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Saksopplysninger 

Saltdal formannskap vedtok 29.08.2017, sak 123/2017 utleggelse til offentlig ettersyn, 

Detaljreguleringsplan for Vesterfjæra.  

 

Planen har vært til offentlig ettersyn til naboer og berørte parter, samt offentlige myndigheter. 

Høring har vært annonsert i Saltenposten. Det er kommet tre innspill til saken innenfor fristens 

utgang.   

 

I høringsprosessen har Saltdal kommune sammen med tiltakshaver (heretter Handelsbygg) 

gjennomført folkemøte som ble avholdt på Rognan Hotell.   

 

 Rognan Hotell har i etterkant av fristens utgang overlevert skisser for fremtidig 

utvikling.  

 Handelsbygg har i etterkant levert mulighetssenario for vesterfjæra med bakgrunn i 

overleverte skisser fra Rognan Hotell 

 

Saken har fulgt Plan- og bygningslovas bestemmelser om medvirkning og saken kan 

realitetsbehandles. 

 

Hensikt med planen 

Hensikten med planen er å legge til rette for blandet arealbruk i Vesterfjæra (forretning, 

næring/tjenesteyting/hotell/bevertning), samt tilhørende infrastruktur. Planen er i all hovedsak i 

tråd med kommunedelplan for Rognan sentrum vedtatt av Saltdal kommunestyre 26.04.2005. 

Plan ID 2005006.  

 

Avviket fra planen er at det i kommunedelplanen er avsatt et område regulert til enbruksformål 

hotell. Dette tilsvarer et areal på ca. 1 daa. Dette er foreslått til flerbruksformål i 

reguleringsplanen. 

 

Planområdet har et areal på 13,5 daa. Det legges opp til utnyttelsesgrad på %BYA= 70 % 

inklusiv parkering. I planforslaget er det foreslått maksimal mønehøyde 12,5 m.  Det kan 

benyttes alle takformer.  

 

Det reguleres flere offentlige områder som bla: 

 Offentlig kjøreveg (Skomakergata) 

 Gatetun (o_SGT1) 

 Turveg (o_GT1), o_GT2 (turveg vest for Fiskvågbekken og mot småbåthavna), 

o_GT3, o_GT4 (eksisterende turveg i sør med bru over Fiskvågbekken) 

 

Slik planforslaget foreligger vil disse offentlige arealene overføres fra grunneier (Handelsbygg) 

til Saltdal kommune for fremtidig drift og vedlikehold. 

Vurdering 

Det ble avholdt eget oppstartsmøte 24.02.2016.  Bakgrunnen for planen var at grunneier, 

Handelsbygg ønsket å tilrettelegge for næringsutvikling på tomten. Planoppstart ble kunngjort 

29.08.16 til berørte parter og regionale myndigheter. Oppstart av planarbeidet varslet i 

Saltenposten 01.09.2016. Tiltakshaver fremmet forslag til 1. gangs behandling 27.06.17, sak 

112/2017. Forslag til plan ble avvist av formannskapet med tilbakemelding i vedtaket at 

forslagsstiller og Rognan hotell inngikk dialog for å sikre begges interesser. 

 



På bakgrunn av dette hadde Handelsbygg og Rognan hotell dialog. Handelsbygg har fremlagt 

situasjonsplan der en legger til rette for annen utnyttelse enn opprinnelig forslag (foreløpig 

situasjonsplan alt.A). Alt. A gjenspeiler planforslag til offentlig ettersyn.  Tiltakshaver mener at 

en har imøtekommet Rognan hotell da det kun legges opp til ett byggetrinn for forretningsbygg. 

Selve planforslaget ble ikke endret.  

 

Planstatus 

I gjeldende kommunedelplan er området avsatt til kombinert formål næring, forretning og bolig 

(NFB1 BYA =40%). Deler av område er avsatt til parkering og grøntareal.  I planforslaget er 

dette delvis fulgt opp. Parkering og adkomst lokaliseres annet sted og grøntområde lokaliseres i 

nord. I kommunedelplanen er det innenfor planområdet satt av eget enbruksformål hotell. Dette 

området foreslås regulert til BKB 1. 

 

 
Figur 1 Utsnitt kommunedelplan Vesterfjæra. Hotellformål H1 



 
Figur 2 Utsnitt reguleringsplan med plangrense. Viser areal som endres fra enbrukskategori til flerbrukskategori (Del av H1) 

 

Planområdet 

Totalt planareal er 13,5 daa og planlagt utbyggingsområde er 7,7 daa. Vesterfjæra ligger langs 

Vikvegen/fv515 i Rognan sentrum. Tilgrensende bebyggelse er 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. Bekkeløp og turveg følger Vikvegen i vest. Gangbro er etablert over 

bekken sør i planområdet og leder videre til Skomakergata. Langs Vikvegen følger også 

kabelbane for transport av ferdig kabel fra Nexans fabrikker sør på Rognan og frem til 

havneanlegget nord for planområdet. «Minnepark» med beplantning, skulpturer og 

steintavler med de ti bud er etablert langs Vikvegen vest i planområdet. Parken er etablert i 

område som er avklart til utbygging i kommunedelplanen. 

 

Om tiltaket 

Totalt planareal er 13,5 daa hvorav 3,1 daa er regulert til grøntformål. Alle områder regulert 

med formål = o_ skal overtas og driftes av Saltdal kommune. Tilrettelegging i friområde/park 

for bruk og anlegg skal godkjennes av kommunen gjennom egen detaljplan jfr. 

planbestemmelsene.  

 

Det legges opp til to utbyggingsområder, BKB1 og BKB2 som område for forretning- 

/tjenestyting/næring/hotell/bevertning. Bygningen Slipen er regulert som område BKB3.  

 

7,8 daa er regulert til utbyggingsformål (kombinert formål forretning/tjenesteyting/næring/hotell 

/bevertning). Det legges opp til %BYA=70% inklusiv parkeringsarealer. Alle typer takform 

tillates. Det legges ikke opp til noen begrensning på parkeringsplassene.  

 

Sonen nærmest sjøen er regulert til offentlig friområde (o_GP1) og sjøpromenade (o_GT1 og 

GT3). Sjøpromenaden skal knyttes til turveg mot småbåthavna med egen bru (hjemlet i 

planbestemmelsene). Turveg på sørsiden mot eksisterende bru opprettholdes. Kvaliteten på 

denne er sikret gjennom planbestemmelsene og beskrevet i planbeskrivelsen.   

 



Det reguleres for egen innkjøring til området via offentlig gatetun o_SGT1. Vareleveranse skal 

også forekomme gjennom o_SGT1. 

 

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.  

 

For mer utfyllende orientering vises det til planbeskrivelsen Kap. 5. 

 

Planbestemmelser til planen: 

Planbestemmelsene ivaretar hensyn som bla. estetikk, kvalitet og utførelse.    

 

Innspill til saken: 

Det forekommer ingen vesentlige innspill fra offentlige etater til planen. 

 

Innspill Rognan Hotell Eiendom AS v/Roger Øksheim  

Hotellet trenger 5-6 år for å planlegge utbyggingen. I mellomtiden ønsker en at området 

reguleres til enbruksformål hotell. 

 

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 romfløy 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. 

 

Det er vurdert 4 etg. ved ny utbygging men Rognan hotell påpeker at dette vanskeliggjøres pga. 

grunnforhold, estetikk, konflikt mellom konferanse/ og kulturdel i 4 etg. vs hotellrom i 

underliggende etasjer. Intern logistikk vanskeliggjøres med vesentlig økte kostnader, hotellet får 

ikke den «oppgradering» som er nødvendig for å tilfredsstille krav til moderne hotell i dagens 

hotellmarked.  

 

Rognan Hotell konkluderer med at det er uaktuelt å bygge i 4 etg. 

 

Rognan hotell foreslår også endringer som følger: 

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

 

2. § 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. 

 

3. § 3.1.2: Tillatt grad av utnytting endres fra %BYA=70% til %BYA = 80%, inkl. parkering. 

 

4. 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. 

 

Innspill Rognan Hotell overleverte 07.02.18 (etter høringsfristens utgang) foreløpige 

perspektivtegninger og rominndeling for utvidelse av Rognan Hotell mot vest. Tegningene er 

målsatt.  

 

Foreløpig tegninger viser et behov vestover på 60,5 meter.  Utvidelsen vil ta form i saltak med 

glassfasader vendt mot sjø. Rognan Hotell har vist til hvordan de mener siktlinje vest for 

eksisterende hotell skal ivaretas.  Total utbygging på utvidelsen er 1867m2. Fordelt bla. på 950 



m2 konferansesal og 807 m2 hotellrom.  Tilbygg med rom bygges i 3 etg. Konferansesal bygges 

med mesamin og tilsvarende høyde som hotellutvidelsen.  

 

Rådmannens kommentar: 

Rådmannen viser til de skisser Rambøll har forelagt til Saltdal kommune. I tillegg har 

Handelsbygg vist aktuelle utviklingssenarioer innenfor regulert område.  

 

Rambøll As sine skisser viser bygningen trukket lengre sør. Dette vanskeliggjør vareleveranse til 

området. I tillegg er det ønskelig at fasaden til nytt forretningsbygg lokaliseres slik at det er 

synlig fra Håndverkeren i øst. I tillegg er det behov for eventuell midlertidig lagring av snø, der 

manøvreringsareal sør for Slipen er aktuell. 

 

Handelsbygg overleverte til Saltdal kommune (datert 05.03.2018, M 1:1500, tegn.nr. 1) sine 

alternativskisser for kombinasjon av de ulike formene.  Handelsbygg har også tegnet inn innspill 

fra Rognan Hotell mottatt etter høring. 

 

Tegningene viser at det er fullt mulig å realisere tiltakshavers og hotellets utbyggingsønsker med 

visse justeringer og andre alternative løsninger innenfor regulert område. Rådmannen viser også 

til at Rognan Hotell sine planer også er foreløpige skisser og at en ikke har vurdert å bygge i 4 

etg. på grunn grunnforhold og estetiske forhold. Rådmannen mener hotellets forslag gjerne 

kunne vært mere nyansert enn foreslåtte skisser.  Rådmannen mener også at utbygging av 

hotellet ikke nødvendigvis må følge samme byggeskikk som eksisterende hotell.  

 

Rådmannen mener det bør være flere alternative måter å planlegge en utvidelse av hotellet på, 

både i forhold til estetikk og høyde. Når det gjelder grunnundersøkelser er dette et krav som er 

hjemlet i reguleringsplanens bestemmelser og skal følges opp gjennom prosjektering og 

byggesak.  Det er ikke forelagt egen geoteknisk faglig utredning fra kompetent fagmiljø eller 

ytterligere grunnundersøkelser kan gi grunnlag for å ikke bygge i 4 etg. eller ha andre løsninger. 

 

Når det gjelder bevaring av siktakse mot sjøen viser rådmannen til de bestemmelser som er i 

kommuneplanen at denne skal ivaretas. Rådmannen mener at siktlinjen ikke er ivaretatt 

tilstrekkelig i disse skissene. Skissene er imidlertid foreløpige 

 

Rådmannen anser at planen ivaretar hotellets fremtidige behov og at dette kan gjøres innenfor 

rammene av reguleringsplanen. Imidlertid må byggegrense i BKB1 mot øst fjernes slik at det gis 

mulighet for hotellbygging mot vest. 

 

1. Rådmannen er enig i at et krav på 1,0 parkeringsplasser er i overkant hva som er behovet for 

hotellet.  Det anbefales at denne endres til 0,2 i planbestemmelsene.  

 

2. Handelsbygg har i eget notat av 06.01.18 kommentert de innspill som Rognan Hotell har 

hatt til det offentlige ettersynet der de sier følgende: 

 

«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». Notat av 

06.01.18. Landskapsarkitekt mnla, Hanne Karin Tollan. 

 

«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». Notat av 06.01.18. Landskapsarkitekt mnla, Hanne Karin Tollan. 

  

Handelsbygg motsetter seg den løsning som er foreslått av Rognan Hotell.  

 

Rådmannen viser til at kommunen ikke har anledning til å forbeholde hotellet en 

utviklingsmulighet på 5 år innenfor planområdet.  

 

3. Når det gjelder endring av utnyttelsesgrad ser kommunen ingenting i veien for at 

utnyttelsesgraden kan settes til 80 %. Det er allerede fordelt områder grønt, parkområder og 

stier noe som gjør det lettere å kunne akseptere en utnyttelsesgrad på 80%.  

 

4. Rådmannen vurderer at en mønehøyde/gesims på inntil 15,5 meter over gjennomsnittlig 

planert terreng vil være tilstrekkelig for utbygging i 4 etg. og rådmannen foreslår at dette tas 

inn reguleringsplanens bestemmelser.    

 

Rognan Hotell v/Harald Hartviksen. Dat. 06.12.17. 

Viser til hans initiativ for å opprette eget område knyttet til Trygve Hoff og at en har startet 

samarbeid med Karl Erik Harr i forbindelse med utsmykning av parken. 

 

Dette arbeidet føler de ikke er ivaretatt av næringsavdelingen eller Saltdal kommune 

generelt. Parken er påkostet store summer i opparbeidelse og beplantning. Lys, bru og lysmaster 

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. 

 

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). 

 

Rådmannens kommentar: 

1. Rådmannen viser til at første gangs behandling av planen ble utsatt i påvente av dialog 

mellom Rognan Hotell og Handelsbygg for å sikre hverandre interesser. Det har vært 

egne befaringer og møte der Saltdal Utvikling har deltatt. Kommunen må påpeke at 

dialogen først og fremst har vært mellom Handelsbygg og Rogna Hotell.  

 

2. Det er lagt til rette for en lang prosess som har gitt Rognan Hotell mulighet for å kunne 

gi reelle innspill til saken. Planavdelingen gjennomførte møte med Rognan Hotell 

v/Roger Øksheim like etter tegningene for utvidelse av hotellet ble oversendt til 

kommunen.  Tegningene ble oversendt Handelsbygg for eventuelle kommentarer. 

Rådmannen viser til de skisser Handelsbygg har fått utarbeidet. Rådmannen mener det er 

lagt til rette for en god og åpen dialog mellom partene i prosessen, men at dette ikke har 

ført frem. Rådmannen viser forøvrig til at hotellets skisser kom etter høringsfristens 

utgang. 

 

3. Rådmannen kjenner ikke til at Saltdal kommune har avtale med Rognan Hotell angående 

etablering av gatelys. Områdene som belyses er ikke offentlige arealer. Kommunen 

vurderer at lyssetting ikke har vært søknadspliktig.  

 



4. Harald Harvtiksen etablerte på egen hånd ny bru over elva. Dette i samråd med Saltdal 

kommune da gammel bru var forfallen.  

 

5. Kompensasjon for investeringer er ikke noe som angår reguleringsplanen.  

 

6. Harald Hartviksen har nevnt for Planavdelingen at han har arbeidet med en Trygve Hoffs 

minnepark.  Kommunen har ikke vært noe involvert i disse planene. Planavdelingen 

opplyser at på det tidspunktet de ble forespeilet at det var aktuelt med en minnepark 

hadde Helgeland Sparebank overtatt eiendommen.  

 

Innspill fra Saltdal Patentslip og Skibsbyggeri dat. 06.12.2017. 

Da Saltdal Patentslip kjøpte tilbake eiendommens hovedbygning på området (Slipen) var det 

også en avtale med hvor det fremgår at parkeringsplass på sørsiden av eiendommen og 

tilførselsveien inn til området 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 også kjøpt tilbake 

av Helgeland Sparebank og inngår nå i 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 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. 
 

Rådmannens kommentar 

1. Kommunen anser det som privatrettslig sak mellom grunneier og Saltdal Patentslip og 

Skipsbyggeri og angår ikke reguleringsplanen.   

 

2. Saken er oversendt Nordland fylkeskommune som ikke har gitt innspill til planen. 

Uttalelse fra kulturavdelingen pleier å følge ved. Kulturenheten v/Anders Krane har 

uttalt før oppstart av planarbeidet at verneverdien er lav på grunn av de tiltak som er 

gjennomført på bygningen.  Det bør nevnes at Saltdal kommune har gitt pålegg om stans 

i arbeidene med restaurering av saga, da man begynte å løfte taket, noe som anses som 

søknadspliktig.   

 

Rådmannens vurdering av planbestemmelsene: 

En mener at det i løpet av prosessen er kommet til en rimelig løsning ovenfor Handelsbygg som 

ivaretar estetikk, kvalitet og rekkefølgekrav.  

 

Det stilles i reguleringsplanen krav til utarbeidelse av egen utomhusplan med krav til innhold.  

Det fremkommer klart og tydelig hvilke krav som tiltakshaver skal følge opp. Rådmannen 

kommenterer følgende bestemmelser: 

 

Gatetun o_SGT1  

Fungerer som inngangsport til området er det satt estetiske krav til bla. på kvalitet og estetikk.  

Imidlertid ser en at formannskapets bestemmelse fra tidligere vedtak om at området ikke skal ha 

asfalt av en eller annen grunn ikke er tatt med. Dette anbefales som et formkrav på gatetunet og 

tatt med i bestemmelsene til Kap. 4 i planbestemmelsene. 

 

Turveger i området o_SGT1-4 

O_SGT turveg langsmed sjøen. Krav i bestemmelsene at det ikke skal tilrettelegges med asfalt. 

Turvegen skal også tilpasses universell utforming. Kommunen vil ikke drifte disse turvegene 

vinterstid.  Tursti i nord over eksisterende bruk kan gruslegges. 

 

Ny bru tilrettelegges slik at kommunen kan benytte seg av feiebil.  

 



Parkområde/friområde o_GP1 

I planbestemmelsene refereres det til regulert parkområde. I plankartet er parkområdet tegnet 

som friområde. Rett betegnelse skal være park.  

 

Forslag til endring i planbestemmelse: 

Til parkområder må det stilles bestemmelser om opparbeidelse, krav til kvalitet og innhold. 

Parkområdet må utformes på en slik måte at den virker innbydende å bruke, samt at det etableres 

vegetasjon, bord, benker etc.  

 

Rekkefølgebestemmelser 

Det er satt egne krav i rekkefølgebestemmelser. Det er skilt mellom flere typer 

rekefølgebestemmelser jfr. kap 5. planbestemmelser: 

 

1. Samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og utomhusanlegg skal være ferdig utbygget før 

ferdigattest utstedes.  

 

Oppfølging utbyggingsavtale 

I hvilken tilstand og kvalitet de offentlige arealene som skal overføres til Saltdal kommune fra 

grunneier fremkommer av planbestemmelsene til reguleringsplanen og planbeskrivelse. 

Oppfølging av krav og kvalitet følges opp gjennom en utbyggingsavtale. Det er derfor svært 

vesentlig at krav i reguleringsplanen følges opp i utbyggingsavtalen og at tiltakene 

gjennomføres for hele området samtidig. 

 

Utbyggingsavtalen må kunne tolkes sammen med reguleringsplanens bestemmelser slik at det 

ikke blir en diskusjon i utbyggingsavtalene hva kommunen mener med estetisk utforming og 

kvalitet på dekke og hvordan arealene skal tilrettelegges før overtakelse. Utbyggingsavtalen skal 

godkjennes av Saltdal kommunestyre. 

 

Oppsummering: 

Saken dreier seg i all hovedsak om to punkter: 

 

1. Handelsbygg som grunneier mener det er fullt mulig å få gjennomført begge prosjektene og 

tilbyr Rognan hotell å inngå plan og prosjekteringsarbeid for dette.  

2. Rognan Hotell som mener at begge prosjektene ikke kan gjennomføres og at det må gjøres et 

politisk valg om hvilken fremtid området skal få. Rognan Hotell må ha en tidsramme på 5 år 

for å planlegge og igangsette tiltakene. 

 

Rådmannen skjønner saken slik at partene ikke er kommet til noen omforent løsning/avtale om 

en felles prosjektering/planlegging for Vesterfjæra.  Handelsbygg har i etterkant av Rognan 

hotell sitt innspill til saken (tegningsgrunnlag) utarbeidet skisser der en ser på en mulighetene til 

etablering av begge tiltak. Handelsbygg mener en utbygging lar seg gjøre med visse justeringer 

bla. i høyde og areal.  

 

Rådmannen er også av den oppfatning at det må være andre mulighetsvalg for Hotellet 

vedrørende utbygging mot vest. Dette fordrer også til videre samarbeid og eventuelt andre 

løsninger enn det som er presentert av Rognan Hotell hittil. 

 

Rådmannen viser til flere skisser som er utarbeidet som viser mulighetene på området. Rambøll 

AS har i samarbeid med Saltdal kommune utarbeidet skisser som viser forretningsbygg trukket 

sørover (vedlegg 21 -31). Tegningen viser hotellets innspill. Å flytte et eventuelt bygg sørover 

vil gi store utfordringer med vareleveranse i sør og gir samtidig ikke noe mere areal vest for 



hotellet, men plass til parkering fremfor forretningsbygget. Handelsbygg ønsker at frontfasaden 

til forretningsbygget vises i linje mot Rognan Hotell og ikke gjemmes bak Patenslipen. 

 

Rådmannen viser til at Handelsbygg har strukket seg langt i planprosessen med å tilby 

utbyggingsarealer til hotellet.  Rådmannen er av den oppfatning at Rognan Hotell i løpet av 

prosessen har fått ivaretatt flere av sine behov og at disse er tilfredsstillende ivaretatt gjennom 

reguleringsplanen og av Handelsbygg som grunneier.  Handelsbygg ønsker ikke å legge 

hindringer for at hotellet skal bygge vestover, men at de må vurdere andre løsninger enn det som 

er oversendt i høringsfasen.   

 

I møte med Saltdal kommune 02.03. foreslo Handelsbygg følgende løsning: 

1. Innføring av rekkefølgebestemmelse som sikrer at første bygge trinn skal gjennomføres 

på BKB2, samt parkering på BKB1. 

2. Byggegrense for hotellet i øst fjernes for å tilrettelegge for utbygging av hotellet mot 

vest. 

 

Handelsbygg ønsker å gi Rognan Hotell mulighet å vurdere sine fremtidige planer for utvidelse 

vestover og gi dem mulighet å vurdere sine utbyggingsplaner mot vest på en eventuell annen 

måte enn det som er blitt presentert hittil.  

 

Rådmannen mener dette er en praktisk og god løsning som sikrer fremdrift for utbygging av 

BKB1 og mulighetsrom for Rognan hotell til å kunne realisere en utbygging.  

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av Plan- og bygningslova § 12-12 egengodkjenner Saltdal kommune 

Detaljreguleringsplan for Vesterfjæra med foreslåtte endringer i planformål: 

 

1. Byggegrense mot eksisterende hotell i øst fjernes. 

 

Endring planbestemmelser:  

Gatetun o_SGT1  

Området skal ikke ha asfalt. 

 

Turveger i området o_SGT1-4 

O_SGT turveg langsmed sjøen. Turveg skal ikke tilrettelegges med asfalt.  

 

Parkområde/friområde o_GP1 

O_GP1 endres fra friområde til parkområde.  

 

Parkområdet må utformes på en slik måte at den virker innbydende å bruke, samt at det etableres 

vegetasjon, bord, benker etc. Området bør planlegges slik at det skjermes mot ny 

parkeringsplass mot sør med vegetasjon eller fysisk skille. 

 

Mønehøyde/gesims BKB2 fastsettes til 15,5 meter over gjennomsnittlig planert terreng 

 

Maksimal %BYA= 80%   

 

Rekkefølgebestemmelser 

Nye krav: 

1. Samferdselsanlegg, teknisk infrastruktur og utomhusanlegg skal være ferdig utbygget før 

ferdigattest utstedes.  



 

Område BKB1 med tilhørende parkeringsplasser på BKB2 skal bebygges først. 

 

 

 

 


