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Innspill ved oppstart av detaljregulering for Haug boligfelt - Steigen kommune   

Saken gjelder detaljregulering for boligbygging i et område som i kommuneplanens arealdel (2016) 

er satt av til boligformål. Planområdet på ca. 20 daa avviker ubetydelig fra feltet B 5_1 i 

kommuneplanen. I følge oppstartsmeldingen er planene vurdert til ikke å utløse krav om 

konsekvensutredning. 

 

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

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill. 

Forholdet til regional politikk 

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder klare mål for 

arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet og viser spesielt til 

kap. 8.2 By- og tettstedsutvikling som bl.a. sier: 

 

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming 

av fysiske tiltak 

 

i)Det må søkes gode løsninger for tilgjengelighet til kollektivtransport og overgang mellom 

ulike transportmidler. 

 

m) For å imøtekomme dagens og framtidas boligbehov, skal det legges til rette for 

tilstrekkelig antall egnede boliger. Boligene, og områdene mellom bygd bolig og 

uteområdene, skal ha gode løsninger med tilgjengelighet for alle. 

 

Planfaglig 

I følge oppstartsmeldingen er planene vurdert til ikke å falle inn under forskrift om 

konsekvensutredning. Det framgår imidlertid ikke hvem som har gjort denne vurderingen. Vi ber 

om at kommunens vurdering og begrunnelse kommer frem når saken legges ut på offentlig ettersyn 

og høring.  

 

Slik det nye boligområdet er plassert, vil trafikksikker skolevei bli en utfordring. Vi kan ikke finne 

trafikksikringstiltak i dette området i kommunens trafikksikkerhetsplan. Det ser heller ikke ut til å 

være nevnt i kommuneplanens arealdel. Kommunen bør derfor vurdere å sette krav, evt. 

rekkefølgebestemmelser om at trafikksikringstiltak for gående og syklende skal være på plass før 

utbygging igangsettes. Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang 

til lekearealer og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av 

områder der barn og unges ferdsel kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.  

 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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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. 

 

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.   

 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

 Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 

spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. 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.  

 

Kulturminnefaglig 

Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene ikke i 

konflikt med verneverdige kulturminner.  Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi 

endelig uttalelse når planforslag foreligger. 

 

Innspillet gjelder ikke samiske kulturminner; det vises til egen vurdering fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Martinus Hauglid, tlf. 75 65 05 26. 

 

 

mailto:plannordland@kartverket.no
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Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

         Håkon Renolen 

         rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Rambøll Norge AS Avd 

Trondheim 
Postboks 9420 Torgarden 7493 TRONDHEIM 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland Postboks 1405 8002 BODØ 

Sametinget Àvjovárgeaidnu 50 9730 KARASJOK 

Steigen kommune Leinesfjord 8283 LEINESFJORD 
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