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1. INNLEDNING 
1.1. Oppdragsgiver 
Foreliggende forslag til reguleringsplan er utarbeidet etter oppdrag fra Sigrund Krane og 

Øyvind Johansen.  

1.2. Fagkyndige 
Reguleringsforslaget er utarbeidet av Hålogaland Plankontor A/S. 

1.3. Planforslagets bakgrunn 
Med denne reguleringsplanen ønskes det å legge til rette for bygging av boliger og fritidshus. 

En del 2 av planen (på nedsida av Lilandveien) med rorbuer for utleie, naust og 

småbåthavn/flytebrygge var opprinnelig med i planforslaget, men vil bli videre behandlet i en 

separat prosess for Geitgaljen Resort. 

1.4. Planområdets beliggenhet, omfang og planstatus 
Planområdet ligger på Austvågøya like sør for Skjennelva ved kommunal veg som ender som 

blindveg ved Grøttingsvollen.  

Området omfatter ca. 15 da. 

Det foreligger ikke reguleringsplan for området fra tidligere. I kommuneplanen, vedtatt i 

2008, er del av planområdet av planområdet avsatt til LNF-område. Nederste del av 

planområdet ligger innenfor sone B3, hvor det er anledning til å etablere 3 boliger og 1 

ervervstomt uten krav til regulering. 

 

 

2. INNKOMNE FORHÅNDSUTTALELSER 
2.1. Varsling 
Varsel om igangsetting av planarbeidet skjedde ved brev av 08.05.2013 til berørte naboer og 

instanser, j.fr. vedlegg 1 og ved annonse i Lofotposten, jf. vedlegg 2. 

 

2.2. Innkomne forhåndsuttalelser – korte kommentarer. 
I det etterfølgende angis innkomne forhåndsuttalelser til planvarslet, og vi finner det riktig å 

knytte noen korte kommentarer til disse og redegjøre for hvordan disse er ivaretatt ved 

planutformingen. 

 

1. Brev av 31.05.2013 fra Statens vegvesen, jf. vedlegg 3. 

Kommentar: 



Vegvesenet angir at planen omfatter kommunal veg og de har ingen merknader.  

 

2. E-post av 16.05.2013 fra Sametinget, jf. vedlegg 4 

Kommentar: 

Sametinget har ingen merknader. 

 

3. Brev av 13.05.2013 fra Kystverket, jf. vedlegg 5.  

Kommentar: 

Kystverket vil komme tilbake til saken når den legges ut til offentlig ettersyn. 

 

4. E-post av 13.08.2013 fra NVE, jf. vedlegg 6. 

Kommentar: 

NVE angir at flomfaren i forhold til elva må vurderes. Dette er gjort i ROS-analysen. Av 

NVEs flomsonekart fremgår at det ikke er flomfare i planområdet. 

 

5. Brev av 10.06.2013 fra Fylkesmannen, jf. vedlegg 7. 

Kommentar: 

     Fylkesmannen mener at den videre utvikling av området bør avventes til revidert utgave av    

     kommuneplanens arealdel foreligger. Viser til at kommuneplanen er under revisjon og til   

     statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, der det   

     går fram at det i sone 3 også skal være mulig å inkludere 100-metersbeltet langs sjøen i  

     kommunenes helhetlige utviklingsstrategier, jf. pkt 7.2. Som det går fram her skal derfor  

     kommuneplanen legges til grunn for eventuell utarbeiding av reguleringsplan i disse  

     områdene. 

     Til dette bemerkes at selv om kommuneplanen er under revisjon nå, vil det fremdeles  

     kunne gå flere år før den er vedtatt av kommunestyret. Ved at denne planen fremmes nå  

     parallelt med kommuneplanarbeidet, vil kommunen få anledning til å vurdere om dette  

     området skal inngå i en slik samlet strategi. Planen vil derved kunne godkjennes eller   

     avslåes ut fra en slik vurdering og ikke gis en uforutsigbar utsettelse slik Fylkesmannen  

     foreslår. En reguleringsplan som godkjennes av kommunestyret etter at gjeldende  

     kommuneplan er vedtatt, vil samtidig være en revisjon av kommuneplanen. 

     Fylkesmannens merknad er derfor ikke etterkommet. 

 

6. Brev av 05.06.2013 fra Nordland fylkeskommune, jf. vedlegg 8. 

Kommentar: 

Vedr. konsekvensutredning var dette vurdert i forkant av forhåndskonferansen, jf. notat av 

10.02.2013 fra Hålogaland plankontor, jf. vedlegg 9. 

Øvrige merknader fra fylkeskommunen er ivaretatt i planarbeidet.  

 

7.Brev av 06.06.2013 fra Lofotkraft, jf. vedlegg 10. 

Kommentar: 

Byggegrense på 10 meter fra høyspentlinjens ytterfase er innarbeidet i plankartet. For øvrig 

ønsker tiltakshaver i samråd med Lofotkraft å legge høyspenten i jordkabel gjennom 

planområdet, dette vil være avgjørende for attraktiviteten av den øvre fritidsbebyggelse 

 

 

 

http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/lover_regler/retningslinjer/2011/differensiert-forvaltning-strandsonen.html?id=636763


3. PLANENS INNHOLD OG UTFORMING 
3.1. Tiltaket 
Tiltakshaver ønsker å legge tilrette for bygging av 4 nye boliger, 10 hytter og lekeplass 

ovenfor vegen. Nedenfor veien ønsker en i en senere Del 2 av planen å tilrettelegge for fritids- 

og turistvirksomhet. Tiltaket omfatter derved boligformål, fritidsbebyggelse foruten trafikk og 

lekearealer i denne første del av planen for Geitgaljen Panorama. 

 

3.2. Kommunens retningslinjer 
Gjennom de drøftinger som har vært med kommunen, har det fremkommet retningslinjer og 

krav som må følges, jf. referat fra oppstartmøtet. Men det er ikke fremkommet 

motforestillinger mot tiltaket. 

  

3.3. Planens innhold 
Planen omfatter følgende reguleringsformål: 

 

BEBYGGELSE OG ANLEGG,  jfr. § 12-5. 1.  

                       - Boligbebyggelse,  sosikode 1110 

                       - Boligbebyggelse,  sosikode 1111 

                       - Fritidsbebyggelse, frittliggende,  sosikode  1121 

          -  Lekeplass,  sosikode 1610 

 

SAMFERDSELSANLEGG, jfr.  § 12-5. 2.  

                  - Veg,  sosikode  2010 

                  - Kjøreveg,  sosikode  2011 

                  - Gangveg/gangareal/gågate,  sosikode 2016 

                  - Annen veggrunn - tekniske anlegg,  sosikode 2018 

                  - Annen veggrunn - grøntareal,  sosikode 2019 

                  - Parkeringsplasser (på grunnen),  sosikode 2082 

  

LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSOMRÅDE jfr. § 12-5. 5 

             - LNF-formål,  sosikode  5100 

 

HENSYNSSONER  JFR. § 12-6 

                        - Sikringssone, frisikt  sosikode 140    

- Faresone,  høyspenningsanlegg  (inkl: høyspentkabler),  sosikode  370 

  

3.4. Reguleringsplanens utforming 
Reguleringsplanen er utformet som en detaljert reguleringsplan med angivelse av parkerings- 

og adkomstforhold, byggegrenser og -høyder, utnyttelsesgrad og tomtedeling. 

 

3.5. Bebyggelsens innhold og utforming. 
Eksisterende bygninger inngår i planen. I reguleringsforslaget er avsatt 4 boligtomter og 10 

hyttetomter hvor fremtidige byggherrer/tomtekjøpere vil ha stor frihet med hensyn til valg av 

bygningens utforming. Begrensningene ligger i byggegrenser, utnyttelsesgraden/størrelsen og 

byggehøyden som vi har angitt til maks mønehøyde over ferdig planert terreng rundt 

bygningen. Tomtestørrelsen  ligger rundt 800 – 1000 m2. 

 



3.6. Adkomst og parkering 
I reguleringsbestemmelsene er det stilt krav om en parkeringsplass pr. fritidshus og to pr. 

bolig. 

 

3.7. Vilkår for barn og unge 
I dette reguleringsforslaget er det lagt til rette for barn og unge på følgende måter: 

Lekeplass ved inngang for barn 2 – 6 år kan etableres på den enkelte bolig- og hyttetomt.  

Nærlekeplass er avsatt på plankartet sentralt i området med boligbebyggelse. 

3.8. Utnyttelsesgrad og byggehøyde 
Utnyttelsesgraden for boliger er satt til % BYA = 30 %. I dette inngår også areal til parkering. 

Byggehøyden for boliger er angitt som maks. mønehøyde 8 meter over gjennomsnittlig ferdig 

planert terreng rundt boligen. 

 

Utnyttelsesgraden for fritidsbebyggelsen er satt til maks. 100 m2 BRA (bruksareal) pr. tomt. I 

dette inngår anneks eller evt. andre bygninger i tillegg til selve fritidshuset. Krav om 1 

parkeringsplass er i tillegg henvist til regulert parkeringsområde, ettersom atkomstveien til 

fritidsbebyggelsen blir bratt og derfor er regulert som gangvei.. 

Byggehøyden er angitt som maks mønehøyde, 6 meter, over gjennomsnittlig ferdig planert 

terreng rundt fritidshuset. 

3.9. Grunnforhold 
Grunnen i planområdet består av grunnlendt mark og fjell i dagen. 

 

 

4. RISIKO- OG SÅRBARHETSVURDERING 
 

ROS-analyse følger som vedlegg 12. 

satte vil kunne skje fra småbåthavna og øvrige turer i friluftsområder utenfor planområdet. 

 

Denne konkluderer med at de registrerte uønskede hendelsene er knyttet til trafikkulykker og 

båtulykker. Med liten trafikk på den kommunale vegen gjennom planområdet og den 

utforming reguleringsplanen har fått med nye kryss iht. vegnormalene, må risikoen for 

ulykker anses som svært liten.   

 

 

5. VIRKNINGER AV PLANEN  
 

Det vises til referat fra oppstartmøte (i vedlegg 1) hvor følgende fremkom: 



 

 
 

 

Etter en ytterligere gjennomgåelse er vi kommet frem til at gjennomføring av denne 

reguleringsplanen berører ikke 

  - verneområder eller nærområder til verneområder 

  - utvalgte naturtyper eller prioriterte arter  

  - naturmangfold som er truet, nær truet eller verdifullt 

  - inngrepsfrie naturområder 

  - verdifulle/utvalgte kulturlandskap 

  - kartlagt som livsmiljø gjennom Miljøregistrering i Skog (MIS) 

 

Naturmangfoldighetsloven anses derved oppfylt. 

 

 

 

Vedleggsoversikt: 
 

Vedlegg 1:  Brev av 08.05.2013 til berørte naboer og instanser, varsel om igangsetting 

av planarbeidet. 

 

Vedlegg 2: Annonsebestilling til Lofotposten  

 

Vedlegg 3: Brev av 31.05.2013 fra Statens vegvesen 

 

Vedlegg 4:  E-post av 16.05.2013 fra Sametinget 

 

Vedlegg 5: Brev av 13.05.2013 fra Kystverket 

 

Vedlegg 6:             E-post av 13.08.2013 fra NVE 

 

Vedlegg 7:             Brev av 10.06.2013 fra Fylkesmannen 

 

Vedlegg 8:             Brev av 05.06.2013 fra Nordland fylkeskommune 

 

Vedlegg 9:             Notat av 10.02.2013 fra Hålogaland plankontor. 

 

Vedlegg 10:           Brev av 06.06.2013 fra Lofotkraft 

 

Vedlegg 11:           Estimert havstigning 2050 og 2100 for Nordlandskommuner med kystlinje 

 

Vedlegg 12:           ROS-analyse 



 

 

 

 

 

 

 

 

 


