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Planbeskrivelse 
D E TA L J R E G U L E R I N G  /  E N D R I N G  F O R :  D E L  AV  S A L T N E S  V E S T R E  D E L ,  
G N R . 8 ,  B N R . 6 8 ,  2 4 3  O G  2 4 4 .  

1 SAMMENDRAG 

Reguleringsplan for Saltnes vestre del ble vedtatt 25.4.2004. Området som nå søkes endret ble regulert 

til boligformål med utnyttelsesgrad på 20% BYA og krav til saltak eller valmet tak med takvinkel mellom 

20 og 40 grader. Videre var det begrensning av gesims for 2 etasjes bygg til 6,4 m.  

Området søkes nå fortettet med 5 tomannsboliger der 3 er i 2 etasjer og 2 er i 1 etasje + sokkel. Av 

hensyn til å gi bebyggelsen moderne arkitektur med er lav profil i landskapet, gode utsiktsforhold og en 

samlet ryddig helhet, har arkitekten sammen med Nordbohus Bernhard Olsen AS, valgt flate takløsninger. 

Dette betyr at byggehøyden kan bli 7 meter men for flate tak er dette det samme som gesimshøyde. 

Herunder må gesimshøyden bli økt 60 cm fra 6,4 m til 7 m. Tidligere plan hadde ikke krav til mønehøyde 

så da var maksimal byggehøyde og mønehøyde 9 meter iht. PBL. Fortettingen trenger i tillegg økt krav til 

grad av utnytting fra 20%- BYA til 40%-BYA. 

Planbeskrivelsen viser sammen med vedlagte illustrasjoner at forslag om ny bebyggelse kan gli godt inn i 

området.  

Reguleringskartet er utviklet rundt den utbygging som er planlagt i vedlagt situasjonsplan. Det er valgt å 

dele opp boligområdene i 6 parseller men bebyggelsen er ikke påført kartet som planlagt. Med mindre 

det er sterke behov for detaljering i reguleringskart så bør man unngå dette for å gjøre planen mer 

fleksibel.  

2 BAKGRUNN 
2.1 Hensikten med planen 

Området søkes tilrettelagt for konsentrert boligbygging og høyere utnyttelse ved å foreta mindre 

justeringer av eksisterende reguleringsplan i kart og bestemmelser. 

Aktuelle justeringer gjelder å tillate mer konsentrert småhusbebyggelse i form av tomannsboliger, tillate 

flate tak, høyere utnyttelsesgrad samt justere gesimshøyder. Videre er det aktuelt å justere 

byggegrensene til å bli mer i forhold til situasjon og trafikkgrunnlag. 

 

2.2 Forslagstiller, plankonsulent, eierforhold  

Forslagsstiller:  

Nordbohus Bernhard Olsen AS, 8607 Mo i Rana 

• Fagansvarlig Andreas Bergin, andreas.bergin@nordbohus.no. Mobil: 951 82 651  

Plankonsulent:  

Nordbohus AS, Strandveien 43, 7067 Trondheim.  

• M.arch MNAL/Ing.Bygg Else Dahlseng: Else.dahlseng@nordbohus.no Mobil: 93206944 

• Arealplanlegger: Roy Bakken, roy.bakken@nordbohus.no, Mob. 464 13 594 

mailto:andreas.bergin@nordbohus.no
mailto:Else.dahlseng@nordbohus.no
mailto:roy.bakken@nordbohus.no
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2.3 Tidligere vedtak i saken 

Ingen 

2.4 Utbyggingsavtaler  

Ingen 

2.5 Krav om konsekvensutredning? 

Kommunen har ved oppstart uttalt at de ser de aktuelle endringer av reguleringsplan som mindre 

endringer. Det er ikke behov for konsekvensutredning da endringene anses i tråd med kommuneplanen. 

3 PLANPROSESSEN 
3.1 Medvirkningsprosess, varsel om oppstar t, evt. planprogram  

Det ble i samråd med kommunen lagt opp til følgende prosess:  

• Kommunen uttalte i oppstartsmøte 4.9.2019 at endringene av planen som mindre endringer av 

reguleringsplan og at det ikke kreves konsekvensutredning eller planprogram. 

• Oppstart varsles naboer og berørte parter med brev. Brev skal vise planlagt bebyggelse med 3D 

illustrasjon av opparbeidelsen for god opplysning om hva som planlegges. Naboer og berørte 

parter oppfordres til dialog via epost eller telefon. 

• Av offentlige myndigheter skal varsles: Nordlandsnett AS nettkunde@nordlandsnett.no. 

Andre myndigheters interesser anses ikke berørt av endringene. 

-- 

Justert prosess: 

• Før varsling av oppstart besluttet likevel søker å varsle bredere som ved ordinær 

reguleringsendring.  

o Dette fordi behandling som mindre endring er en skjønnsvurdering kommunen kan foreta, 

men som her synes litt sårbar prosessmessig i forhold til å kunne bli løftet til ordinær 

reguleringsprosess. Herunder syntes det da sikrest å varsle som ved ordinær 

reguleringsendring. 

• Kunngjøring av oppstart ved: 

o Annonsen ble sendt Saltdal Kommune for innrykk på kommunens nettside 23.1.2020. 

o Berørte parter ble tilskrevet 23.1.2020 med frist til uttalelse 16.februar 2020. 

o Annonse i Saltenposten 29.2.2020. Forlenget frist for innspill ble satt til 21.mars pga at 

utående brev til berørte parter var blitt forsinket i postutgang. 

o Myndigheter som ble varslet 27.2.2020: Nordlandsnett AS, Nordland Fylkeskommune, 

Fylkesmannen i Nordland og NVE. 
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4 PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER (MED VEKT PÅ AVVIK FRA 

OVERORDNET PLAN) 
4.1 Overordnede planer  

 
• Fylkeskommunale planer  
Fylkesplanens kap.8.2-Arealpolitiske retningslinjer (Se omtale kap.8.21 på side 28 i denne beskrivelsen) 

 

• Kommuneplanens 

arealdel evt. 

kommunedelplaner 

 

Kommuneplanens 

arealdel 2009-2019  

Området som skal endres 

er unntatt rettsvirkning i 

kommuneplanens 

arealdel og 

reguleringsplan skal 

gjelde. 

 

 

4.2 Gjeldende reguleringsplaner  

2004001-Endring av Saltnes, 

Vestre del 

Område for endring inngår i 

byggeområde bolig benevnt B3.  

Bestemmelsene gir rom for 

frittliggende bolighus i inntil 2 etasjer 

med maks gesimshøyde 3,8 m for 1 

etasje og 6,4m for 2 etasje bygg, 

målt på byggets øverste terrengside. 

Bygninger skal utføres med valmet 

saltak/valmet tak. BYA=20%  

MRK:  

Med frittliggende bolighus er det og 

vanlig å regne med 2-manns boliger 

da disse kan være omtrent som en 

stor enebolig. 

 

 

 

 



Planbeskrivelse 

 

Side 3/31 

4.3 Tilgrensende planer  

 

4.4 Temaplaner 

Ikke relevant. 

 

4.5 Statlige planretningslinjer/rammer/føringer  

AREALPOLITISKE RETNINGSLINJER FOR BY- OG TETTSTEDSUTVIKLING, FASTSATT GJENNOM 

FYLKESPLANEN KAP. 8.2. 

 

Strategi  

Byer og tettsteders funksjon som positive drivkrefter for Nordlandssamfunnet skal utvikles basert på stedets 

kvaliteter og lokale fortrinn.  

Arealpolitiske retningslinjer:  

a) Utbygging av boligområder og arbeidsplasser skal i hovedsak skje innenfor de etablerte by- og 

tettstedsstrukturene. I arealplanleggingen skal transformasjon og fortetting i by- og tettsteder og 

rundt kollektivknutepunkter vurderes som virkemidler for å unngå uønsket spredning av 

bebyggelse.  

b) Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god 

funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter.  

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 

attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport.  
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d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, stedets 

karakter og identitet.  

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av 

fysiske tiltak.  

f) Sentrumsområdene skal planlegges og tilrettelegges for handel og kulturtilbud, og tilby gode og 

inkluderende møteplasser for alle.  

g) I den kommunale planleggingen skal det stimuleres til redusert bilbruk gjennom tiltak. Kommunene 

skal blant annet vurdere rushtidsavgift, parkeringsrestriksjoner, veiprising og bysykler.  

h) Kommunen skal vurdere hvordan kommunale parkeringsvedtekter for sentrumsområdet kan bidra 

til å imøtekomme nasjonale målsettinger for økt kollektivbruk.  

i) Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom ulike 

transportmidler.  

j) Forbedring av kollektivtilbudet skal være vurdert før utbygginger av vegsystemet gjennomføres. 

BYGGTEKNISK FORSKRIFT (TEK17 KAP.8) 

Omhandler krav om uteoppholdsarealer. 

RIKSPOLITISKE RETNINGSLINJER (RPR) FOR Å STYRKE BARN OG UNGES INTERESSER I 

PLANLEGGINGEN 

Gir særlige krav til utforming av utearealer som skal brukes av barn og unge. 
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5 BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET, EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 
• Beliggenhet 

 

Planområdet ligger på Rognan, nærmere bestemt Saltnes. 

• Avgrensning og størrelse på planområdet  

Planområdet som endres måler ca. 5,2 daa. 

Området grenser i nord mot Hilmar Hansens veg, mot øst mot Erling Engans veg, i vest mot Østersia og i 

sør langs grense mot gnr.8, bnr.129 og 188. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

Eiendommene som består av 3 parseller, benyttes til boligformål. Planområdet omfatter ikke alt areal for 

de tre parsellene men avgrenses til det område som trenger til reguleringsendring. Herunder medtas ikke 

areal mellom Saltdalselva og Østersia hvor det står naust. 

5.3 Stedets karakter 
• Struktur og estetikk/ byform  

Strøket har preg av landlig frittliggende småhusbebyggelse i tre. Saltak er mest vanlige takform. 

• Eksisterende bebyggelse  

Innen planområdet står i dag 4 bygninger: 

• Bolig oppført 1961: Skal fortsatt kunne 

være en del av planen. 

• Nordlandshus fra 1800 tallet: Anses i 

dårlig forfatning og uten 

bygningsmessig verdi. Er tidligere 

omsøkt for rivning og rivingstillatelsen 

er fortsatt gyldig. 

• Fjøs: Forutsettes revet. 

• Dobbelgarasje: Forutsettes flyttet. 
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5.4 Landskap  
• Topografi og landskap:  

Slakt terreng på 

elvesletta i 

kystlandskapet ved 

Saltdalselva.  

Utbygd nabolag 

med frittliggende 

boliger av 

varierende alder.  

Boligeiendommene i 

område har gress 

samt noen trær og 

busker, litt villnis og 

bærer ikke preg av 

særlig skjøtsel. 

 

 

 

 

 

 

• Solforhold:  

Gode solforhold. Området er flatt og åpent mot vest og NV, uten særlig fjellskygge.  
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• Lokalklima:  

Generelt er det kaldt og 

temperert i Rognan.  

Det er betydelige 

nedbørsmengder i løpet av 

året i Rognan. Selv den 

tørreste måneden som er mai 

har fortsatt mye nedbør.  

Klimaet her er klassifisert som 

Dfb av Köppen-Geiger 

system.  

Den gjennomsnittlige årlige 

temperaturen i Rognan er 4.1 

° C.  

I et år, er gjennomsnittlig 

nedbør 1004 mm. 

 

 

 

• Estetisk og kulturell verdi:  

Flott beliggenhet for utbygging, nær elva.  

Bygningsmiljøet i nabolaget spenner over en lengre tidsperiode for byggeår og gir samlet en brokete og 

lite enhetlig sammensetning av stilarter. Eldre bebyggelse nord for området mens mer moderne boliger 

mot sør og øst. Ikke spesiell kulturell verdi. Relativt slakt terreng reduserer eksponeringsgraden. 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø  

Bolig (234797-0) 

Felt   Verdi 

Enkeltminnekategori Bygning 

Enkeltminneart  Bolig 

Opprinnelig funksjon Uspesifisert 

Datering   1800-tallet 

Vernestatus  Ikke fredet 

Vernedato   1995-12-31 

KulturminneID  234797-0 
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MRK: Svært dårlig forfatning. Rivingstillatelse er gitt av kommunen og er fortsatt gyldig. Ellers ivaretar §6 

i bestemmelsene hensyn til kulturminnelovens §8 om varsling ved evt. funn under opparbeidelse. 

5.6 Naturverdier  

Ingen spesielle 

5.7 Rekreasjonsverdi/ rekreasjonsbruk, uteområder  

Planområdet har vært i privat eie som boligeiendom og har slik ikke vært tilgjengelig for annen bruk. 

Tilgang på 

rekreasjonsområder i 

nærheten:  

Området ligger inntil nær-

lekeplass på andre siden av 

Erling Engans veg. Det er og 

en lekeplass i nordre ende av 

denne.  

Tilknyttet boliganlegget hører 

et naust på egen eiendom 

tilknyttet planområdet. Dette 

ligger i friluftsområde F5 ved 

elvebredden, rett nedenfor 

planen.  

Sjøen/elva er i seg selv et stort rekreasjonsområde.  

 

5.8 Landbruk 

Ikke relevant. Området er regulert til boligformål. 

5.9 Trafikkforhold 
• Kjøreatkomst 

Adkomst til området planlegges fra Hilmar Hansens veg og traseen vil gå midt i eksisterende 

Nordlandshus. Trafikken vil derved skje via denne og via vegen Østersia langs elva til brua.  Det 

blir ikke ekstra trafikkbelastning på øvrig internt vegnett på Saltnes.  Se kart neste side. 

• Vegsystem 

Langs Østersia er det gang- og sykkelveg.  

• Trafikkmengde 

Vegkart.no viser ikke kartlagt noen trafikkmengde for vegene Østersia og Hilmar Hansens veg. 

Økningen i trafikkmengde de første 100 m av Hilmar Hansens veg samt Østersia opp til kryss 

med Saltnes, kunne bli antatt maks 5 kj.t./døgn pr. ny bolig. Feltet planlegges med eksisterende 

bolig og 5 nye 2-manns boliger. Økningen blir med 2-mannsboligene og da 5x10=50ÅDT.  

• Ulykkessituasjon 

Vegkart.no viser ikke registrerte trafikkulykker i området. 
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• Trafikksikkerhet for myke trafikanter 

Langs Østersia er det gang- og sykkelveg. Vegnettet i boligstrøket samt Østersia har 

fartsgrense 30 km/t. Trafikksikkerheten må anses som god. 

• Kollektivtilbud 

Busslomme ligger inntil planområdet og kryss Østersia x Hilmar Hansens veg. Se kart nedenfor. 

 

  

FIGUR 1:UTSNITT KART VEGSYSTEM MED PÅTEGNELSER AV STREKNING FOR TRAFIKKØKNING OG AVKJØRSEL. 
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5.10 Barns interesser 

Planområdet har foruten kommunal veggrunn, vært i privat eie og er dermed ikke vært ikke tilgjengelig.  

Det er tilrettelagt lekeplasser i nærheten i reguleringsplanen. (Se kart forrige side.)  

I tillegg kan nevnes at det til eiendommene hører strandeiendom regulert til friluftsområde, rett nedenfor 

planområdet. Denne eiendommen har da allmenn ferdselsrett jf. friluftsloven. Her er et større naust og er 

ellers regulert til friluftsområde i gjeldende reguleringsplan.  

5.11 Sosial infrastruktur  
• Skole og barnehage 

Området får bedre utnyttelse enn tidligere planlagt.  

Man kunne riktignok ha bygd 2-manns boliger i området også etter gjeldende reguleringsplan men tillatt 

utnyttelse foreslås nå økt fra 20% -BYA til 40-% BYA. Antall boenheter kan sies å øke fra 6-11 BE om 

man sammenligner med eneboliger.  

Endringen av planen antas 

ikke å ha særlig betydning 

for barnehagekapasitet.  

 

  

FIGUR 2: SALTNES BARNEHAGE LIGGER 210 M FRA PLANOMRÅDET, 36 BHG.PLASSER 0-6ÅR. 
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2,2 km til barneskole 

 

 

 

 

 

 

 

2,5 km til ungdomsskole 

 

 

 

 

 

 

 

3,4 km til videregående skoler 
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5.12 Universell tilgjengelighet  

Eksisterende reguleringsplan stiller ikke krav til tilgjengelighet eller universell utforming. Planendringen 

endrer ikke på dette. 

TEK17 §12-2 (3) stiller krav til tilgjengelige boliger når man planlegger med alle hovedfunksjoner på 

inngangsplanet:  

(3) Boenheter i en bygning uten krav om heis som har alle hovedfunksjoner på bygningens inngangsplan, 

skal være tilgjengelig på inngangsplanet slik det følger av bestemmelser i forskriften, med mindre 

gangatkomsten oppfyller vilkåret for unntak i § 8-5 annet ledd. 

2-manns-boligene som nå planlegges har ikke alle hovedfunksjoner på inngangsplan og har derfor ikke 

krav til å være tilgjengelige boliger. Boligene planlegges med tilgjengelighet til kjøkken og stue for 

boliger med inngang på øvre plan mens det for boliger med inngang i sokkel vil bli tilgjengelighet til 

bad/soverom. Ferdig gulv planlegges 30 cm over planert terreng men boligene vil ha trinnfri 

gangadkomst iht. TEK17 § 8.6. 

5.13 Teknisk infrastruktur  
• Vann og avløp 

Ledningsnett for tilkobling ligger langs Hilmar Hansens veg. Det er og ledninger langs veggrøft mot 

Østersia og Erling Engans veg. Brannkum er i kryss.  

Kommunen ønsker veggrøft mot 

hovedveger og stikkrenne under 

avkjørsel samt planlagt lomme for 

renovasjon. 

 

 

 

 

 

 

• Kraftforsyning  

Nordlandsnett AS har uttalt at det skal 

være mulig å tilknytte 5 tomanns 

boliger.  

Kabel fra trafoen og inn i området er 

for liten og må byttes. 

 

Trafo er plassert i lekeplass øst for 

Erling Engans veg.  

 

 

FIGUR 3: LEDNINGKART FRA KOMMUEN 

FIGUR 4: KABELKART FRA NORDLANDSNETT AS 
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• Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme mm . 

• Gjeldende reguleringsplan har ikke stilt krav til spesielle løsninger for dette.  

• Bebyggelsen planlegges med strøm som kilde og pipe.  

• Fjernvarme er ikke tilgjengelig som kilde. 

• Tilrettelegging for vannbåren varme er det ikke tatt stilling til.  

5.14 Grunnforhold 
• Stabilitetsforhold 

NGUs’ løsmassedatabase viser at grunnen består av 

elveavsetninger.  

Nærmeste grunnundersøkelser utført hhv- 130 m NØ for 

planområdet på kote 8,4 moh med antatt grus og sand ned til 

minst 25,7m dyp (kote. -17,3) 

300 m sør for planområdet er det i Sørgrenda 7-18. undersøkt 

og funnet elveavsetninger av sand og litt silt i 9-10 m dyp, 

deretter med mulighet for 2-3m bløt leire ned til berg på 11-

12 m dyp eller dypere. Forholdene i Sørgrenda ble vurdert 

som relativt enkle og ukompliserte grunnforhold uten behov for 

ytterligere undersøkelser.  

Planområdet utbygges mellom kote 4 moh og 8 moh.  

• Evt. rasfare 

 

• Området er under marin grense og undergrunnen er elveavsetninger så i prinsippet kan da 

rasfarlige masser (kvikkleire) finnes under elveavsetningene.  

• Det er ikke vist aktsomhetsområder for eller skredhendelser forårsaket av kvikkleire innenfor 

elveavsetningene på Rognan.  

Vurdering geoteknikk: 

I planområdet antas stor mektighet av sand og grus og relativt ukomplisert byggegrunn ut fra at nærmeste 

borepunkt (4) 130 m unna viser homogent med sand grus ved boring til minst 25,7m dyp (kote. -17,3). 

Planområdet ligger nærmere elva. Det er påvist stor mektighet av sand og grus både nord og sør for 

planområdet. Området er her tidligere utbygd og også omringet av bebyggelse og det er ikke påvist 

kvikkleire verken i sør eller nordøst.  

Konklusjon: Forholdene bør for sikkerhets skyld sjekkes nærmere via prøvegraving. Søknad om tiltak skal 

vedlegges geoteknisk vurdering fra kompetent firma og resultater fra prøvegraving. 
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5.15 Støyforhold 

Rambøll har 17.4.2020 foretatt støyberegninger for Nordlandsbanen.  

Beregningene viser at det blir gul støysone på et par av fasadene, men alle boenhetene har tilgang til 

stille side og stille uteoppholdsarealer. Dermed blir det ikke behov for særskilte tiltak mot støy.  

Rapporten anbefaler dog at boenheten lengst sørøst får minst ett soverom mot stille side i vest. 

5.16 Luftforurensing 

Ikke relevant 

5.17 Risiko- og sårbarhet (eksisterende situasjon)  

Forutsetninger for å gjøre ROS-analyse ligger i plan- og bygningsloven §4.3 samt veileder fra Direktoratet 

for Sikkerhet og Beredskap DSB, Samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2017).  

PBL § 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse 

Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle 

endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet 

avmerkes i planen som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike 

bestemmelser om utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap. 

Kongen kan gi forskrift om risiko- og sårbarhetsanalyser. 

 

Veileder fra DSB om samfunnssikkerhet i arealplanlegging fra 2017 

Kap.2.5, annet ledd: Kravet om ROS-analyse slår inn ved endringer i plan. Dette vil også ivareta kravet til 

samfunnssikkerhet fordi det må forutsettes at endring av eksisterende plan medfører endringer i risiko og 

sårbarhet.  

Vurdering: 

• Kommunen er myndighet for godkjenning av ROS analyser etter PBL §4.3.  

• Ved oppstart vurderte kommunen endringene i planen som mindre endringer av plan.  

Dette forstås slik at kommunen mener å ha god kontroll på risiko og sårbarhet i området og at 

endringene er så små at de etter kommunens skjønn ikke vil ha betydning for risiko og sårbarhet.  

• Det er ikke tidligere laget ROS analyse av området. 

• Det må lages ROS-analyse 

ROS-analyse følger vedlagt. 

• Rasfare 

Området er ikke utsatt for steinsprang, snøskred mv. Omtale av grunnforhold på forrige side. 
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• Flomfare 

Planbestemmelsenes §5 omtaler risikohensyn: Det skal holdes en beredskap mot flom over hovedveg 

"Østersia". Oppføring av boligbebyggelse tillates ikke innenfor sonen for l00-årsflom markert på 

plankartet.  

Ekstremkart for 500 års flom langs Saltdalselva viser ikke risiko for flom på utbyggbart areal innen 

planendringen. Elva kommer her ikke opp til naustet som disponeres av eiendommene i planområdet. 

Sammenlignet med detaljert kart brukt i plankart vil elva her tilsvare ca. kote 1,5 moh nedenfor 

planområdet. Dvs. at 500 års flomnivå er ca. 2,5 m lavere enn planlagt bebyggelse på kote 4 moh. 

• Vind 

Området er ikke spesielt vindutsatt der det ligger innen etablert boligområde. Normalt for stedet. 

• Støy 

Lite biltrafikk på lokale veger.  

Nærhet til Nordlandsbanen er ca. 30 m og støyberegninger følger vedlagt. Konklusjon er at gul støysone 

kommer inn til fasader men siden bebyggelsen har stille side for uteopphold er ikke tiltak nødvendig.  

• Luftforurensing og forurensing i grunnen 

Ikke relevant 
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• Beredskap og ulykkesrisiko 

Planbestemmelsenes §5 omtaler risikohensyn: Det skal holdes en beredskap mot flom over hovedveg 

"Østersia". Oppføring av boligbebyggelse tillates ikke innenfor sonen for l00-årsflom markert på 

plankartet.  

5.18 Analyser/ utredninger  

Til planendringen følger  

Geoteknikk:  Kopi av tidligere grunnundersøkelser som er foretatt på Saltnes. 

ROS-analyse dat.30.4.2020 

Støy:   Støyberegninger for støypåvirkning fra Nordlandsbanen. 

Situasjonsplan: Viser planlagt bebyggelse pr dato. 

Illustrasjoner:  Sammenstilling av eksisterende situasjon, planlagte boliger samt alternativ utbygging 

innenfor tidligere plans høydebegrensninger. 

 

6 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET 
6.1 Planlagt arealbruk 
6.1.1 Reguleringsformål 
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6.2 Gjennomgang av aktuelle reguleringsformål  
6.2.1 Reguleringsformålene gjennomgås og løsningene beskrives  

 

Plankart RP011 dat. 6.4.2020 

Området omreguleres fra bolig med utnyttelsesgrad 20%-BYA til konsentrert småhusbebyggelse 

(BKS) med utnyttelsesgrad 40%-BYA. Boligarealene utvides noe med areal fra kommunal 

veggrunn mot Hilmar Hansens veg. Dette er på forhånd avklart med kommunen.  Arealer er vist 

på vedlagt delingsplan. 
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Felles avkjørsel reguleres med 5m vegbredde på 7m bred veggrunn. Det tilrettelegge snuplass 

for personbil i enden av internvegen. I enden av intern boligveg reguleres felles grøntareal for 

snøopplag til eiendomsgrense. 

Ved kryss med Hilmar Hansens veg planlegges frisiktsoner i forhold til at kommunevegen har 30 

km/t fartsgrense. Sikttrekanter 10x20 m mot Østersia og 4x20 m mot Erling Engans vei.  

Sentralt i feltet er avsatt plass for postkassestativ med felles byggeområde f_BAS. 

Til høyre for utkjørsel fra feltet er planlagt felles renovasjonsplass som ei lomme fra felt og 

østover langs Hilmar Hansens veg. 

Boligarealene deles opp med regulerte tomtegrenser til 6 parseller. 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming  

 
Situasjonsplan dat 6.5.2020 
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6.3.1 Bebyggelsens høyde 

Bestemmelsene i tidligere plan tillater bygninger i 2 etasjer med maksimal gesimshøyde 3,8 m for 1. etasje 

og 6,4 m for 2. etasje bygg, målt på bygningens øverste terrengside. Det er ikke satt høydebegrensning 

på møne men opplyst at bebyggelsen skal ha saltak eller valmtak på mellom 20 og 40 grader. Dette vil si 

at maks mønehøyde er iht. PBL 29-4 1 ledd, 3 setning ikke kan overstige 9 meter.  

Med planendringen tillates ny takform ved bebyggelse med flate tak og øker gesimshøyde til 7 m. 

Den totale byggehøyden blir med flate tak 2 m lavere enn tidligere tillatt 9 meter. Dette er et tiltak for å 

bedre utsiktsforhold og øvre rekke får god utsikt over nedre rekke.  

 
Prosjektert bebyggelse vist opp mot omgivelsene. 

6.3.2 Grad av utnytting  

Bebyggbart areal (%-BYA) økes med planendringen fra 20% til 40%  

6.3.3 Antall boliger, leilighetsfordeling 

Planendringen deler opp området i seks parseller samt fellesareal. Fem parseller tenkes for tomannsbolig i 

to plan. Det er da snakk om 10 nye boenheter. I tillegg skal eksisterende enebolig i sør beholdes. Totalt 

11 boliger. Nordlandshuet sentralt i området samt fjøset skal rives.  

6.4 Boligmiljø/ bokvalitet  
Et godt bomiljø består av en rekke forskjellige kvaliteter som påvirker folks trivsel og livskvalitet. Det 

handler om kvalitet i bebyggelsen, estetikk, trygghet og gode oppholdsarealer.  

Reguleringsforslaget legger opp til god utnyttelse av arealene men har bebyggelse som blir liggende 

dempet i forhold til nabolagets større byggehøyder. Ny takutforming med flate tak understøtter 

hverandre da dette blir en klynge med samhørighet i arkitektonisk moderne karakter.  

Planen foreslår ingen nye lekeområder men det er i nabolaget god tilgang på planlagte lekeplasser fra 

før. Det er friområde(F1) rett over enden av Erling Engans veg og det er balløkke mindre enn 200 m unna. 

Graden av opparbeidelse på lokale anlegg kan si noe om behovet.  

Tenkt utnyttelse er ikke bundet i reguleringsforslaget men følger av vedlagt situasjonsplan og illustrasjoner. 

Bebyggelsen er der planlagt med støymessig stille side fra Nordlandsbanen på sol og utsiktssiden mot 

sjøen. Bebyggelsen har sine uteoppholdsarealer og balkonger på denne siden. Her er tilrettelagt med god 

utsikt også for boliger øverst i feltet.  
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Planen ligger i et rolig område med lav trafikk og fartsgrense 30 km/t. Bebyggelsen er ordnet rundt en 

sentral indre adkomstvei som et tun. Renovasjonsplassen er trukket ut til en lomme ved Hilmar Hansens veg 

slik at lastebil slipper å komme inn i tunet. Trafikksikkerheten må anses som svært god. 

6.5 Parkering 
• Antall parkeringsplasser - maksimum og minimumstall 

Endres ikke. 

Bestemmelsene stiller krav til en garasje pr. leilighet og oppstilling av minst en bil. 

Vedlagt situasjonsplan og illustrasjoner viser opparbeidelse med plass for to biler foran hver 

garasje. I tillegg har garasjene blitt utformet med et innhuk med sykkelparkering under tak. Mot 

veg er sykkelparkering lagt bak et grøntfelt som bryter sammenhengende asfaltering av 

gårdsplasser og bidrar til et grønnere og mer oppdelt område. 

• Begrunnelse for eventuelle avvik fra normen for parkeringsdekning . 

Her er det en ekstra biloppstilling for hver leilighet til besøk.  

Sykkelparkering er i tillegg tatt med for bedre orden i et noe tettere område og stimulans til folkehelse 

med fysisk aktivitet ss. sykling til jobb og skole. 

• Utforming og lokalisering av parkeringsanlegg  

Parkering på egen grunn. 

Kraftforsyning: Nordlandsnett har opplyst at det skal være kapasitet til tilkobling av nye boliger iht. 

situasjonsplanen men at det må framføres ny strømforsyningskabel inn i feltet da eksisterende er for liten. 

Vann og avløp: Tilkobling til kommunale anlegg som ligger langs Hilmar Hansens veg. Det skal være 

tilgang på slukkevann via brannhydranter i kryss ved Østersia og Erling Engans veg. 

6.7 Trafikkløsning 
6.7.1 Kjøreatkomst 

• TILKNYTNING TIL OVERORDNET VEGNETT  

Planlagt avkjørsel fra kommunal veg (Hilmar Hansens veg) 

 

6.7.2 Utforming av veger 

• BREDDE OG STIGNINGSFORHOLD 

Intern boligveg har 5 m regulert bredde og 7 m veggrunn. Vegen blir flat inn fra kryss med Hilmar 

Hansens veg og får så 25 cm stigning de neste 18 m før den fortsetter vannrett på kote 7 moh. 

• FRISIKTSONER 

Frisiktsone for feltavkjørsel mot Østersia med sikttrekant 10x20 m og mot øst 4 x 20 m. Avstand langs 

hovedveg med 30 km/t fartsgrense. Tidligere plan hadde siktsoner for 50 km/t fartsgrense. 

Frisiktsone mot kryss Hilmar Hansens veg og Erling Engans veg reduseres til 10 x 20 m. Tidligere siktsone 

behandlet dette som for et kryss men det er her kun to boliger med adkomst fra Erling Engans veg i søndre 

del. Siktkravene kan da behandles som for avkjørsel. 

• AVVIK FRA VEGNORMALEN N100 BESKRIVES: Ingen avvik 
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6.7.3 Felles atkomstveger, eiendomsforhold 

Felles boligveg, felles grøntareal, felles post og felles renovasjon blir felles for boligene i 

planen. 

6.8 Planlagte offentlige anlegg 

Ingen planlagt innen planen.  

Det vil brukes offentlig vann og avløpsanlegg og legges ny kraftkabel til området. 

Planen baserer seg på tilgang til friområder for lek tilsvarende tidligere regulering. 

6.9 Miljøoppfølging 
• Miljøtiltak 

Det foreligger tillatelse til rivning av eksisterende Nordlandshus. 

Eksisterende fjøs må og omsøkes revet med evt. krav til deponering av avfall. 

6.10 Universell utforming  
• Beskrive hvilke krav som er stilt  

Ingen tilgjengelighetskrav stilt da planen tilrettelegger for boliger uten alle funksjoner på 

inngangsplanet. 

6.11 Uteoppholdsareal  
• Privat og felles uteoppholdsareal 

Planen legger opp til private uteoppholdsarealer for hver bolig. Området inngår i en større 

reguleringsplan for Saltnes som tilrettelegger grøntarealer til leik og uteopphold. 
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• Størrelse, lokalisering, kvalitet på uteoppholdsareal  

Løsninger for aktuell bebyggelse har alle utsiktsbalkonger og uteoppholdsareal på bakken mot 

kveldssol i NV. Arealene er skjermet mot støy. Arealer på bakken er skjermet mot trafikk ved 

carport eller bolig. 

 

• Lekeplasser 

Lekeplasser er ikke planlagt innen området, har ikke vært det, men i reguleringsplanen for Saltnes er disse 

lokalisert andre steder. 

 

Nærlekeplass kan være i friområde F1, rett over Erling Engans veg. Balløkke er 242 m unna  

• Ivaretakelse av eksisterende og evt. ny vegetasjon 

Det er ingen særlig verdifull vegetasjon som må bevares innen planområdet. Tre ved 

Nordlandshus kan evt. søkes beholdt som tuntre.  

• Offentlige friområder 

Ingen endringer. For områder i nærmiljøet kan disse sees av plankart ovenfor 
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• Arealoppgave for planendring 

Formål ..RPAREALFORMÅL ..FELTNAVN ..BESKRIVELSE Daa 
Sum 
Daa   

Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 1112 BKS1   2,308 

4,656 Bolig Boligbebyggelse-konsentrert småhusbebyggelse 1112 BKS2   2,348 

Renovasjonsanlegg 1550 f_BRE   0,053 0,053 Renovasjon 

Annen særskilt angitt bebyggelse og anlegg 1590 f_BAS Postkasser 0,012 0,012 Post 

Veg 2010 f_SV   0,462 

0,514 Veggrunn 

Veg 2010 o_SV   0,031 

Annen veggrunn - grøntareal 2019 f_SVG   0,021 

Planområde       5,235 5,235 Planområde 

 

• Arealutnyttelse for planendring 

Utbygging av området med en eksisterende enebolig og 5 stk. 2-manns gir 11 boliger totalt. 

Dette gir en utnyttelse på 11boliger/5,235 daa= 2,1 boliger/ daa. 

 

Planen åpner i tillegg for at eneboligen kan erstattes med for eksempel 2-mannsbolig. 

I tilfelle blir utnyttelsen i området 12 boliger / 5,235 daa = 2,3 boliger / daa. 

 

Eksisterende enebolig er imidlertid tatt inn i planen ved juridisk linje som medfører at boligen i 

tilfelle for eksempel brann, kan søkes gjenreist. Dette er et valg som da er positivt for den som 

skal eie boligen. Men bestemmelsene åpner altså i tillegg for å erstatte den med en bolig 

tilsvarende på de øvrige 5 tomtene som reguleres. 

 

6.12 Landbruksfaglige vurderinger   

Planendringen gis bedre utnyttelse av det regulerte boligarealet, noe som er positivt i forhold til 

utbyggingspress mot landbruksareal. 

6.13 Kollektivtilbud   

Busslomme ligger rett nedfor eiendommen ved Østersia. 

6.14 Kulturminner   

Området har ikke kjente kulturminner. Det foreligger rivningstillatelse på Nordlandshus. 

6.15 Sosial infrastruktur  

Området ligger kun 4-6 min kjøreavstand fra tettstedet Rognan med skoler, forretninger og 

arbeidsplasser. Barnehage finnes på Saltneset. 

6.16 Plan for vann- og avløp samt tilknytning til offentlig nett  

Omgivelsene er allerede utbygd og kommunale vann og avløpsledninger ligger tilgjengelig i Hilmar 

Hansens veg. Plan for stikkledninger mv, fremlegges ved søknad om tillatelse til tiltak. 
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6.17 Plan for avfallshenting 

Reguleringsplanen foreslår felles renovasjonsplass lagt langs Hilmar Hansens veg der den gis fast dekke 

som en lomme øst for avkjørselen til feltet. Plassen hindrer behov for å kjøre inn med renovasjonsbilen i 

feltet og har gunstig plassering om man i framtida skulle ville etablere kontainere i bakken. Plassen er 

planlagt slik at kontainere skal trekkes inn på området og dette er vist med byggegrense 1 m fra 

formålsgrense mot veg.  

6.18 Avbøtende tiltak/ løsninger ROS 

Grunnforhold antas med god sannsynlighet å bestå av tykke elveavsetninger med sand og grus men dette 

bør kontrolleres ved prøvegraving. Geoteknisk vurdering med resultater fra prøvegraving må vedlegges 

ved søknad om tiltak.  

I bestemmelsene foreslås derfor følgende tilføyelse i § 5 Risikohensyn: 

Vedlagt søknad om tiltak for oppføring av boliger i BKS1 og BKS2 skal det utføres prøvegraving vedlegges 

en geoteknisk vurdering av byggegrunn. 

7 KONSEKVENSUTREDNING 
Etter forskrift om konsekvensutredning § 11 skal det besluttes om en plan omfattes av KU-forskriften før 

varsel om planoppstart. 

Reguleringsendringen er ikke konsekvensutredningspliktig jf. referat fra oppstart.  

Planendringen ble da vurdert til å være en mindre endring av reguleringsplan. Det er kun snakk om 

høyere utnyttelse av allerede regulert boligareal og utbygd område samt endring av krav til 

byggehøyder med 60 cm høyere gesims for å ivareta flate tak. Dette er detaljer /forhold som styres av 

reguleringsplanen. 

8 VIRKNINGER/KONSEKVENSER AV PLANFORSLAGET 
Her beskrives og vurderes virkninger og konsekvenser av gjennomføring av planen. Konsekvenser beskrives når 

planen avviker fra vedtatt oversiktsplan, temaplan, vedtatt retningslinje, norm eller vedtekt eller når planen vil 

medføre konsekvenser for natur, miljø eller samfunn. Eventuelle avbøtende tiltak skal beskrives 

8.1 Overordnede planer  

Kommuneplan: ingen konsekvenser. Området er avsatt som område hvor reguleringsplan skal gjelde 

8.2 Landskap  

I høyde og volum er ny bebyggelse tilpasset og gir en dempet fremtreden i omgivelsene. 
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8.3 Stedets karakter 

Stedet har en variert sammensetning av trehusbebyggelse fra 50 tallet og fram til i dag. Karakteren 

preges av individuelle valg.  

Området skal fortettes i forhold til tidligere regulering. Vedlagt illustrasjonshefte viser planlagt 

bebyggelse opp mot eksisterende situasjon og alternativ utbygging med takhøyder og takformer som 

finnes i nabolaget. Utbygging i 2 etasjer med flate tak vil avvike fra omgivelsene som har saltak og 

valmede tak. Bebyggelsen blir opptil 2 m lavere enn det er muligheter for ved utbygging iht. tidligere 

plan. 

Med flere bygninger etablert i arkitektonisk sammenheng vil prosjektet kunne bidra til å gi karakter.  

8.4 Byform og estetikk 

Omgivelsene har en variert sammensetning av trehus/småhusbebyggelse fra ulike tidsaldre.  

Med at dette er et felt som utformes i arkitektonisk sammenheng vil nye boliger understøtte hverandres 

uttrykk. Det gir et rolig og dempet inntrykk samtidig som strøket får et innslag av mer tidsmessig arkitektur.  

8.5 Kulturminner og kulturmiljø, evt. verneverdi  

Området har ikke kulturminner eller bygninger med verneverdi. Nordlandshus er i så dårlig forfatning at 

det må rives og det foreligger gyldig rivningstillatelse.  

8.6 Forholdet til kravene i kap. II i Naturmangfoldloven 

Ikke relevant. Utbyggingen skjer på opparbeidet boligeiendom. 

8.7 Rekreasjonsinteresser/ rekreasjonsbruk  

Ikke relevant. Utbyggingen skjer på opparbeidet boligeiendom. 

8.8 Uteområder 

Planen tilrettelegger for bebyggelse som gis private uteopphold mot kveldssol. Det er ikke felles områder 

for uteopphold innen området men dette er planlagt i omgivelsene gjennom tidligere plan for Saltnes. Det 

er friområde som kan benyttes rett over Erling Engans vei og det er balløkke anlagt innenfor 200 m i 

luftlinje. 

8.9 Trafikkforhold 
• Vegforhold 

Det blir anlagt ny avkjørsel til området fra Hilmar Hansens vei og frisiktsoner er inntatt iht. vegnormalene. 

Lomme for renovasjonsplass er plassert til høyre for utkjøring. Ingen konsekvenser. 

 

• Trafikkøkning/reduksjon 

Området har hatt to boliger, noe som tilsvarer 6-10 kjøretøybevegelser i døgnet (ÅDT). Etter utbygging vil 

området kunne generere 11x (3 til 5) = 33-55 (ÅDT). Totalt sett blir det fortsatt et rolig strøk med relativt 

lav trafikk. Trafikken til og fra dette området går ikke forbi andre boliger i strøket før den kommer ned til 

Østersia der det er gang og sykkelveg. Trafikken har slik sett lite konsekvenser for boligområdet. 
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• Kollektivtilbud 

Konsekvens er mer bruk av nåværende rutetilbud. Området grenser mot etablert busslomme mot Østersia 

og understøtter slik eksisterende kollektiv infrastruktur.  

8.10 Barns interesser 
Området har vært i privat eie som boligeiendom og slik sett ikke vært tilgjengelig for allmennheten. 

Konsekvensene av utbyggingen blir at nye beboere vil bruke tilrettelagte områder/ anlegg i nærmiljøet. 

Dette er da som tidligere planlagt med den forskjell at det blir flere brukere. 

8.11 Sosial infrastruktur  
Utbygging betyr barn fra 10 ekstra familier. Kapasitet ved skoler og barnehager er ikke avklart. 

 

8.12 Universell tilgjengelighet 

Ingen endringer. Feltet planlegges for oppføring av boligtyper over 2 plan og disse har ikke alle 

hovedfunksjoner på inngangsplanet. Herunder er det ikke krav til tilgjengelige boliger jf. TEK17. 

8.13 Energibehov – energiforbruk 

Planendringen med større utnyttelse endrer ikke på bestemmelsene hvor det ikke er stilt krav relatert til 

oppvarming og kraftforsyning. Det er ikke tilgang på biovarme el. som kilde og det er foreløpig ikke tatt 

stilling til evt. tilrettelegging for vannbåren varme.  

Herunder tenkes oppført energieffektive boliger iht. kravene i teknisk forskrift. Kilde er strøm og alternativ 

oppvarming er fyring med pipe.  

Mulige alternative energikilder kan være jordvarme fra energibrønn, varmepumpebereder, 

solcellepaneler. Luft-luft varmepumper gir et bra tilskudd til effektiv oppvarming men krever åpne 

planløsninger og kan virke generende for uteopphold i tett utbygde områder. 

Antatt kraftbehov pr. leilighet er ca. 13 000 kWt /år, dvs. at 5 nye tomannsboliger betyr et kraftbehov 

på 130 000 kWt/år. I tillegg kommer eksisterende bolig med antatt behov 15 000 til 18 000 kWt/år. 

Dvs. det bør planlegges for total kraftforsyning på ca. 150 000 kWt/år.  

8.14 ROS 
Det vises til vedlagt ROS- analyse. I området som har vært utbygd tidligere, antas trygg 

byggegrunn. Dette ut fra at det er påvist tykke elveavsetninger av sand og grus 100 m NØ og 

300 m sør for området. Analysen tilsier likevel at det for sikkerhets skyld bør foretas  kontroll 

ved prøvegraving og geoteknisk vurdering før søknad om tillatelse til tiltak. Krav om dette er 

inntatt i forslaget til bestemmelser. 

8.15 Jordressurser/landbruk 

Ikke relevant. 

8.16 Teknisk infrastruktur  

• Vann og avløp  

VA anlegg ledes til kommunale anlegg langs Hilmar Hansens veg. Plan vedlegges søknad om tiltak. 

• Trafo 

Nordlandsnett har uttalt at eksisterende trafo har nok kapasitet. Kabel inn i feltet er for liten så det må 

legges ny. 
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8.17 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Ingen konsekvenser vedrørende kostnader med anlegg innen planområdet. All infrastruktur innen feltet 

besørges av utbygger. 

Utenfor planområdet vurderes tilgang til kommunalt friområde F1, for nærlekeplass. Utbygger kan bidra 

økonomisk til opparbeidelse av lekeplass på kommunal grunn i forbindelse med støyskjerming og utstyr. 

Evt. bidrag til opparbeidelsen må avtales nærmere.  

Behovet for lekeplassen kan være av interesse for flere her og det kan kreves refusjon fra beboerne som 

kan ha slik nytte. Refusjonskrav kan foretas både av private og kommunen. Slike krav bør dog ikke 

overlates til private utviklere men ivaretas av kommunens egen organisasjon som handterer slike 

fellesprosjekter i forhold til behov og investeringer.  

Det må og bemerkes at det her er mye eksisterende bebyggelse i Nordlandsbanens gule støysone. Om 

disse skal sikres/skjermes så blir også friområde F1 sikret mot støy.  

8.18 Konsekvenser for næringsinteresser  

Med flere boliger og familier i kommunen så styrkes handel og virksomheter i lag og foreninger. Økt 

utnyttelse sparer behov for boligareal fra landbruket. Flere arbeidende innbyggere gir mer 

skatteinntekter til kommunekassen og grunnlag for velferd. Utbyggingen i seg selv kan gi arbeid til lokale 

entreprenører.  

8.19 Interessemotsetninger  

Det er kommet inn klager på utbyggingen i et felles skriv fra oppsitterne i nabolaget. Klagen er stort sett 

relatert til utsiktsforhold og den tettere utnyttelse som er foreslått i planen. I dag er dette området lite 

utnyttet og relativt åpent. Reguleringsplanen tillater dog tettere utbygging og man ville kunne bygd flere 

boliger enn i dag også med dagens reguleringsplan. Her vises ellers til vedlagt innspill fra naboer og 

kommentar gitt til denne. 

8.20 Avveining av virkninger  
Vedlagte illustrasjoner belyser at valgt utbygging kan være en god løsning også for nabolaget satt opp 

mot alternativ utbygging mer i tråd med det som tidligere er oppført i nabolaget / tillatt i dagens 

reguleringsplan. Boligene vil gi en samlet lav profil i landskapet og volumene for bebyggelsen avviker 

ikke negativt i forhold til større boliger i nabolaget. 

8.21 Fylkesplanens kap.8.2-Arealpolitiske retningslinjer  

Pkt. b: Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom arealplanleggingen skal det legges til rette for god 

funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns lekemuligheter og stedets karakter.  

Utbyggingen er planlagt med høy kvalitet for bebyggelsen. Boligene rundt en indre veg etablert som et 

tun med nærhet som innbyr til felleskap. Barnas lekemuligheter anses løst med gjeldende reguleringsplan. 

Behovet for slike arealer anses dekt da arealene til slike anlegg i reguleringsplanen er redusert over tid. 

Stedet har i dag bygninger med individuelle uttrykk fra tilbake til 50 tallet fram til i dag. Stort sett 

eneboliger i tre med saltak eller pulttak. Området planlegges som et brudd med dette men spiller opp 

mot individualismen med et helhetlig gjennomført arkitektonisk uttrykk. Lave bygninger med flate tak gir et 

rolig, dempet og ordnet moderne bidrag til stedets karakter.  
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8.22 FNs Bærekraftsmål 

Planen fortetter med kvalitet i område med etablert infrastruktur og transport nær bykjernen. Herunder 

reduseres transportbehovet med utslipp av klimagasser og det reduseres utbyggingspress på 

landbruksarealer.  

Ad. situasjonsplan og prosjekterte boliger som ikke er en del av reguleringsplanen: 

Planen stimulerer til sykling. Boligene planlegges med egne innhuk under tak i carportene for 

sykkelparkering. Dette er et område med kort avstand til gang- og sykkelveg til Rognan og 

sykkelavstander til skole og sentrum. Feltet ligger helt inntil en busslomme og benytter slik eksisterende 

rutetilbud.  

9 INNKOMNE INNSPILL 
9.1 Merknader 

Alle merknadene til oppstartsvarsel følger vedlagt saken.  

17.02.2020 – Lasse Teigen pva. naboer – Innvendinger på planene til reguleringsendring  

Resyme:  

Naboene er opptatt av forutsigbarhet for hvordan området utvikler seg. Planene medfører utnyttelse på 

et helt annet nivå. Det er eksempelvis regulert mønehøyder på 6,4 meter, som bidrar til at mange som 

mulig har god utsikt mot sjøen og en utnyttelsesgrad på 20 % for å beholde områdets uttrykk.  

Vi har innsigelser mot iverksatt planarbeid. Det strider mot gjeldende regelverk, og det medfører at denne 

tomten utnyttes på et helt annet nivå, enn andre eiendommer. Vedtakelse av en slik plan, vil medføre at 

også andre- tilsvarende eiendommer må få anledning til å fortette og forhøye på samme vis.  

For våre eiendommer vil denne utbyggingen som planlegges, med økt byggehøyde fra gjeldende 6,4 

meter til 7 meter forårsake tapt utsikt mot sjø. Planene som foreligger vil også føre til forringelse av verdi 

på boliger i område, økt støy og økt trafikk med redusert trafikksikkerhet. 

Forslagsstillers kommentar:  

Utnyttelsesgrad: Det medfører riktighet at planendringen representerer en fortetting av bebyggelsen 

gjennom at utnyttelsesgraden økes fra 20%-BYA til 40%-BYA. Her vil vi anføre hva regjeringen har uttalt 

om fortetting:  

«Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, 

transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen. Dette gjelder særlig i sentrale områder 

og i kollektivknutepunkter. En høyere arealutnyttelse reduserer transportbehovet og dermed utslippene av 

skadelige klimagasser. Fortetting og transformasjon gir også muligheter til å forbedre de fysiske kvalitetene 

ved bymiljøet.» 

Høyder/Utsikt: Det er ikke riktig at bygningene blir høyere. Bestemmelsene i tidligere tillater bygninger i 2 

etasjer med maksimal gesimshøyde 3,8 m for 1. etasje og 6,4 m for 2. etasje bygg, målt på bygningens 

øverste terrengside. Det er ikke satt høydebegrensning på møne men opplyst at bebyggelsen skal ha 

saltak eller valmtak på mellom 20og 40 grader. Dette vil si at maks mønehøyde er iht. PBL 29-4 1 ledd, 3 

setning, ikke kan overstige 9 meter. Med planendringen tillates ny takform med flate tak og øker 

gesimshøyde til 7 m. Den totale byggehøyden blir med flate tak 2 m lavere enn tidligere tillatt 9 meter.  

Dette gir bedre utsiktsforhold. Feltet får en lav profil sammenlignet med boligene i nabolaget. Særlig 

fremste rekke langs Østersia er og holdt en etasje lavere enn øvre rekke. Vi viser til vedlagt 

illustrasjonshefte som ble sendt Lasse Teigen pva. naboene etter innspillet. 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/?ch=4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/?ch=4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/?ch=4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/?ch=4
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/konsekvensutredninger-for-planer-etter-plan--og-bygningsloven/id2691310/?ch=4
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Fare for presedens: Reguleringsvedtak er juridisk sett alltid å betrakte som særlige. I den forstand gir ikke 

planvedtak grunnlag for presedens. 

Støy/støv/trafikkfare: Her er i utgangspunktet lite trafikk og trafikken til feltet vil ikke gå forbi avkjørsler 

til naboer. Det er kort ned til Østersia med gang- og sykkelveg.  

20.03.2020 – Nordland Fylkeskommune – Innspill ved oppstart 

Fylkeskommunens uttalelse følger vedlagt. 

Forslagsstillers kommentar: 

• FNs bærekraftsmål er kommentert i kap. 8.22. 

• ROS analyse viser til flomsoner inntatt i reguleringsplanen for Saltnes, utenfor planområdet samt 

ekstremkart 500 års flom, mottatt fra kommunen. Av kart ser det ut til at 500 års flomsonen er på ca. 

kote 1,5 moh. Det er i reguleringsplan for Saltnes, bestemmelser om beredskap i forhold til mulighet for 

flom på veien Østersia, utenfor planområdet. Boligene i planområdet er plassert på kote 4 moh, dvs. 

ca. 2,5 m høyere i terrenget enn 500 års flom. 

• Kommunen skal tilrettelegger for alle grupper, herunder personer med funksjonsnedsettelser. Dette 

betyr likevel ikke at slike særlige behov må ivaretas på hvert eneste areal. Kommunen kan løse dette 

helhetlig og for eksempel prioritere sterkere krav om tilrettelegging i nærheten av butikker og service 

og gi noe friere tøyler i mer perifere boligområder.  

Planendringen omfatter fortetting av to eiendommer i et etablert boligområde. Området er i skrått 

terreng som tilsier sokkelløsning i nedre rekke og boliger i 2 etasjer i øvre rekke. Valgt løsning 

prioriterer at alle boliger skal ha egne uteområder til oppholdsareal på bakken, framfor 

horisontaldelte leiligheter med trappeoppgang eller heis der øvre leilighet kun vil ha balkong.  

• Alternative energikilder er vurdert.  

03.04.2020 – Fylkesmannen i Nordland 

Fylkesmannens uttalelse følger vedlagt. 

Forslagsstillers kommentar: 

Ad. hvorvidt deler av planområdet bør benyttes til ny grønn-/blågrønnstruktur:  

Til eiendommen hører også arealer utenfor planområdet for endring. Hele strandsonen er lagt ut til 

friluftsområde i reguleringsplan for Saltnes og er tilgjengelig for allmennheten.  

Av grøntanlegg i nabolaget er det et rett over Erling Engans vei, regulert friområde F1 på 856 m² i flatt 

lett utnyttbart terreng. Støybegrensning og sikring mot jernbane kan lett etableres med skjerm/gjerde. Da 

prosjektet har nytte av plassen kan prosjektet bidra til opparbeidelse / skjerming om kommunen ønsker 

dette. Dette må i tilfelle avtales nærmere mellom partene. 
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Trafikksikkerhetsmessig er veien her kun avkjørsel til 2 boliger med svært lite trafikk. Dette er en gunstig 

regulert plassering for offentlig nærlekeplass i trafikksikkert område men ligger altså rett utenfor planen 

og er tiltenkt å ha denne funksjonen i strøket.  

Å regulere lekeplass inn i planområdet vil medføre uttak av to boliger og sterkt redusere effekten av 

fortettingstiltaket. Regjeringen uttaler om fortetting «Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny 

utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor 

byggesonen» 

Støy: 

Støyberegninger er foretatt og følger vedlagt. Beregningene viser gul støysone som kommer inn til 

planlagte fasader i situasjonsplan men på grunn av at boligene har stille side for uteopphold så kan 

utbyggingen tillates uten tiltak. Støysonen er tatt inn i planen. 

Flom: 

Det er ikke flomfare i planområdet jf. ekstremkart for 500 års flom mottatt fra kommunen. Flomsonen 

rekker ikke opp til naustet nedenfor vegen Østersia.. Reguleringsplanen for Saltnes viser hensynssone 

flomfare på ca. kote 1,5 moh nedfor det gamle store naustet som tilhører eiendommen. Laveste 

boligbebyggelse er planlagt på kote 4 moh i situasjonsplanen.  

14.01.2020 – Nordlandsnett AS – Ad forespørsel om nettkapasitet på trafo på Saltnes. 

Uten at jeg vet ditt effektbehov ser det ut til at det skal være mulig å tilknytte 5 tomanns boliger i 

området du nevner. Kabler fra trafoen og inn i området er for liten og må byttes. Jeg vet dessverre 

ingenting om at trafoen her skal endres som du sier. 

 

Kommentar: Vi hadde ikke sagt at trafoen skulle endres men spurt om den hadde kapasitet. Ny 

forespørsel om Trafokapasitet for forsyning av enebolig + 5 nye 2mannsboliger ble sendt Nordlandsnett 

23.1.2020. Det ble angitt effektbehov på 130.000 kWt for de fem 2-mannsboligene. (Det er naturlig å 

anta minst 15.000 kWt for den gamle eneboligen.) Henvendelsen ble besvart 28.4. som følger:  

28.04.2020 – Nordlandsnett AS – Ad forespørsel om nettkapasitet på trafo på Saltnes 

Du får vil få opplyttet våre kabler ved å sende inn gravemelding på gravemelding.no 

Vedlagt ligger skjermutklipp fra vårt kartverk. Merk at faktisk plassering kan avvike fra kart 

Kommentar: Vi antar herved at trafoen har kapasitet for angitt effektbehov.  
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