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Kort sammendrag

Formannskapet i Sortland vedtok den 20.02.19 at det kan utarbeides detaljregulering for boligformål 
på eiendom 1/325 på Strand fergeleie:

«Sortland kommune anbefaler oppstart regulering slik omsøkt. Dette forutsetter utarbeidelse av 
planprogram og konsekvensutredning jfr. forskrift om konsekvensutredninger.»

I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det stilt krav om utarbeiding av planprogram 
ihht KU forskriftens § 6 b), ettersom planlagt tiltak inngår i vedlegg I og ikke er konsekvensutredet i 
tidligere plan. 

I tråd med kravene i § 14 i KU forskriften inneholder planprogrammet en beskrivelse av:

a) planen eller tiltaket, det berørte området og de problemstillingene som i den konkrete saken 
anses viktige for miljø og samfunn

b) forholdene som etter kapittel 5 skal utredes, og hvilke metoder som er tenkt benyttet for å skaffe 
nødvendig kunnskap

c) relevante og realistiske alternativer og hvordan disse skal vurderes i konsekvensutredningen

d) plan- eller søknadsprosessen, med frister i prosessen, deltakere og plan for medvirkning fra særlig 
berørte grupper og andre.

Planprogrammet skal også inneholde kart over det berørte området.

02 04.11.19 Revidert ihht merknader fra Sortland kommune SR RK

01 17.10.19 Nytt dokument SR HS

VERSJON DATO BESKRIVELSE UTARBEIDET AV KS
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Forord

Planprogrammet er utarbeidet av Asplan Viak AS på vegne av Torggata AS, som ledd i utvikling av 
detaljreguleringsplan for eiendom 1/325 på Strand fergeleie på Sortland. 

Sigrid Rasmussen er oppdragsansvarlig for prosjektet hos Asplan Viak AS. Kontaktperson hos 
oppdragsgiver er Einar Mårstad og Finn Pedersen. 

Tromsø, 04.11.2019

Sigrid Rasmussen Hanne Skeltved
Oppdragsleder Kvalitetssikrer
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1. INNLEDNING

a. Planprogrammets formål
Planprogrammet er et verktøy for den tidlige planfasen som blant annet legger føringer for 
planoppgaver og hvilke temaer som skal utredes i planprosessen. I henhold til Plan- og 
bygningslovens § 4-1 skal det for planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn 
utarbeides et planprogram som grunnlag for planarbeidet. Planprogrammet skal som et ledd i 
varsling av planoppstart, fremlegges for innspill. 

Formålet med planprogrammet: 

• Redegjøre for hensikt og mål med prosjektet 

• Redegjøre for rammer og premisser i planarbeidet 

• Beskrive hvordan området/delområder ønskes benyttet 

• Beskrive problemstillinger som skal utredes, herunder valg av metode 

• Beskrive organisering og fremdrift i planarbeidet 

• Beskrive opplegg for informasjon og medvirkning i planarbeidet 

Det ønskes i forbindelse med varslingen, innspill til om planprogrammet er dekkende og 
hensiktsmessig for å redegjøre for planlagte tiltak og deres konsekvenser.

b. Bakgrunn og formålet med planarbeidet
Det ble den 08.01.19 gjennomført oppstartsmøte med Sortland kommune. I møtet ble planinitiativ 
for detaljregulering av eiendom 1/ 325 på Strand gjennomgått og drøftet. Man ble i møtet enige om 
at de viktigste utredningstemaene ville være trafikk, støy og friluftsliv.

Saken ble framlagt og behandlet i formannskapet den 20.02.19. Det ble besluttet at arbeid med 
utarbeiding av detaljregulering med planprogram kan igangsettes, i tråd med intensjoner vist i 
planinitiativet. 

Formålet med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av en ny boligbydel på nedsiden av 
hovedvegen på Strand. Området har stort potensiale som boligområde, med sol og utsikt, samtidig 
som det allerede finnes lokale bydelsfunksjoner som skole, butikk og barnehage. En viktig del av 
planarbeidet blir å skape en god forbindelse på tvers av hovedvegen, slik at de på oversiden får trygg 
tilgang til fjæresonen, og de på nedsiden får trygg adkomst til bydelsfunksjoner. Det skal 
tilrettelegges for offentlig formål langs strandsonen. 

c. Valg av plantype
Reguleringsplanen skal utformes som en detaljregulering med hjemmel i plan- og bygningslovens 
§12-3. 

d. Gjeldende planstatus

Status i gjeldende Byplan for Sortland:
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Utsnitt av gjeldende Byplan Sortland, vedtatt 03.09.15, planområde merket med svart firkant

 Området er avsatt til SH20: småbåthavn og N20: Næringsvirksomhet
 Avkjøring fra RV 85 og sikker kryssing for fotgjengere i forbindelse med fergekaia skal være 

på plass før utfyllingsarbeidet starter.
 Området skal fylles ut og bebygges fra sør mot nord. 
 I sør er det avsatt et område SI20 for teknisk infrastruktur 
 I tillegg er det avsatt turvegtrasé gjennom området, som skal fortsette opp i fjellsiden langs 

Strandheia, mot sørøst. 

Følgende gjeldende reguleringsplaner berøres: 

Samlet bilde av gjeldende reguleringsplaner, planavgrensning vist med rødt
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Reguleringsplan for Strand sentrum (vedtatt 20.08.87)

Formål: 

 På nedside av veg: «friluftsområde», «forretning» og «småbåthavn» 
 Kjøreveg, gang og sykkelveg
 På overside av veg: «Offentlige bygninger» (skole, idrett og barnehage), «bolig», «forretning» 

og «friområde»

Reguleringsplan for Rv 85 Sortland bru-kryss Sigerfjordvegen (vedtatt 22.09.16)

Formål: 

 Kjøreveg, annen veggrunn, gang – og sykkelveg
 LNFR
 Næring
 Bustad
 Hensynssone bevaring kulturmiljø
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Del av F1, Strand sentrum (29.05.08)

Formål: «byggeområde for forretning» og «felles avkjørsel»

Bebyggelsesplan Strand B1 (vedtatt 28.09.06)

Formål: «bolig» med tilhørende grønt- og trafikk

e. Oppsummert forhold til gjeldende planer
Tiltaket er i strid med reguleringsplan for området, hvor arealet er avsatt til friluftsområde, men 
denne overstyres av ny Byplan hvor området er avsatt til byggeområde. Planområdet på oversiden av 
hovedveg er regulert til bolig, offentlige bygg og næring, og formål vil her i prinsippet bli 
opprettholdt. Området nord for Nordbergvegen er ikke regulert, men er avsatt til bolig i KPA. 

Tiltaket er i strid med Byplan for Sortland, hvor området er avsatt til småbåthavn og 
næringsvirksomhet, og vil derfor utløse krav om konsekvensutredning. Vi mener imidlertid at det er 
gode grunner til å regulere det aktuelle området til boligformål istedenfor næring. Disse forholdene 
vil utdypes under de aktuelle temaene under i punkt 6, men følgende hovedargumenter gjelder:

Modent for boligutvikling med gode bokvaliteter:

Strand er i dag et veletablert boligområde, som har butikk, skole og barnehage. Området har i tillegg 
gode bokvaliteter i form av utsikt, sol og nærhet til sjøen. Det vil være positivt å legge til rette for økt 
boligbygging på Strand.

Ikke behov for sjørettet næringsareal i dette området: 
Etter av Byplanen ble vedtatt er det etablert et stort, sjørettet nærings- og industriområde «Holmen» 
like nord for Sortland, på Hinnøya. Det pågår også regulering av område N/F 1, N/F2, N/F10 og N01 
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nord for Sortland, på Langøya. Behovet for sjørettete næringsarealer på Strand er derfor blitt 
redusert etter at byplanen ble vedtatt.

Andre avsatte boligarealer på Strand:

 I Byplan for Sortland er det lagt inn et stort nytt boligområde, B20. Området har et areal på 
ca. 209 daa. Store deler av dette området er eksisterende jordbruksareal som er i full drift. 
Etter at byplanen ble vedtatt er det gjort nytt vedtak om at flere striper på til sammen ca. 50 
daa innen B20 skal beholdes som jordbruksområde. Jfr. utdrag fra gårdskart (NIBIO) under er 
store deler av området i dag landbruksjord. Området på nedsiden av riksvegen, som også er 
avsatt til jordbruksareal i gårdskartet, har ikke vært i drift som jordbruksareal på mange tiår. 

 Det er registrert 4 kulturminner innenfor B20, som vil sette premisser for bruk av området.

 Det er i dag ingen av grunneierne eller utbyggere som har planer om rask utvikling av B20. 
Det er derfor sannsynlig at området vil bli liggende på is i nærmeste framtid. 

 Området på nedside av veg har mer åpenbare bokvaliteter enn B20, med nærhet til sjøen, og 
kan bygges ut først. Det vil på sikt være mulig å bygge ut B20 til boligformål, dersom det blir 
behov for ytterligere fortetting på Strand. 

 
Jordbruksareal (oransje, NIBIO, gårdskart) og kulturminner (merket med «R», Askeladden) innen B20 

Behov for å gjøre strandsonen offentlig tilgjengelig:

I forbindelse med utarbeiding av Byplan ble det gjort barnetråkk registreringer ved Strand skole som 
viser at barn fra boligområdet, skole og barnehage i stor grad bruker den gamle fergekaia, og fjæra 
på sørsiden av denne, til lek og opphold. Dette viser at det allerede i dag er behov for å få realisert 
trygg fotgjengerkryssing over riksvegen. Dette tiltaket ble ikke konkretisert i forbindelse med at SVV 
utarbeidet plan for Hålogalandvegen, men vil kunne bli et rekkefølgekrav i forbindelse med utvikling 
av området på nedsiden av vegen.

f. Tiltakshaver
KG Torggata AS er tiltakshaver for planarbeidet, og grunneiere av eiendom 1/325. 
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g. Krav om konsekvensutredning

Utløsende krav:

I forbindelse med utarbeiding av detaljreguleringen er det stilt krav om utarbeiding av planprogram 
ihht KU forskriftens § 6 b), ettersom planlagt tiltak inngår i vedlegg I punkt 25 «Nye bolig- og 
fritidsboligområder som ikke er i samsvar med overordnet plan». Tiltaket er ikke konsekvensutredet i 
tidligere plan, da tiltaket er i strid med gjeldende Byplan for Sortland og gjeldende regulering.  

Vurdering av ansvarlig myndighet:

I henhold til forskrift om konsekvensutredninger vedlegg 1 punkt 25 er planmyndigheten ansvarlig 
myndighet, og behandlingen knyttes opp til plan- og bygningsloven.
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2. BESKRIVELSE AV TILTAKET

a. Program for området

Formål

Formålet med planen er å tilrettelegge for sentrumsnære boliger med høy bokvalitet i tilknytning til 
det gamle fergeleiet på Strand. Intensjonen er å bygge opp en ny bydel med tilhørende lekeplasser, 
offentlig rekreasjonsområde/ friområde langs sjøen, småbåthavn og trygg kryssing av riksvegen. 
Området har gode bokvaliteter og kort veg til skole, barnehage, buss og butikk.

Avgrensing av planområdet

 I sør: søndre eiendomsgrense 1/33
 I vest: ca. kote -13
 I øst: østre eiendomsgrense 46/1 (riksveg) med noe utvidelse i nordre og søndre område, der 

det kan bli aktuelt å etablere fotgjengerkryssing og/ eller ny adkomst
 I nord: søndre grense av eiendom 1/74 

Planavgrensning

Berørte eiendommer og areal før utfylling

 Eiendom 1/ 325 eies av KS Torggata AS. Areal i dag: 22 daa 
 Eiendom 1/33 eies av Sortland kommune. Areal: 4,6 daa (bare deler vil antakelig inngå i 

planen)
 Eiendom 1/ 262 eies av Karl-Gustav Sverre Nilsen. Areal: 0,7 daa
 Eiendom 1/21: eies av Arnulf Tiller Nilsen, areal ca. 2,7 daa 
 Eiendom 46/1, riksveg eies av Statens Vegvesen. Areal innen varslet planområde: ca. 7,6 daa
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Intensjoner

 Det ønskes etablert ca. 100 boenheter i leilighetsbygg på 3-4 etg. 
 Bebyggelsen tenkes brukt som støyskjerm mot rv. 85, for eksempel kan det her anlegges 

garasjer
 Det må etableres ny adkomst til byggeområde på nedside av riksveg ihht vegnormalen. Mest 

aktuell lokalisering av nytt kryss vurderes å være i nord, i tilknytning til eksisterende kryss ved 
Nordbergveien. Lyskryss, som prioriterer riksvegen, vil her kunne være aktuelt. 

 Det tenkes etablert trygg kryssing av riksveg til skole, barnehage og butikk på oversiden. Ihht 
byplanen skal det anlegges undergang i sør, i tilknytning til småbåthavn. Det er utarbeidet 
forprosjekt for undergang (se illustrasjoner under), men i forbindelse med utarbeiding av 
gjeldene reguleringsplan for Hålogalandvegene ble denne av Statens vegvesen vurdert til å 
være for dyr og for lavtliggende (kote +1,7 m.o.h.). I tillegg var krysningspunktet vurdert å 
ligge under grensen til å kvalifisere til gangfelt, da det er under 20 kryssinger i makstimen, og 
få fotgjengere med særskilte behov. Konklusjonen ble derfor at undergang ikke ble inkludert i 
reguleringsplan for Hålogalandvegen, men det er allikevel aktuelt å etablere god belysning, 
utbedring av eksisterende avkjørsel til småbåthavn samt fjerning av vegetasjon slik at bilister 
kan ta hensyn tog redusere farten dersom det er aktivitet av myke trafikanter på stedet.  
Tiltaket kan bli mer aktuelt i forbindelse med denne planen, da utbygging på nedsiden vil 
medføre økt antall krysninger. Men løsning må i så fall utføres slik at den faktisk blir brukt. 
Konkret løsning for kryssing av riksvegen må utformes i dialog med Statens Vegvesen 
gjennom planprosessen, basert på trafikkanalyse. 

 Strandsone ønskes opprettholdt som offentlig tilgjengelig friområde med strandpromenade
 Det tenkes regulert småbåthavn i søndre del av området, på kommunal tomt
 Det må tilrettelegges for god og trygg adkomst til buss

Plan fra foreløpig forprosjekt av undergang ved fergeleiet, 2015
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   Tverrsnitt fra foreløpig forprosjekt av undergang ved fergeleiet, 2015

Lengdesnitt fra foreløpig forprosjekt av undergang ved fergeleiet, 2015

b. Mulig fysisk utforming og referanseprosjekter 

Utbyggingsvolum

Det er tenkt etablert til sammen ca. 100 boenheter med variasjon i leilighetsstørrelser. Samlet 
utbyggingsvolum vil bli anslagsvis 15 000 m2 inkludert garasjeanlegg. 

Høyder

Boligbebyggelsen er tenkt etablert som leilighetsbygg/ lavblokker i 3-4 etasjer. Ihht Byplan for 
Sortland skal utfylling ligge på minimum kote 3,2, med mindre annet konkretiseres i detaljregulering. 
Aktuell høyde utredes og konkretiseres i detaljregulering. 
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Bebyggelsesstruktur

Bebyggelsesstruktur vil drøftes gjennom planprosessen. Det er viktig å etablere en struktur som 
sikrer god utsikt fra alle boligene, sol på private og felles uterom samt tydelig skille mellom offentlig 
sone mot sjøen og private arealer mellom husene. I tillegg er det viktig å skape sosial tilhørighet ved 
å etablere gruppering av bebyggelsen, slik at enhver boenhet tilhører et naboskap. 

3 eksempler på aktuelle bebyggelsesstrukturer:

Lamellstruktur

Beskrivelse: bebyggelsen organiseres som en lang rekke lameller på tvers av strandlinjen. Parkering 
løses under hver enkelt blokk. Felles privat uterom mellom 2 og 2 blokker, på samme nivå som 
strandsonen.

Fordeler: denne strukturen er åpen i forhold til bebyggelse og området bak, og vil ikke hindre utsikt 
fra eksisterende utbyggingsområde eller vegen. Det nye området vil i stor grad integreres i 
eksisterende struktur. Bebyggelsen vil få en homogen utforming med likeverdige bokvaliteter i alle 
byggene, med fokus på utsikt og sol. Uterom på bakkeplan gir gode vekstvilkår for vegetasjon.

Ulemper: den åpne strukturen medfører at støy fra riksvegen vil belaste uterom internt i området. 
Vind vil også kanaliseres mellom lamellene, og vil kunne medføre redusert kvalitet på uterom. 
Strukturen kan virke monoton med lite variasjon i kvaliteter. Utydelig forskjell mellom felles privat 
uterom og offentlig friområde langs sjøen fordi de ligger på samme nivå. 

Prinsippskisse plan og snitt som viser bolig, felles uterom og parkering:

Referanseillustrasjon: Fagereng i Tromsø
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Kamstruktur 

Beskrivelse: bebyggelsen struktureres med tett rygg mot riksvegen i øst, og åpen struktur med 
lameller mot vest, som hestesko. Parkering legges under bebyggelse og felles uterom, som 
omkranses av bebyggelse. Fordeler: tydelig, romdannende struktur som gir gode, lune og solrike 
uterom. Bebyggelse skjermer mot støy fra hovedvegen. Felles privat uterom oppå p-dekket gir 
nivåforskjell mellom privat og offentlig uterom, hvilket etablerer et tydelig skille. Ulemper: felles 
uterom oppå p-dekket gjør det vanskelig å få store trær til å gro. Området blir noe mer avskåret fra 
bebyggelsen bak pga vegg mot øst, og blir mer «seg selv nok». Boliger mot veg må utformes med 
oppholdsrom mot stille side.

Prinsippskisse plan og snitt som viser bolig, felles uterom og parkering (2 alternativer):

Referanseillustrasjoner: skisseprosjekt Bjerkakerfjæra og Perpetuum i Tromsø
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Punktstruktur

Beskrivelse: boligene organiseres som punkthus tilknyttet «øyer» av parkering med felles uterom 
oppå.

Fordeler: variert struktur som gir mye rom for individuell utforming av det enkelte bygg og leilighet. 
Mye fasade og dermed gode muligheter for innslipp av lys, luft og sol. Tydelig romdannende struktur 
med sterk grad av tilhørighet i det enkelte nabolag. Muligheter for lokal vindskjerming i eksponerte 
retninger. Tydelig skille mellom privat og offentlig uterom pga nivåforskjell.

Ulemper: felles uterom oppå p-dekket gjør det vanskelig å få store trær til å gro. Stor variasjon i 
kvaliteter på boenhetene; ikke alle vil få sol og utsikt.

Prinsippskisse plan og snitt som viser forhold til felles uterom og parkering:

Referanseillustrasjoner: skisseprosjekt Kræmer brygge og Bjerkaker sjøpark.
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3. PLANOMRÅDET

a. Lokalisering i Sortland kommune
Planområdet ligger på østsiden av Sortland sundet, på vestsiden av Hinnøya. Avstand til Sortland 
sentrum (målt til kirka) er 2,6 km. Man må krysse Sorlandbrua for å komme til sentrum. 

Oversiktskart

b. Planområdet og dagens arealbruk
Området på nedsiden av riksvegen er i dag ubebygd mark med lite vegetasjon. Nordre del av 
planområdet er tidligere jordbruksareal. Eneste bebyggelse er et naust i tilknytning til eksisterende 
molo i sør. Tilgrensende område på overside av riksveg består av skole med tilhørende busslomme, 
barnehage, forretning og en enebolig samt låve. Lengre opp ligger eneboliger og rekkehus. 

Foto fra planområdet sett fra sør mot nord (google streetview) 

Foto fra planområdet sett fra sør mot nord (google streetview)
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4. OVERORDNEDE FØRINGER

a. Statlige føringer

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 20191-2023 vedtatt ved 
kongelig resolusjon 14. mai 2019 i medhold av § 6-1 i plan- og bygningsloven. Kort 
oppsummert må kommunene i sin planlegging ta hensyn til klimaendringer og risiko og 
sårbarhet, naturmangfold, landskap, friluftsliv, kulturminner og kulturmiljø. Videre fordres et 
samarbeid i planleggingen mellom fylkeskommunen og kommunen innenfor verdiskaping, 
bærekraftig næringsutvikling og innovasjon i partnerskap med næringslivet og regionale og 
lokale aktører. Det settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling som ivaretar 
næringslivets behov, og som er lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 
transportplanlegging. 
 
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 
Retningslinjene følger opp plan- og bygningsloven, der byggeforbudet i 100-metersbeltet 
langs sjøen er strammet inn. Målet er å ivareta allmennhetens interesser og unngå uheldig 
bygging langs sjøen.  I 100-metersbeltet skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 
friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Retningslinjene deler kysten inn i 3 
områder. Det er strengest føringer der det er størst press på arealene, mens det i mindre 
sentrale strøk er større rom for å vurdere utbygging gjennom kommunale planer, spesielt til 
næringsutvikling. Hadsel ligger i kategori 3, områder med minst press.  
 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 
Planlegging av arealbruk og transportsystem skal fremme samfunnsøkonomisk effektiv 
ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal bl.a. 
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen. 
Retningslinjene skal sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og 
psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle kvaliteter som til 
enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov. 
 
Rikspolitiske retningslinjer for universell utforming. 
Retningslinjene skal sikre at de offentlige ivaretar en utvikling mot et stadig mer universelt 
utformet samfunn. 
 
Retningslinje 2-2011: NVE - flom- og skredfarer i arealplaner 
Retningslinjene skal sikre at flom- og skredfare blir kartlagt og tatt hensyn til i arealplaner.  

Regjerningens nordområde strategi

b. Fylkeskommunale føringer
• Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025, kapittel 8 – Arealpolitikk 

• Regional planstrategi for Nordland 2012 – 2016 
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• Regional Transportplan Nordland 

• Regional plan - Klimautfordringene i Nordland 

• Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen 

• Industristrategi for Nordland 

• Handlingsplan folkehelsearbeid 2013-2016 

• Handlingsplan Universell Utforming 2014-2017 

• Strategi for stedsutvikling 

• Regional friluftslivstrategi for Nordland

c. Kommunale føringer

 Byplan for Sortland, vedtatt 03.09.15

 Gjeldende reguleringsplaner for området, spesielt plan for Strand sentrum

 Kommuneplanens arealdel 2017-27

 Sammen om velferd og utvikling i Vesterålen- Kommuneplanens samfunnsdel 2008-2020

 Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og naturopplevelser 2014-17 

 Kommunedelplan for kvalitet i skolen 2015-19

 Kommunedelplan for vannforsyning 2015-19
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5. METODE FOR UTREDNING AV KONSEKVENSER

a. Formål med konsekvensutredningen
Formålet med konsekvensutredninger er å sikre at hensynet til miljø og samfunn blir tatt i 
betraktning under forberedelsen av planer eller tiltak, og når det tas stilling til om, og på hvilke vilkår, 
planer eller tiltak skal gjennomføres (FOR-2009-06-26-855). Beslutningsrelevans skal legges til grunn 
for hvilke tema og problemstillinger som blir vurdert. Vurdering av tema og problemstillinger som er 
relevante for dette planarbeidet gjennomgås i neste kapittel. I dette kapittelet gjengis kort metodisk 
tilnærming til oppgaven.

b. Fremgangsmåte
Den prosessuelle delen, med utvikling av et planprogram som legges ut til offentlig ettersyn, 
vurderes som det viktigste med denne konsekvensutredningen. Ettersom tiltaket er i strid med 
relativt fersk Byplan for Sortland (kommunedelplan), er det viktig at det gjøres et bredt og grundig 
arbeid innledningsvis for å sikre nødvendig informasjon og innspill til prosessen. 

Når det gjelder selve utredningstemaene vil vi i planprogrammet kort beskrive hvilke som er aktuelle 
og ikke, og hvordan de aktuelle temaene vil bli ivaretatt i endelig planforslag. Enkelte tema krever en 
egen utredning. Men de fleste temaene vil inngå i en helhetlig planlegging, og løsning samt 
konsekvensene innen det aktuelle temaet omtales spesifikt i endelig planbeskrivelse. 

Statens Vegvesen sin håndbok V712 Konsekvensanalyser skal ikke benyttes i dette planarbeidet, da 
dette er et verktøy som er best egnet ved vurdering av for eksempel store veganlegg og valg mellom 
alternative traséer. 
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6. PROGRAM FOR KONSEKVENSUTREDNINGEN
For å komme frem til aktuelle utredningstemaer er alle tema som omhandles av forskrift om 
konsekvensutredninger, vedlegg IV bokstav B vurdert med hensyn til beslutningsrelevans. 
Kommunens veileder i utarbeidelse av reguleringsplaner er også lagt til grunn, og supplert 
med tema som er relevante for denne konkrete saken. Vurderingene er gjengitt under. 
 
I aktuelle utredningstema har vi prioritert rekkefølgen for utredningene som skal gjøres. 
Først utredes overordnede føringer som gir rammer for et slikt prosjekt, dernest ROS med 
vekt på å kartlegge naturforhold/ risiko som i verste fall kan påvirke løsningene man kan se 
for seg. Dette gir en mulighet å korrigere planene på et tidlig tidspunkt. Deretter kartlegges 
offentlige og private tiltak som er nødvendig for gjennomføring. Her vil tilgangen på masser 
til utfyllingsområdene stå helt sentralt, da dette antas å være et viktig kostnadselement og 
noe som kan ta tid å få til. Deretter følger tema for tema.   

Aktuelle utredningstema i prioritert rekkefølge: 

a. Trafikk 
Kort om temaet: temaet er aktuelt.

Utbygging vil medføre noe økt trafikk på riksveg. Selve riksvegen har imidlertid god kapasitet. 
Etablering av ca. 100 boliger vil kreve etablering av ny adkomst fra riksvegen og en trygg kryssing av 
riksvegen for gående og syklende. Det må etableres god tilknytning til buss. Løsning for disse 
anleggene må utformes i samarbeid med Statens Vegvesen. Det må utarbeides trafikkanalyse i tidlig 
fase av planarbeidet, som grunnlag for drøfting av utforming. 

I Byplan Sortland ligger det rekkefølgekrav om etablering av g/s veg over Sortlandbrua før nye 
byggeområder med krav om detaljregulering kan bygges ut. G/s veg kan etableres uten 
reguleringsplan. Det er stort behov for etablering av slik g/s veg, uavhengig av dette planarbeidet. 
Det forutsettes derfor at dette tiltaket er etablert før det blir aktuelt å starte utbygging på nedside av 
riksveg på Strand. 

Form for utredning:

Det utarbeides trafikkanalyse i to faser:

 Først utarbeides notat med trafikkanalyse av dagens situasjon og vurdering av konsekvenser 
for trafikksystemet som følge av tiltaket, samt føringer for aktuell/ønsket løsning når det 
gjelder kryss adkomstveg samt kryssing av riksveg for mykte trafikanter. Notatet og skisser 
med ønsket løsning brukes i prosessen med Statens vegvesen, for å bli enige om aktuell 
løsning i planen.

 Når man er enige om løsning i planen ferdigstilles notatet med en vurdering av konsekvenser 
av valgt løsning og avbøtende tiltak. Tiltak tas med i planen.

 Krysskapasitetsberegninger skal ikke gjennomføres. 
 Det utarbeides egen rapport som vedlegges planen. Konklusjoner gjengis i planbeskrivelse.
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b. Teknisk infrastruktur samt vannmiljø
Kort om temaet: temaet er aktuelt.

Det må etableres el-nett og VA anlegg hvor området knyttes til eksisterende kommunale system: 

 Det må legges til rette for ny trafo innen planområdet. 
 Det anbefales at prinsipper i VA-forsyningen vurderes på detaljreguleringsnivå slik at det blir 

avsatt nødvendige arealer for anleggene. 
 Eksisterende vannledning, som ligger parallelt og på nedsiden av riksvegen, må ivaretas i 

planen. Denne har god kapasitet til å betjene utbyggingsområdet. Det forutsettes at det må 
opparbeides eget vannledningsnett for området som knyttes til det eksisterende anlegget.

 Det må sørges for at brannslukkekrav i henhold til TEK17 oppfylles og at ledningsnettets 
utforming dekker dette.

 For avløp må det gjøres prinsipielle vurderinger for hvordan spillvann skal håndteres. 
Utbyggingsområdet skal fylles i sjø og det vil derfor ikke være terrengfall. Spillvannet må 
derfor pumpes til offentlig ledningsnett eller til sjø. Overvann forutsettes ledet direkte til sjø

 Sortland kommune jobber med å etablere pumpestasjon innen planområdet samt 
avløpsledning for videreføring av avløp til renseanlegg i sør. Overløp og overvann skal 
fortsatt ledes direkte til sjø. Dette anlegget må ivaretas i ny plan.

 Utløpet av Strandelva, som inngår i nordre del av planområdet, vil bli påvirket av planlagt 
utfylling. Endringer i tilstand bør vurderes i forhold til vannforskriften.  

Form for utredning:

De nødvendige avklaringer som gjelder VA gjøres i planprosessen, i samråd med Sortland kommune:

 Skaffe oversikt over dagens situasjon og krav til ny plan
 Konkretisering av løsninger i plan
 Beskrive tiltakets forventede endringer i forhold til vannforskriften
 Løsninger beskrives i planbeskrivelsen, og nødvendige juridiske krav tas med i bestemmelser 

og plankart. 

c. Friluftsliv og rekreasjon
Kort om temaet: temaet er aktuelt.

Planområdet ligger ved Sortlandsundet, og består i dag av ubebygd fjæresone og grøntareal. 
Fjæresonen er i bruk av eksisterende boliger på Strand, samt barnehage og skole. Men det er lite 
tilgjengelig pga mangel på trygg kryssing av hovedveg. Opparbeiding av friområde langs fjæra med 
strandpromenade samt offentlig fotgjengerkryssing/ undergang av riksvegen vil gi god tilgjengelighet 
og et positivt tilskudd til eksisterende boliger på Strand. Også etablering av småbåthavn innen 
området vil bidra positivt til bruken av området.

Form for utredning:

Utredning av friluftsliv gjøres i to faser:

 Analyse av dagens situasjon og bruk av området, basert på tilgjengelig informasjon på nett og 
evt. intervju med brukere av området. Det konkretiseres føringer for planlagt grep i området.

 Når man har utarbeidet et forslag til struktur for området utredes konsekvenser av det 
konkrete tiltaket og avbøtende tiltak konkretiseres og tas med i planen.

 Utredningen inngår i planbeskrivelsen.
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d. Forurensning (forurensning av vann og grunn samt klimagassutslipp,)
Kort om temaet: temaet er aktuelt. 

Det har tidligere vært fergeleie i søndre del av planområdet. Det kunne derfor ha forekommet 
forurensing i grunn og sjøbunn som følge av dette. Når det gjelder klimagassutslipp vil enhver 
utbygging medføre noe klimagassutslipp som følge av transport, produksjon av byggeelementer/-
materialer samt framtidig drift. 

Form for utredning:

Det er allerede gjennomført miljøtekniske undersøkelser av både fylling på land og sedimenter på 
sjøbunn som viser at det ikke foreligger forurensing som krever tiltak. Det foreligger følgende 
rapporter:

 Rapport 2019-JHAG-09, «Miljøteknisk grunnundersøkelse», datert 02.07.19, utarbeidet av 
Arktisk Geotek. Rapporten omfatter beskrivelse av miljøprøver på fylling på land. Det er 
analyser totalt 12 jordprøver fra 6 prøvegroper. 4 av prøvene er forurenset av krom 
tilsvarende tilstandsklasse 2. Krom antas å være naturlig i grunnen. Resterende prøver viser 
rene masser. Ettersom det kan aksepteres forurensing opp til tilstandsklasse 3 i øverste 
meter, viser analyseresultatene ingen behov for tiltak med hensyn på opprydding i 
forurenset grunn. 

 Rapport 2019 -JHAG-10, «Miljøteknisk sedimentundersøkelse», datert 03.07.19, utarbeidet 
av Arktisk Geotek. Rapporten omfatter beskrivelse av sedimentprøver fra sjøbunnen innen 
planområdet. Det er blitt utført prøvetaking fra totalt 8 sedimentstasjoner, derav 5 ved 
planlagt utfyllingsområde og 3 rundt eksisterende fylling. Resultatene viser god til moderat 
kvalitet med hensyn på forurensing. På to stasjoner ble det funnet utslag på TBT og PAH 
tilsvarende tilstandsklasse 3. Sum PAH, PCB og tungmetaller tilsvarer bakgrunnsnivå og 
defineres som rene masser. For å unngå oppvirvling og spredning av sedimenter er anbefalt 
avbøtende tiltak å deponere fyllmasser ved lavvann. 

 Rapportene danner grunnlag for utarbeiding av planen, og konklusjoner sammenfattes i 
planbeskrivelsen. Rapportene vedlegges i endelig planleveranse. 

Når det gjelder klimagassutslipp vil det viktigste være lokalisering av de nye boligene i forhold til 
eksisterende bystruktur. Planområdet ligger sentralt, i tilknytning til etablert sosial og teknisk 
infrastruktur, og med nærhet til busstrasé. Plangrepet vurderes derfor å være i tråd med overordna 
prinsipper for bærekraftig arealplanlegging. Det gjøres ingen spesifikke utredninger av dette temaet, 
men vurderinger av overordnet plangrep inngår i planbeskrivelsen.

e. Støy og lokal luftforurensning
Kort om temaet: temaet er aktuelt.

Planområdet ligger i tilknytning til riksvegen, og svevestøv samt støy fra vegtrafikken vil kunne 
påvirke planområdet.  

Form for utredning:

Det utarbeides støyfaglig utredning i to faser:

 Først kartlegges eksisterende støysituasjon samt framtidige støysoner som følge av økt 
trafikkbelastning, og det gjøres en prinsipiell vurdering av føringer for planlagt grep i 
området.

 Når man har utarbeidet et forslag til bebyggelse, basert på føringer fra første fase, utarbeides 
konkret støysonekart basert på planlagt bebyggelse/ tiltak. Konsekvenser og avbøtende tiltak 
konkretiseres. Tiltak tas med i planen.
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 Det utarbeides egen rapport som legges som del av endelig planleveranse. Konklusjoner 
gjengis i beskrivelse.

 Det gjøres ikke egne utredninger av forurensing til luft fra vegtrafikken, da tiltak mot støy 
vurderes å også fungere som avbøtende tiltak mot luftforurensing. Dette omtales i 
planbeskrivelsen. 

f. Barn og unges oppvekstsvilkår
Kort om temaet: temaet er aktuelt.

Ettersom det her skal planlegges nye boliger, i tilknytning til eksisterende bydel, vil det være 
vesentlig å legge til rette for optimale oppvekstsvilkår for barn og unge både i eksisterende og nye 
boliger. 

Form for utredning:

Skolen og barnehagens bruk av området i dag, og behov, registreres gjennom eksisterende kunnskap 
hos kommunen eller intervju med brukere. 

I planarbeidet vil det legges vekt på å skape gode, trygge og varierte lekeplasser, felles 
uteoppholdsrom og trygge forbindelser for gående og syklende mellom viktige målpunkter. Disse 
vurderingene vil påvirke både overordnet plangrep og detaljert utforming av uterom, og vil inngå i 
samtlige plandokumenter. Det utarbeides ingen egen utredning. 

g. Konsekvenser for eksisterende boligbebyggelse og framtidig boligstruktur
Kort om temaet: temaet er aktuelt.

Det planlegges nye boliger i tilknytning til eksisterende bydel med boliger. Utbygging av det aktuelle 
området vil i liten grad få konsekvenser for eksisterende bebyggelse, da det bare er én enebolig rett 
på oversiden av vegen. Ellers er det skole og næringsbygg langs overside av veg. For den ene 
eneboligen vil utbygging kunne medføre noe begrenset utsikt. Utbygging har ingen konsekvens for 
solforhold i eksisterende bebyggelse. 

Utbyggingen kan medføre at det på sikt kan komme initiativ om regulering av også tilgrensende 
områder, på nedsiden av riksvegen. 

Form for utredning:

Temaet omtales i planbeskrivelsen. 

h. Naturmangfold, jf. naturmangfoldsloven samt økosystemtjenester 
Kort om temaet: temaet er aktuelt.

Planområdet er i dag ubebygd naturområde. Utbygging og utfylling vil påvirke eksisterende natur. 

Form for utredning:

Vurdering av påvirkning på naturmangfold må gjøres som del av planarbeidet. Det er ikke registrert 
vernede naturområder eller rødlistede arter innen planområdet. Utenfor planområdet er det 
registrert et område for sjølaksefiske i lakseregisteret. Det vurderes ikke som nødvendig med 
biologisk befaring av området. 

Det gjøres vurderinger ihht naturmangfoldsloven i planbeskrivelsen. 

i. Grunnforhold og stabilitet

Kort om temaet: temaet er aktuelt. 



side 25 av 37

Det er planlagt utfylling i sjø. Før dette kan detaljplanlegges og gjennomføres må det gjøres konkrete 
stabilitetsvurderinger og vurdering av grunnforhold.

Form for utredning:

Det er allerede gjennomført geoteknisk grunnundersøkelse av det aktuelle planområdet, som viser at 
utfylling er gjennomførbar. Det foreligger rapport 2019-JHAG-15 «Grunnundersøkelse og 
orienterende geoteknisk vurdering- utfylling i sjø», datert 29.08.19, utarbeidet av Arktisk Geotek. 
Grunnundersøkelsene viser en løsmassemektighet på inntil ca. 8m, og antyder generelt masser av 
sand, grus og blokk. Største vanndyp vil være ca. 5-7m ved fyllingskant, lokalisert ca. 100 m fra land. 
Stabilitetsanalyser viser tilfredsstillende sikkerhet mot utglidning (mindre enn 0,2 %). Det anbefales 
fylling fra lekter og etablering av plastret fyllingskant som erosjonssikring. Det forutsettes at 
Strandelva blir lagt om slik at den ikke påvirker ferdig utfylling og løsmassenes stabilitet. 

Konklusjoner fra rapporten legges til grunn for utforming av planen, og omtales i planbeskrivelsen. 
Rapport inngår i endelig planleveranse. 

j. Bølger og strømforhold
Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Planområdet ligger i tilknytning til Sortlandsundet, hvor det er relativt sterkt strøm. Planlagt utfylling 
vil potensielt kunne påvirke strømnings- og bølgeforholdene.

Form for utredning:

 Det utarbeides en enkel utredning av bølger og strømforhold i området. 
 Utredning utarbeides som eget notat, og konklusjoner inngår i planbeskrivelsen.

k. Virkninger som følge av klimaendringer, herunder risiko ved havnivåstigning, stormflo, 
flom og skred

Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Planområdet ligger ved sjøen, og vil kunne bli påvirket av havnivåstigning. Deler av området er 
omfattet av aktsomhetssone for flom, jfr. blå og grønn farge på kart under. Området påvirkes ikke av 
aktsomhetssoner for skred. Planområdet ligger under marin grense. 

Aktsomhetssoner NVE Atlas
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Form for utredning:

Ny utfylling må planlegges med minimum høyde i tråd med anbefalinger fra Sortland kommune og 
Kartverket, for å sikre mot forventet havnivåstigning. Beliggenhet under marin grense har ingen 
konsekvens, ettersom stabilitet allerede er vurdert, jfr. punkt i. Konklusjoner omtales i 
planbeskrivelsen. 

l. Tilgjengelighet for alle til uteområder og gang- og sykkelveinett (universell utforming)

Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Eksisterende strandsone er et viktig rekreasjonsområde for eksisterende bydel på oversiden av 
vegen. For de nye boligene, på nedsiden av vegen, vil tilgangen til friluftsområder på fjellet samt 
skole, butikk og barnehage være tilsvarende viktig.

Form for utredning:

Det må i planen etableres universelt tilgjengelig løsning for trygg kryssing av riksvegen. I tillegg må 
det etableres gode felles uterom for de nye boligene, med universell tilgjengelighet til 
nærlekeplasser. Det skal etableres offentlige uterom i tilknytning til universelt utformet offentlig 
strandpromenade. Samlet løsning vil framgå av komplette plandokumenter, og omtales i 
beskrivelsen. 

m. Kulturminner og kulturmiljø
Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Det eneste registrerte kulturminnet som berører planområdet er automatisk fredet lokalitet 71735, 
som ligger like nord for Nordbergvegen. Kulturminnet må tas hensyn til i ny plan. 

Utsnitt fra kulturminnebasen Askeladden

Form for utredning:

Området avsettes som egen hensynssone i plankart med tilhørende bestemmelser. Temaet omtales i 
planbeskrivelsen. 

n. Transportbehov, energiforbruk og energiløsninger
Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Planen vil medføre økt transport- og energi behov.

Form for utredning:
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Det legges til rette for nødvendig parkering og tilgjengelighet til buss i planen. Det utarbeides egen 
trafikkutredning, jfr. punkt a. Området forutsettes betjent med elektrisk energi. Det åpnes for mulig 
bruk av sjøledning som energikilde. Temaet omtales i planbeskrivelsen. 

o. Beredskap og ulykkesrisiko (samfunnssikkerhet og ROS analyser)
Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Det skal utarbeides ROS analyse i enhver detaljreguleringsplan. 

Form for utredning:

Det utarbeides egen ROS analyse, som vedlegges ved samlet planleveranse. Hovedtrekkene gjengis i 
planbeskrivelsen. Aktuelle tema:

 Det må etableres gode anlegg for kjørende, gående og syklende i tråd med vegnormalen fra 
SVV, for å unngå trafikkfare. 

 Det må sikres nødvendig høyde på uterom og bebyggelse i forhold til havnivåstigning, for å 
unngå flom.  

 Området ligger under marin grense, og det må henvises til grunnundersøkelser som viser at 
det ikke er forekomster av kvikkleire samt stabil grunn. 

 Området omfattes ikke av aktsomhetsområder for skred eller steinsprang. 

p. Nasjonalt og internasjonalt fastsatte miljømål
Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Enhver detaljregulering skal følge overordna fastsatte miljømål. Fortetting innenfor eksisterende 
bydel hvor det allerede finnes sosial og teknisk infrastruktur vurderes å være i tråd med mål om 
bærekraftig byutvikling.

Form for utredning:

Tiltakets forhold til overordna miljømål omtales i planbeskrivelsen. 

q. Strandsone ved sjø
Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Planområdet ligger ved sjøen. Området er allerede avsatt som byggeområde i Byplanen, og vil derfor 
ikke omfattes av 100 meters grensen i PBL §1-8. 

Form for utredning:

I planen skal det legges til rette for offentlig tilgjengelig strandpromenade langs ny strandlinje, etter 
utfylling, med tilhørende grøntstruktur. Dette konkretiseres i samtlige plandokumenter, og omtales i 
beskrivelsen. 

r. Strandsone ved vassdrag 
Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Strandelva ligger i nordre del av planområdet. Det planlegges ikke nye byggetiltak i tilknytning til 
elva, men utfylling vil kunne ha påvirkning av elveutløpet.

Form for utredning:
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Ved utforming av utfylling må det tas hensyn til elveutløpet, jfr. punkt i. 

s. Arkitektonisk og estetisk utforming, uttrykk og kvalitet. 
Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Det må i planen stilles nødvendige krav til estetisk utforming og arkitektur.

Form for utredning:

Drøfting av bebyggelsesstruktur, høyder, utnyttelse, fotavtrykk samt krav til utforming vil inngå i den 
helhetlige utformingen av planen. Tiltak konkretiseres i bestemmelser og beskrivelse med 
illustrasjoner i nær- og fjernvirkning og tekst.

t. Landskap
Kort om tiltaket: temaet er aktuelt

Tiltaket medfører utfylling i sjø, som vil endre områdets karakter. 

Form for utredning:

Utfylling vil framstå som et nes på en, i dag, lang og rett strandlinje. Utforming av fyllingsfront må 
utføres på en kvalitativ god måte, i tråd med krav i Byplan for Sortland. Det blir viktig at sjøfronten 
legger til rette for allmenn bruk og kontakt med vannet. Fjernvirkning og beskrivelse av virkning på 
landskapet skal inngå i planbeskrivelsen.  

u. Kriminalitetsforebygging
Kort om tiltaket: temaet er ikke aktuelt

v. Hytter og fritidshus
Kort om tiltaket: temaet er ikke aktuelt

w. Befolkningens helse og helsens fordeling i befolkningen
Kort om tiltaket: temaet er ikke aktuelt

x. Jordressurser (jordvern) og viktige mineralressurser
Kort om tiltaket: temaet er ikke aktuelt

Deler av planområdet er i gårdskart avsattsom jordbruksareal, men ettersom området er avsatt til 
byggeformål i Byplanen er dette forholdet vurdert tidligere. Området har ikke vært brukt til aktivt 
jordbruk på mange tiår. Viser til punkt 1e) hvor det redegjøres for at jordbruksområder innen 
byggeområde B20, lengre opp i lia, vurderes som mer brukbart. 

y. Samisk natur- og kulturgrunnlag
Kort om tiltaket: temaet er ikke aktuelt

z. Reindrift og villrein
Kort om tiltaket: temaet er ikke aktuelt
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aa. Verdiskapning og næringsutvikling
Kort om tiltaket: temaet er ikke aktuelt

bb. Mineralske ressurser
Kort om tiltaket: temaet er ikke aktuelt
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7. OM PLANARBEIDET OG PLANEN

a. Organisering, medvirkning og informasjon

Medvirkning

En planprosess etter plan- og bygningsloven skal sikre medvirkning gjennom høringer og 
offentlig ettersyn. Medvirkning kan skje på ulike nivåer der graden av innflytelse øker fra 
lovens minimumskrav til medvirkning i den ene enden til beslutningsrett i den andre.  

I denne saken tenkes medvirkning organisert slik:

 Oppstartsmøte med kommunen (gjennomført)
 Behandling av oppstart av planarbeidet i formannskapet
 Varsling av oppstart planarbeid og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn: 

annonsering i lokal avis samt Sortland kommunes nettside, e-post/ brev til offentlige 
myndigheter og berørte parter

 Administrasjonen merknadsbehandler og bearbeider planprogram før det fastsettes politisk
 Innhenting av nødvendig kunnskap gjennom dialog med kommunen og brukere
 Administrativ og politisk behandling av planen
 Offentlig ettersyn av planforslaget
 Evt. naboskapsmøte dersom krav fra kommunen. 
 Administrativ og politisk behandling av planen
 Kunngjøring av godkjent plan

Planfaglig kompetanse 
Det vil bli benyttet planfaglig ekspertise for gjennomføring av planarbeidet og 
konsekvensutredningen. Asplan Viak AS har alle de nødvendige fagområder for gjennomføring av 
dette arbeidet. 

b. Framdriftsplan
Planprosess
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Overordnet framdriftsplan

Generelt er det vanskelig å fastsette en helt konkret framdriftsplan for reguleringsarbeid, ettersom 
det ligger i sakens natur at det vil kunne komme innspill både gjennom høring og diverse politiske 
behandlinger som vil kunne forsinke prosessen. Dette er allikevel en skisse på mulig framdrift:

Fase Anslått tidspunkt for gjennomføring

Innlevering planinitiativ 26.11.18 (gjennomført)

Oppstartsmøte 08.01.19 (gjennomført)

Revisjon av planinitiativ 11.02.19 (gjennomført)

Formannskapets behandling av oppstart planarbeid 20.02.19 (gjennomført)

Miljøtekniske grunn- og sedimentundersøkelser 02.07.19 og 03.07.19 (gjennomført)

Grunnundersøkelse og orienterende geoteknisk vurdering- 
utfylling i sjø 29.08.19 (gjennomført)

Utkast planprogram 17.10.19 (gjennomført)

Avklaring og behandling av planprogram med Sortland kommune November -19

Varsel oppstart planarbeid og offentlig ettersyn planprogram Desember -19

Merknadsbehandling og fastsetting planprogram Februar-20

Utredninger og løsninger i planen Mars-mai-20

Utarbeide komplett planforslag Juni-august -20

Kommunal behandling og offentlig ettersyn av planen September-November-20

Kommunal merknadsbehandling Desember -20

Polisk behandling og annonsering av vedtatt plan Januar -21

c. Sluttprodukt- oversikt over problemstillinger og utredningstema
Det endelige planproduktet vil bestå av et plankart, reguleringsbestemmelser og planbeskrivelse som 
inneholder sammendrag av konsekvensvurderinger og illustrasjoner.  

 

Planbeskrivelsen vil som utgangspunkt ha følgende innhold og oppbygning:  

1. Sammendrag  

2. Nøkkelopplysninger  

3. Bakgrunn for planarbeidet  

4. Planprosessen  

5. Gjeldende planstatus og overordnede retningslinjer  

6. Beskrivelse av planområdet (situasjonen i dag).  

7. Beskrivelse av planforslaget med hensyn til reguleringsformål, byggeformål, parkering, 
trafikkareal på land og i sjø, støytiltak, avfallshåndtering, risiko og sårbarhet, teknisk infrastruktur.  

8. Konsekvenser av planforslaget og samlet vurdering av konsekvenser for miljø og samfunn.  

9. Anbefaling.  



side 32 av 37

8. ADRESSELISTE VED OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANPROGRAMMET
Vesentlige interesser som berøres av planinitiativet:

Statens vegvesens (SVV) interesser vil være avgjørende for utforming og lokalisering av ny adkomst 
til området og fotgjengerkryssing av riksvegen. Viser til beskrivelse av problemstiller rundt etablering 
av ny adkomst samt kryssing av riksveg for fotgjenger under punkt 3 og 4. 

Adresseliste:

 Statens Vegvesen
 Fylkesmannen i Nordland
 Nordland Fylkeskommune
 Sametinget
 NVE region nord
 Barnerepresentant i plansaker
 Vesterålskraft AS
 Telenor
 Reno-Vest
 Naboer jfr naboliste levert fra kommunen 
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9. POLITISK BEHANDLING

Etter oppstartsmøtet ble saken lagt fram for formannskapet den 20.02.19, basert på «Planinitiativ 
oppstart detaljregulering boliger på eiendom 1_325 m. fl. Strand, datert 11.02.19.»

Vedtak i formannskapet, i tråd med rådmannens innstilling:
Sortland kommune anbefaler oppstart planarbeid for boliger ved Strand fergeleie
Innstillingen forutsetter:

1. Det må utarbeides planprogram
a. Planprogrammet må behandles i egen sak når forslag til planprogram 

foreligger.
2. Planbeskrivelsen må vise detaljert utomhusplan, slik utomhusplan må vise:

a. Belysning
b. Oppstillingsplasser for bil og sykkel.
c. Materialbruk i fast dekke
d. Løsninger for renovasjon
e. Eventuell skilting
f. Utendørs møblering
g. Universell utforming
h. Lekeplass(er)
i. Snitt for sikring/ avslutning av området ut mot sjø.
j. Parkeringsplasser
k. Vegbredde og utforming av avkjørsel
l. Utforming av eventuelle over-/underganger over RV85 for 

gående/syklende
m. Frisiktsoner

3. Vann- og avløpsplan må foreligge før offentlig ettersyn av planforslaget. VA-plan 
skal legges til grunn ved detaljutforming og prosjektering av bygninger og 
utearealer. VA-planen skal vise:

a. Ledningsnett, dimensjonering og tilkobling til kommunal vannforsyning 
og kommunalt avløp.

b. Brannkummer etableres i henhold til brannkonsept.
c. Dimensjonering og håndtering av overvann v/ 200-års flom.

4. Forurensing:
a. Forurensing i plansammenheng omfatter både lys-, støv-, støy-, lukt og 

annen forurensing. Planbestemmelsene må sikre at dette blir håndtert 
på en forsvarlig måte.

b. Forurenset grunn. Det må påberegnes prøvetaking av sedimentene, 
spesielt i området ved fergekaia.

5. Annet:
a. Bygge- og anleggsperiode må ivareta nærmiljøet.
b. Unøyaktige eiendomsgrenser må avklares.
c. Planforslaget skal leveres i henhold til rutinebeskrivelse for overlevering 

av digitale data.
d. Planforslag fremmes som detaljregulering jf PBL § 12-3.
e. Stabile grunnforhold må dokumenteres.
f. Vind-/ bølgepåkjenning må vurderes og dokumenteres.
g. Behovet for trafikkanalyse vurderes i planprogrammet.
h. Det skal i samråd med kommunalteknikk avsettes tilstrekkelig areal sør i 

planområdet til tekniske anlegg for bygging av fremtidig varmesentral 
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mv.

Vedtaket er hjemlet i plan- og bygningsloven §§ 4-1, 12-1, 12-3 og forskrift om 
konsekvensutredninger.

6. Formannskapet som planutvalg gjør oppmerksom på sin rett til å avslå prosjektet 
når forslag til plan og konsekvensutredning foreligger.

7. Som del av konsekvensutredning må inngå hvilken betydning endret bruk fra 
næring til bolig har for total tilgang til næringsareal innenfor Byplanens område.
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10. KONKLUSJON

Utarbeiding av detaljregulering for nye boliger på Strand vurderes som et godt grep for Sortland, i 
tråd med nasjonale føringer for bærekraftig byutvikling. 

De fleste utredningstemaene inngår i den helhetlige planleggingen, og omtales bare i 
planbeskrivelsen. Bare tre tema krever egen utredning og utarbeiding av rapport/ notat: trafikk, 
bølger/ strømforhold samt støy. Når det gjelder grunnundersøkelser, forurensing i vann og på land er 
det allerede utarbeidet egne rapporter for disse tre temaene. 

Samtlige tema skal være ivaretatt når komplette plandokumenter leveres til kommunal behandling. 
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