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Innspill ved oppstart - Detaljreguleringsplan for boliger på Saltnes - 8/68 - 
8/243 - 8/244 - Saltdal 

Fylkesmannen viser til varsel datert 26.02.20 om oppstart av detaljreguleringsplan for boliger på 
Saltnes. 
 
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for konsentrert småhusbebyggelse (2-mannsboliger) 
med flatt tak. Dette krever følgende endringer sammenliknet med gjeldende reguleringsplan: 

 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  

 

Fylkesmannen innspill 
Miljøvennlig by- og tettstedsutvikling forutsetter at ny utbygging i hovedsak skjer gjennom fortetting, 
transformasjon og mer effektiv bruk av arealer innenfor byggesonen. Fortetting og transformasjon 
gir også muligheter til å forbedre de fysiske kvalitetene ved tettstedsmiljøet. Kvalitativ fortetting bør 
derfor vies særskilt oppmerksomhet i nærværende tilfelle, hvor angjeldende eiendommer må sees i 
sammenheng med det øvrige byggeområdet på Saltnes. I denne sammenheng vil det blant annet 
måtte vurderes om området eller deler av dette har eller skal ha en viktig funksjon som grønn-
/blågrønnstruktur.  
 
Barn og unge 
Det vil være vesentlig å legge til rette for optimale oppvekstvilkår for barn og unge. Hensynet til barn 
og unges oppvekstvilkår må ivaretas i planarbeidet, jf. plan- og bygningsloven § 1-1 siste ledd.  
Tilgjengelighet og gode atkomstmuligheter til arealer og anlegg for daglig fysisk aktivitet og friluftsliv 
i nærmiljøet er særdeles viktig, fordi barns aksjonsradius er begrenset. Mindre barn har ikke 
forutsetninger for å mestre kompliserte trafikksituasjoner, og det er derfor svært viktig med 
trafikksikre arealer og ferdselsårer. Vi viser her bl.a. til veiledning gitt i Miljøverndepartementets 
rundskriv T-2/08.  
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Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging inneholder i 5a og 5b krav til fysisk utforming. 
Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot forurensning, støy, 
trafikkfare og annen helsefare. I nærmiljøet skal det finnes arealer hvor barn kan utfolde seg og 
skape sitt eget lekemiljø, noe som bl.a. forutsetter at arealene er store nok og egner seg for lek og 
opphold.  
 
Kommunal - og moderniseringsdepartementet har kommet med en ny veileder om barn og unge i 
plan og byggesak, og vi anbefaler at denne benyttes. 
 
Støy 
Eiendommene ligger ca. 30 meter nord for Nordlandsbanen. Vi viser i denne forbindelse til T-
1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging og tilhørende veileder M-128/2014 
Det bør på denne bakgrunn gjennomføres støyfaglig utredning med sikte på å avgjøre om fasade 
og/eller uteoppholdsarealer eventuelt ligger i gul sone for trafikkstøy. Eventuelle støytiltak må i så 
fall angis og tas inn i planbestemmelsene. 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap  
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for 
kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er utarbeidet en egen 
veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det henvisninger til lovkrav 
og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning for både planstrategi, 
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og reguleringsplaner. Veilederen viser også til 
hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i klimatilpasningsarbeidet.  
I forbindelse med reguleringsarbeidet må det gjøres en vurdering av flomfaren og  
hvordan sikkerheten vil bli ivaretatt. Kravene til sikkerhet når det gjelder flom er gitt i byggteknisk 
forskrift og er for bolig- og næringsbygg gitt ut fra 200-årsflom.  
 
Digitaliserte plankart  
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, forventer vi at planforslaget 
oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil tiltakshaver også få 
kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside).  
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland  
Fylkesmannen har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 
arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog. 
 
 
Med hilsen 
 
Tore Vatne (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Ole Christian Skogstad 
seniorrådgiver 
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Kopi til: 
Saltdal kommune    
Nordland fylkeskommune    

 
 


