
Notat LEINESFJORD, 13.06.2019  
 

Til:  Fonn landskap, v/Dina Fonn Sætre 

Kopi til: Torgeir Nilsen 

Fra: Gunnar Svalbjørg 

Sak: REFERAT FRA OPPSTARTMØTE REGULERINGSPLAN - KLEIVAN 

EIENDOMSPARK I LEINESFJORD  
 

Saksnr. Arkivkode Gradering Avd/Sek/Saksb Deres ref. 

19/640-2 NAVN Kleivan 1  PUD//GS  

REFERAT FRA OPPSTARTMØTE/IGANGSETTING AV 

REGULERINGSPLAN - KLEIVAN EIENDOMSPARK I 

LEINESFJORD  

 

Sted: Steigen kommune, rådhuset 

Tid: 10.5.2019, 08.00 – ca. 09.30 

 

Tilstede 

Fra Steigen Kommune: Andreas Sletten, Karen Fagervik Omnes, Gunnar Svalbjørg,  

Fra Fonn Landskap (plankonsulent): Dina Fonn Sætre 

Fra forslagstiller: Torgeir Nilsen 

 

Bakgrunn 

Fonn Landskap har sendt over planinitiativ som er vedlagt dette referatet. Det dannet grunnlag 

for møtet.  

 

Planen skal hete Kleivan eiendomspark og får plannr. 18482019001. 

 

Orientering om konsept og planer. 

 

Torgeir Nilsen orienterte om planinitiativet slik det var framlagt og dokumentene ble deretter 

gjennomgått. Det ble funnet noen faktafeil/unøyaktigheter i dokumentet som det var enighet 

om skulle rettes i planinitiativet: 

- I pkt 1og i resten av dokumentet skal formål være tjenesteyting eller bolig, ikke næring. 

- I kommuneplanens arealdel er formål BKB3_3 (kombinert formål bolig/tjenesteyting) 

- Pkt 4 bør hete planavklaring 

- Under pkt 4.2 må det orienteres om at forholdet til landbruk er avklart gjennom k.plan. 

Naturmangfold og viktig kulturlandskap ikke er viktige tema i dette området og kan strykes 

som viktige utredningstema. 

P:S. I revidert planinitiativ innsendt 12.6.19 er dette nå rettet.  

 

Andre endringer beskrives i dette referatet 

 

Forhold til forskrift  



Referat er laget i henhold til Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering 

etter pbl. I oppstartsmøtet skal alle temaer som er nødvendig for å klargjøre forutsetningene 

for det videre planarbeidet og utformingen av det endelige planforslaget, behandles. Følgende 

punkter ble gjennomgått i tråd med forskriftens § 2: 

 

a) hvordan det skal tilrettelegges for samarbeid, medvirkning og samfunnssikkerhet 

Utover vanlig varsling av alle berørte parter ser ikke Steigen kommune behov for en prosess 

med folkemøter etc. for denne planen. Det forutsettes imidlertid at det er god dialog med 

interesserte parter og at eventuelle informasjons-, eller medvirkningsmøter avholdes ved 

behov.  

 

b) om planen vil omfattes av forskrift om konsekvensutredninger og hvordan det videre 

opplegget skal være for arbeidet frem til en slik utredning foreligger 

Steigen kommune slutter seg til den vurdering som er gjort av Fonn Landskap og en kan ikke 

se at planforslaget vil utløse krav om konsekvensutredning. 

 

c) om det skal utarbeides andre utredninger om bestemte temaer, og om kommunen eller 

forslagsstilleren skal utarbeide rapportene 

Det forutsettes at planen utarbeides på vanlig måte og at planbeskrivelsen gir en god 

beskrivelse av de utfordringer som er i området samt de planløsninger som foreslås, samt at 

ROS analyse foreligger. En kan per nå ikke se behov for egne rapporter utover det. 

Byggehøyde på de bygg som foreslås bør illustreres i 3D bilder i forhold til landskapet. 

 

 

d) om det er hensiktsmessig med felles behandling av plan- og byggesak etter plan- og 

bygningsloven § 12-15 

 

Ja, det kan være aktuelt for deler av planområdet og Steigen kommune har ingen innvendinger 

mot det. 

 

e) hva kommunen skal bidra med underveis i planarbeidet 

og 

f) om det er behov for senere dialogmøter mellom forslagsstilleren og kommunen 

Kommunen bidrar i en dialog med planlegger i forhold til eventuelle avklaringer underveis i 

planprosessen.  

 

g) en overordnet fremdriftsplan som skal gjelde for planarbeidet 

Plankonsulent varsler oppstart når planavgrensning og referat er godkjent. Videre framdrift 

avhenger av hvilke innspill som kommer i oppstartsfasen mv. Steigen kommune behandler 

komplett planforslag i henhold til tidsfrister når de kommer kommunen i hende. 

 

h) hvem som er kontaktpersoner hos forslagsstiller og i kommunen 

Plan- og miljøvernleder Gunnar Svalbjørg er kontaktperson hos kommunen. Plankonsulent  

Dina Fonn Sætre fra Fonn Landskap er kontaktperson for forslagstiller 

 

i) om det kan være aktuelt å stoppe planinitiativet etter plan- og bygningsloven § 12-8 

andre ledd. 

Planinitiativet er i tråd med kommuneplanens arealdel og Steigen kommune ønsker det 

velkommen. Det er ikke aktuelt å stoppe det. 



 

Tilbakemeldinger fra Steigen kommune 

Følgende tilbakemeldinger ble fremmet av Steigen kommune og diskutert på møtet. Det 

var ingen uenighet om vesentlige punkter. 

 

 

• Gjeldende reguleringsplan. Den gamle reguleringsplanen fra 1982 for Kleivan bolig felt 

omfatter også dette området. Et utsnitt må vises i planbeskrivelsen. Det samme må et 

utsnitt av kommuneplanens arealdel. 

 

• Avgrensning av planområdet mot vei. Planområdet må avgrenses mot 

eiendomsgrensen på andre siden av veien og inn mot krysset mot fv. 835. Krysset er 

ikke bygget slik som regulert i 1982. Etter kommunens oppfatning kan veien 

omreguleres i hht. dagens veitrasé og i tråd med kommuneplanens arealdel, da vi 

oppfatter krysset som oversiktlig i dag. 

 

• Avgrensning mot gnr./bnr. 21/30 i NØ. Det må avklares om hele eller deler av dette 

området skal inngå i planområdet.  En må her være spesielt oppmerksom på gangvei 

som er regulert inn i gammel plan. Den er i bruk og må fortsatt kunne benyttes, selv 

om kommunen er åpen for forslag om omlegging nede på flata. 

 

• Avgrensning mot gnr./bnr. 21/113 i SØ. Det må avklares om planområdet skal utvides 

noe her. Kommunen som grunneier kan være villig til å forhandle om erverv av grunn, 

og en vil kunne gi tillatelse til å bygge nærmere eiendomsgrense enn 4 m hvis det er 

behov for det, da skråningen vurderes som uegnet til annen bruk. 

 

Avgrensningen nevnt i punktene over må avklares og evt. ny avgrensning av 

planområdet oversendes kommunen til godkjenning før referatet skrives ferdig og før 

oppstartsvarsel kan sendes ut. 

P.S. I revidert planinitiativ innsendt 12.6.19 er punktene over nå rettet.  

 

• Byggehøyder. Det er i planinitiativet skissert byggehøyde på 5 meter for bygg for 

tjenesteyting. Det ble i oppstartsmøtet diskutert at tomta, på grunn av beliggenhet rett 

foran skråning, tåler en høyere byggehøyde og at det er bedre at dette vurderes nøye 

gjennom reguleringsplanen framfor at det kommer søknad om dispensasjon fra 

byggehøyde seinere. Steigen kommune er åpne for at byggehøyde her kan foreslås 

justert, for eksempel hvis en kommer til at det i planen åpnes for å bygge leiligheter i 2. 

etasje 

 

• Andre endringer fra Planinitiativet. Interne veier, parkeringsplasser plassering av hus 

illustrert i planinitiativet kan justeres i det ferdige planutkastet. 

 

Felles 

• Vann og avløp bør planlegges ferdig for regulert området. Ta kontakt med teknisk 

avdeling i Steigen kommune om dette. Teknisk infrastruktur tilknyttet det omsøkte 

tiltak må være opparbeidet før ferdigattest. 

 

Annet  



• Det er gebyr for reguleringsplanarbeid i hht. gebyrregulativ for Steigen kommune. Slik 

planinitiativet er beskrevet antas det at planen blir en «enkel plan». 

• Steigen kommune oversender sosifil med kartdata, gjeldende reguleringsplan og 

kommuneplanens arealdel, samt naboliste. 

 

Habilitet 

Rådmannen i Steigen, Tordis Sofie Langseth, er nabo til planområdet, og deler av hennes 

eiendom kan også komme til å inngå i planområdet. Hun er derfor inhabil til å delta i 

planarbeidet og til å innstille overfor kommunestyret.  Som underordnet rådmannen er også 

ansatte i planavdelingen berørt av dette på grunn av avledet inhabilitet.  

 

Gjennom avklaring med Fylkesmannen i Nordland og i henhold til Veileder om Habilitet i 

kommuner og fylkeskommuner fra Kommunal- og regionaldepartementet, er en kommet fram 

til at ansatte på Plan, utvikling og drift allikevel er habile til å legge til rette for planarbeidet, 

dvs delta i prosessen, herunder skrive saksframlegg for politisk behandling, men ikke til å 

innstille i saken. En tar sikte på at dette løses ved å legge planforslaget fram for politisk 

behandling uten innstilling. Hvis det fra politisk side ønskes en innstilling vil det skje via en 

setterådmann fra en nabokommune.  

 

 

Generelt om oppstartsmøtet 

Et oppstartsmøte i reguleringssaker er lovpålagt (pbl § 12-8), og er et forberedt møte fra 

begge parter i tråd med Forskrift om behandling av private forslag til detaljregulering etter 

pbl. Godkjent referat fra oppstartsmøtet gir rammene for det utrednings-/planarbeidet som 

forventes utført. 

 

Oppstartsmøtereferatet bygger på de opplysninger og planfaglige forhold som forelå på det 

tidspunktet oppstartsmøtet ble avholdt. Planfaglige tema og prioriterte utredningsbehov for 

planarbeidet er angitt så langt dette har vært mulig på grunnlag av tilgjengelige opplysninger 

gitt i planinitiativet og etter interne kommunale avklaringer. 

 

Konklusjonene er derfor foreløpige og verken oppstartsmøtet eller referatet gir rettigheter i 

den senere saksbehandlingen utover det som framkommer i forskriften. Det tas forbehold om 

at endrede rammebetingelser og/eller nye opplysninger kan føre til endrede faglige 

vurderinger.  

 

Innspill fra naboer, interesseorganisasjoner, krav fra offentlige myndigheter m.m. vil kunne 

medføre krav om endring av prosjektet og endring av framdriften for prosjektet. 

 

Avgrensning av planområde: 

 

https://www.steigen.kommune.no/getfile.php/3609439.1295.dbqwvcvrra/Gebyrregulativ+2016%5B1%5D.pdf


 
 

 

 

Referat: 

Gunnar Svalbjørg 

Plan- og miljøvernleder. 

Steigen kommune 

 

Vedlagt: 

Planinitiativ, revidert 12.6.19 

 

 

 


