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SAMMENDRAG 
Asplan Viak AS har på vegne av Vestvågøy kommune utarbeidet et planinitiativ for 
detaljreguleringsplan av høydebasseng i Stamsund i Vestvågøy kommune.  Et areal for høydebasseng 
er avsatt i kommuneplanens arealdel og reguleringsplan for området. Det er blitt utarbeidet et 
skisseprosjekt for høydebassenget, og anbefalt plassering er ikke i tråd med arealet avsatt i overordnet 
plan. Formålet med detaljreguleringsplanen er dermed å legge til rette for nytt høydebasseng i 
Stamsund.
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1. FORMÅL MED PLANEN
Vestvågøy kommune skal bygge et nytt høydebasseng i Stamsund for å øke sikkerheten i 
forsyningsområdet til Stamsund vannverk. Stamsund vannverk forsyner abonnenter på strekningen 
Justad til Stamsund og Steine. På Brennhaugen i ytre del av Stamsund er det etablert et basseng i berg 
med volum 300 m3. Dette bassenget er tatt ut av drift, og det er i dag ikke høydebasseng i vannverket. 
Det skal nå bygges nytt høydebasseng i området ved det eksisterende bassenget.

Etter en vurdering av VA-tekniske forhold, topografi på tomt, muligheter for adkomstveg og 
beliggenhet i forhold til ledningsnett er det valgt å plassere bassenget sør for Brennhaugen slik at topp 
vannspeil blir på kote +33. Anbefalt plassering er ikke i tråd med areal avsatt til framtidig høydebasseng 
i overordnet plan; arealet må dermed reguleres.

2. PLANOMRÅDET OG OM PLANARBEIDET FÅR VIRKNINGER 
UTENFOR PLANOMRÅDET

2.1. Planområdet
Området befinner seg i Stamsund i Vestvågøy kommune, sør-øst for Brennhaugen.

Figur 1: Oversiktskart over planområdet
Deler av eiendommene 52/2, 52/88, 52/471 og 52/47, inngår i foreslått planområde. Planområdet 
befinner seg vest for vegen «Halsan», mellom Halsan 6 og Halsan 12, og strekker seg frem til ca. kote 
43 i nord-vestre hjørne. Vegen inngår i foreslått planavgrensning for å kunne etablere et kryss. 
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Figur 2: Foreslått planavgrensning, sør-øst for Brennhaugen

Figur 3: Området befinner seg mellom Halsan 6 og Halsan 12
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2.2. Bebyggelse og anlegg
Det er ikke bebyggelse innenfor planområdet i dag. Det er boliger utenfor planområdet. Det går en 
høyspentlinje gjennom området.

Figur 4: Flyfoto av området

3. PLANLAGT BEBYGGELSE, ANLEGG OG ANDRE TILTAK

3.1. Bebyggelse
Det ønskes tilrettelagt for et høydebasseng. Ut fra en totalvurdering, der blant annet muligheter for 
tilpasning til den aktuelle tomta har vært tungtveiende, er det besluttet å gå for et rektangulært 
plasstøpt basseng. I front vil det være et ventilkammer. 

3.2. Adkomst
Det vil videre legges til rette for en adkomstveg til bygget fra vegen "Halsan". Halsan er en privat 
grusveg. Den nye adkomstvegen får en lengde på ca. 67 m, med maksimal stigning på 14 % og en 
utflating på toppen foran byggen med vendehammer på venstre side dimensjonert for liten lastebil 
liggende på 5 %. Mengdebehovet for fylling veg ligger på rundt 1100 m3. Vegen er skissert med en 
bredde på 4,0 m; bredde asfaltert vegbane 3,0 m og grusede skuldre på 0,5 m. Det bør vurderes om 
vegen skal utvides med rekkverksrom på venstre side i det øverste partiet, ca. fra profil 25, da SVV's 
rekkverkshåndbok gir største tillatte skråningshøyde med fall 1:1,5 til å være 3 m.
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Figur 5: Profil som viser mulig vegtrasé

Figur 6:  Illustrasjon av tiltaket
Det er ikke forutsatt inngjerding av anlegget. For å hindre biltrafikk opp til bassenget settes det opp 
låsbar manuell bom rett etter avkjøringen fra Halsan.

4. UTBYGGINGSVOLUM OG BYGGEHØYDER
Tiltenkt bygg vil ha et fotavtrykk på litt under 400 m2. Bygget vil bestå av et plasstøpt rektangulært 
basseng med ytre mål 13x26 m og et ventilkammer. Høyden vil være på under 8 meter. Det er tenkt at 
golvet i ventilkammeret blir bakkeplan, noe som gir trappefri adkomst.

Figur 7: Lengdesnitt fra skisseprosjektet. Her er det 7,7 meter mellom det høyeste punktet og 
bakkeplan på ventilkammer.
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Figur 8: Tverrsnitt fra skisseprosjektet

5. FUNKSJONELL OG MILJØMESSIG KVALITET
Tiltaket vil bidra til å øke sikkerheten i forsyningsområdet til Stamsund vannverk. 

6. TILTAKETS VIRKNING PÅ, OG TILPASNING TIL, LANDSKAP OG 
OMGIVELSER

Den valgte tomta har en naturlig nedsenking mellom Brennhaugen og fjellrygg mot sør. Samtidig faller 
terrenget fra ca. kote 50 på og østover. Ved å plassere et rektangulært basseng med lengste sider i 
retning øst-vest vil bassenget legge seg inn i terrenget mot nord, vest og sør. Fra disse 
himmelretningene vil bassenget være stort sett helt nedfylt. Mot øst faller terrenget og her er 
ventilkammeret plassert i bassengets kortside. Ventilkammeret er utformet som et tilbygg helt inn til 
bassenget. Taket på ventilkammeret utføres med pulttak. Da det vil være mulig å komme opp på taket 
og det vil være en høydeforskjell mellom bassengdekket og terrenget mot øst settes det opp gjerde på 
kanten av bassengdekket mot øst.
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Figur 9: 3D perspektiv fra skisseprosjektet

Figur 10: Forslag til fasade (skisseprosjekt)

7. FORHOLD TIL ØVRIGE PLANER

7.1. Kommuneplanens arealdel
Kommuneplanens arealdel for Vestvågøy kommune (plan id1860_201810) ble vedtatt 
20.05.2020. Arealet hvor nytt høydebasseng er tenkt er i planen avsatt til LNFR-område. I foreslått 
planavgrensning inngår også boligformål. Videre er det en hensynssone for kulturmiljøet i nesten hele 
planområdet.

Nord-vest for området er det et areal avsatt til høydebasseng. Det ble utarbeidet et skisseprosjekt for 
høydebassenget, anbefalt plassering var ikke innenfor arealet avsatt til høydebasseng (AB28) i 
overordnet plan. Tiltaket er i tråd med grepet i overordnet plan, men avgrensningen på tiltaket vil ikke 
være i tråd med arealdelen.
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Figur 11: Utsnitt fra kommuneplanens arealdel (kilde: kommunekart.com). AB28 er avsatt til 
fremtidig høydebasseng i overordnet plan.

7.2. Gjeldende reguleringsplaner
Reguleringsplan for Ytre Stamsund (planid: 1860_201806) ble vedtatt 27.11.2018. Det er noe uklart 
om denne fortsatt gjelder da den ikke inngår i reguleringsplanene som gjelder foran kommuneplanens 
arealdel i bestemmelsene til arealdelen pkt.9.13. Arealformålene i foreslått planområdet er friområde, 
veg og boligbebyggelse. 

Deler av planen vil utgå når ny reguleringsplan vedtas.

Figur 12: Reguleringsplaner i området (kilde: kommunekart.com)

7.3. Pågående planarbeid
Det er ingen pågående planarbeid ved planområdet.
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8. VESENTLIGE INTERESSER SOM BERØRES AV PLANINITIATIVET

8.1. Kulturminner
Området inngår i et kartlagt område for regionale kulturminner i Lofoten. 

Figur 13: Kulturminner i området (kilde: Nordlandsatlas). Planavgrensningen i blått.

Lokaliteten i området er 111-Bjørnhalsen. Dette er et «Nyere tids kulturminne. Tysk kystfort fra 2. 
verdenskrig oppført etter Lofotraidet i 1941. Området er tettpakket med kanonstillinger, 
luftvernstillinger, løpegraver, mitraljøsestillinger, bunker, tunnelanlegg, veier, etc. Fortet er demontert, 
men likevel godt bevart. Blant annet framstår kommandobunkersen helt intakt.» (kilde: Nasjonalt og 
regionalt viktige kulturminner i Lofoten, Nordland fylkeskommune, 2007).

Figur 14: Kartutsnitt med krigsminner i Ytre Stamsund. Kilde Regional kulturminneplan for Lofoten, 
Nordland fylkeskommune.
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8.2. Reindrift
Det er ikke reindrift i området.

8.3. Naturmangfold
Det er ikke registrert viktige naturtyper eller verneområder innenfor planområdet (kilde: 
nordlandsatlas). Det er ikke registrert rødlistede arter i eller i nærheten av planområdet (kilde: 
artskart).

8.4. Jordbruk
Det er ikke registrert dyrkbar eller dyrket jord i området (kilde: nordlandsatlas).

8.5. Friluftsliv
Området inngår ikke i et kartlagt friluftsområde. Det er et kartlagt viktig friluftsområde nord for 
området. Det går en sti gjennom planområdet. Deler av adkomstvegen vil plasseres ved denne. Stien 
(evt. en justering av dagens sti) tenkes sikret i planforslaget.

Figur 15: Viktig friluftsområde nord for planavgrensningen. Det går en sti gjennom planområdet. 
(kilde: nordlandsatlas)

Store deler av det viktige friluftsområde inngår i området som i utgangspunktet var tenkt for 
høydebasseng i overordnet plan. Den nye foreslåtte plasseringen av høydebassenget, vil dermed gi 
mindre negative konsekvenser for friluftslivet enn plasseringen i overordnet plan.

8.6.  Landskap
Området inngår i et landskapsområde med stor verdi (kilde: nordlandsatlas) Landskapet er et 
kystslettelandskap, med småkupert ås- og fjellandskap. 
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9. SAMFUNNSSIKKERHET OG ROS

9.1. Marin grense
Området befinner seg under marin grense. Løsmassetypen i området er «bart fjell» (kilde: NGU).

9.2. Ledningstrasé
Det går en høyspentledning på tvers av planområdet, dette er en del av distribusjonsnettet til 
Lofotkraft AS.

9.3. Flom og skred
Det går et aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang i sør-vestre del av planområdet. Bassenget 
er plassert slik at det ligger utenfor aktsomhetsområde for steinsprang og snøskred. Den nord-østre 
fjellsiden til Kattberget er vurdert som for bratt til at snø kan akkumuleres og utgjøre en risiko for 
snøskred. Risikoen for alle typer skred vurderes som tilfredsstillende. I en detaljprosjekteringsfase bør 
det likevel gjøres vurderinger om det bør etableres en skredvoll rundt den vestlige delen av bassenget.

Figur 16: Aktsomhetsområde for snøskred og steinsprang, med planavgrensning og tenkt plassering 
av bygget

Det er ingen aktsomhetsområder for jord- og flomskred eller flom i planområdet.
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10. BERØRTE OFFENTLIGE ORGANER OG ANDRE INTERESSERTE SOM 
SKAL VARSLES OM PLANOPPSTART 

 Statsforvalteren i Nordland
 Nordland fylkeskommune
 Sametinget
 NVE
 Mattilsynet
 Lofotkraft AS

11. PROSESSER FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING FRA BERØRTE 
FAGMYNDIGHETER, GRUNNEIERE, FESTERE, NABOER OG ANDRE 
BERØRTE

Jf. plan- og bygningsloven § 5-1 skal det tilrettelegges for aktiv medvirkning i planleggingen. Det er ikke 
vurdert som nødvendig med ekstra tilrettelegging for medvirkning i dette planarbeidet utover det som 
er normal prosedyre for reguleringsplaner i Vestvågøy kommune.

12. VURDERING AV OM PLANEN ER OMFATTET AV FORSKRIFT OM 
KONSEKVENSUTREDNINGER, OG HVORDAN KRAVENE I TILFELLE 
VIL KUNNE BLI IVARETATT

Det er i Forskrift om konsekvensutredninger (FOR-2017-06-21-854) beskrevet hvilke tiltak som skal 
konsekvensutredes.

12.1. Vurdering i forhold til §6 – Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha 
planprogram eller melding

I henhold til forskriftens §6 b) skal reguleringsplaner etter plan- og bygningsloven for tiltak i vedlegg I 
alltid konsekvensutredes. Unntatt fra dette er reguleringsplaner der det konkrete tiltaket er 
konsekvensutredet i en tidligere plan og der reguleringsplanen er i samsvar med denne tidligere 
planen.

Relevant punkt i vedlegg 1 ville vært pkt. «Dammer og andre anlegg for oppdemming eller varig lagring 
av vann dersom mengde oppdemmet eller lagret vann overstiger 10 millioner m³ (mindre tiltak 
omfattes av vedlegg II nr. 10g)»

Det skal ikke lagres over 10 millioner m3 vann. Tiltaket vurderes å ikke falle inn under forskriftens §6.

12.2. Vurdering i forhold til §7 - Planer og tiltak etter andre lover som alltid skal 
konsekvensutredes, men ikke ha melding

Planen berører ikke tiltak som skal behandles etter energi-, vannressurs- eller 
vassdragsreguleringsloven. Planen er ikke etter andre lover som fastsetter rammer for tiltak i vedlegg 
I og II og som vedtas av et departement. Tiltaket faller derfor ikke inn under forskriftens § 7.

12.3. Vurdering i forhold til §8 - Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn

I henhold til §8 skal det utarbeides KU uten planprogram for reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II, 
med mindre tiltaket er utredet i tidligere plan, dersom de kan få vesentlige virkninger etter §10.
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Aktuelt punkt i vedlegg II, vil være pkt. 10g) «Demninger og anlegg for oppdemming eller varig lagring 
av vann.»

12.4. Forslagsstillers vurdering av om planen kan få vesentlige virkninger for miljø og 
samfunn jf. forskriftens §10

Tiltaket er i tråd med grepet i overordnet plan, og vil ikke komme i konflikt med viktige naturtyper, 
truede arter, jordbruk, reindrift eller områder som er svært viktig for friluftsliv. 

Det er et landskapsområde med stor verdi innenfor planområdet, men det vurderes at tilpasningen til 
landskapet ivaretas på en god måte og at tiltaket ikke kommer i konflikt med landskapsverdiene.

Tiltaket ligger innenfor en kulturminnelokalitet, med flere kulturminner. Det er litt uklart om konkret 
plassering kommer i konflikt med disse. Jf. Figur 14 kan det virke som de registrerte lokalitetene er 
lenger nord og vest enn tiltaket (og at plassering av høydebasseng i overordnet plan vil komme mer i 
konflikt med kulturminner enn foreslått plassering). Evt. konflikt med kulturminner avklares som en 
del av planprosessen.

Tiltaket vurderes til å ikke medføre vesentlige virkninger for miljø eller samfunn og dermed ikke behov 
for konsekvensutredning.


