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1. BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET
I kommunestyre sak 064/14 ble følgende vedtatt:
“Tiltaksplan for boligpolitisk plan 2015-2018 vedtas slik den foreligger, med følgende endring i punkt 6:
Sørge for langsiktige, hensiktsmessige og forsvarlige avlastningstilbud for mindreårige med store
funksjonsnedsettelser. Det må snarest bestemmes hvor et slikt tilbud skal gis og hvilke lokaliteter som
trengs for å gjennomføre tilbudet. Kommunestyret får saken forelagt i begynnelsen av 2015.“
Kommunestyret i Hattfjelldal har i sak 85/15 den 18.11.2015 gjort følgende vedtak:
“Kommunestyret beslutter å bygge nye avlastningsboliger på areal mellom sykehjemmet og
parkeringsplassen ved rådhuset.
Det startes omregulering av området til offentlig formål.
Det skal bygges tre avlastningsboliger med en fellesleilighet i midten mellom boligene/leilighetene. I
tillegg skal det bygges hybelleilighet i henhold til behovsutredningen…”
Hattfjelldal kommune skal selv utføre endringen av gjeldende plan for Nyborg/Svean, vedtatt i
kommunestyret 4.4.1977.
Reguleringsplanen vil være i tråd med kommunedelplan for Hattfjelldal sentrum da foreslåtte område i
denne planen er avsatt til offentlig formål.
2. HATTFJELLDAL KOMMUNES PLANSYSTEM
Reguleringsplan skal være en detaljplan for et avgrenset område innenfor kommunen (områderegulering)
eller for et konkret tiltak (detaljregulering), som gir grunnlag for blant annet utbyggingstiltak. Utforming
av reguleringsplan skal ta utgangspunkt i føringer gitt i kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og
arealpolitiske retningslinjer.
Planområdet ligger i sin helhet innenfor kommunedelplan Hattfjelldal sentrum.
Ny reguleringsplan for området utarbeides som en detaljregulering.
3. RAMMER FOR PLANARBEIDET
Planarbeidet er underlagt nasjonale, regionale og lokale føringer.
NASJONALE FØRINGER FOR PLANARBEIDET
Mål og rammer for den nasjonale politikken blir blant annen formidlet i stortingsmeldinger, rikspolitiske
bestemmelser og rundskriv. Disse mål og rammer skal legges til grunn for kommuner, fylkeskommuner og
statlig fagmyndighet i deres planlegging og forvaltning. Etter plan- og bygningslovens § 9-3 har
fylkesmannen og andre statlige sektormyndigheter ansvar for å følge opp målene og rammene ovenfor
kommunene.
Avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommunen,
nabokommune eller statlig fagmyndighet.
-

Rikspolitiske bestemmelser (RPB) rikspolitiske retningslinjer (RPR) er formell instruksjon til
myndighetene og skal legges til grunn for all planleggingsvirksomhet etter loven, og er samtidig
viktige saksforutsetninger i enkeltsaksbehandling etter loven.

Plan- og bygningsloven av 2008 legges til grunn for planarbeidet. Plankart og bestemmelser skal utformes
i henhold til gjeldende kartforskrift og SOSI-standarder.
REGIONALE FØRINGER FOR PLANARBEIDET
Fylkesplanen for Nordland 2013-2025 regional plan med arealpolitiske retningslinjer, fylkets
kulturminneplan, regional plan for klimautfordringer og ROS for Nordland fylke er lagt til grunn for
planarbeidet i den grad reguleringsplanen berøres av disse.
Avvik fra retningslinjene om arealbruk i regional plan kan gi grunnlag for innsigelse fra fylkeskommunen,
nabokommune eller statlig fagmyndighet til kommunale planer.

LOKALE FØRINGER FOR PLANARBEIDET
• Kommuneplanens arealdel, vedtatt 26.6.2013. Gjelder ikke for Hattfjelldal sentrum, der det er
kommunedelplan og flere reguleringsplaner.
• Hattfjelldal kommuneplan – Delplan for Hattfjelldal sentrum, vedtatt 17.09.2002. Bestemmelsene i
denne planen gjelder for planlagte utbyggingsområder og denne detaljreguleringen omfattes av
planen i ved at området i delplanen er avsatt til offentlige formål. Kommuneplanens arealformål er
bebyggelse og anlegg.
• Reguleringsplan for Nyborg/Svean, vedtatt 04.04.1977. I denne reguleringsplanen er området
avsatt til friområde.
• Trafikksikkerhetsplan 2014-2017, vedtatt KS
• Tiltaksplan 2015-2018, boligpolitisk plan
• Handlingsplan Vårres onga – vårres framtid
Disse legges til grunn for planarbeidet i den grad reguleringsplanen berøres av disse. Det har blitt avklart i
kommunestyret at området skal brukes til offentlig eller privat tjenesteyting og at skal bygges
avlastingsbygg for mindreårige med store funksjonsnedsettelser. Bygget vil bli bemannet. Området
detaljreguleres før byggingen iverksettes.
4. BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET OG PLANFORSLAGET
Området ligger i Hattfjelldal sentrum mellom Hattfjelldal rådhus og Hattfjelldal sykeheim, sameskolen og
Kalkviksvei. Arealet er i gjeldende reguleringsplan for Nyborg/Svean avsatt til park. Plasseringen av
boligene er valgt med bakgrunn i blant annet avstanden til andre helse- og tjenestetilbud.
Endringen i reguleringsplanen vil legge til rette for bygging av avlastningsbolig. Etter vedtak av 064/14 ble
det nedsatt en prosjektgruppe med mandat å utrede forslag til valg av bygningsløsning. I denne rapport er
det utredet ulike løsninger og konklusjonen er at et nytt bygg ville være optimalt.
Prosjektet har vært gjennom flere faser med avklaringer og totalt arealbehov er beregnet til 590,4 m² BRA/
640,4 m² BTA.

Planområdet. Tykk, svart, stipla linje viser planens avgrensing.
PLANFORSLAGET
Planforslaget er utarbeidet som en detaljregulering for deler av Nyborg/Svean. Det som primært skal
avklares er formålsendring fra park til Offentlig eller privat tjenesteyting.
Planen skal inneholde følgende formål:
-

Offentlig eller privat tjenesteyting. Gjelder eiendommen gnr 1 bnr 4 feste nr. 18 og 14.
Plangrensene er satt slik at området kan benyttes til annen tjenesteyting. I trafikksikkerhetsplanen
er det signalisert at krysset mellom O.T. Olsens vei og Kalkviksvei skal endres og plasseringen av
bygget må gjøres med hensyn til dette. Planområdet er derfor lagt utenom områder hvor det kan
være aktuelt å bygge ny vei. Byggegrensen er i vest satt for å unngå bygging på mulig
kulturminne.

BYGGEGRENSE
Mot adkomstvei til sameskolen er byggegrensen satt til 4 meter fra formålsgrensen. Mot øvrig bebyggelse
er byggegrensen også satt til 4 meter fra formålsgrensen. Mot vest er byggegrensa lagt langs avgrensinga
til et kulturminne. Kulturminnets avgrensing er kartfestet omtrentlig med GPS av riksantikvaren.
EKSISTERENDE BEBYGGELSE
Det er ingen eksisterende bebyggelse innenfor planområdet. I plangrensen mot vest ligger et kunstverk,
Alveborg, som er en del av skulpturlandskap Nordland (en internasjonal kunstsamling i hovedsak utviklet i
perioden 1992-98 i regi av Nordland Fylkeskommune). Kunstverket er pr. i dag lite besøkt og det kan

vurderes om det kan være aktuelt å flytte dette til et bedre egnet sted. Evt. ny plassering vil ikke bli vurdert
i dette planforslaget.
KJØREVEI, GANG- OG SYKKELVEI
Ved omregulering av deler av Nyborg/Svean bør Trafikksikkerhetsplanen hensyntas. Dette spesielt med
tanke på utforming av nytt kryss.
Eksisterende infrastruktur i planområdet kan ved behov endres. Dette vil tydeliggjøres i en situasjonsplan.
ADKOMST TIL OMRÅDET
Adkomst til området går via eksisterende adkomst til Sameskolen.
5. FORHOLDET TIL GJELDENDE PLANER
Plangrunnlag
Gjeldende kommunedelplan for Hattfjelldal sentrum vedtatt 17.9.2002 og reguleringsplan for området,
Nyborg/Svean vedtatt 4.4.1977 danner grunnlaget for detaljreguleringen. I delplanen er området avsatt til
offentlig formål, dvs. denne detaljreguleringen er i henhold til kommunedelplanen.
Reguleringsplan for Nyborg/Svean, planid 1977001 vil bli delvis erstattet.
Planens innhold
Reguleringsplanen omfatter plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse. I reguleringsarbeidet er
gjeldende kommunedelplan, reguleringsplaner, planprogram og innspill fra berørte parter lagt til grunn for
utarbeidelse av planforslaget for detaljregulering Kalkviksvei.
Planprinsipper
Planforslaget legger til grunn at mer areal til offentlige formål skal bidra til å få en god sentrumsløsning
med de offentlige institusjoner plassert i nærheten av hverandre. Samlokalisering kan styrke fagmiljøet
blant de ansatte og gi potensielle gevinster gjennom bedre tilgang på personale.
Nytt bygg oppføres i henhold til reguleringsbestemmelser for planen.

Utsnitt fra dagens reguleringsplan Nybord/Svean planID 1977001.
Grønt område viser arealformål Friområde

Utsnitt fra gjeldende kommundelplan, Hattfjelldal sentrum, vedtatt KS-045/02.

6. KUNNGJØRING – INNSPILL
Alle innspill fra aktuelle høringsmyndigheter er tatt inn som en del av formingsgrunnlaget for
planforslaget, og ulike hensyn og avveininger er vurdert opp mot hverandre.
Informasjon og medvirkning
Alle berørte parter og offentlige instanser får informasjon om planarbeidet gjennom høringer og
planarbeidet kunngjøres i media. I henhold til PBL § 3-2 har alle offentlige organer rett og plikt til å delta
når planleggingen berører deres saksfelt eller egne planer og vedtak, og skal gi tiltakshaver beskjed om
forhold som kan ha betydning for planleggingen.
Det skal legges opp til at berørte parter får god informasjon om når i prosessen man har mulighet til å
påvirke planutformingen. Det avklares og eventuelt gjennomføres møter med involverte parter etter behov.
I utgangspunktet har berørte parter to muligheter til å fremme sitt syn på saken:
•

Første mulighet hadde partene ved varsel om oppstart. Oppstartmeldingen ble annonsert fredag
11. mars 2016 og brev til berørte parter ble postlagt og sendt elektronisk mandag 14. mars. Det ble
også avholdt informasjonsmøte med nabo på gnr 1 bnr 305 mandag 14. mars.

•

Andre mulighet er når planforslaget er utarbeidet og legges ut til offentlig ettersyn (høring). Her
får partene mulighet til å komme med uttalelser/merknader til planforslaget og de utredninger som
er gjort.

•

Tredje mulighet er når endret planforslag legges ut til offentlig ettersyn. Varsel om endring av
plangrenser og høring sendes berørte.

Etter offentlig ettersyn vil planen bli fremmet for politisk sluttbehandling i hovedutvalget for plansaker og
kommunestyret.

7. FREMDRIFTSPLAN
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8. PLAN- OG BYGNINGSLOVEN § 4-2 ANNET LEDD: KONSEKVENSVURDERING
Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens
formål, hovedinnhold og virkninger, samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for
området.
For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging og for
reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en
særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens virkninger for miljø og samfunn.
KU-forskriftens § 2 om planer som alltid skal konsekvensutredes
Hattfjelldal kommune har vurdert planens omfang etter § 2 og konkludert med at detaljreguleringen ikke
omfattes av forskriftens § 2.
Planen er på 3,8 dekar og omfattes ikke av kravene til konsekvensutredning.
Begrunnelse: Planarbeidet er i tråd med overordnet delplan for Hattfjelldal sentrum og fører ikke til
vesentlige endringer av kommuneplan enn angitt i § 2 bokstav d Planer som alltid skal behandles etter
forskriften; d) områdereguleringer, og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar, som omfatter nytt
utbyggingsformål.
Planen gjelder mindre endringer og utfyllende bebyggelse. Tiltaket anses ikke å føre til vesentlig endret
eller utvidet aktivitet.
Planforslaget vurderes ikke å være omfattet av KU-forskriften og det skal derfor ikke gjennomføres
konsekvensutredning.
Selv om planforslaget vurderes å ikke være utredningspliktig, jf. forskriften, vil det etter administrasjonens
vurdering være behov for å utrede enkelte tema. Jf. tabellen under.

9. TEMA SOM SKAL VURDERES/UTREDES
I tabellen under vises en kort vurdering av hva som må utredes nærmere i planprosessen og hvilke tema
som vurderes å være tilstrekkelig belyst eller som ny detaljplan ikke berører. Temaer er blant annet hentet
fra forskrift om konsekvensutredningens vedlegg 3.
Kulturminner og kulturmiljø
Kulturminnemyndighet er og vil bli høringspart i planprosessen. Registrert kulturminne innenfor
planområdet vil bli hensyntatt.
Naturmangfold
Alle reguleringsplaner skal vurderes opp mot Naturmangfoldsloven §§ 8-12. Planarbeidet vil foregå i
sentrum. Se sjekkliste.
Landskap
Ny plan vil åpne for fortetting av sentrumsbygninger. Dette vil påvirke landskapet, men har liten
konsekvens.
Jordvern
Planforslaget vil ikke berøre jordbruksareal.
Samisk kultur og naturgrunnlag
Planforslaget vil ikke berøre flytt-leier for rein eller beitemark, jf. reindriftsforvaltningens kart på
kilden.skogoglandskap.no. Det er ingen kjente samiske kulturminner i området, men
kulturminnemyndighet vil bli høringspart i planprosessen.
Barn og unge
Kommunen er ikke kjent med at området brukes til friområde for barn om unge. Fotballbanen i
forbindelse med Sameskolen vil ikke bli berørt i planen. Dersom ny infrastruktur vil bli opparbeid i
området vil dette utføres ihht til gjeldende regler for universal utforming. Tilrettelegging for
tjenesteyting. Dette vil være positivt for utviklingen av tilbudet til barn med nedsatt funksjonsevne.
Infrastruktur
Det reguleres ikke for trafikkareal.
Risiko og sårbarhet
Det er utarbeidet en ROS-analyse jf. Fylkesmannens sjekkliste for kommunale arealplaner. Se side
17.
Miljøforhold
Området ligger på kote 216-222 og vil ikke bli berørt av 200 års flom (http://atlas.nve.no). Det bør
redegjøres for støy- og forurensingsforhold i byggesøknad.
Folkehelse/bokvalitet
Inntil planområdet er det ett bolighus og resterende bebyggelse er offentlige institusjoner og bygg.
Her sykeheim, legekontor, omsorgsbolig, rådhus m.m. Fram til i dag har området vært opparbeidet
med plenareal. Dette har vært svært lite benyttet til frilek og rekreasjon.
Rikspolitiske retningslinjer pkt 5d skal vurderes; retningslinjene tar utgangspunkt i arealets faktiske
bruk. Altså vil endring av arealets formål få liten eller ingen betydning for arealets nytteverdi til lek
og opphold.

10. MERKNADSBEHANDLING
10.1 Varsel om oppstart
Planoppstart ble varslet 11. mars 2016 med frist for innspill 4.4.2016. Det kom inn fem merknader. To
kom etter fristen, men tas likevel med i behandlingen.
Sametinget, jpID 16/2899:
Kan ikke se at tiltaket vil komme i konflikt med automatisk fredede samiske kulturminner. Har derfor ingen
spesielle merknader til planforslaget. Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander
eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes til
Sametinget omgående.
Vurdering: Innspillet tas til orientering.
Statsbygg, jpID 16/2972:
Statsbygg legger til grunn at varslede tiltak ikke vil begrense bruk av, eller adkomst til skolen.
Vurdering: Innspillet tas til orientering. Det er satt som krav i planen at adkomst til øvrig bebyggelse og
trafikksikkerhet skal ivaretas under hele byggeprosessen.

Fylkesmannen i Nordland, jpID 16/3099:
Hensynet til barn og unges oppvekstvilkår skal i henhold til plan- og bygningsloven § 1-1 siste ledd
ivaretas i planleggingen. Kommunen har i henhold til plan- og bygningsloven § 5-1 et særlig ansvar for å
sikre aktiv medvirkning fra grupper som krever spesiell tilrettelegging, herunder barn og unge.
Kommunen skal vurdere konsekvenser for barn og unge i plan- og byggesaksbehandlingen
I de rikspolitiske retningslinjene pkt. 5d er det fastsatt
Ved omdisponering av arealer som i planer er avsatt til fellesareal eller friområde som er i bruk eller er
egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning.
I departementets merknader til bestemmelsen står bl.a. følgende:
«Retningslinjene tar utgangspunkt i faktisk bruk av arealet eller arealets nytteverdi for lek og opphold, og
ikke i de formelle eller reguleringsmessige forhold som gjelder for arealer.»
Fylkesmannen forutsetter at forholdet til de rikspolitiske retningslinjenes pkt. 5d vurderes.
Vurdering: Prinsippet om universell utforming skal ivaretas i planleggingen og kravene til det enkelte
byggetiltak. Det samme gjelder hensynet til barn og unges oppvekstsvilkår og estetisk utforming av
omgivelsene.
Retningslinjene i pkt. 5d er vurdert. Selve plenarealet er lite brukt som lekeareal. Nærmeste lekeareal er
fotballbanen ved sameskolen, denne vil ikke bli berørt av tiltaket.
Opplysningsvesenets fond (OVF):
I tlf.-samtale ble det opplyst om at innspillet ville bli forsinket. Det er ferdig skrevet med saksbehandler
hos OVF får ikke sendt det innen fristen. Det opplyses at OVF har ingen innspill til oppstartmeldingen,
men de ønsker å være med i den videre prosessen ved utarbeidelse av planen.
Vurdering: Innspillet tas til orientering.
Anne-Mari Andersen (nabo), jpID 16/3120:
Andersen har blitt forelagt skisser som viser mulige plasseringer av bygget, men anser at hennes eiendom
blir helt innebygd av pleie- og omsorgsinstitusjoner. Etter siste utvidelse av sykeheimen har følelsen av og
være inneklemt økt, og det fryktes for forringelse av kvalitet og økonomisk verdi av bolig og eiendom.
Ettersom plen og parkareal skal erstattes med bygninger antas det at saken skal behandles som vesentlig
endring, og at denne saken også skal behandles av et politisk utvalg og til slutt kommunestyre. Andersen
ønsker mer informasjon om dette.

Andersen ber kommunen om å tenke gjennom hvilke virkninger dette prosjektet vil gi sentrum, Det er
allerede et kompakt sentrum, og med bygging på områder avsatt til parkareal vil det kanskje bli for
kompakt.
Vurdering:
Saksbehandler anser at Andersens bekymring angående eiendommen og boligens forringelse av kvalitet og
økonomisk verdi, er reell. Hvordan dette hensyntas bør vurderes.

10.2 1. gangs høring 11.04.2016 – 24.05.2016
Fylkesmannen i Nordland, jpID 16/4242:
Fylkesmannen viser til høring av reguleringsplan for Kalkviks vei, Hattfjelldal. Fylkesmannen har i
forbindelse med Forsøk på samordning av innsigelser ansvar for å samordne uttalelser og innsigelser fra
regionale statsetater i Nordland i plansaker. Det foreligger ingen uttalelse fra regionale statsetater i denne
saken. Dette til orientering.
Vurdering:
Uttalelsen tas til orientering.
ROJO Arkitekter v/Sondre N. Andvik
Ved skissering av et konkret prosjekt viste det seg straks at det var et misforhold
mellom det arealet som var lagt til grunn i konkurransegrunnlaget for Prosjekteringsgruppen,
og det arealet som et faktisk prosjekt vil måtte ha. Dette skyldtes bla.at areal til yttervegger
må inngå, og likeledes nødvendig fellesareal mm…
…Etter innspill fra brukere og Husbanken er prosjektet nå revidert ytterligere en gang hvor
innspillene fra disse er hensyntatt. Dette har resultert i et prosjekt på 590,4 m2 BRA / 640,4 m2
BTA…
Vurdering:
KS-vedtak 003/17:
Kommunestyret gjør en tilleggsbevilgning på kr 7.000.000.- for å få startet byggingen av omsorgsbolig
(tidligere kalt Avlastningsbolig) med 2 stk leiligheter og 2 stk hybelleiligheter.
Finansiering innarbeides i budsjett 2017 og 2018.
Kommunestyret vedtar i prosjektet Finansiering Omsorgsboliger (tidligere Avlastningsbolig) at
Låneopptaket for 2017 økes fra kr 5.400.000 til kr 12.400.000
Kommunestyret har bestemt at bygget endres slik at det kan tilfredsstille brukernes behov. Følgelig må
plangrensene endres.
Endret forslag detaljregulering Kalkviksvei ID p_2016001 sendes på høring til berørte.

10.3 2. gangs høring 27.03.2017-07.05.2017
Opplysningsvesenets fond (OVF), jpID 17/3130:
Så lenge kommunen holder seg innenfor festekontrakten med OVF, og således at omsorgsboligene er for
utleie i kommunalt eie, har ikke OVF noen kommentarer.
Vurdering: Innspillet tas til orientering.

Fylkesmannen i Nordland, jpID 17/3446:
Fylkesmannen skal samordne uttalelser fra statlige etater i plansaker. Det er i denne saken ikke kommet
uttalelser fra etater som hører inn under samordningsforsøket. Fylkesmannen har ingen egne merknader
til planforslaget. Dette til orientering.
Vurdering: Innspillet tas til orientering.
Nordland Fylkeskommune, jpID 17/3456:
Planavgrensingen er utvidet fra 1,5 til 3,8 daa. Kommunen oppgir på forespørsel, at årsaken til utvidelsen
er at området man hadde satt av i forbindelse med melding om oppstart, og som lå til grunn ved første
gangs offentlig høring, var for lite til formålet, som er bygging av omsorgs-/avlastingsboliger.
Plasseringen av boligene er valgt med bakgrunn i blant annet avstanden til andre helse- og tjenestetilbud.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og PBL, herunder fylkesplanen og rikspolitiske
retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:
Forhold til regional politikk
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det bl.a. går fram av de
arealpllitiske retningslinjene i Fylkesplan for Nordland 2013-2025.
Planfaglig
I gjeldende kommunedelplan (2002) er området avsatt til offentlige formål, slik at den aktuelle
reguleringen er i tråd med overordnet plan. Vi vil imidlertid bemerke at i de arealpolitiske retningslinjene
i kap. 8 i Fylkesplanen, heter det bl.a.i kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling:
•
Grøntområder, parker, gang- og sykkeltraseer og turdrag innen og mellom boligområder,
naturområder, skole, butikk og andre viktige servicepunkter, skal sikres gjennom kommunens arelaplaner.
Utvidelsen av planområdet medfører at et areal som i dag framstår som park tas i bruk til
utbyggingsformål. Kommunen opplyser at området er svært lite brukt. Fylkeskommunen ber likevel
kommunen vurdere om andre områder kan erstatte grøntområdet som nå skal bygges ut.
Forholdet til skulpturlandskap Nordland
I vestre del av planområdet står skulpturen «Alveborg», som er Hattfjelldal kommunes bidrag til
Skulpturlandskap Nordland. Skulpturen må flyttes på grunn av bygging av avlastingsboligene. Spørsmålet
om flytting og evt. ny plassering av denne skulpturen er ikke en del av plansaken, men vi ber kommunen
om å opprettholde og videreføre den kontakten som har vært med fylkeskommunen/kunstneren om dette
temaet.
Vi har ellers ingen merknader til planendringen og tiser til vår uttalelse ved første gangs behandling og i
innspill av 5. april 2016. Plandokumentene er etter vår mening klare og entydige og tjener etter vår
vurdering formålet som både juridiske dokumenter og informasjon til publikum.
Kulturminnefaglig uttalelse
Vi opprettholder vår uttalelse av 18.05.2016.
Vurdering:
Hattfjelldal kommune har flere opparbeidede lekearealer og to i umiddelbar nærhet av planområdet. Selv
om planområdet har vært regulert til plenareal i gammel plan, har området vært svært lite benyttet som
lekeareal. Fotballbanen ved sameskolen er nærmeste lekeareal, og dette vil ikke bli berørt av tiltaket. Det
samme gjelder for parkarealet ved fontenen. Dette arealet er regulert til bolig/forretning, torg, park og
parkeringsplass, men benyttes til park og torg. Dette arealet benyttes ofte og vil ikke berøres av
omreguleringen.
Angående skulpturen «Alveborg» vil kommunen opprettholde kontakten med fylkeskommunen.

Nordland fylkeskommune viser i sin uttalelse til to ulike uttalelser som har blitt sendt kommunen på feil
epostadresse. Innspillene er mottatt 22.05.2017 og gjengis under:
Innspill til oppstart, NFK, jpID 17/3805
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill:
Planfaglig
I gjeldende Fylkesplan for Nordland kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland er det uttalt klare mål for
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet. Vi viser her spesielt til kap.
8.2 By- og tettstedsutvikling, pkt. b der det heter: Fortetting skal skje med kvalitet. Gjennom
arealplanleggingen skal det legges til rette for god funksjonsblanding som fremmer trafikksikkerhet, barns
lekemuligheter og stedets karakter. I pkt. e i samme kapittel heter det også: Det skal legges vekt på høy
estetisk og Arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av fysiske tiltak.
På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:
•
Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er spesielt
viktig i forhold til utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Sårbarhet for
klimaendringer skal vektlegges i kommunenes ROS-analyser
•
Alternative energikilder bør alltid vurderes. Det bes om at bygninger og tiltak oppføres med tanke
på fremtidige klimaendringer, og med tanke på å redusere energibehov og klimagassutslipp.
•
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.
•
Hensynet til barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til
lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn som bør være i fokus. Det bes også om at man i
planleggingen fokuserer på sikring av områder der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en
særlig risiko for liv og helse.
•
Eventuell ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr.
plan- og bygningsloven § 1-1.
•
Planprosessen skal legge opp til en medvirkning i tråd med plan- og bygningslovens bestemmelser.
Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.
•
Det vises til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for offentlig beslutningstaking jf
naturmangfoldloven §§ 8 – 12.
•
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. Fylkestinget vedtok 09.12.2015 Regional plan for vannforvaltning for
vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 – 2021) med tilhørende tiltaksprogram. 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. Kommunen bes om å legge opp til en arealforvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i
innsjøer, elver, grunnvann og kystvann.
Kulturminnefaglig innspill
Nyere tids kulturminner
Planområdet ligger nært Hattfjelldal kirke. Området rundt kirken er i stor grad allerede bebygd.
Reguleringsplanen bør likevel sikre at estetiske og visuelle hensyn i kirkens omgivelser blir ivaretatt.
Arkeologiske kulturminner
Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt med
verneverdige kulturminner. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi endelig uttalelse
når planforslag foreligger.
Innspill til planen, 1.gangs høring, NFK, jpID 17/3804:
Saken gjelder endring av reguleringsplan for deler av eiendommene g.nr. 1/4/14 og 1/4/18. Tiltakshaver er
Hattfjelldal kommune. Formålet er regulering for bygging av avlastningsboliger. Gjeldende

reguleringsplan er fra 1977. Kommunen vurderer saken slik at den ikke utløser behov for
konsekvensutredning, men Planbeskrivelsen peker på flere tema som skal vurderes nærmere.
Fylkeskommunen kom med innspill til planarbeidet i brev av 5. april 2016.
Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende uttalelse:
Planfaglig
Så langt vi kan se vil dette tiltaket ikke være i strid med regional politikk slik det blant annet fremkommer i
arealpolitiske retningslinjer i Fylkesplan for Nordland. Plandokumentene er etter fylkeskommunens
vurdering klare og entydige og tjener etter vår vurdering formålet som både juridiske dokumenter og
informasjon til publikum.
Kulturminnefaglig uttalelse
Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til er planforslaget med foreslått
arealdisponering, ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner.
Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen vil derfor vise til tiltakshavers aktsomhetsog meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre
ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg
bringes videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.
Vurdering:
Innspillene tas til orientering. Fylkeskommunens uttalelser anses ivaretatt gjennom planarbeidet.
Anne-Marie Andersen (nabo), jpID 17/3463:
Jeg har i brev 4.04.16 uttrykt mine bekymringer angående planlagt endring med påfølgende bygg:
"Slik inntegning av nye boliger er planlagt (har fått tilsendt inntegning av 3-4 alternativ som ikke
angir høyde /andre forhold), virker det som at min eiendom blir helt innebygd av pleie-og
omsorgsinstitusjoner.
Etter siste utvidelse av sykeheimen merket både jeg og flere følelsen av å bli inneklemt. Hvis det nå
kommer boliger nesten helt inne i hagen min, vil denne følelsen forsterkes og det vil bli en
kvalitetsforringing, samt jeg frykter en økonomisk forringing av min bolig og eiendom.
Ettersom det er etablert en plan hvor område for park og grøntareal skal erstattes med bygninger antar
jag at dere vil behandle dette som vesentlig endring, og at denne saken også skal behandles av et politisk
utvalg og til slutt kommunestyre. Fint om jeg kunne få et mer utfyllende svar på dette. (Merknad: Kan ikke
se at jeg har fått svar på dette.)
Jeg ber dere også tenke på hvilke virkninger dette prosjektet vil gi sentrum. Det er allerede et kompakt
sentrum, og med bygging på avsatte områder for parkareal vil det kanskje bli for kompakt."
Videre syns jeg at en slik omregulering ikke hensyntar oss som bor i sentrum. Uansett hvilket godt formål
området skal omreguleres til, så er det et fellesområde for hele bygdas befolkning som blir berørt.
I alle kommuner skal man ivareta grønne områder som kan nyttes som friområder. En fortetning av
sentrum vil medføre økt trafikk. Myke trafikanters trivsel, ferdsel og sikkerhet i Hattfjelldal
sentrum blir ikke ivaretatt slik jeg ser det fra heimen min.
Vurdering:
Andersen har blitt informert om prosessen bl.a. i møte den 14.03.2016 og i brev av 11.04.2016. Ytterligere
informasjon om planprosessen kan gjentas i skriftlig form. Angående bygg-teknisk løsning er ikke valg av
dette en del av planprosessen, men det vil informeres om ved utsendelse av nabovarsel ved søknad om
byggetillatelse. Detaljreguleringen utarbeides etter PBL § 12-3 og følger opp kommunedelplan for
Hattfjelldal vedtatt i 2002. Kommunestyret har behandlet saken flere ganger, og selve reguleringsplanen
skal behandles i Planutvalget, før sluttbehandling i kommunestyret 14. juni 2017.
Virkningen som omreguleringen vil ha for barn og unge er vurdert, jf. vurdering etter uttalelse fra
Nordland Fylkeskommune (over).

Plasseringen av bygget er valgt ut fra bl.a. hensynet til nærhet til andre offentlige institusjoner i Hattfjelldal
sentrum. Det tilstrebes å holde slike bygg i nærheten av hverandre. Kommunal- og
moderniseringsdepartementet og miljødepartementet skiver i sin sluttrapport om bærekraftig bypolitikk at
offentlige institusjoner, som sykehus, tinghus, høyskoler og lignende skal plasseres i byene. Dette
begrenser transportbehovene og styrker byenes sentrumsområder med arbeidsplasser og tjenestetilbud. Det
er også omtalt i Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging,
fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2, at potensialet for
fortetting og transformasjon bør utnyttes før nye utbyggingsområder tas i bruk. Nye utbyggingsområder
bør styres mot sentrumsnære områder med mulighet for utbygging med mindre arealkonflikter.
Hensynet til myke trafikanter vil ivaretas.
Statsbygg
Statsbygg fester og forvalter eiendommen (Sameskolen) direkte nord for området som reguleres og
adkomsten går direkte gjennom planområdet.
Statsbygg gjentar uttalelsen som ble sendt til varsel om oppstart av planarbeidet: Statsbygg legger til
grunn at varslede tiltak ikke vil begrense bruk av eller adkomst til skolen.
Statsbygg ønsker i tillegg en tinglyst veirett til eiendommen.
Vurdering:
Tiltaket skal ikke begrense bruk av eller adkomst til skolen. Hvorvidt det skal tinglyses en veirett er en sak
mellom grunneier (OVF) og Statsbygg. Hattfjelldal kommune (som fester) her ingen motforestillinger mot
tinglysing av veirett for adkomst til sameskolen.

11. VEDLEGG
11.1 SJEKKLISTE NATURMANGFOLDLOVEN §§ 8 – 12
§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET
”Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er
rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon,
naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.
Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter
og risiko for skade på naturmangfoldet.
Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på
generasjoners erfaringer gjennom bruk og samspill med naturen, herunder slik
samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet.”
Sjekket ut:
Arter (www.artsdatabanken.no) Det
eneste som er registrert er gran
Verna vassdrag (www.nve.no, vann og vassdrag)
Ingen funn registrert
Verneområder (www.naturbase.no)
Ingen funn registrert
Viktige kulturlandskapsområder (www.naturbase.no)
Ingen funn registrert
Naturtyper (www.naturbase.no)
Ingen funn registrert
Miljøregistreringer i skog – MIS (www.skogoglandskap.no)
Ingen funn registrert.
Kulturminner (www.askeladden.ra.no)

JA

X
X
X
X
X
X
X

Andre utredninger/rapporter
Er kunnskapen vurdert som god nok? Hvis NEI, bruk § 9 ”FØRE VAR”

X

NEI

§ 9 ”FØRE VAR”
”Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om
hvilke virkninger den kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå
mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en risiko for alvorlig
eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap
brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak”..

JA

NEI

Fare for irreversibel skade på naturmangfoldet
Fare for alvorlig skade på naturmangfoldet

X
X

Viser ”Føre var” behov for handleplikt?

X

§ 10 SAMLET BELASTNING
”En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for”.

JA

Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning på økosystemet

x

§ 11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSE
”Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på
naturmangfoldet som tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra
tiltakets og skadens karakter”.

JA

Tiltakshaver dekker merkostnader for å unngå miljøforringelse

X

§ 12 MIJLØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG
DRIFTSMETODER
”For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas
utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en
samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og
økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater”.

JA

Er byggemetoden, byggteknikken, driftsmetoden miljøforsvarlig?
Finnes det alternative driftsmetoder eller teknikker for gjennomføring av
tiltaket/planen?
Bør det stilles vilkår om alternative driftsmetoder eller teknikker?

Hattfjelldal kommune

NEI

NEI

NEI

X
X

X
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11.3 ROS-SJEKKLISTE FOR KOMMUNALE AREALPLANER
for å vurdere risiko- og sårbarhet (ROS) for
Detaljregulering Kalkviksvei
PlanID p_2016001
Sjekklisten kan brukes til ei enkel (grov) kartlegging av risiko- og sårbarhet (ROS) i forbindelse med
arealplanlegging, jf. plan- og bygningsloven § 3-1, h og § 4-3.
Sett kryss i ”ja” eller ”nei”-kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort
for vurderinger og vurderingsgrunnlag (eventuelle nærmere undersøkelser, foreliggende overordnede
farekart, skjønnsvurderinger etc.). Kommentarene kan benyttes som grunnlag for ROS-omtalen i selve
planbeskrivelsen, mens selve sjekklisten og annen mer omfattende dokumentasjon kan følge plansaken
som vedlegg. Listen er veiledende og ikke nødvendigvis uttømmende. Forslagsstiller har et selvstendig
ansvar for at ROS-vurderingene omfatter alle planrelevante farer av betydning for samfunnssikkerhet
og beredskap. Sjekklisten er utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland, og oppdatert 5. mai 2014.
Vurdering
Problemstillinger

J
a

Nei

Kommentar

Naturgitte farer
Skred

Flom

Stormflo

Vind og
nedbør
Skog – og
lyngbrann
Radon

Er planområdet utsett for snø-, is-, jord-, steinskred eller
fjellskred (se Skrednett)?
Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold, dårlig
byggegrunn), eks. kvikkleire (se NGU, kart og data)?
Har det tidligere gått skred i eller nær området, eks er det
identifisert skredvifter i området?
Planlegges det tiltak nærmere bratt /masseførende bekk enn 20
meter?
Er planområdet utsett for flom eller flomskred, også når en tar
hensyn til økt nedbør som følge klimaendringer (se NVE Atlas)?
Problemer med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker,
oversvømmelse i kjellere osv?
Er området utsatt for stormflo, også når en tar hensyn til
havnivåstigning som følge av klimaendringer?
Er området utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av
flomvann (elveutløp) i kombinasjon med stormflo?
Er området spesielt utsatt for sterk vind eller store
nedbørsmengder eks. snø?
Er området utsatt for tørke eller spesiell brannrisiko som følge av
toglinje, veier, lynnedslag mm?

X

Har kommunen rutiner for oppfølging av kravene om radonsperre
i Tek10?

X

Hattfjelldal kommune

X
X
X
X
X
X
X
X
X

21

Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner

Samferdsel
/transport

Vannforsyning

Avløp

Kraftforsyni
ng

Ekom

Nei

Kommentar

Vil uønskede hendelser på nærliggende transportnett, utgjøre en
risiko for planområdet?

X

Nye veier
planlegges
ihht
trafikksikkerh
etsplan

- Vei, bru, tunnel?
- Sjø, vann, elv, havneanlegg?
- Jernbane?
- Flyplass?
Kan området bli isolert som følge av blokkert transportnett, eks
som følge av naturhendelser?
Er det transport av farlig gods i området?
Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet i området?

X
X
X
X
X

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for
gående, syklende og kjørende innen området?
- Til skole og barnehage?
- Til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.?
- Til butikker og service?
- Til busstopp?
Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann eller
drikkevannskilde?

X

Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke
/sikre vannforsyningen i området?
Er planlagte tiltak / virksomhet spesielt sårbar for svikt i
vannforsyningen?
Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke
avløpsnettet i området, eks overflatevann og tette flater?

X

Er utslipp, avfallshåndtering, spillvann, renovasjon osv. ei
problemstilling?
Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i
kraftforsyningen?

X

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i
området?
Er området påvirket av magnetfelt fra høyspentlinjer?
Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i ekom
(telefon og internett)?

X

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i
området?

X

Hattfjelldal kommune

J
a

X
X

X
X
X
X
X

X
X

X

X
X
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Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner
Medfører planen etablering av samfunnsviktig virksomhet
(helse- og omsorgsinstitusjon, skole, barnehage osv.) som er
spesielt sårbar for bortfall av kritisk infrastruktur (samferdsel,
vann og avløp, kraftforsyning, ekom mm)?
Er planlagt virksomhet sårbar for andre forhold?
Farlige omgivelser
Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i
nærheten?
Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)?
Annet (spesifiser)?
Er området påvirket eller forurenset som følge av tidligere bruk
Er området påvirket av tidligere virksomhet, eks forurenset
grunn /sjøbunn /sediment?
Industrivirksomhet som for eks. avfallsdeponering?
Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?
Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?
Annet (spesifiser)?
Ulovlig virksomhet
Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?
Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?
Brann- og ulykkesberedskap
Har området tilstrekkelig slukkevannforsyning (mengde og
trykk)?
Utrykningstid, spesielle brannobjekt i området?
Har området tilstrekkelig adkomst for utrykningskjøretøy?
Sjekklista er gjennomgått

J
a
X

Nei

Kommentar
Positiv
virkning.

X
X
X
X
X
X
x
x
x
x
x
x
x
x

Sign.:
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