § 18 tillatelse til fylling og plastring i strandsonen som vist i

prinsippsnitt under. Tillatelsen har ikke lenger juridisk gyldighet, men vurderes relevant som føring for planlagt

istandsetting av sjøfronten.

Planbestemmelsene §§ 5.3 og 6 hjemler krav til samlet detaljplan for turveg i felt o_GT1-4 og

plastring/bearbeiding av strandsonen i felt V1. Bro over bekken i vest skal inngå i detaljplan.

 
Figur 13: Snitt oppfylling/bearbeiding av starbdsonen (Norconsult, 2007)

5.8 Hensynssone

lnnfor hensynssone frisikt på 6 X 30 m (h_140) skal det ikke være sikthindrende vegetasjon eller andre

innretninger høyere enn 0,5 m over terrenget. Frisiktsonene skal holdes fri for faste og midlertidige

installasjoner.
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5.9 Sentrumsstrukturog forbindelseslinjer

Planforslaget ivaretar og bygger videre på plangrep og struktur i kommunedelplan for Rognan. l illustrasjonen

under er eksisterende og planlagte forbindelseslinjer vist med rød stiplet strek og viktige siktlinjer vist med blå

stiplet strek. Turveg/sjøpromenade videreføres vestover til småbåthavna fra Rognan Hotell hvor sjøpromenaden i

dag ender. Turvegen krysser bekken og kobler seg på eksisterende turveg/gangveg langs Vikevegen/fv515.

Planlagt boliggate i sør gir gangforbindelse via regulert grøntområde og eksisterende gangbro til turveg/gangveg

langs Vikevegen. Planlagte forbindelseslinjer for myke trafikanter bidrar til forsterket helhet og sammenheng i

sentrum i samsvar med temakart 2 i kommunedelplan for Rognan sentrum. Planlagt bebyggelse (vist med sort

stiplet strek), gir nytt målpunkt og samtidig en definert sentrumsavgrensning mot vest med fjellsiden/Rognlia

som fondvegg. Planforslaget åpner for publikums-/sentrumsformål, inkludert hotell i samsvar med

kommunedelplanens intensjon. Kommunedelplanens føring for siktlinjer og gjennomgående gangforbindelser

(jfr. kommunedelplan planbestemmelsene § 2 og temakart 1og 2) er ivaretatt og gir en tydelig sammenheng

mellom planlagt nybygg og øvrige sentrumsfunksjoner. Adkomstsone fra eksisterende veg/gangsone foran

Rognan hotell til planlagt nytt sentrumsbygg er regulert til gatetun i bredde 13 m og med krav til bymessig

utforming på myke trafikanters premisser for ytterligere. Dette for ytterligere å forsterke kontakt og

sammenheng med eksisterende sentrumsbebyggelse. Ved utforming av uteanlegg og trafikkareal skal estetisk

kvalitet i materialbruk og utforming legges til grunn og hensynet til myke trafikanter og sammenheng med

eksisterende gangvegstruktur skal vektlegges særskilt.

L

 
Figur 14: Forbinde/seslinjer myke trafikanter (rød) og siktakser (blå)

5.10 Sikkerhet i anleggsperioden

Byggherreforskriften (FOR~2009—O8—03—1028) beskriver pliktene som byggherren har gjennom hele bygge- eller

anleggsprosessen for å sikre at sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen blir ivaretatt.

Med henvisning til utbyggers HMS-rutiner og Byggherreforskriften er det forutsatt gode sikkerhetsrutiner

gjennom hele byggeperioden hvor hensynet til barns sikkerhet skal vektlegges særskilt, jfr. planbestemmelsene§

2.1.9. Grenseverdier for støy i samsvar med T1442 er hjemlet i planbestemmelsene § 2.1.6.
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5.11 Planlagt utvikling

Foreløpig situasjonsplan i to alternativ viser aktuell

utvikling i samsvar med planforslaget.

Alternativ A viser etablering av en forretning med

tilhørende uteanlegg og parkeringsareal. Grønt

skravert areal viser omrâde med mulighet for utvidelse

 

\ ..
av Rognan hotell. \‘\\_
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f» _ :3 ”f” “Figur 15: Foreløpig situasjonsplan- alternativA (Ingeniør I  -— F - i' `  .
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Alternativ B viser etablering av to forretninger med

tilhørende uteanlegg og parkering.
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Figur 16.' Foreløpig situasjonsplan- alternativ B (Ingeniør

Holmen AS)
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6  VIRKNING  AV  PLANFORSLAGET

6.1 Gjeldende planer og føringer

Regional glanbestemmelse

Planforslaget har hjemlet krav til maks 3  000m2 BRA handelsflate og er i samsvar med regional planbestemmelse

om etablering av kjøpesenter i Fylkesplan for Nordland 2013 ~2025.Planarbeidet er gjennomført i samsvar med

føringer og krav fra Saltdal kommune i oppstart.

Ingen negativ konsekvens mht. overordna føringer.

Kommunedelplan for Rognan sentrum

Planforslaget er i samsvar med kommunedelplanens intensjon og plangrep. Turveg langs sjøen og grøntstruktur

er sikret og viktige gangforbindelser og siktlinjer er ivaretatt. kommunedelplanens avsatte parkeringsareal er

innarbeidet som hjemlet krav til opparbeidet parkering internt i byggeområdene. Kommunedelplanens

hotellformål (H 1) er innarbeidet i planforslagets kombinasjonsformål for å ivareta mulighet for utvidelse av

Rognan Hotell.

Grad av utnytting er øket fra 40% i kommunedelplanen til 70% i planforslaget. Dette argumentert ut fra

overordna føringer om samordning av areal og trafikk/transport med arealeffektiv utnyttelse av sentrumsareal,

samtidig som hensyn til gangforbindelser og grønnstruktur ivaretas. Arealeffektiv utnyttelse bidrar til å

tydeliggjøre bystrukturen. Planforslaget sikrer ved formål en større andel grønnstruktur enn kommunedelplanen

og hjemler konkrete krav til utforming og utnyttelse av uteanlegg og trafikkareal hvor hensyn til myke trafikanter

skal prioriteres.

Det er ikke vurdert negativ konsekvens for gjeldende kommunedelplan for Rognan sentrum

Vedtatte reguleringsplaner

Nordlig del av planområdet omfatter totalt 900 m? innenfor to gjeldende reguleringsplaner; Smâbåthavna ID

2010006 og Dypvannskaia ID 2003002.Foreslått omreguleringen medfører at formålene grøntstruktur,

turveg/gangveg og sjøareal omdisponeres for å tilrettelegge for kryssing av bekken lenger sør. Begrunnelse for

omregulering er redusert inngrep i strandsonen og bedre landskapstilpasning av turveg og bro. Gjeldende planers

intensjon er opprettholdt og endringen vurderes som kurant.

Det er ikke vurdert negativ konsekvens for gjeldende reguleringsplaner.

6.2 Landskap - visuell fjernvirkning

Planområdet ligger innenfor byggesonen i Rognan sentrum og er eksponert mot Vikevegen og mot sjøen.

Utbyggingsområdet vil bli visuelt eksponert mot Vikevegen, mot sjøen og mot de nærmeste omgivelsene

generelt. Planlagte nybygg har god forankring i fjellskråning/Rognlia mot vest og vil oppleves som del av øvrig

sentrumsbebyggelse. Regulert parkareal (GP) vil redusere visuell fjernvirkning mot sjøen i nord.

Det er vurdert liten negativ konsekvens mht til landskap - visue/lfiernvirkning.

6.3 Naturmiljø

Planforslaget er vurdert i forhold til Naturmangfoldloven. Det er ikke registrert biotoper eller naturmiljø med

verneverdi innenfor planområdet. Det er en registrering av den trua arten sothøne fra 1975 innenfor felt BKB1.

Registreringen er av eldre dato og før området ble bearbeidet og fylt opp. Det er derfor lagt til grunn at arten ikke

lenger kan registreres i området som følge av omfattende endring av livsbetingelser og strandsone.

Ingen negativ konsekvens for naturmiljø.

6.4 Kulturminner

Det er ingen registrerte fornminner innenfor planområdet. Saga i Vesterfjæra er av Saltdal kommune vurdert

med liten historisk verdi som følge av omfattende ombygging. Sag-verket inne i bygningen er imidlertid vurdert å

ha bevaringsverdi og er derfor forutsatt ivaretatt, jfr. planbestemmelsene § 8.4.

Liten negativ konsekvens for kulturminner/fornminner.
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6.5 Barn og unges interesser - park

Planområdets sørlige del har i dag gressbakke og vegetasjon med betydning for barns lek og aktivitet.

Eksisterende minnepark, steintavler med de ti bud og øvrige parkelementer/statuer har opplevelsesverdi for alle

aldersgrupper.

Ved omdisponering av områder med bruksverdi for barn og unge skal det iht. RPR for barn og unges interesser i

planleggingen (FOR-1995~O9«20~4146) skaffes fullverdig erstatning, jfr. § 5-d.

Planforslaget sikrer fullverdig erstatning ved at 1,1daa parkareal reguleres til offentlig park for lek, opphold og

aktivitet. Planforslaget sikrer trygge ganglinjer og hjemler særskilt krav til at barns sikkerhet skal ivaretas i

anleggsfasen.

Ingen negativ konsekvens for barn og unge.

6.6 Friluftsliv og folkehelse

Planforslaget sikrer gangforbindelser til sentrum og gjennomgående turveg/sjøpromenade med forbindelse til

turområder utenfor sentrum. Attraktive turveg/gangvegtraseer har stor verdi for friluftslivet og bidrar til økt

fysisk aktivitet i befolkningen.

Stor positiv konsekvens forfriluftsliv og folkehelse.

6.7 Samfunn - sentrumsutvikling og handel

Planforslaget tilrettelegger for nybygg som styrker handels- og servicetilbud og sysselsetting i Rognan sentrum,

og som bidrar positivt til sentrumsutviklingen. Planlagt forretningsbygg ligger innenfor definert sentrumssone og

med tydelige gangforbindelser til øvrige sentrumsfunksjoner og kollektivknutepunkt. Regulert

kombinasjonsformål sikrer mulighet for utvidelse av Rognan hotell.

Planforslaget er vurdert å bidra til positiv synergieffekt for handelsaktiviteten og tettstedsutviklingen for øvrig,

uten å bidra til økt bilbruk, jfr RPR for samordnet areal og transport (FOR~1993«O8-20-817).

Planlagt tiltak er vurdert å styrke handels- og serviceti/budet i kommunen og vurdert med meget stor positiv

konsekvens for samfunn/sentrumsutvikling

6.8 StØY

Planforslaget åpner ikke for støyfølsomme formål. For å sikre at planlagt aktivitet ikke påfører eksisterende

omgivelser støy over anbefalte grenseverdier er T-1442 «Støyretningslinjen» hjemlet i planbestemmelsen § 2.1.5.

Det er ikke vurdert negativ konsekvens mht. tilstøy.

6.9 Risiko og sårbarhet - samfunnssikkerhet

I henhold til retningslinjer fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2011) skal de forhold som risiko-

og sårbarhetsanalyse avdekker være med som en premiss når beslutningen om arealbruken fattes av

planmyndigheten. Med henvisning til gjennomført risiko og sårbarhetsanalyse i vedlegg 6 er det vurdert at

planlagt utvikling med sentrumsbebyggelse ikke medfører særskilt økning av risiko eller sårbarhet som ikke kan

reduseres tilfredsstillende ved avbøtende tiltak hjemlet og innarbeidet i reguleringsplanen.

Det er ikke vurdert negativ konsekvens mht. ti/samfunnssikkerhet

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan :Ja 585 31''. _:'‘.—:'."u':;/»''' 470 S6 930 oo>t'3mrwel<ar_wjfi.~,
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6.10 Oppsummering av konsekvenser

Planbeskrivelse Vesterfiæra pla n  I  02015004

Håndbok V712 (Statens vegvesen, Vegdirektoratet) er benyttet som grunnlag for den skjønnsmessige

graderingen av tiltakets konsekvens for de forskjellige tema, med følgende inndeling:

0 Minimal/ingen konsekvens

liten negativ konsekvens

middels/moderat negativ konsekvens +++

stor negativ konsekvens

meget stor negativ konsekvens

Tema

Overordna planer og

gjeldende regulering

Landskap - visuellfjernvirkning

Naturmiljø

Ku/turminner/fornminner

Barn og unges  interesser

Friluftsliv/folkehelse

Samfunn - sentrumsutvikling

Stay

R05/samfunnssikkerhet

Figur  1  7: Oppsummering av konsekvenser

7 VEDLEGG

Vedlegg 1:

Vedlegg 2:

Vedlegg 3:

Vedlegg 4:

Vedlegg 5:

Vedlegg 6:

Vedlegg 7:

Vedlegg 8:

Vedlegg 9:

++++ meget stor positiv konsekvens

stor positiv konsekvens

++ middels/moderat positiv konsekvens

+ liten positiv konsekvens

konsekvens

O

0

+

+++

++++

Planforslag reguleringsplan, datert 06.03.17, sist revidert 11.09.17

Reguleringsbestemmelser, datert 06.03.17, sist revidert 11.09.17

Varslingsbrev, 29.08.16

Innkomne merknader ved varsling

Referat fra oppstartmøte 24.02.16 og vurdering av KU-plikt, datert 09.01.16

Risiko- og sårbarhetsanalyse, 06.03.17

Vurdering av naturfare og byggegrunn, rapport datert 29.01.17

Foreløpig situasjonsplan i to alternativ

Teknisk notat -VA, 20.02.17

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan 470  SG  930  I  Qostíihannekarrlno012385 3‘_‘1_:"g‘.Ed'bvP,"
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30.09.2016-= Var dato:
, Var referanse: l6 86026

. Deres dato: 29.08.2016
l)  >  'let .' *2

FYLKESKOMMUNE “mm mm

Orgnr: 964 982 953

Hannc Karin  Tollan

lnnspill  til  oppstart  av planarbeid  -  detaljregulering Vesterfjæra  -  Saltdal

kommune

Saken gjelder oppstart av planarbeid for Vestertjæra i Rognan sentrum med sikte på utbygging av

forretningsbygg med BRA mindre enn 3.000m: for detaljvare- og dagligvarehandel i tillegg til

parkeringsplasser og øvrig uteanlegg. I gjeldende kommunedelplan for Rognan (2005) er området

avsatt til kombinerte formål. men er i dag i hovedsak ubebygd.

Med bakgrunn i lov om kulturminner. naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven. herunder

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer. gir Nordland fylkeskommune folgende innspill:

Planfaglig

Kommunen vurderer saken til ikke å utløse krav om konsekvensutredning. Vi ber om at

kommunens vurdering og begrunnelse fremkommer i forbindelse med at saken legges ut på

offentlig høring.

Gjeldende Fvlkesplan for Nordland. kapittel 8. Area/politikk i Noni/anti. inneholder klare mål for

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse  i  planarbeidet og viser spesielt til

kap. 8.2 By- og tettsteclstttvikling som bl.a. sier:

e) Byer og tettsteder skal tttvikles' slik at livskvalitet og he/.s'efremn1c.s' gjennom god

.stealsjfornting attraktive og tilgjengelige utearealer. og infrastruktur .ttorrrfreninzer

ntiljovennlig transport.

d) By- og .steclstttvikling skal ivareta og bygge videre pa viktige kulturhistoriske kvaliteter.

.stedets karakter og identitet.

e) Det skal legges vekt pa  hay estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og tttjiørming

avjftisittkt' tiltak.

o) (irontotttracler, parker. gang- og .s'_vkkeltras'eet' og turdrag innen og nie/lom

boligomratler. ncertumntracler. skole. butikk og andre viktige .siertficepitnkter skal sikres

gjennom konmtunens' arealplaner.

Kommunen har uttalt at videreføring av strandpromenaden er viktig å få med i endelig plan. noe

fylkeskommunen slutter seg til. Vi ber også om at samlet grøntareal ikke reduseres og at det tas

hensyn til siktlinjer mot sjø når bygninger skal plasseres.

Adresse Postinottak llf.: 75 65 00 00 Kultur. tniljo og folkehelse

Fylkeshuset lz-post: postunlkzno Plan og mfljø

8048 Bode Hukon  Renolen

HI‘: 91193162

låesttksadresse Nloltneien l6
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Planforslaget medfører etablering av forretningsdrilt. Oppstartsvarselet sier at denne

forretningsdriften skal ha et BRA inn1il3.000 ml. Fylkeskommunen viser likevel til kap. 7 i

Fylkesplan for Nordland som omfatter en regional plan/neslemme/.s'e  om  kjøpesentre. jf. Plan- og

bygningsloven  §  8-5. Planbestemmelsen sier at etablering av næringsbebyggelse større en 3.000 ml

kun er tillatt i sentrum av de ti regionsentrene som er i Nordland. Rognan er ikke blant disse

regionsentrene. Det er derfor avgjørende at planbestemmelsene sier tydelig at det ikke kan etableres

kjopesentre/forretningsbygg for detaljvarehandel med storre BRA enn 3.000 ml. En evt. slik

etablering vil være i strid med vesentlige regionale interesser.

På generelt grunnlag bemerker fylkeskommunen:

0 Det bor tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er

spesielt viktig i forhold til utbygginger. plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur.

Det skal legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.

0 Nasjonal politikk pålegger også kommunen å planlegge med tanke på en utforming som er

tilrettelagt for alle grupper. Dette vil blant annet si at interessene til personer med

funksjonsnedsettelser må ivaretas.

0 Alternative energikilder bør alltid vurderes. Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak

oppføres med tanke pà fremtidige kliniaendringer. og med tanke pa a redusere energibehov

og utslipp av klimagasser.

0 Ny' bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold.jfr.

plan- og bygningsloven  §  l-l. l sentrumsområder bor det legges særlig vekt på utforming av

tilgjengelige og attraktive byrom.

0 Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.

0 Vi viser til naturmangfoldlovens §  7  som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger
skal tas. jf. naturmangfoldloven §§ 8  —  l2.

0 Nordland fylkeskommune er vannregionmyndighet i Nordland. Vi har etter forskrift om

rammer for vannforvaltningen (vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet med å

gjennomføre oppgavene som følger av forskriften. jf. Regional plan for vannforvaltning i

Nordland og på Jan Mayen 20l6-2021 med forskrifter. Forvaltningsplanen er

sektorovergripende og skal bidra til å styre og samordne både vannforvaltning og arealbruk

på tvers av kommune- og fylkesgrenser. Målsettingen er å sikre beskyttelse. nødvendig

forbedring og bærekraftig bruk av alt vann. Vi ber kommunen legge opp til en

arealforvaltning som sikrer god vannkvalitet i innsjøer. elver. grunnvann og kystvann.

Kulturminnefaglig

Det fremgår av tilsendte sakspapirer at planforslaget vil omfatte flytting av saga i Vesterfjæra. Til

tross for at saga er definert som bevaringsverdig i  kommunedelplan for Rognan sentrum. vedtatt

26.4.2005. er flytting i tråd med samme plan.

Det er videre kommentert i sakspapirene at gangvegforinål i kommunedelplanen er i konflikt med et

bevaringsverdig bolighus. og at dette må avklares nærmere. Ut fra kommunedelplanens temakart for

bevaringsverdige bygninger ser det ut til at denne bygningen. Strandgata l4 B. inngår som en del av

et sammenhengende bygningsmiljo som Saltdal kommune ønsker å bevare. Rognan har lite igjen av

eldre bebyggelse etter brannen i l979. noe som øker verdien av det som gjenstår. Nordland

fylkeskommune vil påpeke viktigheten av å bevare helheler  og .sammenhenger i verneverdige

kulturmiljø. Det bor også legges vekt på estetikk og god tilpasning ved utbygging nært

bevaringsverdige bygningsmiljo.

h)
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Kullurminncfaglig vurdering: Kari Torp Larsen. tlf. 476 60 675.

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad

seksjonsleder for Plan og miljo

Håkon Renolen
rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har clerfiør ikke underskrift.

Hovedmottakere:

Hanne Karin Tollan

Kopi til:
Kari Torp Larsen
Saltdal kommune Kirkcgt. 23 8250 ROGNAN

b)
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Fylkesmannen i
NORDLAND -yaMém4z;»a¢ezMzwgz~e

Landskapsarkitekt Hanne Karin Tollan SSH? 0'6 Christian Skogstad
postboks 585 epost fmnoosk@fylkesmannen.Tnf)

9171 LONGYEARBYEN Je, 14.- 2016/6225

\. av’ 33".’: 3(;.(V)94.:O‘i6

3-333 :3.:: 29.08.2016

¢'< wii: 421.4

lnnspill ved oppstart av arbeid med reguleringsplan - Vesterfjæra -
Rognan  -  Saltdal

Fylkesmannen viser til oversendelse datert 29.08.16 angående oppstart av arbeid med
reguleringsplan for Vesterfjæra.

Det framgar av varselet at hensikten med planarbeidet er a tilrettelegge for etablering av
forretningsbygg pa inntil 3000 m2 BRA for detaljvare- og dagligvarehandel med tilhørende

parkering og utomhusanlegg. Angjeldende omrade er i kommunedelplanen av 26.04.05 for
Rognan avsatt som kombinasjonsformàl for fremtidig erverv (NFB1), hotell (H1), parkering

(PA2), gangveg og grøntomrade (FR2). Hensikten med reguleringsplanen vil etter dette være
i trad med overordnet fastsatt arealbruk.

Fylkesmannen forutsetter at grøntomrade (FR2) bevares og innreguleres til dette formål. Vi
anbefaler videre at det legges til rette for en grøntstruktur (turveg/havnepromenade) langs
sjøen. Hva gjelder beredskapsmessige forhold, er det et krav etter plan- og bygningslovens §

4-3 at det skal gjennomføres risiko- og sarbarhetsanalyse. Som grunnlag for arbeidet vises
det til vare hjemmesider, der ogsa sjekkliste og veilederen fra DSB er tilgjengeliggjort.

Vi minner ogsa om forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale planer, og
ber om at kommunene setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter i den grad det
her dreier seg om arealkonflikter. Dette bør eventuelt skje før saken sendes pa offentlig
ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til a gjennomføre en slik dialog. Videre tilbys
kvalitetssikring av arealplaner ved offentlig ettersyn. og tilgjengeliggjøring av
høringsforslag i «Nordlandsatlas». Dette vil i betydelig grad lette planbehandlinga
regionalt, i tillegg til at det vil gi folk flest bedre mulighet til a følge med og medvirke. Det
vises i denne sammenheng til var nettside og til brev med tilbud om kvalitetssikring av
arealplankart som skal pa høring. Vi ber om at denne plans sosifil, kart som pdf og lenke til

plandokument blir sendt til plannordland@kar1verket.no ved utleggelse av planen til høring
og offentlig ettersyn.

Med hilsen

Tore Vatne (e.f.)
seksjonsleder Ole Christian Skogstad

radgiver

STATENS HUS Miljøvemavdelinga fmnopost@fylkesmannen.no

Moloveien 10. 8002 Bodø Telefoni 75 53 15 00 wwwfylkesmannen.no/nordland

Telefon: 75 5315 00 Telefaks' 75 52 09 77

Telefaks' 75 52 09 77
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Statens  vegvesen

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan

Postboks 585

9l 7l LONGYEARBYEN

Behandlende enhet:

Region nord

Saksbehandler telefon

Jørn  Ø  Olsen 75552849

Deres referansei Vår dato.

08.09.2016

Vår referanse:

l6 l 31968—2

lnnspill til oppstart av arbeid med reguleringsplan og utbyggingsavtale for

Vesterfjæra i Rognan sentrum i Saltdal kommune

Viser til deres brev datert 29.08.2016.

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs

riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan

(NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleggingen,

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar

innenfor vegtransport.

Formâlet med reguleringsplanen er å legge til rette for etablering av forretningsbygg på

inntil 3000 m3 BRA for detaljvare- og dagligvarehandel med tilhørende parkering og

utomhusanlegg.

Vårt innspill:

Planområdet grenser i vest til fylkesveg 515 - Vikvegen. Byggegrense fra fylkesvegen er

ifølge vegloven 50 meter fra midten av vegen. Mindre byggegrense kan her settes i samråd

med Statens vegvesen. Tiltakshaver bør derfor avtale denne byggegrensen direkte med oss

før planen sendes på offentlig høring.

Atkomst til planområdet forutsetter vi skjer fra kommunale veger som tiltakshaver har

beskrevet i meldingen om planoppstart.

Postadresse Telefon 02030

Statens vegvesen

Kontoradresse Fakturaadresse

Dreyfushammarn I l. 3.elg.

Region nord firmapostfnordívegvesen no 8002 BODO

Postboks l403

8002 BODO Org nr 97lO3208l 98l S Vadsø

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap
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Vi har ingen innvendinger til den planlagte arealbruken.

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland

Med hilsen

Hanne Alvsing

seksjonssjef Jørn Ø Olsen

‘Ix l' i< fi. :' .  '.,*‘ «l ` '>~’

Kopi

Saltdal kommune , Kirkegata 23, 8250 ROGNAN

2
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Norges

à vassdrags- og
å  energidirektorat

NVE  I

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan

Nordveien 72

1930  AURSKOG

Vår dato:  09.09.20  I  6

Vår ref.:  201604614-2

Arkiv: 323 Saksbehandler:

Deres dato:  29.08.2016 Anita Andreassen

Deres ref.: 229596l2.”anan@nve.no

Innspill til varsel om planoppstart - reguleringsplan for Vesterfjæra i
Rognan sentrum - Saltdal kommune

Vi viser til varsel om planoppstart daten  29.08.2016.

NVE skal som horingspart bidra til at hensynet til vassdrag. skred fare (herunder fare for kvikkleire-

skred) og energianlegg blir vurdert og innarbeidet i arealplaner.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av forretningsbygg på inntil  3000  m3 BRA
for detaljvare- og dagligvarehandel med tilhørende parkering og utomhusanlegg. Planarbeidet er i

samsvar med gjeldende kommunedelplan. Planområdet er ca 14 dekar. inklusive sjoareal.

GrunnfE)r/1()/d

I  henhold til NGUs løsmassekart (www.ngu.no/kart/losmasse/) består planområdet av elveuvxvelninger

med mulighet for huv- ag_fjnrduv.vetninger under. Det må derfor gjores en vurdering av om grunn- og

terrengforholdene er slik at det kan være fare for kvikkleireskred. Fremgangsmåte for slike vurderinger

er beskrevet i vedlegg i NVEs veileder  7 2014  Sikkerhet moi  kvikkleireskred  som finnes på våre
nettsider www.nve.no. NVE synes det er positivt at det i varsel om planoppstart er beskrevet at det vil

være utredningskrav og krav om dokumentasjon på egnethet som følge av at planområdet ligger delvis

på fylling under marin grense.

Skredfàre

I  henhold til NVE Atlas (http://atlas.nve.no/Silverlightviewer/‘?Viewer:NVEAtIas) ligger deler av

planområdet innenfor aktsomhetsområder forjord- 0g_/Iomskreu’ og snus/cred  og .vteínsprung (.\'(j1/. Det

må derfor gjores en nærmere vurdering av skredfaren for planen vedtas. Til dette arbeidet må det

benyttes tilstrekkelig faglig kompetanse. Fremgangsmåte for en slik skredfarevurdering er beskrevet i

NVEs veileder  8  20 I4 Sikkerhet mol skred 1' bran terreng som finnes på våre nettsider www.nve.no.

Vi synes det er positivt at det i varsel om planoppstart er beskrevet at det vil være utredningskrav på

grunn av at planområdet ligger innenfor aktsomhetsområde for skred.

E-post nve@nve no Postboks  5091  Majorstuen  0301  OSLO Telefon  09575  Internett www nve no

Org nr NO 970 205 039 MVA Bankkonto  7694 05 08971

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst

Wddellhunsgale 29 Vestre Rosten 81 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvn tB Vangsveien 73

Postboks 5091 Majorstuen  7075  tlLLER 8514 NARVIK Postboks 2124 Postboks 53 Postboks  4223

3301 OSLO 3103 TØNSBERG 5801 FØRDE 2307  HAMAR

35



å Side 2

NVE

 
" TI.

«mm .

r u  1;, “'
LIE . '

- 4 .r  ‘

.om

V»i

..-—- ya,-

lftsnitt fra  .\Vl{  Atlas som \ iser omsøkte omrade med ziktsitmhetskart jord- og [louis/fred og xmtskredog sletnsprung /\'(iI/

Havnívustigning

Klimautviklingen gir et stigende havnivå. l NOU 2010: l 0 «Tilpassing til eit klima i endring» er det gitt

en anbefaling hvilken stigning som bør legges til grunn for de neste hundre år. NVE anbefaler at ny

utbygging bør ta hensyn til beregnete stormflohøyder ved det havnivået en vil ha om 100 år. l henhold

til  TEKlO  (byggteknisk forskrift) skal det tas utgangspunkt i ZOO-års flo for bygg i sikkerhetsklasse 2 og

lO00-års flo for bygg i sikkerhetsklasse 3. For Saltdal kommune vil det si en minimumshøyde på 2.80

m.o.h. for bygg i sikkerhetsklasse 2 og 3,70 m.o.h. for bygg i sikkerhetsklasse 3.

Vassdrag og energiunlegg

Planområdet berører ikke større vassdrag eller energianlegg.

NVE har ikke ytterligere innspill i denne fasen av planarbeidet og ber om å få tilsendt planen i

forbindelse med offentlig ettersyn. Mer informasjon om  NVEs  arbeid med arealplanlegging finnes på

våre hjemmesider https://w'ww.nve.no/'flaum-og-skred/arealplanleggingl.

Med hilsen

Knut Aune Hoseth Anita Andreassen

fungerende regionsjef overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Del er godkjent i henhold til interne rutiner.

Kopi til:

Fylkesmannen i Nordland
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Advokat
Ei Medlem av Den Norske Advokatforeningen

Saltdal Kommunc

postmottak@saltdal.kommune.no

Landskapsarkitekt Hanne K Tollan

Hanne.karin start.no

Deres  ref.: Varsel oppstart  regulering Rognan/ Saltdal

Fredrikstad, 28.  september  2016

Min ref.: Rognan Hotell

Innspill til varsel om oppstart av  regulering Rognan i Saltdal kommune.

Jeg viser  til mottatt varsel til ovennevnte, med frist til den 30. september. Undertegnede

representerer Rognan Hotell som er nabo til det angitte området som ønskes regulert. Hotellets

og grunneiers interesser blir berørt på flere måter dersom de skisserte planene blir gjennomført.

Om prosjektet:

Prosjektet er beskrevet som et ønske om etablering av forretningsbebyggelse langs sjøen i

Rognan sentrum. Prosjektet angis videre til å kunne åpne opp for inntil 3000 m2 bebyggelse i

form av detaljvare-dagligvarehandel med tilhørende parkering og utomhusanlegg.

Planene er ennå ikke konkretisert med skisser, situasjonsbeskrivelser mm. Men det er nevnt at

Europriskjeden har interesser i utviklingen i området. Dette gir da en pekepinn på hvordan man

ønsker å utvikle området.

Området vil da kunne bli preget av mer asfalt, flere biler og firkantede og plasseffektive

butikk/lagerlokaler helt nede ved sjøen. Herunder med en fargebruk og formgivning som vil prege

området og kommunen for svært mange år fremover.

A. Kommunedelplanen for området har åpnet opp for en utvidelse av hotellets område mot vest

slik som markert på vedlagte flyfoto med grønne linjer. Hotellet har alltid vært tilhenger av dette

plangrepet med tanke på en videreutvikling av lokal reiselivstilknyttet virksomhet. Herunder evt

fremtidig utvidelse av hotellområdet. Tomten har i denne sammenhengen en svært god og

sentral beliggenhet. Utbygger ønsker nå at denne muligheten i planen skal fjernes.

B. Området er en del av den samme steinfyllingen som hotellet er bygget på. Vedlagt følger en

rapport fra 2008 fra Multiconsult som indikerer visse svakheteri grunnen. En utbygging innenfor

området etter planforslaget vil kunne medføre fare for store setningsskader på hotellet.

C. Omràdets egenart og gjeldende faktiske bruk: Området sør-vest i planområdet er blitt

gjenstand for en parkifisering og kultivering, hvor det er lagt vekt på å få frem kommunens

Advolul: Besøksadresse: Postadresse: Telefon: E-post: Drifukonlo: Klientkonto

Eilert Enensen Ktlkevoyvouen ll Postboks 819 r47 -1l Jl 1-1  44  enlsalfibyadvokalen no ISUJ '3 51170 HU) 20 5011:

013 m. 995 949 792 l67`l Kråkerøy I67‘ Fredrikstad
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historie og særtrekk. Det er også etablert en «minnepark» sør-vest i planområdet, med

beplantning, benker, skulpturer og steintavler med de ti bud. Her ligger også  3  verneverdige bygg

som representerer viktige kulturelle/ historiske elementer fra kommunens historie.

Eiendommen(e) ligger sentralt i kommunen og i et område som kan få stor betydning for den

lokale/regional reiselivsnæringen og herunder hotellets fremtidige næringsgrunnlag.

D. Planstatus/konsekvensutredning: Området for reguleringen ligger innenfor strandsonen og er

ikke regulert. Området ligger i 100 meters beltet etter plan og bygningslovens § 1-8 og omfattes

da av byggeforbudet. Planlagte tiltak innebærer planendringer som ikke er i tråd med plan og

bygningsloven og gjeldende kommuneplan, jf punkt A over. Lovgiver har forutsatt at kommunene

må foreta en ny helhetlig vurdering av kommuneplanen, hvor man angir byggegrense mot sjøen

etter § 1-8. Dette er ennå ikke gjort. Det opplyses om at kommunen har foretatt en vurdering og

konkludert med at det ikke er nødvendig med konsekvensutredning. På vegne av grunneier og

Rognan hotell anmodes det om å få oversendt kopi av denne vurderingen.

Foreløpige konklusjoner og innspill:

Rognan Hotell/grunneier er både nabo og en viktig næringslivsaktør i kommunen og i regionen.

Hotellet har nylig nedlagt betydelige resurser i en oppussing og modernisering av store deler av

bygningsmassen. Man er naturlig nok opptatt av at kommunens folkevalgte har en langsiktig og

helthetlig/positiv plan for utviklingen av kommunens arealer som også gagner reiselivsnæringen.

Det er særlig viktig at sentrale områder undergis en grundig og fremtidsrettet vurdering. Særlig

med tanke på hvordan kommunen ønsker å fremstå utad.

Rognan hotell mener at denne tomten innehar så vidt mange kvaliteter og positive elementer at

det vil være negativt for kommunen i et framtidsperspektiv om man valgte å båndlegge området

til kun asfalt, biler og firkantede forretningsbygg.

Rognan hotell forstår selvsagt at kommunen i utgangspunktet er positive til å tiltrekke seg en stor

naeringslivsaktør. Dette bør dog ikke avgjøres gjennom en enkel reguleringsprosess, men evt. sees

i sammenheng med kommunens overordnede langtidsplan. De valgene kommunen tar i dag får

som nevnt betydning også for kommende generasjoner i og utenfor kommunen.

Alternativ plassering av Europris: Vi er kjent med et annet innspill til dette varsel om regulering,

hvor det foreslås at slik næringsvirksomhet samles ved REMA 1000, der Langvadhuset sto. Dette

kan være et godt forslag, idet samling av likeartet næringsvirksomhet gir positive synergieffekter

for alle parter.

Rognan hotell/grunneier stiller seg således negativ til de foreløpig skisserte planene.

Vedlegg:

1. Geoteknisk vurdering av Multiconsult av 23.12.2008.

2. Diverse fotografier av Europriskjedens bygg.

3. To stk. flyfoto av planområdet med/uten påtegninger.

 
(konsulent i plan og byggesaker/advokat)

Side 2 av 2
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MULTICONSULT

Nordlandia Hotell

All. .' Jarle Ho/sve

Rådhusgaten  23

0l58  OSLO

Deres ref.: var re(.: 710725/dir Tromsø, 23. desember 2008

ROGNAN HOTELL
Geoteknisk vurdering -  Setningsskader

Det vises til befaring den  2l/l0-08.

Hotellet er bygd i 2 byggetrinn hvorav det siste i 1993. Begge byggetrinn er lagt på fylling. Fyllingen for

2. byggetrinn ble lagt ut om vinteren/våren 1993. Fyllingen ble lagt bak en spuntvcgg som ble rammet i

periodenjanuar-mars 1993. Spuntveggen er forankret i friksjonsplater som ligger i fyllingsområdet

innenfor byggelinjene til byggetrinn 2.  Fullstendig tegningsdokumentasjon har ikke vært tilgjenglig. l

følge opplodding utført på befaringen er sjøbunnen utenfor spuntveggen ca. på kote minus 2 og faller av

videre utover med helning slakere enn l:4.

Området har tidligere vært et båtverksted med slipp. Grunnundersokelser utført av Kummcneje viser at

grunnen består av lost lagret silt og sand.

Det er registrert en rekke riss og mindre sprekkeri bygget. Herunder riss i baderomsfliser. Entydige
setningsskader er registrert lengst i vest der gulvet i l etasje er l cm under gulvlista. Dette viser at gulvet

som er lagt direkte på grunnen, har satt seg l cm mer enn bygget som er fundamentert på kvadratiske

fundamenter. Dette viser at massene over fundamentnivå har vært dårligere komprimert enn grunnen

lenger ned.

For øvrig kan en observere både horisontale og vertikale riss av størrelsesorden l em i forste etasje.

Inn mot byggetrinn l er slike riss rimelige og kan settes i forbindelse med temperaturbevegelser samt

setninger ved direkte fundarnentering på fyllinger med forskjellig alder og komprimering. Rissene er
ingen indikasjon på dårlig bæreevne. Sprekkene/rissene er heller ikke storre enn at de kan tilskrives

setninger i en litt dårlig komprimert fylling. Rissene/sprekkene anses i forste rekke som et estetisk
problem og et velikeholdsproblem.

Heller ikke riss og sprekker i vestfloyen er ikke indikasjoner på unormale dcforrnasjoner i grunnen.

Oppover i ctasjene er det i de fleste rom registrert riss i baderomslliser og skjeve dorkarrner som viser

vinkelendringer inn mot opplegget for dekkeelementene. Det er registrert skjevheter i dørkarm på ca.
1:200. Det anses mer sannsynlig at rissene oppover i etasjene skyldes nedbøynínger i gult/elementene

enn at de skyldes geotekniske forhold og fundamenteringen.

Spunrvegg:

Spuntveggen buler ut (anslagsvis  l0-20  cm) i området utenfor glassoverbygget. Spuntveggen skal være

forankret i en friksjonsplate som ligger innenfor bygget i området ved frokostsalen. Langs fronten av

glassovcrbygget er det registrert sprekker som både kan tyde på horisontale og vertikale defomtasjoner.

Spunten er opplyst å være  l2  m lang. En del spunt stoppet imidlertid opp på stein for den var rammet

helt ned.

MULTICONSULT AS, Tromsø

Fiolveien  13 -  9016 Tromsø  -  Tel.: 77 60 69 40  -  Fax:  77 60  69 41  -  www_muIliconsuIl_no  -  NO 910 253158 MVA

p.\pr0slek.l_7107(X7\710725 -roqnan\l70811l9 doc
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ROGNANHOTELL MULTICONSULT
Geoteknisk vurdering -  Setnlngsskader

En cttcrberegrtirtg av spuntcn viser:

0  Dimensjonereride stagkraft i bruddgrerrsetilstarrden, er omtrent som forutsatt- dvs ca. 220 kN
pr. stag. Dvs  OK.

0  Kapasitctcn av forankringsplata  i  henhold til plantegnirtg, er tilfredsstillende.

0  Spuntlengden er tilfredsstillende forutsatt at slagene er virksomme

0  Dersom et eller flere av stagene er uvirksornrne er spunten å anse som uavstivet.
Beregningsrnessig stabilitet av spuntveggen gir da en sikkerheten på  1,1-1,2  hvilket er lite
tilfredsstillende, krav min.  131,3.  Spuntens mornentkapasitet er for liten for en uavstivet
Spuntvegg.

Utbulingen av spuntveggen indikerer at det er brudd i minst 2  stag og at spunten delvis står uavstivet.
Dersom det er brudd i stag blir de øvrige stagene overbelastet og er i så fall belastet nært opp mot brudd.
Horisontale riss ved glassoverbygget gjør at en ikke kan utelukke at bnrddet har skjedd i eller trær
forankringsplata og dermed at staget overfører horisontalkreñer på bygget.

Avstanden mellom spuntveggen og bygget samt topografierr utenfor kaia er ca. 10 m noe som medfører
at stabiliteten av bygget er tilfredsstillende og uavhengig av spuntveggens stabilitet. Det forutsettes da at
stegene ikke ”henger” fast i bygget dersom et eventuelt stagbrudd har skjedd innenfor bygget. Det antas
følgelig at det ikke vil ha vesentlig konsekvenser for bygget om stagene ikke utbedres.

Dersom en ikke foretar utbedringer må det forventes brudd også i  naboslagenc. Dette ventes å medføre
at deler av kaifronten forskyves utover samt at det vil bli setninger  i  grunnen inntil ca.  5  m bak
spuntveggen.

Det er mulig å teste stagene ved at disse prøvetrekkes. Dette må i så fall gjøres ved at man fjerner
beskyttelseskappen rundt staghodet, sveiser pâ en forlengelse på staget for så å utføre selve
prøvetrekkingeri. Kostnadene for å gjennomføre en slik prøvetrekking antas å bli ca. kr. 40.000 i
tilrigging samt  kr.  6.000,- pr. stag. Det bør prøvctrekkes ca. minimum  8  slag.

Til sammenligning forventes de totale kostnadene for å installere nye slag, å være ca. kr.  80.000  i
tilriggingskostnader og ca. kr.  l6.000,- pr stag. Det forutsettes da borede lesnrassestag i hver spuntbuk
Liten bruk av puter.

Dersom arbeidene forberedes slik at det foretas tilrigging som for installering av nye stag og der det
installeres nye stag der en kan se at spunten buler ut samtidig som en foretar testing av gamle stag blir
det bare en tilriggirrg. Eksernpelvis ventes da kostnadene for å prøvetrekke  8  av de eksisterende slag
samt installere  10  nye da bli totalt ca. kr.  300.000,- ekskl mva.

Sp untrilsrrmdcnz

Spuntveggskaia består av  2  deler der den første delen var installert ea.  1980, rnens den siste ble installert
i forbindelse med 2. byggetrinn i  1993.  Den første spunten er relativt tynnvcgget, antagelig godstykkelse
ca.  4  mm i steget, mens den sist rammede har godstykkelse ca.  6  mm.

Den først rammede spunten har stedvis rustet helt opp nede ved sjøbunnen. llullene etter
gjennomrusting er så store at det har rent flere m' sand/grus gjennom hullene slik at det er flere store
gropcr bak spunten. Gjennomrustingen indikerer en korrosjonshastighet på ca. 0,2 mm pr. år som er
forholdsvis høy korrosjonstakt.

Med samrne korrosjonstakt kan det forventes at den sist rammede spuntveggen vil fâ hull som folge av
korrosjon i løpet av de neste  10-20  årene med gropcr i grunnen under trcdekke foran hotellet.

Levetiden på spunten kan forlenges ved å montere offeranoder.

710725/dir i 23. desember zoos i Side 2 av  :s
p;\prosjekt_710700\710725  -  rognan\b0B1119.doc
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ROGNANHOTELL MU[_TlCONSULT
Geoteknlsk vurdering - Setningsskader

For utbedring av den spnnten som er gjennomrustet antas denne enklest utbedret ved  å  grave ned bak
spnntveggen ned til uk spunthull. Deretter lages en forskaling eventuelt i form av dukforskaling og
gjenfylling med betong. Også her bør det da monteres offeranoder.

Konklmjon  -  oppsummering:

Som det skal fremgå kan vi ikke se at oppstâtte riss eller sprekker i bygget er et tegn på at alvorlige
statiske skader eller inanglende bæreevne i grunnen.

En viss usikkerhet er knyttet til sprekkene ved glassovebyggct i fronten.  I  verste fall er brudd i stagene
skjedd ved innfesting til friksjonsplate slik at staget ikke er forankret i plate, men "henger" fast i bygget
og medfører forskyvning av bygget. Det er imidlertid ikke registrert skjevheter  i  søylene slik at dette er
lite sannsynlig. Mekanismen kan likevel ikke helt utelukkes.

Stabíliteten av bygget er imidlertid tilfredsstillende selv om spuntforankringen skulle være defekt.

Slabiliteten av spuntvcggen er ikke tilfredsstillende dersom et eller flere stag er defekt. Stabiliteten av
spuntveggen kan sikres ved  å  installere nye stag, borede losmassestag.

Det synes som om det er hey korrosjonsliastigliet på spnnten. Spnntkorrosjonen kan stanses ved å
montere offeranoder. Der spnnten er giennomkorrodert må det suppleres med andre tiltak.

Eventuelle tiltak bor prosjektercs.

Vennlig hilsen
f ULTlCO `ULT AS

Dag age Roti  Á

Kontrollert av;

710725/dir n  W  m 23. desember 2008 Side 3 av 3
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Statens vegvesen

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan

Nordveien  72

1930 AURSKOG

Behandlende enheti

Region nord

Saksbehandler telefon:

Jørn  Ø  Olsen 75552849

Vår referanse. Deres referanse. Vår dato:

16 l3I968~4 2015004 16.03.2017

Byggegrense fra fv. 515 i reguleringsplan for Vesterfjæra på Rognan i Saltdal

kommune

Viser til deres epost datert 08.04.2017.

Detaljreguleringsplanen for Vesterfjæra på Rognan har kombinert byggeformål

forretning/tjenesteyting/næring/hotell/bevertning.

I várt innspill til oppstart av arbeidet med reguleringsplanen bad vi om at byggegrensen fra

midten  av  fylkesvegen måtte avklares med oss.

Deres forslag til byggegrense pá 19 meter fra midten av fv. 515 er akseptabelt.

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland

Med hilsen

Hanne Alvsing

seksjonssjef Jørn  Ø  Olsen

Postadresse Telefon 02030

Statens vegvesen

Kontoradresse Fakturaadresse

Drevfushammarn ll. 3.etg.

Region nord firmapost nordífvegvesenno 8002 BODO

Postboks I403

8002 BODO Org.nr 971032081 9815 Vadsø

Statens vegvesen

Landsdekkende regnskap
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2.3 Mal for referat oppstartsmøte

REFERAT FRA OPPSTARTSMØTE

(Detaljreguleringsplan for Detaljreguleringsplan for Vesterfjæra, Gnr. 43/106, 101, 1363, 412., 1288,

plaid.201S0O4)

Møtedato: 24.2.2016. Deltakere fra forslagsstiller: Ikke til stede

Deltakere fra plankonsulent: Hanne Karin Tollan, Landskapsarkitekt MNLA

Deltakere fra kommunen: Ivar Skogset (virksomhetsleder PLUT), Saksbehandler Frode Tjønn

INFORMASJON FRA FORSLAGSSTILLER

Plankonsulent/kontaktperson epost/tlf: Hanne Karin Tollan

itolla@start.no, 470 56 930

Tore Arntzen Hanse/sbygg 1 A5 tlf: 91330203

Beskrivelse av planområdet.

Jfr. oversendelse

Gnr/bnr: Adresse:

Størrelsezca. 15daa

Beskrivelse av planforslag: Jfr. beskrivelse

SPESIELLE PROBLEMSTILLINGER OG FØRINGER DRØFTET I MØTET:

ADKOMST BEBYGGELSE I SØR. DET MÃ LEGGES ADKOMST TIL BOLIGER I SØR

VIDEREFØRING AV G/S VEG. UTFORMING

UTFYLLING IKKE GJORT FERDIG. SKULLE LEVERES MEDLING TIL KYSTVERKET NÅR FYLLINGEN VAR

FERDIG. MÃ DOKUMENTERE FYLLINGEN I FORHOLD TIL AVSLUTNING MOT SJØ. HVORDAN

AVSLUTTE FYLLINGEN (ESTETIKK) TÃLEGRENSE KOSTAND FOR PROSJEKTET/KOSTNADSSPØRSMÃL

FOR TILTAKSHAVER (EVENT. SE UTBYGGINGSAVTALE)

PARKOMRÃDET (ETT AV FÅ sTøRRE GRøNToMRÅoER IGJEN I  SENTRUM, NEDSIDEN AV GAMLE E6)

HVA GJØRES MED MlNNEPARKEN?, VEDLIKEHOLD?/OFFENTLIG/PRIVAT (UTFORMING, ANsvAR,

M.M.) DETTE MÅ AVKLARES i PRosEssEN. i<oMME TiL ENIGHET EVENT. Å ERsTATTE oET soM

FORSVINNER (DETTE TAs  I  PROSESSEN) HVILKE LøsNlNGER LIGGER HER? HVA ØNSKER

KOMMUNEN.

PARKERING (OFFENTLIG/PRIVAT) SER FOR SEG AT DET ER PRIVAT FOR BUTIKKEN.

Side 1 av 5
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FLYTTING AV SAG/RIVING (SKAL SAGA IVARETAS PA NOEN MATE?) TAS I UTTALELSE FRA KULTURI

FORBINDELSE MED OPPSTART

FORBINDELSESLINJER MOT BYGGET (TILRETTELEGGING FOR MYKE TRAFIKANTER)

FØLGER KOMMUNENS VEDTEKTER  -  KAN DET REDUSERES ANTALL PARKERINGSPLASSER.

STEDSUTVIKLINGSMIDER TIL OFFENTLIGE ANLEGG

OVERORDNEDE PLANER OG FØRINGER FOR PLANARBEIDET.

Kommuneplanen:

Kommunedelplaner: Kommunedelplan Rognan sentrum vedtatt 26.04.2005.

Andre føringer:

Gjeldende reguleringsplaner:

Tilgrensende reguleringsplaner: Reguleringsplanen for Vesterfjæra ble opphevet ved

kommunstyrevedtak når kommunedelplanen ble vedtatt i 2005. Per tiden er tilgrensende plan.

1. Reguleringsplan for dypvannskaia: plan id 2003002

2. Reguleringsplan for Småbåthavna 2010006

AVGRENSNING AV PLANEN

Gjennomgang av planavgrensning i møtet.

Avgrensing: hotelltomta ved gangveg, denne følger eksisterende strandlinje vestover. Kommunen

vurderer avgrensing til AS2. og FR1 og gangvegen i tilknytning til småbåthavna planid. 2010006 og

planld 2003002. Planavgrensning i sør mot boligtomter i eiendomsgrenser. Ta med kommunal grunn

løst for å få adkomst til boligene. Avkjørselspil? Må inkludere hotelltomta.

Kommunen oversender forslag til planområde herunder Gnr/bnr 43/1363 og 43/1288.

VURDERING AV KRAV TIL KONSEKVENSUTREDNING.

Krav til planprogram og konsekvensutredning ble gjennomgått og (foreløpig) konklusjon er:

a. Saken faller ikke inn under forskrift om konsekvensutredninger.

Side 2 av 5
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Begrunnelse: Område omfattes ikke av forskriftens § 2. Det henvises bla. til planområdets størrelse

som er mindre enn 15daa. Vurderes ette § 3 bokstav b. Tiltakshaver har vurdert utredningsplikten

etter § 3, Jfr. forskriftens vedlegg Ill. Planen vil ikke gi vesentlige virkninger for de tema som er

beskrevet jfr. bokstavene a-q.

GEBYR

Gebyrkravet stiles til:

Fastsetting av gebyr: 36810

FRAMDRIFT

Orientering om dato for mulig behandling og dato for planleveranse.

Ønske om oversendelse før ferien (mai/juni)

Kommunestyre hosten 2016; 15.09, 27.10, 27.10, 23.11, 14.12(a)

Formannskapet våren 2016; 10.05, 14.06

Formannskapet hosten 2016; 30.08, 20.09, 11.10, 01.11, 22.11, 29.11(b)

Fullstendig plan med vedlegg leveres senest  4  ukcr skal plan leveres for bcliandling.

MEDVIRKNING:

Det forutsettes at konflikter og utfordringer vedrørende utforming av planen avklares på et så

tidlig tidspunkt som mulig. Dette vurderes fortløpende i prosessen ut fra politiske ønsker og

innspill i saken. Det er greit å kunne hatt en presentasjon i løpet av høringen av planen.

l forhold til hotellet i vest bør det være avklaringsmøte med dem angående eventuelle fremtidige

utvidelser. Dette gjøres før melding av oppstart av plan med planavgrensning.

Medvirkning fra naboer i sør (sikre adkomst)

REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG/ELLER UTBYGGINGSAVTALE

Etablering av  strandpromenade og parkareal. SK regner med at strandpromenaden blir offentlig

slik at det må utarbeides utbyggingsavtale på denne for krav til opparbeidelse. Parkering

privat/annet.

Varsle utbyggingsavtale i oppstartsmeldingen

PLANLEVERANSE

Se notat om krav til komplett planleveranse.

Side  3  av 5
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Har dialog ved utarbeidelse av planbeskrivelse og kart. Kommunen gjennomgår forslag til plan og gir

tilbakemelding.

Obs våre maler

Side 4 av  5
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SJEKKLISTE FOR REGULERINGSPLAN

Gjennomgås i møtet.

Legges ved referatet.

KONKLUSJON

ø Planarbeidet  antas  å kunne fremmes som ny detaljreguleringsplan

Saksbehandler er ...Frode Tjønn .....................................................  ..

Saksbehandler utarbeider referat og sender referatet til partene for tilbakemelding. Det gis en frist

på en uke for evt. merknader til referatet.

Saksbehandler utarbeider adresseliste for varsel om oppstart og oversender digital fil til konsulent

innen 2 uker etter godkjent referat. Planforslaget kan da annonseres og varsel om oppstart sendes til

adresselisten.

Referent: Frode Tjønn

Det blir gjort oppmerksom på at oppstartsmøtet har karakter av gjensidig orientering. Alle

vurderinger fra byplan er faglige og foreløpige, og gir ikke noen av partene rettigheter i senere

saksbehandling. Naboprotester, uttalelser fra offentlige myndigheter, organisasjoner og politiske

vedtak mv vil kunne bringe inn nye momenter eller føre til endringer i planarbeidet underveis.

Side 5 av 5
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DETALJREGULERING VESTERFJÆRA PlanlD: 2015004

Saltdal kommune
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1 Innledning

I  samsvar med § 4-3 i plan- og bygningsloven er det gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet

Vesterfjaera ID 2015004 i Rognan sentrum. ROS-analysen skal vise risiko- og sårbarhetsforhold som er knyttet til

planområdet og eventuelle endringer som følger av planlagte tiltak. Hensikten er å avdekke om de planlagte

tiltakene som omfattes av reguleringsplanen kan forårsake eller vil påvirkes av uønskede hendelser samt å

beskrive avbøtende tiltak til akseptabelt risikonivå. Analysen skal bidra til økt kunnskap og bevissthet rundt

beredskapshensyn både for grunneiere, utbyggere, kommunen og publikum for øvrig. I henhold til lovverk og

nasjonale føringer skal de forhold som risiko- og sårbarhetsanalyse avdekker være med som en premiss når

beslutningen om arealbruken fattes av planmyndigheten.

Planområdet for reguleringsplan Vesterfjæra er 13,5 daa og forutsatt utviklet til kombinert formål forretning,

kontor.
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Figur 1: Analyseomráde/p/anområde
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2 ROS-analyse Vesterfjæra planlD201SOO4

2 Metode

Gjennomført ROS-analyse for planområdet er basert på metodebeskrivelse i temaveileder fra Direktoratet for

samfunnssikkerhet og beredskap: Samfunnssikkerhet i arealplanlegging, kartlegging av risiko og sårbarhet (2011)

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, miljø, økonomiske verdier og

samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av

uønskede hendelser. Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når systemet

utsettes for påkjenninger.

For å etablere en felles systematikk som letter kommunikasjonen og forståelsen mellom de impliserte partene i

planprosessen, tar har analysen utgangspunkt en sjekkliste (figur 2). Sjekklisten viser flere mulige hendelser som

både isolert sett og helhetlig synliggjør risiko og sårbarhet med hensyn til konsekvenser for og konsekvenser av

planen. Forhold som er vurdert til ikke å være tilstede kvitteres ut i egen kolonne. Hendelser som kan påvirke

planområdet kommenteres i egen kolonne.

Vurdering av sannsynlighet for uønsket hendelser er delt i:

1. Lite sannsynlig - hendelsen er ikke kjent fra tilsvarende situasjoner/forhold, men det er en teoretisk sjanse

2. Mindre sannsynlig - kan skje (ikke usannsynlig)

3. Sannsynlig - kan skje av og til; periodisk hendelse

4. Svært sannsynlig - kan skje regelmessig; forholdet er kontinuerlig tilstede

Kriterier for vurdering av konsekvenser av uønskete hendelser er delt i:

1. Ubetydelig/ufarlig: Ingen person- eller miljøskader; systembrudd er uvesentlig

Mindre alvorlig: Få/små person- eller miljøskader; systembrudd kan føre til skade dersom reservesystem ikke fins

Alvorlig: Alvorlig/behandlingskrevende person- eller miljøskader; system settes ut av drift over lengre tid

Svært alvorlig: Personskade som medfører død eller varig men; mange skadd; langvarige miljøskader; system

settes varig ut av drift

5. Katastrofalt: Omfattende personskade som medfører død og alvorlige skader. Meget alvorlig og omfattende

skader på miljøet med over 25 år restaurering. Hoved- og avhengige systemer settes permanent ut av drift.

:"‘$*’."’

Risikomatrise:

Konsekvens: 1. I 2. 3. l 4. l 5. l

Sannsynlighet: Ubetydelig, ufarlig Mindre Svært Katastrofalt

4.

Sv;

3.

2.

Mindre

l.

Lite sa

Figur 2: Risikomatrise

Rødt felt indikerer uakseptabel risiko hvor tiltak må iverksettes for å redusere risiko ned til gult eller grønt nivå.

Gult felt indikerer risiko på et nivå hvor risikoreduserende tiltak vurderes

Grønt felt indikerer akseptabel risiko hvor behov for avbøtende tiltak drøftes

Avdekkede tema i sjekklisten (figur 2) er vurdert mht. sannsynlighet og konsekvenser. Vurdert risikonivå (figur

3) er lagt til grunn for utforming av planforslaget for Vesterfjæra ID 2015004 med risikoreduserende tiltak

hjemlet i plankart og bestemmelser.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan ab S85,9171.angyearbyen 470 56 930 oostiñnannekarin no
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3 ROS—analyse VESÉGFUæFÖ planID2015004

3 Vesterfjæra - risiko og konsekvenser

Hendelse/situasjon Aktuelt  Sam?‘ Konse- Risiko Kilde/kommentar/tiltak
synlig kvens

Naturrisiko Er området utsattfor, eller kan planen/ tiltaket medføre risiko for:

Ligger inntil aktsomhetssone.
Utredning gjennomført og området

j: avklart utenfor faresone.

Marine avsetninger. Gjennomført

ja 2 3 utredning tilsier tilfredsstillende

stabilitet.

Ligger i nærheten av sjø med

1. Snø- eller steinskred ja 1 3  
2. Geoteknisk ustabilt/

områdestabilitet

_ f _ _ _

3  Flom are/ havstlgmng la 2 3 eksisterende terreng på +/- kote 2,5

4. Radongass nei Boligformål inngår ikke

5. Overvannshåndtering ja 3 2 Utbygging gir økt avrenning

6. Naturgitte forhold som kan gi _ _ _
N h I kk

økt risiko/fare (stup etc) la 2 2 ær et t' SJØ og be

Så rbare naturområder og kulturmiljø mm Medfører planen/tiltaketfarefor skade på:

Registret art gjennomført i 1975 og før

omfattende oppfylling. Legges derfor

7 Sarbar flora og fauna la 3 _ til grunn liten sannsynlighet for at

arten fortsatt forekommer i området

8. Kulturminner ja 4 1

9. lord og skogbruksressurser nei

. _ T I ' ` ` Id d  I
10. Friluftsomrader ja 1 1 “Neg angs Sjøen i gje en e p aner

_ videreføres i planforslag.

Teknisk og sosial infrastruktur Kan planen/tiltaketfá konsekvenserfor strategiske områder og funksjoner:

11. Sykehus/institusjoner nei

12.Trafikkavvikling nei Adkomst fra kommunal sekundærveg_

13. Brann og redning - Tilgjengelighet og fremkommelighet

fremkommelighet må dokumenteres

14. Kraftforsyning ja 2 3

15. Vannforsyning og avløp,

inkl. slukkevann

ja 1 4

Må ivaretas ved krav til godkjent

ja 1 4 teknisk plan for nye tiltak.
et,

hlnekans kabelbane ligger inntil

planområdet.

Virksomhetsrisiko Berøres planområdet av, eller medfører planen/tiltaket risiko for:

17. Kilder til akutt forurensning

16. Andre hensyn (kabelbane) ja 1 4

i nærheten ne'

18. Aktivitet/tiltaki

planområdet som medfører _

fare for akutt og/eller ne'

permanent forurensning

19. Forurenset grunn nei

Boligformål eller annen støyfølsom

20. Kildertil støybelastning Ja 1 1 arealbruk inngår ikke. Krav til

i/ved planområdet grenseverdier for støy fra ny

virksomhet i samsvar T1442_

21. Planen/tiltaket medfører _ Planlagt utbygging generer ordinær
1 _ _ _

økt støybelastning la 1 adkomsttrafikk i lav hastighet

22. Høyspentlinje nei

Skog langs planområdet i vest.

D Vikevegen og bekk i overgangssonen

k _ D I 'l23' Skog_/lyngbrann ja 1 2 mot s og et eggesti grunn at

kommunens brannberedskap

er dimensjonert for denne risiko. Ikke

vurdert behov for avbøtende tiltak.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan l pb 585,9171 Longyearbyen 470 56 930  I  post@hannekann no
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4 ROS4analyse Vesterfjæra planID201SOO4

.  K _
Hendelse/situasjon Aktuelt  Sam? anse Risiko Kilde/kommentar/tiltak

synlig kvens

24. Dambrudd/høydebasseng nei

Det legges til grunn noe transport av

. farlig gods på Vikevegen/Fv515.

; .~ '  I' Planarbeidet omfatter ikke boligformål

25. Ulykker med farlig gods .a 1 3  K‘ eller institusjoner. Liten risiko, men

til/fra eller ved planområdet J kommunens beredskapsplaner skal

sikre at nødvendige tiltak iverksettes

dersom slike situasjoner likevel skulle

oppstå.

Utbyggingsområde innenfor
k. .

26- Trafikksikkerhet ja 1 3 sentrums jernene og i samsvar med

overordnet plan. Trafikkareal utformes

i samsvar med vegnorm (H100).

Spesielle forhold ved utbygging/gjennomføring

27. Personulykke

(uvedkommende) ved la 2 3 Utbyggingsomràdet Iigger inntil
3”l€8858J9n“0mfWi“8 etablert sentrums— og boligbebyggelse.
28. Ulykke med anleggstrafikk ja 2 3 Forutsetter dokumentert sikring og

29. Støy-/støvbelastning på ja 3 2 hensyn-
nærmiljø fra anleggstrafikk

Figur 3: Sjekkliste og vurdering av risiko- og sårbarhet

4 Konklusjon og avbøtende tiltak

Oppsummering av gjennomført risiko- og sårbarhetsanalyse for planområdet har avdekket følgende forhold

som forutsettes gitt særlig oppmerksomhet mht. avbøtende tiltak: Byggegrunn, havstigning, overvann,

kulturminner, fremkommelighet brann/redning, kraftforsyning, kapasitet  VA, inkl. slukkevann, Nexan kube/bane,

sikkerhet og støy i anleggsperioden.

Vurdert med bakgrunn i sammenhengen mellom sannsynlighet og konsekvens konkluderer analysen med at det

er liten eller moderat risiko knyttet til de øvrige aktuelle hendelsene som er avdekket ved gjennomgang av

sjekklista i figur 2. Avbøtende tiltak til disse tema og hendelser er derfor ikke ytterligere drøftet.

Risikovurdering Vesterfjæra ID 2015004:

Konsekvens: 1. l 2. 3. l 4. l 5. l

Sannsynlighet: Ubetydelig, ufarlig Svært Katastrofalt

4.
8

Sve

3' 5,29

2' 2 3 14 27 28Min , i ,  .

_  1' l3,15,l6
Lite sann

Figur 4: Sammenstilling risiko- og sårbarhet for Vesterfjæra  ID  2015004

Avbøtende tiltak gult risikonivå

Forutsatt innarbeidet krav og føringer i planbestemmelsene som beskrevet under, er det grunnlag for å

konkludere med at planforslaget ikke gir akseptabelt risikonivå.

Byggegrunn - geotekniske forhold  (2):

Planområdet ligger under marin grense med teoretisk risiko for kvikkleire. Planområdet ligger delvis på

fylling i sjøen. Talus AS har vurdert grunnforhold og områdestabilitet basert på tidligere gjennomførte

grunnundersøkelser (Rambøll, 15.05.07) og konkluderer med at det ikke er behov for ytterligere

grunnundersøkelser, forutsatt at gitte anbefalinger følges av geoteknisk prosjekterende i byggesak.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan I pb 585, 9171 Longyearbyen 470 S6 930  I  posl@harmeKarm no
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5 ROS-analyse Vesterfjaera planID2015004

Krav til dokumentasjon av geoteknisk løsninger for lokalstabilitet i byggesak, jfr. SAKlO. Hjemlet i

planbestemmelsene § 2.1.7

F/omfare  —  havstigning/springf/0 (3):

Planområdet ligger under sikkerhetsnivå for havstigning som av NVE er angitt til 2,80 m.o.h for bygg i

sikkerhetsklasse F2 og 3,70 m.o.h. for bygg i sikkerhetsklasse F3. Planlagt utbygging er plassert i

sikkerhetsklasse F2.

Krav til sikring mot flom/springflo for nybygg innenfor planområdet hjemlet i planbestemmelsene §

2.1.11.

Overvannshåndtering og hydrologiske forhold (5).'

Planlagt utbygging medfører økt avrenning. Planbestemmelsene § 2.1.8 forutsetter lokal

overvannshåndtering/fordrøyning og dokumentert løsning for overvann i utomhusplan og teknisk plan,

jfr §§ 2.1.1 og 2.1.2.

Kulturminner (8):

Saga i Vesterfjæra er vurdert med verneverdi. Kulturminnevernet gjelder kun selve sag-verket og ikke

bygningen som av Saltdal kommune er vurdert å ha mistet sin historiske verdi som følge av omfattende

ombygging.

Planlagt utbygging forutsetter at bygningen saneres og at sag-verket flyttes til et sted anvist av Saltdal

kommune. Rekkefølgekrav i planbestemmelsene § 8.4 sikrer at sag-verket blir flyttet før

igangsettingstillatelse kan gis for nye tiltak innenfor felt BKB2.

Framkommelighet brann-/redning (13):
Hensyn til fremkommelighet for brann-/redning skal dokumenteres ivaretatt i utomhusplan, jfr. § 2.1.1.

Kapasitet kraftforsyning og VA, inkl. slukkevann (14,15):

Planlagt utbygging forutsetter tilstrekkelig kapasitet på kraftforsyning og VA, inkl slukkevann

Hjemlet krav til teknisk plan avklart med Dragefossen Kraftanlegg AS og godkjent av Saltdal kommune

ivaretar nødvendige hensyn, jfr. § 2.1.2. Rekkefølgekrav i § 8.1 sikrer opparbeidelse.

Andre hensyn - Nexans kube/bane (16):

Kabelbanen inntil planområdet  i  vest. Det er vurdert Iiten sannsynlighet for at planlagte tiltak berører

kabelbanen, men konsekvensen ved inngrep i kabeltraseen er alvorlig og gir derfor behov særskilt fokus.

Planbestemmelsene § 5.3 hjemler særskilt krav til sikring av kabelbanen.

Sikkerhet og støy ved anleggsgjennomføring (27,38,29):

Tilgrensende bebyggelse gir generell risiko for at uvedkommende oppsøker anleggsområdet.

Anleggsgjennomføring medfører økt støy.

Grenseverdier for støy og sikkerhetskrav i byggherreforskriften hjemlet i planbestemmelsene §§2.1.6,

2.1.9.

Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan nn 585, 9171 Longyearbyen 470 56 930 l post@narmeKarm.no
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Bakgrunn

I  forbindelse  med varsel  om oppstart av planarbeid og utbyggingsavtale for regulering av Vesterfjæra

i  Rognan sentrum, Saltdal kommune, har Handelsbygg 1  AS engasjert Talus  as  til å vurdere skredfaren

og behovet for undersøkelser knyttet til stabiliteten til grunnen i området.

Området ligger innenfor aktsomhetsområdet forjord/steinskred på NVE's aktsomhetskart.  I  tillegg

ligger tomten under marin grense. Tomten ligger også relativt langt ned i fjæra slik at sikkerhet  mot

stormflo  må  vurderes.

Fastsettelse av sikkerhetsklasser

Tiltaket må vurderes ut fra TEK 10 kapittel  7  Sikkerhet  mot  naturpàkjenninger, og da spesielt §7-3

Sikkerhet  mot  skred.

Tabellen under viser sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i skredfareområde

Største nominelle årlige

Sikkerhetsklasse for skred Konsekvens sannsynlighet

Sl Liten 1/100

52 Middels 1/1000

S3 Stor 1/5000

Tiltaket er forretningsbygg på inntil 3000  m2  med tilhørende parkering og utomhusanlegg, hvor det

kan oppholde seg mer enn  25  personer samtidig. Tiltaket plasseres derfor i sikkerhetsklasse 53.

Tabellen under viser sikkerhetsklasser ved plassering av byggverk i flomutsatt område

Største nominelle årlige

Síkkerhetsklasse for flom Konsekvens sannsynlighet

F1 Liten  1/20

F2 Middels  1/200

F3 Stor 1/1000

Tiltaket plasseres i sikkerhetsklasse  F2
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Lokalisering av planområdet

Planområdet ligger i Vesterfiæra i Rognan sentrum. Se figur l under.

Ann

A,

Figur 1. Planområdet merket av med sort strek.

Geologi

Berggrunnen i omrâdet ovenfor planområdet består i all hovedsak av kalkspatmarmor, men også

glimmerskifer og granittoide bergarter. Det er relativt lite synlig berg i området ovenfor planområdet

da det meste er dekket av vegetasjonsdekke med ulik tykkelse. Berget er blottlagt langs
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vegskjæringen pà Vikveien. Lia ovenfor planområdet kalles Rognlia og har relativt tett bjørkeskog

med tett innslag av  furu.

Klimadata

Nedbøren i Nordland har økt i forhold til normalen frem til år  2005,  hvorpå den har falt frem mot

2010,  og deretter økt igjen frem mot i dag. Klimaprognosen for Nord-Norge frem mot  2050  viser

økende temperatur og økende nedbør, ref. Senter for klimaforskning, Cicero. Det forventes høyere

temperatur om vinteren og mindre snø, men mer regn.

Figuren under viser nedbørsutviklingen i Hålogaland i perioden  1900  og frem til i dag.

Figur  2

Nedbør region: Hålogaland -  År ”_” _
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V

Vindforholdene er av interesse mht til snøskredvurderinger. Det finnes ingen stasjoner i Saltdal som

registrerer vindretninger, men generelt kan man si for området at dominerende vindretning om

vinteren er fra øst.
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Vurderinger'

Det er ingen synlige losneornràder for stein i omràcet ovenfor planområdet. Det er et stort Fag itt

sor for området, men steinsprang herfra vil ikke komme inn mot planområdet, men 'ted mot

Fiskvàgvannet. Sikkerhet mot steinsprang er derfor tilfredsstillende.

' I . .  . \

4
4

El

Figur 3: Rognlia ovenfor planområdet.

Vegetaslonsdekket over fjell i omrâdet ovenfor planområdet er av varierende tvkkese. Som vist pà

figur 3 og :1  er terrenget ovenfor planområdet karakterisert av en avskiærende dal nederst i lia. Det

kan ikke utelukkes mindre jordskred omrâdet ovenfor derne, selv om det ikke er kiente slike

hendelser eller synlige spor i terrenget, men et eventuelt jordskred vil fanges opp av den nevnte

dalen og dermed ikke nà planomradet.

Vi anser sikkerheten motiordskred som tilfredsstillende.
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Snø og sørpeskred

Grunnet dominerende Vindretning om vinteren er det ikke sannsynlig med oppbygging av

hengskavler ovenfor planområdet. Mesteparten av lia ovenfor planområdet er slakere enn 30 grader

og tett bevokst med skog. Sannsynligheten for utløsning av flakskred er også svært liten.

Klimaprognosene tilsier som nevnt mer nedbør, også om vinteren. Store variasjoner i temperatur og

nedbør vil kunne øke faren for sørpeskred. Det er ingen tegn til dette i lia ovenfor planområdet, og

skulle et slikt skred gå vil det fanges opp av dalen som nevnt her.

Sikkerhet mot snøskred og sørpeskred ansees som tilfredsstillende.

«. '7“? f å - y ,.-\-'._

.~ i -, i ~lg; f i' [i] jg; Sil?

A‘ “Q _ . `.

         
    

Figur 4: Kotekart terreng ovenfor planområdet

Grunlzforhold  I  plan0n1r‘(1(lcI

Store deler av planområdet ligger på en fylling som er etablert ut i fjæra ved siden av Rognan Hotell.

Det finnes ikke grunnboringer fra selve planområdet, men det ble i 2007 utført 5 totalsonderinger i

forbindelse med planlegging av fyllingen. Sonderboringene ble utført rett utenfor og inn mot

marbakken utenfor fyllingen.

62



TA  LU?

_,__,._,<'.» t .Y,- d, _
f. _ ‘f d

nlflT..

Figur 4: Bilde av nederste del av planomràdet.

.a

Undersøkelsene foretatti 2007 viser sand og silt over leire. Leirlaget ligger ned mot fjell i varierende

dybde. Styrkeparametre fastsatt fra undersøkelsene viser at leira er sensitiv. Stabiliteten til

marbakken er anstrengt, spesielt inn mot Vikveien.

Grunnundersokelsene fra 2007 gir et relativt godt bilde av situasionen i grunnen utenfor og inn mot

marbakken utenfor planområdet. Ser man pá grunnborångene som er foretatt sà er det grunn til á

anta at fjellet stiger svakt innover mot planområdet. Det betyr at dybde til leirlaget ogsá minker.

Fyllingen har ligget lenge og leirlaget har trolig konsolidert seg noe og dermed antatt storre fasthet.

Vi mener det ikke er behov for ytterligere grunnundersokelser i forbindelse med etablering av

infrastruktur og bygg innenfor planområdet. Men det er viktig at anbefalingene gitt i geoteknisk

rapport fra Rambøll, datert 5.05.2007 folges av geoteknisk prcsjekterende nar prosiektfasen starter.

Rapporten er vedlagt her.

`Å....

Kartverket har tabeller over forventet storrrflo ved ulike gjentakelsesintervail. Fremtidig

havniváendring ved ulike uts ippscenarioer er presentert i «Sea level change for NorwayaPast and

present observations and prcyections to 2100» utarbeidet for lvlilodirektoratet. Ved planleggng av

fremtidig infrastruktur og bygninger i strandsonen ma man ta hensyn til disse prognosene, og for

Rognan er dimensjonerende havnivå i sikkerhetsklasse F2 satt til 351 cm over sjokartnull.
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Se for øvrig også NVE sitt «Innspill til varsel om planoppstart» datert 09.09.2016 hvor de påpeker det

samme.

Konklusjon

Vedrørende sikkerhet for skred av ulike typer som beskrevet her så anser vi sikkerheten som

tilfredsstillende gitt sikkerhetsklasse 53. I forhold til sikkerhet mot stormflo så plasseres tiltaket i

sikkerhetsklasse F2, og må bygg innenfor planområdet må plasseres minimum 351 cm over dagens

sjøkartnull.

Når det gjelder behov for ytterligere grunnundersøkelser i planområdet så mener vi at de

foreliggende opplysninger fra tidligere undersøkelser er tilstrekkelige. Men det er viktig at

retningslinjene gitt i geoteknisk rapport fra Rambøll følges.
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Oppdrag Fylllng Rognan Rambøll Norge AS

Mellomila 79

Tema Geoteknlsk vurdering

N-749Il TRONDHEIM

Notat nr. 01

Tlf  +47  73  8410  00

Fax +47 73  841110

Tlf dlr  +47  73 64 11 20

www.rambaIl.no

Dam: 1007-05-15

vår n:l'.: BKNTRH

Tll

Selskap Navn E-post

Skagodden terrasse Bjørnar Brændmo  

Kopi til

Norconsult AS Gunn Eva Jørgensen  

Fra

Rambøll Norge AS Bjørnar Kristiansen  

Geoteknisk vurdering

Generelt
For en fylling på Rognan, har Rambøll Norge AS utført grunnundersokelser og

geoteknisk vurdering med hensyn på stabilitet. Grunnforholdene l fylllngsområdet

består av sand og silt over et tynt lag av lelre ned mot fjell. Fjellet er l

borpunktene målt tll  13,7  - 33,4 meter  under  dagens sjøbunn.

For nærmere detaljer vedrørende grunnforhold vises det til rapport 6070235 nr 1

av 10.05.2007.

Terreng
Det ble under grunnundersøkelsen målt opp tre profiler l fylllngsområdet og et
stykke utover sjøen. Selve fylllngsområdet er relativt flatt, og llgger på ca kote «L
Marbakken faller med helning mellom  1:1,5  og 1:2 for sjøbunnen bllr noe slakere

mot kote -20.

Profil A og B er vlst l bilag 3 og 4, mens plasseringen av profilene fremkommer av

bilag 1.  Det er beregnet fylllngshøyde som tilsvarer eksisterende fylling ved

Rognan hotell.

du

@  co;...fra

sumun Marga  AS

Arkiv 'IL H=\2007 Unudv\Geo\6a7ozJs Fylling noqnanmeorcumsn vumenngnuc no 915 251 291 HVA
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Stabilitet side 2/3
Tidligere grunnundersøkeiser for blant annet Rognan hotell, har avdekket

løsmasser av  sand  og slit. Boringene den gangen er  trolig ikke kjart  dypt  nok, til

at ieirlaget vi har registrert denne gangen ble funnet.

I  området nærmest Rognan hotell, ved profll A og B slik  disse fremkommer av

bilag 1 (situasjonsplan), ligger ieirlaget 22  -  30 meter under dagens sjøbunn.

Dette er  såpass  dypt, at stabiliteten på marbakken slik den ligger  l  dag, er

tilfredsstillende.

Ved profll  C,  ligger ieirlaget 10  -  12 meter  under  sjøbunnen. Her virker ieirlaget

såpass mye inn på marbakken, at stabiliteten pri dag er anstrengt. Dette vil si at

en ny fylling, ikke under noen omstendigheter må belaste marbakken før

stabiliserende tiltak iverksettes.

Med en anstrengt stabilitet på marbakken, kan man risikere at det l fremtiden

oppstår situasjoner som medfører utglidnlnger her. Dette kan være seg naturlige

årsaker som menneskelig påvirkning. På grunn av dette, må en ny fylling trekkes

tilstrekkelig bort fra marbakken, slik at en mindre utglldnlng kan forekomme, uten

at dette får konsekvenser for den nye fyllingen. Videre er det å anbefale at

eventuelle konstruksjoner/ bygninger ikke anlegges l nærheten av fylilngskanten,

om det skulle skje utglidnlnger herl fremtiden.

Med det utgangspunkt, at den nye fyillngen ikke kan belaste marbakken, har vi

vurdert en grense som ny fylling ikke kan overstige. Denne grensen har vi satt ca

10  -  25 meter (for henholdsvis profll  A  og C) innenfor forlengelsesllnjen til

eksisterende spuntvegg foran Rognan hotell. Viser til sltuasjonsplanen l bilag i.,

hvor denne linjen er skissert. Denne grensen vil ligge 10  -  40  meter  innenfor

marbakken, slik denne ligger i dag. Det er viktig at fyliingsfoten nærmest Rognan

hotell ikke går ut over marbakken.

Stabillserende tiltak
Dersom det ønskes fylling lenger ut mot marbakken enn den grensen som er gitt

overfor, er det nødvendig å etablere en spuntvegg som fylllngen kan legges mot.

På grunn av at ieirlaget ligger nesten ned mot fjellet, er det nødvendig å sette

spunten til fjell, samt etablere avstivning. Dette vil nærmest hotellet kreve

spuntnåler på ca 35 meter, noe som vil være svært krevende og kostbart. Det vil

også være usikkerheter vedrørende om spunten faktisk når fjell når det er snakk
om så store dybder.

Rambøll Norge AS
Arkiv rei.: H:\2007 Opodv\G:o\6070lJS Fylling IInvnan\Gtat:knIlk vumunnanoc ND 91! 151 29') MVA
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På  grunn av en småbåthavn vest for fylllngsområdet, er det fra oppdragsglvers Side J/3
side, ikke ønskelig med spuntvegg I det området stabiliteten er dårligst (profil C).
Dersom det etableres spunt fra hotellet og til profil B, kan spunten avsluttes, eller

vinkles inn mot land her. Fyllingen må videre vinkles inn, slik at I området mellom

profll  B  og C, forblir den nye fyillngen innenfor den grensen vi har satt I bilag 1.

Bilag 2  skisserer denne muligheten nærmere. Vi har ikke gjort noen prosjektering

av en slik spunt, annet enn å skissere en mulig løsning. En eventuell prosjektering

av denne løsningen kan måtte kreve mer omfattende grunnundersøkelser I

spuntilnjen, da fjeildybde og egenskaper på ielra vil få betydning for spunten.

Vi vill første omgang anbefale en utfylling I henhold tll plan skissert I bilag 1.

Utfyliing utover dette må prosjekteres med hensyn på stabilitet av marbakke og
beregning av spunt.

Skulle det være spørsmål I forbindelse med våre vurderinger, er det bare å ta

kontakt.

Med vennlig hilsen

Rambøll Norge AS

 
er  r  Krlstlansen

Rlmheli Norge AS
MLV ref.: H:\2Dc7 Oppdr\Gca\£El7C12lS fylling RognrfiGeøteknIsk vurdenngmfoc ND 91515! 29) HVA
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Notat:

Til: Handelsbygg Holding AS v Tore Amtzen

Suk: Forhåndsvurdering av tekniske anlegg -  VA  &  EL

Data:  20/2-2017

Prosjekt: Nytt Næringsbygg - Rognan

Cturbeit/ct av; Stian S. Holmen

Bakgrunn:

Ingeniør Holmen AS har i forbindelse med reguleringen av en tomt i Rognan, Saltdal kommune, blitt

engasjert i en forhåndsvurdering av de tekniske anlegg tilknyttet ny fremtidig bebyggelse.

Ide tekniske anlegg i dette notatet er det vurdert overvann, avløp, vann og el forsyning til

eiendommen. Vurderingen er basert på de stedlige forhold, samt erfaringstall fra tidligere utførte

tilsvarende prosjekter.

Trafo /El forsyning av  ny bebyggelse:

Eiendommen har pr dags dato ingen tilknytning til strømnettet til Nordlandsnett som er

strømleverandør i området annet enn mindre kursertil dagens bebyggelse. Nordlandsnett vil bli

engasjert iforbindelse med rammesøknaden for prosjektet. Ny trafo blir dimensjonert i samarbeid

med elektriker og Nordlandsnett. Det er avsatt plass til trafo sydvest for planlagt bebyggelse, denne

har god forbindelse mot luftstrekk og kabler.

Vann (Av/gg:

Utbygger planlegger tilkobling av en 110mm vannledning syd for eiendommen, samt en 160mm

avløpsledning syd for eiendommen. Det ligger i dag fra kommunens nett tilsvarende dimensjoner

frem til tomtegrense. Dette vil være vesentlig overdimensjonering i forhold til planlagt drift, men skal

også kunne dekke videre utbygging for kommunens tilknyttede eiendommer. Se vedlagt

Situasjonskart for VA anlegg.

Overvann:

Eiendommen er i dag oppbygd av steinmasser som er mettet lagvis. Ny bebyggelse vil ha flatt tak,

samt harde flater på parkeringsarealer. Overvann fra tak vil slippes til kummer, med videre

overføring til bekk nord for eiendommen og videre ut i Buvika. For parkeringsflater vil noe bli ført til

grønne områder i tilknytning for fordrøyning, mens resten vil bli samlet i kum og ført i rør til bekk.

Nord for bygget vil flatene bli holdt kun gruset, slik at man får en naturlig fordrøyning av overvannet

fra plassen.

Stian S. Holmen

liigcliiør II<)1111c11.\$
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Fra: Andreas Sporild Olsen (aso@gplan.no)
Sendt: 15.01.2018 13:05:36
Til: Frode Tjønn; Tore Arntzen
Kopi: post@hannekarin.no; Ivar Skogset; Ben Stenvold

Emne: SV: Reguleringsplan Vesterfjæra.
Vedlegg: 
Hei og takk for tilbakemelding.
Vi imøteser deres forslag til utbyggingsavtale slik at forhandlingen om denne kan komme i gang. Tore Arntzen er i
Rognan 25. januar på ettermiddagen og vil gjerne komme innom dere for å drøfte deres forslag f.eks kl 14.00.
 
Slik det fremgår av tilbakemelding på mottatte høringsuttalelser oversendt av landskapsarkitekt Hanne Karin
Tollan, foreslås ingen vesentlige endringer av planforslaget og en ny høring er i så tilfelle ikke nødvendig. Vi kan
ikke se at det i mottatte høringsuttalelser foreligger kommentarer fra offentlig myndigheter som skulle medføre
vesentlige endringer. Uttalelser fra naboer inneholder heller ingen momenter som ikke er vurdert og politisk
behandlet tidligere. Dersom kommunens planadministrasjon har til hensikt å fremme forslag som går imot det
politisk vedtatte høringsforslaget ber vi om å bli involvert i de faglige vurderingene knyttet til dette.
 
Da det ikke er anledning til å stille krav om inngåelse av utbyggingsavtaler gjennom reguleringsplaner skal de to
prosessene behandles uavhengig av hverandre. Vi ser derfor ikke at sluttbehandling av reguleringsplanen
nødvendigvis skal avvente en omforent utbyggingsavtale. Handelsbygg er imidlertid innstilt på å møte til
forhandlinger så raskt som mulig.
Jmf PBL §12‐10 skal reguleringsplanen klargjøres for sluttbehandling innen 12 uker fra høringsfristens utløp. Frist
for å komme med uttalelser var satt til 11.12.17. For å overholde bestemmelsene i PBL skal saken klargjøres for
sluttbehandling innen 5. mars 2018. I dette ligger en forventning om at saken prioriteres fra kommunens side.
Handelsbygg vil på sin side bidra og legge til rette for at prosessen følger forventet fremdrift.
 
Med vennlig hilsen
Andreas Sporild Olsen
 
Daglig leder
Mob: 90016516
aso@gplan.no
________________________________________
 
G|PLAN AS
Svinesundsveien 336
1788 Halden
www.gplan.no
 

Fra: Frode Tjønn [mailto:frode.tjoenn@saltdal.kommune.no] 
Sendt: fredag 12. januar 2018 15.13
Til: Andreas Sporild Olsen <aso@gplan.no>; Tore Arntzen <tore.arntzen@handelsbygg.no>
Kopi: post@hannekarin.no; Ivar Skogset <ivar.skogset@saltdal.kommune.no>; Ben Stenvold
<Ben.Stenvold@saltdal.kommune.no>
Emne: Reguleringsplan Vesterfjæra.
 
Hei
Etter samtale med Ivar Skogset (virksomhetsleder PLUT) vil en tidligst kunne egengodkjenne  saken i
kommunestyret tidligst 19. april dersom det ikke blir vesentlige endringer  planforslaget som medfører ny høring. 
Behandling i formannskapet vil være 6 mars eller 10 april.
 
I den anledning ønsker vi at Utbyggingsavtalen ferdigforhandles slik at disse kan vedtas samtidig i kommunestyret.
En gjør oppmerksom på at datoene ovenfor ikke er bindende for kommunen og at behandlingen kan bli senere.  I
utgangspunktet ser vi for oss denne fremdriften.
 
Med vennlig hilsen
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Frode Tjønn
Saltdal kommune
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Fra: Frode Tjønn (frode.tjoenn@saltdal.kommune.no)
Sendt: 08.01.2018 08:50:12
Til: Servicetorget Saltdal kommune
Kopi: 

Emne: VS: Detaljregulering Vesterfjæra, Rognan
Vedlegg: Notat 06.01. forslagstillers kommentar høring.pdf
 
 

Fra: Hanne Karin Tollan [mailto:post@hannekarin.no] 
Sendt: 7. januar 2018 14:07
Til: Frode Tjønn <frode.tjoenn@saltdal.kommune.no>
Kopi: aso@gplan.no; Tore Arntzen <tore.arntzen@handelsbygg.no>
Emne: Detaljregulering Vesterfjæra, Rognan
 
Hei,
Viser til oversendte høringsuttalelser til reguleringsplan for Vesterfjæra ID 2015004 og oversender som avtalt
forslagstillers kommentar til disse. Som det fremgår av vedlagte notat datert 06.01.18 vil Handelsbygg 1 AS som
forslagstiller sterkt motsette seg forslag om 5 års båndlegging av utbyggingsområdet fra Rognan Hotell Eiendom
AS.
 
Ber om bli holdt orientert om administrasjonens vurdering av innkomne høringsuttalelser og den videre
saksbehandling frem til sluttbehandling av reguleringsplanen. Ber også om antatt datoer for 2. gangs behandling i
planutvalg og for fremleggelse til planvedtak i kommunestyret.
 
Med hilsen

Hanne Karin Tollan
Landskapsarkitekt mnla
Nordvegen 72
1930 Aurskog
 
470 56 930
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Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan | Nordveien 72, 1930 Aurskog | 470 56 930 | post@hannekarin.no 

 
 

 

1 .  Bakgrunn  
Planmaterialet revidert i samsvar med føringer gitt ved politisk 1. gangs behandling av planforslaget, sak 
112/17, 27.06.17 og sak 123/17, 29.08.17. Revisjonsdato er 11.09.17. 

Offentlig ettersyn 26.10.17 – 11.12.17.  

Det kom 4 høringsuttalelser til planforslaget. 

 

2. Oppsummering av høringsuttalelser med forslagstil lers kommentar 

1. Samordnet uttalelse fra statelige etater i plansaker v/Fylkesmannen i Nordland, datert 11.12.17 

Ingen merknader. 

 

2. Saltdal Patenslip & Skibsbyggeri AS v/Harald Hartviksen, datert 06.12.17 

Viser til avtale om parkeringsplass og tilførselsvei til Slipen. Vil sterkt motsette seg at Saltdal Patenslip 

sin eiendom blir brukt til annet enn det den ble overtatt til. Ber om at saken blir oversendt Nordland 

fylkeskommune for videre behandling mht. sagens historiske verdi. 

Forslagstillers kommentar 

Planforslaget forholder seg til inngåtte avtaler og gjeldende eiendomsgrenser. Regulert offentlig 

vegformål (SGT) sikrer adkomst til felt BKB 3 (gnr 43 /bnr 1332) hvor følgende formål tillates: 

forretning/tjenesteyting/næring/hotell/bevertning med tilhørende uteanlegg og parkering.   

Saga i Vesterfjæra er av Saltdal kommune vurdert med liten historisk verdi som følge av 

omfattende ombygging. Sag‐verket inne i bygningen er imidlertid vurdert å ha bevaringsverdi og er 

derfor forutsatt ivaretatt, jfr. planbestemmelsene § 8.4. Nordland fylkeskommune hadde ingen 

merknader til planforslaget ved offentlig ettersyn. 

 

3. Rognan Hotell v/Harald Hartviksen, datert 06.12.17 

Viser til tidligere planer og utviklingstiltak i planområdet, inkl. parkanlegg og utvidelse av hotellet. 

Vurderer at planlagte Europrisbutikk med adkomsttrafikk vil virke ødeleggende for Vesterfjæra. Viser 

til at saga er totalrenovert utvendig og restaurert innvendig og brukes i dag til museums virksomhet. 

Anbefaler at Saltdal kommune lager seg en visjon om hvordan Rognanfjæra helt fra Øyra til 

småbåthavna i Buvika fortsatt kan være en sammenhengende idyllisk og iøynefallende strandlinje som 

er et attraktivt element for Rognan. Vurderer at et forretningsbygg i enden av denne idyllen synes 

ganske meningsløst når kommunen ellers ønsker å fremstå som en kulturkommune. 

Forslagstillers kommentar 

Planforslaget forholder seg til inngåtte avtaler og gjeldende eiendomsgrenser. Utviklingsmulighet 

for Rognan hotell er ivaretatt ved kombinasjonsformålet forretning/tjenesteyting/næring/ 

hotell/bevertning (BKB1). Offentlig turveg/strandpromenade (GT) er sikret opparbeidet langs 

sjøen. 1,9 daa er regulert til offentlig park og grøntanlegg/vegetasjonsskjerm (GP og GV). 

 

N O T A T  

Dato:        06.01.18 
Prosjekt:       Detaljregulering Vesterfjæra, Rognan sentrum 
Tema:       Oppsummering av høringsuttalelser med forslagstillers kommentar 
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Landskapsarkitekt mnla Hanne Karin Tollan | Nordveien 72, 1930 Aurskog | 470 56 930 | post@hannekarin.no 

4. Rognan Hotell Eiendom AS v/ Roger Øksheim og Geir Wenberg, datert 09.12.17 

Rognan hotell har 60 hotellrom. Har behov for å kunne bygge 60‐70 nye rom i tillegg til større sal for 

konferanser, kulturelle aktiviteter og bevertning av større grupper. Uten denne utbyggingen er det 

tvilsomt om hotellet kan driftes regningssvarende i fremtiden. Ser ikke bygging i 4 etasjer som et reelt 

alternativ. Bør kvalitetssikres om 12,5 m er tilstrekkelig til å bygge i 3 etasjer. 

Foreslår følgende endringer av planbestemmelsene for å sikre hotellets utviklingsmuligheter: 

a) § 2.1.5: Parkeringskrav endres fra 1,0 p‐plass pr hotellrom til 0,2 p‐plass pr hotellrom  

b) § 3.1.1: Område BKB1 er forbeholdt utbygging til hotellformål i 5 år etter dato for endelig 

vedtatt plan. Dersom utbygging av hotell ikke er oppstartet etter 5 år gjelder bestemmelsene 

for de øvrige BKB‐områder. 

c) § 3.1.2: Tillatt grad av utnytting endres fra %BYA=70% til %BYA = 80%, inkl. parkering. 

Forslagstillers kommentar 

a) Forslagstiller har ingen merknad til forslag om redusert parkeringskrav for hotellformål. 

b) Planforslaget forholder seg til inngåtte avtaler og gjeldende eiendomsgrenser. Planforslaget 

berører ikke eiendommen til Rognan Hotell (gnr 43/bnr 1288) som i gjeldende plan er avsatt til 

hotellformål og som derved ivaretar mulighet for utvidelse på egen eiendom mot vest. 

Kommunedelplan for Rognan forutsetter siktlinje fra Strandgata langs vestfasade av 

eksisterende hotell, dette kan ivaretas ved bevisst arkitektoniske utforming som ivaretar sikt 

og gangforbindelse gjennom eventuelt tilbygg til hotellet. Utviklingsmulighet for Rognan hotell 

utover egen tomtegrunn og på felt BKB1 er ivaretatt i planforslaget ved kombinasjonsformålet 

forretning/tjenesteyting/næring/hotell/bevertning. Handelsbygg 1 AS som forslagstiller 

vurderer felt BKB1 med tilstrekkelig arealstørrelse til både å realisere nybygg for hotellet og å 

ivareta egne utbyggingsplaner til forretningsformål, og er med den bakgrunn positiv til 

forhandling om grunnavståelse og felles prosjektering for realisering av forretnings‐ og 

hotellbygg innenfor feltet.  

Forslagsstiller motsetter seg foreslåtte rekkefølgekrav som medfører en 5 års båndlegging av 

eiendommen. Handelsbygg har fremsatt skriftlig tilbud til Rognan Hotell eiendom AS om å 

kjøpe hele eller deler av eiendommen for å sikre fremtidig utvikling av hotellet. Rognan Hotell 

Eiendom har avslått tilbudet og signalisert at kjøp ikke er aktuelt. Detaljreguleringsplanen 

åpner for etablering av hotell på den aktuelle tomten. Det offentligrettslige plangrunnlaget for 

utvidelse av Rognan Hotell er således sikret i høringsforslaget. Før en eventuell gjennomføring 

av en slik utvidelse må Rognan Hotell Eiendom erverve nødvendig grunn. Handelsbygg har ved 

nevnte tilbud gitt Rognan Hotell Eiendom muligheten til dette. Det er vår forståelse at alle 

forhold er lagt til rette for en utvidelse av hotellet og at beslutningen om utvidelse nå ligger 

hos Rognan Hotell. At Rognan Hotell Eiendom gjennom reguleringsplanen søker å reservere 

areal til mulig eget bruk på annen manns grunn, blir av Handelsbygg oppfattet som et forsøk 

på å nedforhandle oversendte tilbud. Det tilføyes at det gjennom reguleringsplan ikke er 

anledning til å fastsette hvem som kan gjennomføre tiltak. En 5 års båndlegging som foreslått 

bidrar med bakgrunn i dette ikke til at Rognan Hotell gis ytterligere privatrettslig sikkerhet for 

sin eventuelle gjennomføring. Handelsbygg står ved oversendte tilbud om erverv av nødvendig 

areal og er innstilt på å fortsette dialogen med Rognan Hotell. 

c) Forslagstiller stiller seg bak vurderinger knyttet til grad av utnytting og har ingen øvrig 

merknad til foreslått endring av %BYA. 
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Fra: Mikalsen, Cathrine Hoff (fmnocmi@fylkesmannen.no)
Sendt: 11.12.2017 14:29:15
Til: Servicetorget Saltdal kommune
Kopi: Skogstad, Ole Christian

Emne: Samordnet uttalelse - Reguleringsplan - Vesterfjæra - Rognan
Vedlegg: 
Til Saltdal kommune
Deres referanse: 2017/2165
 
Fylkesmannen viser til oversendelse av 16.10.2017, hvor detaljregulering for Vesterfjæra ble lagt ut til offentlig
ettersyn og høring.
 
Fylkesmannen skal samordne uttalelser fra statlige etater i plansaker. Det er ikke kommet inn uttalelser til denne
planen fra etater som hører inn under samordningsforsøket. Fylkesmannen har heller ingen merknader til
planforslaget.
Dette til orientering.
 
 
--
Med hilsen
Cathrine Hoff Mikalsen
seniorrådgiver || kommunal- og beredskapsavdelinga
Fylkesmannen i Nordland
tlf: 75531622 
fmnocmi@fylkesmannen.no
www.fmno.no
twitter || facebook
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Fra: noreply.saksbehandling@vegvesen.no
Sendt: 04.12.2017 10:53:03
Til: Servicetorget Saltdal kommune
Kopi: 

Emne: Dokument 16/131968-6 Uttalelse til detaljreguleringsplan for Vesterfjæra på Rognan sendt fra Statens
vegvesen
Vedlegg: 16_131968-6Uttalelse til detaljreguleringsplan for Vesterfjæra på Rognan.pdf
Til Saltdal kommune

Vedlagt oversendes dokument 16/131968‐6 Uttalelse til detaljreguleringsplan for Vesterfjæra på Rognan i
sak Reguleringsplan for Vesterfjæra i Rognan sentrum ‐ Saltdal kommune‐ planId 2015004 fra Statens
vegvesen. Se vedlegget for innholdet i utsendelsen.

Eventuelle henvendelser vedrørende behandlingen kan rettes til firmapost@vegvesen.no eller i vårt kontaktskjema.

Dette er en systemgenerert e‐post, og skal ikke besvares.

Til Saltdal kommune

Vedlagt sender vi dokument 16/131968‐6 Uttalelse til detaljreguleringsplan for Vesterfjæra på Rognan i sak
Reguleringsplan for Vesterfjæra i Rognan sentrum ‐ Saltdal kommune‐ planId 2015004 frå Statens
vegvesen. Sjå vedlegget for innhaldet i utsendinga.

Eventuelle førespurnader som gjeld behandlinga kan rettast til firmapost@vegvesen.no eller i kontaktskjemaet vårt.

Dette er ein systemgenerert e‐post du ikkje kan svare på.

Attn. Saltdal kommune

Enclosed you will find the document 16/131968‐6 Uttalelse til detaljreguleringsplan for Vesterfjæra på
Rognan from the Norwegian Public Roads Administration.

If you have queries regarding this case, please contact firmapost@vegvesen.no.

This is an automatically generated email – please do not reply.
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Postadresse Telefon: 22 07 30 00 Kontoradresse Fakturaadresse 

Statens vegvesen  Dreyfushammarn 11, 3.etg. Statens vegvesen 

Region nord firmapost-nord@vegvesen.no 8002 BODØ Regnskap 

Postboks 1403     Postboks 702 

8002 BODØ Org.nr: 971032081   9815 Vadsø 

        
        
 

Saltdal kommune 

Kirkegata 23 

8250 ROGNAN 

  

 

   

 

  

Behandlende enhet: Saksbehandler/telefon: Vår referanse: Deres referanse: Vår dato: 

Region nord Jørn Ø Olsen / 75552849 16/131968-6 123/17 04.12.2017 

     

      

Uttalelse til detaljreguleringsplan for Vesterfjæra på Rognan 

Viser til deres brev datert 26.10.2017. 

 

Statens vegvesen sitt ansvar i planarbeidet er først og fremst knyttet til arealbruken langs 

riks- og fylkesveg. Vi har også ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan 

(NTP), Rikspolitiske retningslinjer for samordnet areal- og transportplanleggingen, 

vegnormalene og andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i 

planleggingen. Vi uttaler oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av 

fylkesveg på vegne av fylkeskommunen og som statlig fagmyndighet med sektoransvar 

innenfor vegtransport. 

 

Vår vurdering: 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for utbygging til forretning for detaljvarehandel 

og annen publikumsrettet virksomhet i samsvar med kommunedelplan for Rognan. Det 

tillates formålene forretning, tjenesteyting, næring, hotell og bevertning. Maksimalt tillatt 

handelsareal er 3.000 m2 BRA. Minste byggegrense fra fv. 515/Vikvegen er 19 meter fra 

midtlinjen. Planområdet får atkomst fra det kommunale vegnettet.  

 

Vi har ingen merknader til denne reguleringsplanen. 

 

Plan og forvaltning, vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

Hanne Alvsing 

seksjonssjef Jørn Ø Olsen  

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 
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Rognan Hotell Eiendom AS

v/Roger Øksheim

Øksengård

8250 Rognan Øksengård 9.12.2017

Saltdal kommune

Kirkegata 23

8250 Rognan

Deres ref./arkivsak: 2017/2016-21

HØRING REGULERINGSPLAN FOR VESTERFJÆRA.

INNSPILL FRA ROGNAN HOTELL EIENDOM AS.

Innhold.

1. Innledning.

2. Kommentarer til foreliggende forslag til reguleringsplan Vesterfjæra med fokus på

hindringer/begrensninger for utbygging av Rognan Hotell.

Forslag til endringer i forslag til reguleringsplan for Vesterfjøra.

Andre forhold/argumenter.

Sluttkommentar.

Lil-BLA

1. Innledning.

Rognan Hotell Eiendom AS har i dag 60 hotellrom, noe som er for lite for god hotelldrift i et

stramt hotellmarked. Hotellet har behov for å kunne bygge ytterligere 60  — 70 rom. I tillegg

mangler hotellet en større sal for konferanser, kulturelle aktiviteter og bevertning av større

grupper. Uten utbygging av de nevnte fasiliteter er det tvilsomt om hotellet kan driftes

regningssvarende i fremtiden.

Rognan Hotell Eiendom AS har i dette innspillet også lagt vekt på de næringspolitiske planer

og politiske uttalelser som foreligger, herunder:

o  Saltdal kommune har som målsetting å øke antall innbyggere i kommunen.

0  Saltdal kommune ønsker å være tilrettelegger for næringsutvikling i kommunen. primært

at eksisterende næringer kan bestå og ekspandere (knoppskyting), sekundært etablering av

ny næring. I dette ligger også et ønske/håp om fiere nye arbeidsplasser i kommunen.

Rognan Hotell Eiendom AS har søkt etter løsninger, reguleringsmessig, som både kan ivareta

hotellets interesser og som i minst mulig grad begrenser mulighetene for bygging av

forretningsbygg.
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2. Kommentarer til foreliggende forslag til reguleringsplanen med fokus på

hindringer/begrensninger for utbygging av Rognan Hotell Eiendom AS:

l. Reguleringsplanen tillater utbygging av hotellet vestover fra dagens romfløy, i omrâde

for kombinert formål BKBl.  Men  dette sikrer ikke at Rognan Hotell Eiendom  AS  får

foreta nødvendig utvidelse av hotellet. Det kan ta noe tid å utvikle planer for

hotellutvidelse med god arealutnyttelse. Fremmes det byggeplaner før Rognan Hotell

Eiendom AS er klar med sine planer, har ikke kommunen <<redskap>>/hjemmel for å

nekte bygging dersom byggingen ellers er i samsvar med «kombinert formål».

Skal Rognan Hotell Eiendom AS jobbe videre med planer for utbygging av hotellet

må areal til dette formål, hotellforrnål, sikres i planen. Eventuelt kan dette gjører

tidsbegrenset, f.eks.  5  -  6  år etter vedtak av planen. Etter dette kan arealet endres til

kombinert formål igjen (rekkefølgebestemmelse).

Rognan Hotell Eiendom AS har sett på mulige utbyggingsaltemativer for å utvikle

hotellet til et fullverdig turist- og konferansehotell.

Slik Rognan Hotell Eiendom AS ser det er det ingen brukbare eller reelle altemativer

enn å bygge  2  frittstående bygg vest for dagens vestre romfløy. Ei romfiøy i  3  etasjer

med  60  -  70 hotellrom og ett bygg med større sal for konferanser m.m.

Bygningsmessig vil utvidelsen bli i stil med hotellet for øvrig. Dette vil kreve det

meste av kombinert formål BKBl og begrense areal til

forretninger/handelsvirksomhet.

Rognan Hotell Eiendom AS har også sett på om hotellets behov kan løses i ett bygg i 4

etasjer med både hotellrom og konferansesal i samme bygg.

Bygningsmessig/konstruksjonsmessig vil konferansesalen måtte legges i 4. etasje. med

underliggende etasjer med hotellrom. Det er mange forhold som taler mot denne

løsningen:

1. Grunnundersøkelser har avdekket grunn med begrenset bæreevne. noe som tyder

på komplisert og kostbar fundamentering.  I  verste fall at det frarådes eller ikke

tillates.

2.  Uheldige  planløsninger. Konferansesal i 4. etasje vil bli for liten/for smal da det er

romdelen som bestemmer bredden. Den blir dermed i stor grad uegnet eller

ubrukelig til sitt formål.

Bygget vil bli vesentlig høyer enn omkringliggende bygninger og hotellet for

øvrig. og bryte med strøkets karakter.

4. Konferanse- og kulturdel i 4. etasje vil ved bruk kunne medføre uønsket uro og

Lu

støy i underliggende etasjer, og dermed kan disse hotellrommene bli mindre

attraktive og vanskelig å <<selge>>.

3.  Slik Rognan  Hotell Eiendom AS ser det betyr denne løsningen en

«nedklassifisering» av hotellet, og dermed gjøre hotellet mindre attraktivt  i

hotellmarkedet.
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6. Intern logistikk blir vesentlig vanskeliggjort med vesentlig økte kostnader.

anslagsvis 30 — 40 % mer enn nødvendig. Svært uheldig i konkurranse med andre

hoteller i Salten.

Rognan Hotell AS ser denne løsningen som svært lite aktuell både teknisk.

driftsmessig og økonomisk, og fremstår ikke som et reelt alternativ selv om det skulle

være mulig å bygge det. Hotellet får ikke den «oppgradering» som er nødvendig for å

tilfredsstille krav til et moderne hotell i dagens hotellmarked. Kost-/nytte vurderinger

vil neppe konkludere med at dette er en fornuftig investering som kan forsvares.

2. Maks mønehøyde er satt til 12,5 meter.

Sannsynligvis nok til å bygge i 3 etasjer, men ikke nok til å bygge i 4 etasjer. Om 12.5

meter er nok til å bygge i 3 etasjer bør kvalitetssikre.

b.)

Krav om 1,0 parkeringsplass per hotellrom er krevende og vil legge beslag på relativt

store arealer. Rognan Hotell Eiendom AS kan ikke se at det er nødvendig med et slikt

ambisiøst krav.

Det grønne skiftet som er på gang medfører endringer i reisemønster:

0  Agendatoget er en suksess. Detjobbes også med å øke antall avganger mellom

Rognan og Bodø, og stadig flere av hotellets gjester kommer med tog.

0  Turister og grupper av hotellgjester (seminar. kurs. konferanser o.l.) kommer

gjeme. og i økende grad. med tog, busse, drosje eller sykkel. Kommer de med bil

er det gjeme flere passasjerer i hver bil.

0  Dagens p-plasser sør for hotellet har stor kapasitet og er sjeldent fullt belagt.

«Samtidighetsfaktoren» for parkering for hotell og handel er relativt lav. noe som

gjør at eksisterende (og nye) p-plasser kan utnyttes mer effektivt.

0 I  Bodø er det hoteller som nesten ikke har egne p-plasser. Kravet i sentrum er 0.1

p-plass per rom. Rana har krav om 1,0 p-plass per 100 m2 gulvareal, og så vidt en

vet er det få kommuner som har krav om 1,0 p-plasser per hotellrom i

sentrumsområder eller sentrumsnære områder (gangavstand til sentrumskjernen).

Det er Rognan Hotell Eiendom AS sin klare mening om at et krav på 0,2 p-plasser per

hotellrom er tilstrekkelig ved utbygging av ny hotellkapasitet i Vesterfjøra.

4. Tillatt BYA er satt til 70 %. inkl. p-plasser. Med redusert krav til p-plasser kan tillatt

BYA med fordel settes høyer. til 80 %, uten at det i vesentlig grad går på bekostning

av miljø- og trivselstiltak nedfelt ellers i plan og bestemmelser. Dette gir større

handlingsrom i forbindelse med planlegging av byggeprosjekter.

3. Forslag til endringer  i  Reguleringsplan for Vesterfjæra.

På bakgrunn av vurderinger i pkt. 2, herunder sikre hotellet utbyggingsmuligheter. ber

Rognan Hotell Eiendom AS om at fonnannskapet i sin innstilling til kommunestyret gjør

følgende endringer i <<Detaljregulering Vesterfjæra» som ligger ute til offentlig ettersyn:
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3.1.Endringer i planbestemmelsene.

Pkt. 2. 1.  5 Parkeringskruv.

Hotell: 1,0 p-plass pr hotellrom

Endres til: Hotell: 0,2  p-plass pr hotellrom

Pkt. 3.1.1 Tíllatlformal.

Nytt 2. avsnitt:

Område  BKB1  er forbeholdt utbygging til hotellformål i 5 år etter dato for

endelig vedtatt plan. Dersom utbygging av  hotell ikke er oppstartet etter  5  år

gjelder bestemmelsene for de øvrige BKB-områder.

Pkt. 3.1.2  Grad av  utnytting og byggehøyde.

Tillatt grad av utnytting er maks % BYA=70 % inkl. parkering.

Endres til: Tillatt grad  av utnytting er  maks:  BYA=80 %, inkl. parkering.

4.  Andre  forhold/argumenter.

Mer om Rognan Hotell Eiendom AS.

Rognan Hotell Eiendom AS er i dag eid av lokale eiere/aktører og hadde politiske sonderinger

før kjøp av hotellet ble besluttet. Oppkjøpet ble ønsket velkommen og kjøpeme hadde klare

signaler på at kommunen ikke ville legge vesentlige hindringer for videre utvikling og

utbygging av hotellet. Detjobbes nå med planer om å bygge ut hotellet til et fullverdig

turisthotell med full konferansekapasitet. Dagens romkapasitet er svært begrensende.

Utvidelse av romkapasiteten er helt nødvendig for å konkurrere i et stramt hotellmarked. Men

det er helt avgjørende for Rognan Hotell Eiendom AS å få avklart hva Saltdal kommune

ønsker av utvikling i Vestertjæra før en kan legge store ressurser i planleggingen.

Hotellet har i mange tilfeller ikke kunnet tilby nok hotellrom i forbindelse med større

arrangementer (Blåfrost 0.1.) og ved forespørsel om konferanser og seminarer. Flere rom og

okt aktivitet i hotellet vil også komme kommunens innbygger og næringsliv til gode i mye

større grad enn i dag. eksempelvis kulturarrangementer. dansetilstelninger og mulighet for økt

handeL

Dersom hotellets mulighet til å bygge ut vestover stenges av andre utbygginger, må en regne

med at hotellet før eller siden ikke kan drive regningssvarende. Det vil i så fall være et stort

tap for Saltdal kommune som helhet.

Arbeidsplasser.

Utbygging av hotellet vil gi 15 -20 nye arbeidsplasser (årsverk). noe avhengig av hvordan

intern logistikk kan løses og konjunkturer i markedet. Et større og attraktivt hotell vil gi
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positiv virkning også for andre aktører og bedrifter i kommunen. kanskje også når det gjelder

arbeidsplasser.

Utbygging av forretningsbygg vil gi 4-5 årsverk i h.h.t. gitt orientering. Tiltenkt etablering vil

ha et vareutvalg som i stor grad konkurrerer med andre butikker i Rognan sentrum. Selv om

konkurranse er bra for kundene. er det ikke usannsynlig at disse vil få redusert omsetning med

mulig nedbemanning som resultat.  I  verste fall kan noen måtte legge ned. Så med denne

etableringen snakker vi vel mer om Omfordeling av arbeidsplasser, og neppe om så mange

nye.

5. Sluttkommentar.

For Rognan Hotell Eiendom AS er det helt klart mest ønskelig å kunne utvide hotellet med to

bygg vest for eksisterende romfløy. Om formannskapet/kommunestyret ønsker å åpne for

denne løsningen må Rognan Hotell Eiendom AS sikres arealer til dette slik at en ikke risikerer

at tilgjengelige arealer bebygges før Rognan Hotell Eiendom AS er klar med sine planer. Da

må endring av bestemmelsenes pkt. 3.1.1  Tillattformal  få det tillegget som er foreslått.

Dersom ikke Saltdal kommune finner å kunne støtte dette forslaget vil de lokale eierne bli

nødt til å vurdere sitt eierskap.

Rognan Hotell Eiendom AS ser at denne løsning kanskje da til sist vil bli et valg mellom

enten hotell eller forretninger, selv om det fortsatt vil være arealer til forretningsforrnål. l

realiteten vil det da handle om hvilken utvikling Saltdal kommune, som planmyndighet.

virkelig ønsker for Vesterfiæra.

Rognan Hotell Eiendom AS ser ikke bygging i 4 etasjer som et reelt alternativ.

Med vennlig hilsen

._T z / 'fi '  7*\ '\

Roger Øksheim ~\__, ' g

Styreleder Styremedlem

 
    

Sø,
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 Saltdal Kommune

8250 Rognan Rognan, 06 l2 l7
HOTELL

Detaljreguleringsplan Vesterijæra  -  Planid 2015004

Vi viser til mottatte forslag til Planid.

Planene som er kommet er fremmet lenge etter de første planene om utbygging og

tilrettelegging av Vesterfjæra.

Vesterfjæra var opprinnelig et vesentlig mindre område enn det som framstår i dag.

Området er opprensket og utvidet betydelig fra opprydding skjedde etter Saltdal Patentslip

på slutten av 80-tallet. Dette førte senere til utbygging av det nye hotellet på Rognan, som

hadde bred støtte hos daværende politikere.

Dette førte til første del av det nye Rognan Hotell og etter hvert også fase  2  og fase 3.

Det ble også satt ned en komitè med daværende kultursjef Arild Steen Ellefsen og ordfører

Odd Storteig, samt undertegnede.

Formålet var å bygge ut hotellet med påheng av et nytt kulturhus på Rognan.

Store summer ble lagt ned i tegningsmateriell m.v.

Etter at området ble ytterligere utvidet og ga mulighet for større plass pga utfylling fra

Skagodden. som tilførte området med 6-8 mål ny tomt, ble planene på nytt tatt opp.

Dette også i samarbeid med familien til Trygve lloff. Planene har hele tiden vært å realisere

dette opp mot det største merkenavnet vi kanskje har i reklameøyemed, og som vi også mener

vil være naturlig tilknyttet til hotellet (Trygve Hoff).

Vi har inngått samarbeid med Karl Erik Harr, som har sagt ja til å bidra med å utsmykke

kulturdelen opp mot "Eventyr langs leia" og "Trollfjord her nord", begge Trygve Hoff

produkter.

Da nåværende planer om Europris ble lansert, anså vi dette som å være satt sjakk matt.

Vi har tidligere lansert flere altemative løsninger for bygging av en slik butikk.

Nåværende eier har sagt ja til å kunne selge området under forutsetning av tilfredsstillende

tomt hvis Saltdal Kommune kunne fremskaffe tomten.

Rognan Hotell AS Tlf.: 75 690011 service@rognanhotell.no Bankgiro:  4509.11.96763
Boks 15, 8251 Rognan Fax:  75 6913  72 dagligleder@rognanhotell.no Org.nr.: 965 559 418
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Rognan Hotell AS
Boks  15, 8251  Rognan

V ~¢ f'
`  Harlald Hartviksen

`\,
y/

.Se -T -
RÖENÃ
HOTELL

Dette arbeidet føler vi ikke er ivaretatt hverken av næringsavdelingen eller Saltdal kommune

generelt. Vi har tidligere tatt opp med to tidligere ordførere om å bevare deler av omrâdet

som en park . Parken er påkostet store summer i opparbeidelse og beplantning. Lys, bru og

lysmastere er etablert helt fra Dr. Pettersen gården og frem til enden av fyllingen.

Noe som medfører at kommunen har hatt gratis gatelys i dette området hele tiden.

u
t

    

Kontorbygget som var brukt under Saltdal Patentslip er restaurert og satt i god stand.

Hovedbygningen som tidligere innholdt alt fra garasje til maskinverksted er totalrenovert og

fremstår i dag som et attraktivt bygg som har vært til leie både for befolkning og Saltdal

Kommune over lang tid.

Saga er også totalrenovert utvendig og restaurert innvendig men beholdt stilmessig i den

gamle stilen med sagbenk og sag inntakt og brukes i dag til museums virksomhet.

En Europrisbutikk med tilførsel av den trafikk som dette vil medføre vil virke totalt

ødeleggende både for område. hovedbygninger og noe som i tilfelle vil medføre krav om

kompensasjon.

Vi vil i nær framtid legge fram tegninger over området som er mere i tråd med det som

egentlig ble vedtatt av kommunen og tidligere politikere helt fra 22. juni 1987 da det første

vedtaket ble fattet om utbygging av hotellet i Vesterfjæra. (Se vedlegg)

Saltdal kommune bør lage seg en visjon om hvordan Rognantjæra helt fra Øyra til

småbåthavna i Buvika fortsatt kan være en sammenhengende idyllisk og iøynefallende

strandlinje som er et attraktivt element for Rognan. Et forretningsbygg i enden av denne

idyllen synes ganske meningsløst når kommunen ellers ønsker å fremstå som en

kulturkommune.

Med vennlig hilsen

R0/g\n\an Hotell AS

i jfzfiflf//É/'r

Hotelldirektør

Tlf.:  75 69 0011

Fax:  75 6913 72

service@rognanhotell.no
dagligleder@rognanhotell.no

Bankgiro: 4509.11.96763
Org.nr.:  965 559 418
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} l 1
Saltdal ; Formannskap l Rådhuset '23.0ô.87 kl.O9.00

' i L, 2
Sak nr.

il32/87

HCTELLPRGSJEKT PÅROGNAN

I forbindelse med hotellprosjekt på Rognan vil rådmannen, på
bakgrunn av sin utredning datert 22.06.87, arbefale Formannskapet
avgi slik

9:0

uttalelse

"Markedsundersøtelsen utarbeidet av Horwath & Horwath trewker
ingen klare slutninger med hensyn til hvilket av de to ‘ore-

' liggende notelLprosJekter i Saltdal som bør velges.

Begge prosjekteneer foreløbig svært lite bearbeidet. Saltdal
kommune vil derfor begrense seg til å gi en isolert olanrettet
vurdering hvor det kun fokoseres på ønsket utvikling av h0tell~
tilbudet i_Saltda1.

- Rognan Sentrum fremstår i dag som et tidsmessig og attraktivt
sentrum. Dette er oppnådd ved bl.a. gjennomført bruk av "orygge-
arkitekturen” og tilpassede miljøtiltak.

Utviklingen av sentrum er et viktig ledd i arbeidet med å skape
en funflsjonellog attraktiv kommune, med tanke på utvikling og
nyskaping inner næringslivet. Sett  i  lys av Vensmoenplcblema«
tikker, er dette et arbeid som vil måtte stå sentralt i tiden
framover.

E: nytt hotellbør framstå som en naturlig utvidelse av det
eksistererde sentrum, der den arxitektoniske stilen videreføres.

if Under oppbyggingen av Rogran Sentrum er strandsonen i stor grad

holdt utenfor. Her ligger: dag både bryggeneog vesterfjæra med
sine store miljøkvaliteter og nærmest venter på å bli utnyttet.
En naturlig utvidelse av sentrum vil være mot strandomradet i
Vesterfjæra. Et hotell i dette området vil, Kombinert ned opo~
rusting av arealene omkring, Kunne utvide Rognan med et nytt miljø

som qlig inn som en naturlig utvidelse av det eksisterende Rognan

Sentrum.

i

Ordføreren foreslo folgende tillegg etter siste avsnitt:

"Saltdal kommune vil derfor anbefale at hotell-
situasjonen på Rognan løses gjennom nytt, moderne
hotell i Vesterffiæra." `

Rådmannens forslag til uttalelse med tilleggsforslaget
enstemmig vedtatt av formannskapet.

L.
l ‘»J‘.e
l

L.,_.

J i ;  _ ' Utsknflsendllfl

59“ [§%§:1E¥L3 l Nordland fylkeskommune, næringsavd.
Æ  næringskonsulent
3 Jan Dagfinn Monssen
i Harald Hartvigsen,  Sporck Hotell v/Tom

Sørensen

N, 7:-we Fnr:nn'.qIm .m ma.-u=_r_u_n AIS. mm. 10-78

—.—,...._
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Patentslip
92:2  v CH'

Saltdal Kommune

Kirkegt.  23

8250 Rognan Rognan. ()6 l2 l7

Detaljreguleringsplan Vesterfjæra

Vesterfjæra var opprinnelig et vesentlig mindre omrâde enn det som framstår i dag.

Området er opprensket og utvidet betydelig fra opprydding skjedde etter Saltdal Patentslip

på slutten av 80-tallet. Dette førte senere til utbygging av det nye hotellet på Rognan. som

hadde bred støtte hos daværende politikere.

Dette førte til første del av det nye Rognan llotell og etter hvert også fase  2  og fase 3.

Det ble også satt ned en komite med daværende kultursjef Arild Steen Ellefsen og ordfører

Odd Storteig. samt undertegnede.

Formålet var å bygge ut hotellet med påheng av et nytt kulturhus på Rognan.

Store summer ble lagt ned i tegningsmateriell m.\'.

Da Saldal Patentslip kjøpte tilbake eiendommens hovedbygning på området (Slipen) var det

tvgså en avtale med hvor det fremgår at parkeringsplass på sørsiden av eiendommen og

tilførselsveien inn til omrâdet var med i avtalen. Likeledes ble sagen overført til oss samt rett

til å kjøpe ut den mindre kontorbygningen. Denne ble så på et senere tidspunkt ble også kjøpt

tilbake av Helgeland Sparebank og inngår nåi Saltdal Patentslip sin eiendom og vi vil sterkt

motsette oss at dette blir brukt til andre ting enn det som vi overtok det til.

Vi protesterer dermed på det sterkeste på at området blir brukt i annet øyemed.

Vi ber også om at saken blir oversendt til Nordland Fylkeskommune v/ Kulturavdelingen

for videre behandling da vi anser sagen for å være av historisk verdi å beholde.

Med vennlig hilsen

Salrt-dal Patentslip AS

en
fr' *7 /Q/J

A/ llaráfd líll/eifttvikç/í

Daglig leder

8I5()R0gI1;1n Tlf: 75 (1904 34 l‘”.1\: 75 (1003 34 Ii—pn~1 1".1cc'.1(“ onlmc no  —  ”£llH\l\0[]Il1i 45_‘~() (>5 21886 ()ru. m: ‘HS (136 837 .\«1\)\
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- Planområdet berøres av 3 gangforbindelser parallelt med sjøen, forbun-
det med en forbindelse øst for Hotellet, og en langs Vikvegen 
- Gangveglinje langs Vikvegen som forbinder planområdet kan flyttet øst 
for bekk, gjennom planområdet. Konsekvensen blir noe smalere byg-
geormåde i planområdet. 
- 3 siktlinjer mot sjø ønskes ivaretatt, men sitlinje 1 brytes av foreslått 
hotellutvidelse. Denne siktlinjen vil også kunne gi gangvegforvindelse 
dersom ivaretatt. 

Blå piler viser alternative adkomster til planområdet
Røde piler viser alternative traseer for gangforbindelser. 
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DETALJREGULERINGSPLAN FOR  
VESTERFJÆRA, ROGNAN SENTRUM 

PlanID: 2015004 

SALTDAL KOMMUNE 
  19. 03.17, rev. 11.09.17 
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ALT 2
Hotellets planlagte utvidelse beholdes. Foreslått forretningsareal eta-
bleres i forlengelsen av Håndverkeren, og ender med en parkeringsplass 
og forplass for inngangssone. 

Adkomst for varelevering håndteres via Skomakergata, og planlagt gang/
sykkelveg kan legges rundt og opparbeides i forbindelse med tiltak. 

Parkeringsplasser: 66 plasser i tillegg til hotellets eksisterende 92 plass-
er.

Eks. Hotellbygg

HC

13

18
18

12
12

7

2
10

8

Eks. parkering
totalt 92 pl.

Ny hotellfly konf.sal

7

7

HC

8

Parkering
totalt 66 pl.

Forretningsbygg

1365m 2

18

18

807m 2

950m 2

1867 m 2

Forretning

Hotellutvidelse

ALT 1b
Foreslått forretningsareal legges til hotellets eksisterende parkering-
splass, slik at bygningsvolumet danner et byrom. 

Parkeringsplasser: 162 plasser +12 ved forretning. 

Eks. hotellbygg
8

11

11

11

12

12

13

13

10

7

7

Parkering totalt 126 pl.

1320m 2

Torg

12Grønt

Ny hotellfly konf.sal

807m 2

950m 2

1867 m 2

10

BYROM

Forretning

Felles parkering

Hotellutvidelse
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- Planområdet berøres av 3 gangforbindelser parallelt med sjøen, forbun-
det med en forbindelse øst for Hotellet, og en langs Vikvegen 
- Gangveglinje langs Vikvegen som forbinder planområdet kan flyttet øst 
for bekk, gjennom planområdet. Konsekvensen blir noe smalere byg-
geormåde i planområdet. 
- 3 siktlinjer mot sjø ønskes ivaretatt, men sitlinje 1 brytes av foreslått 
hotellutvidelse. Denne siktlinjen vil også kunne gi gangvegforvindelse 
dersom ivaretatt. 

Blå piler viser alternative adkomster til planområdet
Røde piler viser alternative traseer for gangforbindelser. 

 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1

2

3

?

DETALJREGULERINGSPLAN FOR  
VESTERFJÆRA, ROGNAN SENTRUM 

PlanID: 2015004 

SALTDAL KOMMUNE 
  19. 03.17, rev. 11.09.17 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

93



ALT 2
Hotellets planlagte utvidelse beholdes. Foreslått forretningsareal eta-
bleres i forlengelsen av Håndverkeren, og ender med en parkeringsplass 
og forplass for inngangssone. 

Adkomst for varelevering håndteres via Skomakergata, og planlagt gang/
sykkelveg kan legges rundt og opparbeides i forbindelse med tiltak. 

Parkeringsplasser: 
66 plasser i tillegg til hotellets eksisterende 92 plasser.

Eks. Hotellbygg

HC

13

18
18

12
12

7

2
10

8

Eks. parkering
totalt 92 pl.

Ny hotellfly konf.sal

7

7

HC

8

Parkering
totalt 66 pl.

Forretningsbygg

1365m 2

18

18

807m 2

950m 2

1867 m 2

Forretning

Parkering
92 pl.

Parkering
66 pl.

36 pl.

14 pl.

8 pl.

8 pl.

Hotellutvidelse

ALT 1
Foreslått forretningsareal legges til hotellets eksisterende parkering-
splass, slik at bygningsvolumet danner et byrom. 

Parkeringsplasser: 
115 plasser +22 ved forretning. 

ANSLPÅTT PARKERINGSBEHOV:
Forretning ca1300m2: ca 40 plasser
Hotell 60 rom eksisterende + 63 rom nytt: 
(0,2pl. pr. rom) ca.25 pl.
+oppstillingsplass for buss

BYROM

Forretning

Felles parkering

Hotellutvidelse

Eks. hotellbygg
8

11

11

11

12

12

13

13

10

7

7

Parkering totalt 115 pl.

1320m 2

Torg

12Grønt

Ny hotellfly konf.sal

807m 2

950m 2

1867 m 2

10

22 pl.

115 pl.

16 pl.
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