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Foreløpig planbeskrivelse 
 

1. Bakgrunn 

 

Hensikten med planen:  

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for kombinert bolig og 

tjenesteyting i Leinesfjord i Steigen Kommune.  

 

Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold:  

Fonn Landskap er engasjert av Fysiogym Eiendom A/S, ved Torgeir Nilsen for å 

utarbeide en reguleringsplan for området.  

 

Planområdet omfatter gnr/bnr 21/225 som utgjør felt BKB3_3 i 

Kommuneplanens arealdel (KPA), til sammen 3,7 dekar. I tillegg tas 0.6 dekar 

inn i planen fra gnr/bnr. 21/30 til fremtidig bolig- og tjenesteyting. Dette feltet 

former en trekant og er i KPA avsatt til friluftsområde per i dag. 

 

 
Figur 1 Planområdet i rødt felt 

 

2. Forslagsstillers vurdering ift. Krav om konsekvensutredning (KU): 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør 

Forskrift om konsekvensutredninger av 26. juni 2009 med vedlegg. 

 

I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis hva som automatisk fører til 

konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør konsekvensutredes. I 

pkt. 25 i vedlegg 1, planer som alltid skal konsekvensutredes, er ‘Nye bolig- og 



fritidsområder som ikke er i samsvar med overordnet plan.’ 

 

Planinitiativet er i hovedsak i tråd med planlagt arealbruk for felt BKB3_3 i 

KPA. Planen er derfor av forslagsstiller vurdert til ikke å utløse krav til KU. 

 

3.Planprosess og medvirkning  

Ved varsling av planoppstart bes berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, 

naboer og andre berørte interesseorganisasjoner om å sende forslagsstiller og 

initiativtaker innspill til planarbeidet. Det forventes at nabomøte avholdes i 

forbindelse med varsling av planoppstart. Berørte fagmyndigheter vil inkluderes 

i en samrådsprosess i forkant av planens innsendelse.  

 

Forventninger til oppstartsmøtet: 

 - Avklaringer rundt behovet for reguleringsplan og vurdering av ROS analyse, 

konsekvensutredning, evt. for aktuelle tilleggsutredninger uten full 

konsekvensutredning. 

 

 - Avklaring til hvilke fagmyndigheter og interesseorganisasjoner som skal 

varsles ved planoppstart. 

 - Avklaringer ift. nødvendige utredninger i forbindelse med planarbeidet 
 

4.Plansituasjon 

Kommuneplan (KPA): Steigen Kommune – kommuneplanens arealdel 2016-

2028 (KPA) Vedtaksdato: 22.06.2016 

 

 
Figur 2 KPA 

 

 

For felt BKB3_3 gjelder krav om reguleringsplan. 

Planinitiativets forhold til KPA: Forholder seg til felt BKB3_3, og legger til 0.6 

dekar merket friluftsareal på gnr/bnr 21/30 til samme formål. 



 
Figur 3 Reguleringsplan, vedtatt 1982  

 

 
Figur 4 Reguleringsplan og kommuneplan   

 

Dagens situasjon samsvarer ikke med reguleringsplanen som ble vedtatt i 1982. 

Reguleringsplanen samsvarer heller ikke med dagens kommuneplan. Dagens vei 

samsvarer med kommuneplanen. Ettersom dagens vei er etablert og fungerer 

godt, foreslås det å omregulere veien slik at den samsvarer med dagens 

kommuneplan.  

 

Gjeldende, tilgrensende og overlappende reguleringsplaner: Planområdet er 

regulert i.h.t Steigen Kommune – kommuneplanens arealdel 2016-2028 (KPA) 

Vedtaksdato: 22.06.2016. Planinitiativet grenser mot en regulert sti gjennom 

gnr/bnr 21/30 og i tillegg en gammel regulert vei som tar en del av plenen til 

leilighet 1 i planområdet. Ny vei vil bli regulert inn i ny plan. 

Analyser og utredninger: 

Forslagsstiller er ikke kjent med utførte analyser og utredninger som kan ha 

relevans for tiltaket. 
 



5. Eksisterende forhold 

I dette kapitlet er planområdet beskrevet, uavhengig av det planlagte området. 

 

5.1 Beliggenhet 

Beliggenhet, avgrensning og størrelse: Planområdet ligger i Leinesfjord, ved 

Naustvik Camping og avkjøring til Mølnmoa og Kleivan boligfelt i Steigen 

Kommune.  

Planområdet omfatter 3,7 daa av Gnr/bnr 21/225 og 0,6daa av 21/30. Avgrenses 

av veien til Kleivan i nord-vest, og friarealer mot Kleivan boligfelt i sør-øst, og 

Naustvik Camping i sør-vest. 

 

 
Figur 5 Ortofoto  
 

5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk  

Planområdet er i dag bare delvis bebygd. Arealet på gnr/bnr 21/225 har vært 

brukt til campingplass. Det står ei campinghytte igjen på planområdet. Tidligere 

var det 3 hytter her.   

Arealet er markert som kombinert bolig -og tjensteyting i kommuneplanens 

arealdel 2016-2028. (se figur 2).  

Arealet i trekanten på gnr/bnr 21/30 er 0.6daa og er i KPA et friluftsområde. Det 

går en sti gjennom skogen som kommer fra Kleivan boligfelt.  

 
 

5.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap  

Stedet ligger flatt og sentralt i Leinesfjord. Det drives hytteutleie på arealet i 



dag.  Bebyggelse i planområdets nærhet er et lite hus og et mindre gårdstun 

langs Kleivanveien, samt et byggefelt i åsen øst for planområdet.  

Strukturerende elementer for bebyggelse i området er fylkesveien Leinesfjord og 

adkomstveien Kleivanveien. 

Det flate terrenget i planområdet gjør at planområdet er lite eksponert i 

landskapet, men godt synlig fra Leinesfjordveien i vest og Kleivanveien i nord. 

Planområdet inngår ikke i områder som er definert «lokalt viktig 

kulturlandskap» i KPAs temakart for jordbruk, skogbruk og reindrift. Se også 

punkt. 5.7. 
 

5.4 Solforhold og Lokalklima  

Planområdet ligger åpent mot sør-vest og nord. I øst vil åsen skygge litt for sola 

tidlig på morgenen, men ellers har området gode solforhold. God utsikt mot 

Kråktinden i sør og Småtindan i nord vil naturlig gi noe skygge for midnattssola.  

 

Planområdet er eksponert for ulike vindretninger og ligger i vindskygge for 

æstavind, bak Kleivan. Fremherskende vindretning over året er fra nordøst og 

sør-sørvest. I vinterhalvåret er det dominerende vind fra nordøst, mens det dreier 

til vind fra vest og sør-sørvest i sommerhalvåret.  
Ref. www.met.no, www.windfinder.com 

 

5.5 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner: Det er ikke registrert 

automatisk fredede kulturminner i grunnen i planområdet. Planområdet har 

heller ingen SEFRAK-registrerte bygninger.  

 

Utenfor planområdet, i strandsonen sør for Eldridhågen er det registrert et 

automatisk freda kulturminne som ligger inne i KPAs temakart for 

Kulturminner.  
Ref.: www.kulturminnesok.no, www.miljostatus.no, (fredede kulturminner, SEFRAK-

bygninger) 

 

 

5.6 Naturmangfold  

Det er foretatt en utsjekk i Naturbasen til Direktoratet for naturforvaltning og i 

Artsdatabankens artskart. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller 

annen fredning, trekkveier i planområdet, nasjonalt eller regionalt viktige 

kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder. 
Ref.: www.naturbase.no, miljostatus.no, KPA Steigen 

 

 

 

 

5.7 Landbruk / naturressurser  

I KPAs temakart for landbruk er det gjort registreringer av jordbruksarealer i 



planområdet, men dette er avklart med kommunen, og området ligger under 

KPAs felt BKB3_3(se figur 2) og et området som ikke er av lokalt viktig 

landbruksareal eller kulturlandskap, og heller ikke av områder eller elementer 

for reindrift. Dette samsvarer med NIBIO og miljøstatus sin karttjeneste, der 

planområdet er merka som fulldyrket jord, se figur 4. 

 

 
Figur 6 miljostatus.no 

 

5.8 Trafikkforhold  

Planområdet har adkomst fra FV835 Leinesfjordveien. Avkjørsel til Kleivan 

fungerer godt og er oversiktlig. Planlegger mener det ikke er behov for ny 

regulering her. Derimot er det tidligere regulert en vei til Kleivan som tar en del 

av arealet til leilighet nr 1 i planområdet. Eksisterende vei (Kleivanveien) er 

ikke i konflikt slik den ligger i dag, men planlegger vil regulere inn ny vei i tråd 

med KPA felt BKB3_3 i planforslaget.  

 

Ved utkjøring fra planområdet er det i dag tilrettelagt for gående og syklende 

langs FV835 med gang -og sykkelvei. Fra planområdet går det gang -og 

sykkelvei ca. 250 meter mot nord i retning sentrum og ca. 300m i retning sør. 

Det er bussholdeplass ca. 250 meter på gang -og sykkelvei i retning sentrum. 
 

Parkering og inngangsparti til bolig og næring er lagt på østsiden av tomta. Fra 

før er det delvis opparbeidet en grusvei frem til eksisterende hytte på eiendom 

21/225. 

 

DSB sin karttjeneste opplyser at Fv835 har 510 ÅDT i 2018. Ut fra 

trafikkmengden på fylkesveien på strekningen forbi planområdet, vurderes 

området ikke å være nevneverdig utsatt for støy fra veitrafikk. 

 

Det er registrert 1 alvorlige ulykke på overordna veinett, mellom personbil og 

fotgjenger, og 1 mindre alvorlig utforkjøring med lettere personskade til følge. 
Ref.: dsb.mo/kart (Nasjonal vegdatabank) vegvesen.no/vegkart/vegkart (Nasjonal 



vegdatabank) 

 

5.9 Rekreasjonsverdi / rekreasjonsbruk, uteområder  

Det er ikke registrert rekreasjonsverdi i planområdet. Planområdets beliggenhet i 

Leinesfjord gir nærhet til en rekke rekreasjonsområder for friluftsliv, bl.a. fjell 

og strandsone som gir mulighet for turopplevelser. I umiddelbar nærhet er det 

opparbeidede rekreasjonsarealer av type 

kunstgressbane/ballbinge/lekefelter/friområder.  

Planlagte boligers uteoppholdsområder må anlegges innenfor planområdet, etter 

gjeldende retningslinjer. Nærmeste idrettsanlegg er ved Leinesfjord barne-og 

ungdomsskole, se punkt 5.10  
Ref.: miljostaus.no  

 

5.10 Barns og unges interesser, universell tilgjengelig 

Nærmeste barnehage er Leinesfjord barnehage 800 meter fra planområdet. 

Nærmeste skole er Leinesfjord barne- og ungdomsskole, 300m unna 

planområdet. Det er opparbeidet gang/sykkelvei til sentrum hele veien fra 

planområdet. Det er gangavstand på 250 meter til bussholdeplass (Ved 

Rådhuset) fra planområdet.  

 

Planområdet ligger i umiddelbar nærhet til Leinesfjord sentrum, 250m fra 

rådhuset. Denne sentrumsnære beliggenheten for nye boliger vil være positiv for 

flere aldersgrupper. Her har man gangavstand til skole og fritidsaktiviteter. 

Butikk og helsetilbud (Steigentunet) er i umiddelbar nærhet.  Terrenget er slakt 

og dermed godt tilrettelagt for bruk av rullator eller rullestol.  

 

5.11 Teknisk infrastruktur  

Kart over teknisk infrastruktur er ikke hentet ut enda, dette sjekkes opp med 

kommunal teknikk. Tema: Vann, avløp og overvann, Trafo, Ledningsnett og 

nettstasjoner, Energiforsyning og alternativ energi, fjernvarme, mv.  

 

5.12 Grunnforhold 

I Norges geologiske undersøkelser sitt løsmassekart er det opplyst at 

planområdet omfatter stedvis tynt dekke, til (middels) tykke marine avsetninger. 

I skrednett.no er det ikke merket av skredhendelser (steinsprang, leirskred, 

jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire for planområdet. 

Kvikkleirefaren forholder seg imidlertid kun til registreringer for arealer større 

enn 10 daa. Planområdet har delvis lav-moderat aktsomhet for radon, og dels 

usikker. Temaet er også vurdert i innledende ROS-analyse.  
Ref. vedlegg, V1 Ref. miljostatus.no/kart, www.skrednett.no, http://geo.ngu.no/kart/ 

 

 

5.13 Forurensning (Grunn, vann og luft)  

http://geo.ngu.no/kart/


Det er ikke registrert grunnforurensning, eller luftforurensning i området, men 

det finnes et privat avløpsanlegg fra Naustvik camping like sør/vest for 

planområdet til sjø. Temaet er vurdert i innledende ROS-analyse.  

 

5.14 Privatrettslige forhold  

Det er ikke funnet opplysninger om servitutter (tinglyste forhold) som påvirker 

reguleringsplanen.  

 

5.15 Samiske interesser  

KPAs temakart for landbruk omfatter også samiske interesser, som 

Reindriftsanlegg, oppsamlingsområder og beiteområder. Det er ikke registrert 

anlegg for reindrift i KPAs temakart. Se også punkt. 5.7. Om planområdet 

berøres av samiske interesser utover det som er registrert i temakartet, vil 

opplyses fra Sametinget gjennom innspill til planoppstart. 

 

6.0 Planinitiativet  

Foreslått planområde innebærer utbygging av tomannsboliger og et 

næringsbygg. Planområdet er i nåværende fase tenkt utbygd med 2 stk 

tomannsboliger med til sammen 4 boenheter med egne tomter. Foreslått plan 

omfatter tilhørende avkjørsel til planområdet, felles grøntanlegg, og omfatter 

tiltak til oppgradering av allerede etablert teknisk infrastruktur. Planinitiativet vil 

bearbeides og utformes med tanke på terreng, landskap og lokalklima. 

 

Innenfor gult felt på figur 5. tenkes oppført 2 stk tomannsboliger. Hver bolig har 

85kvm i bebygd areal (BYA). Bruksareal per enhet blir ca. 110 m² fordelt på 2 

etasjer. Mønehøyde er 7 meter.  Krav til parkeringsplasser løses på tomt. Begge 

tomannsboligene vil få trinnfri adkomst på terreng. Alle boenhetene får egen eiet 

tomt. Maksimalt tillatt bebygget areal, BYA for det største delfeltet er 540 kvm, 

neste er 437 kvm, dernest 359kvm og 301kvm.  Tomt for næringsbygg er 

830kvm. Max BYA er 530kvm med mønehøyde på 8 meter. 

Alle boenheter har 1 gjesteparkering hver på felles p-plass, hvorav 2 er 

forbeholdt HC- parkering, totalt 15 P-plasser.  

 

Bebyggelsens plassering og utforming er vist på figur 5. Landskapsplan. 3D-

bilder ligger vedlagt, men er ikke satt inn i kartet. Plasseringen er veiledende, 

men er riktig i forhold til tillatte volumer og høyder. Bebyggelsen skal plasseres 

innenfor viste byggegrenser. Areal avsatt for standard parkeringsplass er 2,5x5 

m. Areal avsatt for HC-parkering er 4,5x5 m. 

 



 
Figur 7 Plankart 

 

Foreliggende plan skal avklare:   

• Plassering av bebyggelsen, herunder også høydeplassering   

• Bebyggelsens høyde og takform   

• Avgrensing av tomter og fellesarealer   

• Prinsipputforming av lekearealer/uteoppholdsarealer 

• Trafikkløsninger som adkomster, frisiktsoner, trafikksikkerhetstiltak etc. 

• Parkeringsløsning og annen disponering av ubebygde deler av private og 

felles arealer. 

• Støyskjerming hvor dette er påkrevd 

• Løsninger for avfallshåndtering 

 
 

 
Figur 8 Landskapsplan 



 

7. Bevaring, hensynssoner og virkninger 

En foreløpig vurdering av planforslagets virkninger identifiserer følgende tema:  

• Tiltakets virkning på, og tilpasning til landskap og omgivelser.  

• Om det er vesentlige interesser som berøres av planinitiativet. 

• Planinitiativets forslag om å benytte friareal på 0.6dekar til bolig -og 

næringsbebyggelse i KPA.  

• Oppsummert er sentrale tema som må dokumenteres i det videre 

planarbeidet: Tydelig avgrensning mot regulert sti fra Kleivan boligfeltet 

som går gjennom gnr/bnr 21/30 . 

 

8. Risiko og sårbarhet  

Aktuelle tema som er vurdert i en enkel ROS-analyse:  

• Forurensning: Det er ikke registrert grunnforurensning, eller 

luftforurensning i området, men det finnes et privat avløpsanlegg fra 

Naustvik camping like sør/vest for planområdet til sjø. Nærmere avklaring 

med kommunen trengs angående utslipp av gråvann. 

• Radon: Det antas at radonforekomst i grunnen er 

moderat/lav(miljostatus.no). TEK 17 ivaretar faren for Radon. 

• Vind: Det antas at planområdet er vindutsatt ved ekstremvær. Vindlaster 

på bygninger ivaretas av TEK 17 i henhold til veiledning gitt i nasjonalt 

tillegg NA til NS-EN 1991-1-4, og gjelder for småhus med mønehøyde 

inntil 10 meter. 

• Naturmangfold: Det er ikke registrert lokaliteter for biologisk mangfold i 

området. Tiltakets påvirkning på lokaliteten i sin helhet er begrenset. 

• Hendelser på vei: Det er registrert 1 alvorlig ulykke og en mindre alvorlig 

ulykke på vei med virkning på planområdet. En eventuell ulykke på 

FV835 Leinesfjordveien vil kunne påvirke beboere i middels grad. 

• Drenering/overvann: Planområdet er ikke spesielt utsatt. Grunnen 

inneholder marine avsetninger med gode drenerende egenskaper. Det går 

ingen naturlige bekker i planområdet. 

• Brannvannskapasitet: Myklebostadelva renner kun 50 meter unna 

planområdet.  

 

 

 



9. Prosess og merknader 

Oppstartsmøte og kommunens egen tilbakemelding, samt tilbakemeldinger fra 

oppstartsvarsel vil avklare om det er nødvendig å utarbeide egne utredninger 

som skal legges til grunn for planarbeidet.  

 

10. Referanser og vedlegg  

Kilder:  

1) Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter plan- og 

bygningsloven  

2) Miljostatus.no/kart  

3) Gardskart.nibio.no/ 

4) geo.ngu.no/kart/minkommune/ 

5) Kommuneplan 2016-2028, 22.06.2016  

 

Vedlegg: 

1. Plankart 

2. Landskapsplan 

3. 3D bilder 

4. Planområdet 

 

 

Kontaktinfo: 

Fonn Landskap 

Planlegger 

Engeløyaveien 439  

8289 Engeløya 

Tlf: 928 47 071 

Mail: dina.saetre@gmail.com 

 

http://geo.ngu.no/kart/minkommune/

