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Innspill til varsel om oppstart av detaljreguleringsplan for Straumen 

omsorgsboliger - Sørfold kommune 

Vi viser til varsel om oppstart av reguleringsarbeid datert 15.09.2017 og e-post datert 25.09.2017. 

NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av flom- og skredfare, samt vassdrag og energianlegg. 

Vi skal som høringspart bistå konsulenter og kommuner med opplysninger, råd og veiledning innenfor 

disse temaene, bl.a. om hvordan de bør vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven.   

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for ti nye kommunale omsorgsboliger i tilknytning til 

eksisterende omsorgsboliger i sentrum av Straumen, samt tilhørende parkering, adkomst og 

rekreasjonsområder. Kommunen ønsker samtidig å se på muligheten for en fremtidig utvidelse av 

parkeringsområder i nord og sambruk av parkeringsareal med eksisterende omsorgsboliger. Planområdet 

er i kommuneplanens arealdel avsatt til offentlig formål og LNF-A-område. 

NVEs innspill 

Flomfare 

I henhold til NVE Atlas (http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas) ligger planområdet 

innenfor aktsomhetsområde for flom. NVE synes det er positivt at konsulenten er bevisst dette og ønsker 

å få dette avklart tidlig i planprosessen, jfr. e-post datert 25.09.2017.  

Aktsomhetskartene for flom viser områder som er potensielt utsatt for flom, både i forbindelse med 

vassdrag og fra havnivåstigning / stormflo. Slik vi tolker aktsomhetskartet er omsøkte område potensielt 

utsatt i forbindelse med flom i Straumvatnet, og ikke i forbindelse med havnivåstigning / stormflo. 

Videre vurderer vi at dersom planlagte tiltak ikke plasseres lavere enn eksisterende omsorgsboliger, det 

vil si at terrenget heves minimum til samme høyde som disse, så kreves ikke ytterligere utredninger av 

flomfaren. Dette gjelder for selve bygningene, utearealer som sansehage o.l. kan ligge på lavere nivå. 

Dersom bygningene planlegges lavere enn eksisterende bebyggelse må flomfaren utredes nærmere før 

reguleringsplanen vedtas. 

http://atlas.nve.no/SilverlightViewer/?Viewer=NVEAtlas
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Skredfare og energianlegg 

Planområdet berører ikke skredfarlige områder eller energianlegg. 

Generell informasjon 

I forbindelse med offentlig ettersyn ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke 

vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha tilsendt planbeskrivelse, plankart og 

bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med 

planarbeidet. Vi ber om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no.  

 

Som et bidrag til at kommunene og konsulentene selv kan vurdere hvordan NVEs forvaltningsområder 

kan ivaretas i planleggingen viser vi til informasjonsboksen under, samt NVEs sjekkliste som ligger 

vedlagt i link for arealplansaker. Dersom planarbeidet berører temaene i sjekklisten skal NVE ha planen 

på høring.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon dersom det er spørsmål om våre forvaltningsområder undervegs 

i planprosessen. 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Anita Andreassen 

senioringeniør 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   
 

Kopi til: Fylkesmannen i Nordland 

Sørfold kommune 

 

Plan- og bygningslovens § 4-3 og 28-1 samt byggteknisk forskrift (TEK10, kap. 7) setter tydelige 

krav om sikkerhet mot naturfare ved ny utbygging.  

I reguleringsplan skal naturfare vurderes og eventuelt utredes: 
   

 Plandokumentene må tydelig vise hvordan naturfare er vurdert og tatt hensyn til.  

 Arealer som er utsatt for flom, erosjon eller skredfare må innarbeides i planen som 
hensynssone og tilknyttes bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for utbygging.  
 

NVE har utarbeidet informasjon og veiledning om aktuelle NVE-tema i kommunal 

arealplanlegging og viser til:  

  NVEs nettsider om arealplanlegging. Her finnes også linker til våre veiledere.  

 NVEs karttjeneste atlas.nve.no eller nve.no/karttjenester 

 NVEs sjekkliste for utarbeidelse av reguleringsplaner. 

 

 

mailto:rn@nve.no
https://www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging/
http://atlas.nve.no/html5Viewer/?viewer=nveatlas
https://www.nve.no/karttjenester/
https://www.nve.no/Media/3622/sjekkliste_nve_2016.pdf

