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MELDII\G OM VEDTAK
Plan- og ressursutvalget

Arkivsak: 181645

DETALJREGULERINGSPLAN HAUG - G.NR 67 B.NR 4 OG 5

Saksbehandler: Gunnar Svalbjørg
Detalj reguleringsplan Haug

Arkiv: NA\,/N

Saksnr.:
471r9

Utvalg
Plan- og ressursutvalget i Steigen

Møtedato
t0.t2.2019

Innstilling:

Steigen kommune vedtar at forslag til detaljreguleringsplan for Haug sendes på høring og
legges ut til offentlig ettersyn, jfr. pbl $ 12-10. Høringsutkastet gjelder planforslag datert
19.1I.2019 (plankart, planbestemmelser og planbeskrivelse m/vedlegg og illustrasjoner)

Vedtak:

Enstemmig vedtatt som innstillingen.

Saksutredning:

Rambøll Norge har på vegne av Ålstadøya Trelast AS, v/ Ole Jakob Aalstad, utarbeidet
forslag til privat detaljreguleringsplan. Hensikten med planen er å legge til rette for etablering
av boligområde ved Haug päEngeløya. Planområdet har en størrelse päca.20 daa, og
befinner seg om lag 500 meter fra Engeløyveien. Planområdet ligger på innmarksbeite,
avgrenset av overflatedyrka mark. De viktigste problemstillingene tilknyttet planarbeidet er
tilpasning av bygninger i forhold til jordbrukslandskapet (viktig kulturlandskap), samt bams
tilgang på leke- og oppvekstområder.

Området reguleres hovedsakelig til boligformåI, med relativ høy utnyttelsesgrad. Det vil i
tillegg bli regulert lekeplass, parsellhage og grøntområde, med hensikt å ivareta behovet om
høy bokvalitet.

Bakgrunn:
Planforslaget er i all hovedsak i tråd med kommuneplanens arealdel og gir etter
administrasjonens vurdering en god regulering av området avsatt til boligformål i planen. Det
vises til vedlagte plandokumenter for ytterligere beskrivelse av planforslaget.
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Vurdering:
Steigen kommune har hatt god kommunikasjon og samarbeid med planlegger i planprosessen.
Reguleringsområdet ligger midt i et åpent jordbrukslandskap og det å skape et godt og
attraktivt bomiljø uten at bygningene blir for store/eksponerte i et sårbart landskap har vært et
viktig fokus. Fra administrasjonens side er en godt fornøyd med kvaliteten på de
plandokumentene som er levert og illustrasjonsmaterialet vedlagt planforslagetbør gi en god
innføring i det reguleringsforslaget som foreligger. Det anbefales at planforslaget sendes på
høring og legges ut til offentlig ettersyn slik det nå foreligger.

Vedlagt i møtet:

Plandokumenter ligger vedlagt møteinnkalling på
https://www.steigen.kommune.no/detaljregulering-haug-engeloey4-steieen.6267883-
469692.htmlherunder:
Bestemmelser av 19.11.2019
Plankart av 19.11.2019
Planbeskrivelse av 19.1 1 .19 m/vedlegg
Illustrasjonsplan
Illustrasj onsmateriale

Vi bekrefter med våre underskrifter at møtebokaer ført i samsvar med det som ble bestemt i
møtet:

Silje Isaksen (sign.) Magne Vik (sign.)

Rett utskrift,
Leinesfi ord, 12.12.2019

,*çg+vL ûrJrrhfu
Lisbeth Lie Aalstàd
Serviceavdelingen

Utskrifter: Gunnar Svalbjørg, PUD - for videre ekspedering


