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Innspill ved oppstart -  reguleringsendring for del av Saltnes vestre del - 

gbnr 8/68, 243 og 244 - Saltdal kommune   
 

Nordland fylkeskommune har mottatt varsel om oppstart av reguleringsendring for del av Saltnes 

vestre del på Rognan i Saltdal kommune. Hensikten med planleggingen er å legge til rette for 

oppføring av konsentrert småhusbebyggelse (2-mannsboliger) med flatt tak. Dette krever følgende 

endringer: 

− Endring fra enebolig med sal- eller pulttak (40 graders vinkel) til 2-mannsboliger med flatt 

tak 

− Utnyttelse øker fra 20 % til 40 % BYA 

− Gesimshøyde økes fra 6,4 m til 7 m 

− Mønehøyde reduseres fra 9 m til 7 m 

 

En eksisterende bolig skal beholdes og en garasje flyttes. Det er gitt rivetillatelse for øvrig 

eksisterende bebyggelse (Nordlandshus og fjøs). Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav 

om konsekvensutredning 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill. 

 

Merknader 

Regional politikk 

Vi viser til arealpolitiske retningslinjer for by- og tettstedsutvikling, som er fastsatt gjennom 

Fylkesplanen kap. 8.2. om ber om at det tas hensyn til disse.  

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt 

med verneverdige kulturminner.   

 

Gode steder og bomiljø 

Ved fortetting i boligområder er det særlig viktig at uteoppholdsarealer av høy kvalitet ivaretas i 

planarbeidet. Vi viser til byggteknisk forskrift, kap. 8, som gir krav om uteoppholdsarealer, og 

rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen, som gir særlige 

krav til utforming av utearealer som skal brukes av barn og unge.  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2017-06-19-840
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/rikspolitiske-retningslinjer-for-a-styrk/id519347/
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Konsekvensutredning 

Kommunen har vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Vi ber om at 

kommunens vurdering og begrunnelse for dette kommer klart fram når saken sendes på høring.  

 

Generelt 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:  

• Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmål til grunn for samfunns- 

og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventninger.  

• Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Det skal legges 

vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.  

• Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til personer 

med funksjonsnedsettelser må ivaretas.   

• Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative energikilder 

bør alltid vurderes.  

• Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. plan- 

og bygningsloven § 1-1.  

• 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.  

• Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger skal 

tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8 – 12.  

• Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som sikrer 

god vannkvalitet.   

 

Råd 

Digital plandialog 

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fylkeskommunen kvalitetssikring av 

planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart, 

planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas 

bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi 

ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder 

til plannordland@kartverket.no.    

 

Referat fra oppstartsmøtet 

Referat fra oppstartsmøtet følger ikke saken. Fylkeskommunen ber om at dette gjøres i senere 

saker, fordi det gir partene et bedre grunnlag for å vurdere planene. Referatet bør legges ved når 

denne saken legges ut til offentlig ettersyn.  

 

Kontakter 

Kulturminner og kulturmiljø Grethe Kvam Vorvik 75650904 

Annet Mathea Nybakke 75650597 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

mailto:plannordland@kartverket.no
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Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Mathea Nybakke 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Nordbohus AS Strandveien 43 7067 TRONDHEIM 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Saltdal kommune Kirkegata 23 8250 ROGNAN 
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