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1. gangs behandling Detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger 
PLANID 1845 2017003 

 
Vedlegg: 
1 Plankart - Straumen omsorgsboliger 
2 Planbestemmelser - Straumen omsorgsboliger 
3 Planbeskrivelse - Straumen omsorgsboliger 

 

Rådmannens innstilling 

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges planforslaget «Detaljreguleringsplan for 
Straumen omsorgsboliger PLANID 1845 2017003» ut til offentlig ettersyn. 
 

Saksopplysninger 

Planforslaget er utarbeidet av Norconsult AS på vegne av Sørfold kommune. 
  
Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for ti nye kommunale omsorgsboliger med 
tilhørende fasiliteter i tilknytning til eksisterende omsorgsboliger på Straumen. I planen legges 
det til rette for en utvidelse av parkeringsområdene i nord for mulig sambruk med de 
eksisterende omsorgsboligene. Atkomst til parkeringsområdet blir via eksisterende avkjørsel fra 
Straumvassveien. Planen legger videre til rette for asfaltert sti fra eksisterende omsorgsboliger 
til fortau fylkesveg, avfallshus i tilknytning til eksisterende carport, et grøntbelte på 1,8 daa 
langs elva med formål LNFR samt sansehage til privat bruk for beboere i planlagte 
omsorgsboliger. 
 
I planprosessen er det vurdert ulike alternativer til plassering av omsorgsboligene. I valget av 
plassering er det lagt vekt på nærhet til kulturtilbud, bibliotek, helsetjenester samt 
dagligvarebutikk, busstopp, kafé og frisør. Dette er faktorer som kan bidra til økt grad av 
egenomsorg i tillegg til at det legges til rette for en aktiv deltakelse i lokalsamfunnet. 



 
Detaljreguleringsplanen for Straumen omsorgsboliger vil berøre følgende planer: 

- Kommunedelplan for Straumen (PLANID 2010002) med formålene offentlig formål 
(O14), landbruksformål LNF-A samt veiareal. 

- Reguleringsplan for Straumen 1 øst (PLANID 1982001) med formålene offentlig formål 
(O1/O2), kjørevei, fortau og annet formål. 

Kommunedelplanen gjelder foran reguleringsplan for Straumen 1 øst. 
 
 
 
Vurderinger:  
 
 
Krav til konsekvensutredning (KU) 
Konsekvensutredning skal være en integrert del av planprosessen etter plan- og bygningsloven 
(pbl). Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven gir utfyllende 
bestemmelser for plan og bygningslovenes krav om at reguleringsplaner som kan få vesentlige 
virkninger for miljø og samfunn skal konsekvensutredes. Forskriften angir hvilke planer som 
skal konsekvensutredes, saksbehandlingsregler og krav til innhold i konsekvensutredningen. I 
vurderingen om en plan kan få vesentlige virkninger for miljø eller samfunn, skal det ses hen til 
egenskaper ved planen, planens lokalisering og påvirkning av omgivelsene samt i nødvendig 
grad ses hen til egenskaper ved virkninger, jf. Forskrift om konsekvensutredninger § 10. 
 
Etter innspill fra Fylkesmannen ble det gjort en ny vurdering av tiltaket mot Forskrift om 
konsekvensutredninger. I spørsmålet hvorvidt planen utløser krav om konsekvensutredning har 
Sørfold kommune vurdert om tiltaket bør regnes som bolig eller offentlig tjenesteyting, og 
dermed et tiltak innenfor forskriftens vedlegg I eller II. Siden omsorgsboligene er planlagt for 
beboerne med behov for heldøgns pleie- og omsorgstjenester, er Sørfold kommune av den 
oppfatning at omsorgsboliger går inn under kode 1163 institusjon, jf. merknader til vedlegg I og 
II i Veiledning til kart og planforskriften. Dette plasserer omsorgsboligene som et tiltak etter 
punkt 11 j i vedlegg II i Forskrift om konsekvensutredninger: Planer etter plan- og 
bygningsloven og tiltak etter annet lovverk som skal vurderes nærmere. 
 
Vurdering virkninger for miljø og samfunn 
Planen medfører omdisponering av omtrent 4,6 daa areal avsatt som LNF-A til 
utbyggingsformål.  
 
Området er ikke i bruk til landbruk i dag og har ingen registrert verdi som jordbruksareal. 
Framtidig drift anses som lite aktuelt på grunn av områdets størrelse og lokaliseringen i forhold 
til øvrige jordbruksområder.  
 
Området ble i den regionale kartleggingen av friluftsområder betegnet som et nærturområde. I 
kartleggingen beskrives området som svært viktig for fisking, bading og sosialt samvær. I 
etterkant har området nærmest brua blitt vurdert som farlig for barn på grunn av sterk strøm i 
elva. Av samme grunn er samme område ikke egnet som badeplass. Gapahuken som sto på dette 
området tidligere er nå fjernet som følge av dette. «Lakseparken», som ligger ca. 100 m fra 
planområdet, har overtatt funksjonen som friluftsområde i sentrum.   
 
I dag er vegetasjonen langs elva noe tett og ugjennomtrengelig, noe som gjør området lite 
fremkommelig som turterreng. Det er også satt opp et sikkerhetsgjerde. I planforslaget beholdes 
et belte på 12 meter langs elva med formål LNFR. Dette skal være med å ivareta hensynet til 



blant annet friluftsinteresser, flom- og erosjonssikring samt naturverdier. I dette beltet skal 
opprinnelig vegetasjon beholdes evt. revegeteres.  
 
Konklusjon KU-krav 
Etter kommunens vurdering vil ikke planlagte regulering utløse krav om konsekvensutredning, 
jf. Forskrift om konsekvensutredning § 6 bokstav b.  
 
 
Innspill til oppstartsmeldingen 
Det ble meldt oppstart med annonse i Saltenposten 19.09.2017, kommunens hjemmeside samt 
Facebook. Melding om planlegging ble sendt til offentlige myndigheter, naboer og andre berørte 
parter 15.09.2017. Følgende innspill er innkommet innen frist: 
 
 
Offentlige høringsinstanser 
 
Naturvernforbundet i Salten av 21.09.2017 

Naturvernforbundet i Salten har sett på planen og har ingen innspill til planen slik den 
foreligger. 
 
Vår kommentar: Ingen. 

 

 

Helse- og miljøtilsyn Salten av 27.09.2017 

HTMS sin vurdering: Støy- og forurensningshensyn overfor naboer må ivaretas under 
anleggstida. For støy gjelder føringer i arealretningslinjen T-1442-2012. Særlig gjelder det 
entreprenører som eventuelt må arbeide ut over normal arbeidstid. Boliger og andre støysårbare 
bygg i nærheten må ikke utsettes for støy ut over anbefalte grenser i retningslinjen og definerte 
tidspunkt på døgnet. Helseskadelig lydnivå må påregnes stanset hvis avbøting ikke er tilbudt. 
 
Forebygging mot legionellasmitte må inn som forutsetning ved prosjektering av interne 
vannfordelingsnett i byggene. Beredere skal enkelt kunne tømmes/renses og temperaturer på 
vann i sirkulasjon må ikke fremme bakterievekst. 
 
Vår kommentar: Ivaretas i planforslaget. 

 
 
NVE av 29.09.2017 

Flomfare: I henhold til NVE Atlas 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. 
 
Planområdet berører ikke skredfarlige områder eller energianlegg. 



 
Vår kommentar: Ivaretas i planforslaget. 

 
 
Statens vegvesen av 09.10.2017 

Vårt anliggende i denne saken vil være tilknytning til og byggegrense mot fv. 539. 
Hastigheten på stedet er 50 km/t, frisiktkrav er 45 meter i begge retninger med en 
årsdøgntrafikk på ca. 400 personbilenheter. 
 
Vurdering: Slik vi forstår oppstartsvarselet og illustrasjonen så vil det være en hovedavkjørsel 
og to gang- og sykkelveger fra fylkesvegen. Det synes vi er en god løsning.  Den delen av 
fylkesvegen som ønskes omregulert er i stor grad etablert etter vedtatt reguleringsplan. Ny 
regulering må være i tråd med disse men planen må oppdateres i henhold til vegnormalen 
dersom det er behov for det. Vi viser til våre håndbøker N100 og N101, dimensjonerende 
kjøretøy velges ut fra vegens funksjon, trafikkmengde og muligheter for omkjøring. 
Geometriske krav, både horisontalt og vertikalt må oppfylles. Siktlinjer og hensynsone sikt må 
inngå i plankartet. 
 
I planen må byggegrensen være 12 meter målt fra midten av fv. 539 dvs. samme 
byggegrense som gjeldende reguleringsplan for området. Utenfor byggegrense dvs. mellom 
fylkesvegen og byggegrensen kan det ikke aksepteres bygninger, parkering eller interne 
veger, dette må fremkomme av planbestemmelsene. 

 

Vår kommentar: Ivaretas i planforslaget.  

 

 

Sametinget av 18.10.2017 

Vi kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det omsøkte 
området. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige merknader til planforslaget 
på det nåværende tidspunktet.  
 
Vi minner imidlertid om den generelle aktsomhetsplikten. Dette bør fremgå av 
reguleringsbestemmelsene og vi foreslår følgende tekst når det gjelder dette:  

• Kulturminner og aktsomhetsplikten. Skulle det likevel under bygge- og anleggsarbeid 
i marken komme fram gjenstander eller andre spor som viser eldre aktivitet i området, 
må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget og Nordland fylkeskommune 
omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. 
Kulturminnemyndighetene forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem som skal 
utføre arbeidet i marken.  

 
Vi minner forøvrig om at alle samiske kulturminner eldre enn 100 år er automatisk fredete ifølge 
kml. § 4 annet ledd. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme fredete kulturminner, eller 
sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6.  
 
Vi gjør til sist oppmerksom på at dette innspillet bare gjelder Sametinget, og viser til egen 
uttalelse fra Nordland fylkeskommune - Kulturminner i Nordland. 
 
Vår kommentar: Ivaretas i planforslaget 

 
 

Fylkesmannen i Nordland av 24.10.2017  

Vi viser til oversendelse fra dere av 15.09.2017.  



 
Hensikten med planarbeidet: Det går fram av oversendelsen at formålet med planarbeidet er å 
legge til rette for 10 nye kommunale omsorgsboliger i tilknytning til eksisterende 
omsorgsboliger i sentrum av Straumen, samt tilhørende parkering, atkomst og 
rekreasjonsområder. Videre skal muligheten for utvidelse av parkeringsmuligheter og atkomst til 
eksisterende naust ved Straumvatnet vurderes.  
 
Planfaglige forhold  

Planstatus: Som det går fram av oversendelsen er hoveddelen av planområdet i gjeldende 
arealdel til kommuneplanen satt av til LNF-A-område. Dette er en endring i forhold til 
reguleringsplan for Straumen øst (1982), der området er satt av til offentlig formål. 
Kommuneplanens arealdel er vedtatt i 2010, og arealdisponeringen her går følgelig foran 
arealdisponeringen i regulerings-plan for Straumen øst. 
  
Krav om konsekvensutredning: I henhold til gjeldende forskrift om konsekvensutredninger er 
reguleringsplaner for boliger og fritidsboliger som ikke er i samsvar med kommuneplanens 
arealdel blant «Planer og tiltak som alltid skal konsekvensutredes og ha planprogram eller 

melding», jf. forskriftens § 6 og pkt. 25 i vedlegg I. Vi deler derfor ikke kommunens vurdering 
av at tiltaket ikke er utredningspliktig. 
 
Innspill til planprogrammet / planen  

Den regionale kartleggingen av friluftsområder som er gjennomført viser at de nedre delene av 
Straumvatnet med tilhørende strandsoner er svært viktig som nærturområde, jf. naturbase-ID 
FK00000502. LNF-A-området i gjeldende arealdel ivaretar disse interessene på en 
tilfredsstillende måte.  
 
Som grunnlag for videre planarbeid, og for utarbeiding av et eventuelt planprogram, bør 
konsekvensene for friluftlivsinteressene langs Straumvatnet beskrives. For å kunne begrunne 
den aktuelle plasseringen bør alternative muligheter for lokalisering av omsorgsboliger belyses. 
Videre bør avbøtende tiltak for å sikre verdien av områdene langs Straumvatnet som 
nærturområde utredes. Belysning av alternativ lokalisering vil her være en naturlig del av et 
eventuelt utredningsprogram, jf. forskriftens § 19.  
 
Uavhengig av utredningsplikt legger vi til grunn at konsekvensene for friluftsliv og ferdsel langs 
Straumvatnet beskrives, og at aktuelle alternativer til lokalisering også belyses. 
 
Videre planarbeid  

Det videre planarbeidet vil i vesentlig grad avhenge av om det skal bygge på regelverket i 
forskrift om konsekvensutredninger. Vi vil derfor anbefale at kommunen så snart som mulig 
foretar en ekstra vurdering av forholdet til gjeldende forskrift om konsekvens-utredninger, slik 
at kommunen kan begrunne om reguleringsplanen er utredningspliktig i henhold til forskriftens 
§ 6, jf. vedlegg I nr 25. Det vil være vesentlig at begrunnelse for valg av prosess foreligger ved 
offentlig høring av planen, bl.a. som grunnlag for Fylkesmannens videre behandling.  
 
Digitaliserte plankart: For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi 
spesielt oppfordre til at planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. 
På denne måten vil tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: «Ny 
kartløsning og bedre kvalitetssikring for bedre arealplaner»). 
 
FOSIN – Forsøksordning om samordning av statlige innsigelser i Nordland: Vi minner om 
forsøk om samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner (FOSIN). Vi ber om at 
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om 



arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn. 
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog.  
For nærmere opplysninger vises det til rutinebeskrivelse for effektive avklaringer i 
arealplanleggingen, se vår hjemmeside: «FOSIN - Forsøksordning om samordning av statlige 
innsigelser i Nordland». 
 
Vår kommentar: 

Vurdering i forhold til krav til konsekvensutredning er omtalt tidligere i dette dokumentet under 

delkapittelet Krav til konsekvensutredning (KU) samt i planbeskrivelsen pkt. 5.1. Dette gjentas 

derfor ikke her. 

 

Kommuneplanen går foran reguleringsplan og i kommuneplanprosessen ble Lnf-A områder 

avsatt i et belte på 50 og 100 m langs område ved elv/sjø med bakgrunn i statlige føringer.  

 

Den regionale kartleggingen av friluftsområder viser at nedre deler av Straumvatnet med 

tilhørende strandsoner er svært viktig som nærturområde. Men avgrensningen av områdene i 

kartleggingen er lite nyansert og tar ikke for seg helt lokale forhold. Mange barn har sin 

skolevei forbi området og det er sterk strøm nærmest brua. Det er derfor satt opp gjerde i dette 

området. Langs elven er det tett kratt og dette fjernes ikke for å unngå å oppmuntre til ferdsel. 

Området egner seg derfor heller ikke for bading. 

 

Planen og selve bebyggelsesområdet berører bare en liten del av området som omtales i 

friluftkartleggingen. Brukerne av området er i hovedsak beboere på Strandmyra borettslag. Det 

er da den asfalterte stien gjennom området som benyttes samt benk langs fylkesvegen. Denne 

muligheten vil bli opprettholdt ved utbygging. Området ellers er lite benyttet selv om det 

opprinnelig hadde gapahuk, bord og benker. Så ble området vurdert som farlig for barn og 

gapahuk ble fjernet. I senere tid er «Lakseparken» på Holmen etablert ca. 100 m fra 

planområdet. Det er tilrettelagt for fisking på motsatt side av fylkesveien langs elva nedenfor 

rådhuset. Kommunen ser derfor ikke at planforslaget kommer konflikt med verdiene omtalt i 

kartleggingen.  

 

Det aktuelle området ble valgt med bakgrunn i universell utforming, nærhet til aktiviteter og 

tilbud samt nærhet til tjenester. Seniorrådet har vært med i prosessen og det er et ønske om at 

funksjoner og tilbud samles mest mulig slik at beboerne skal være i stand til å benytte disse. 

Målet er å få aktive eldre. Alternative tomter ble vurdert, men ikke regnet for aktuelle pga. 

topografi. 

 
 
Direkte berørte naboer og parter 
 
Tonje og Jan Strømhaug – Strømhaug camping av 18.10.2017 

På grunnlag av varsel om bebyggelse/eldreboliger vis a vis Camping plassen på Straumen stiller 
vi på Strømhaug Camping oss kritisk imot forslaget/avgjørelsen. Både som bedrift, privatperson 
og innbygger i Sørfold Kommune. Den lille parken området er det eneste som står igjen av skog 
langs en spaserer tur gjennom Straumen. Hvorfor skal all bebyggelse legges ned mot Sentrum? 
Hvorfor skal alt ryddes bort? Er det ikke koselig å bevare den lille naturen som er igjen langs 
den nydelige elva som renner gjennom Straumen? Ikke minst er det koselig for pensjonistene 
som har sin daglige/ukentlige tur ned til butikken å spasere fredelig med litt natur, elvesus og 
fuglekviter i ørene, de har ikke så store muligheter ellers å komme seg ut i naturen. 
  
 Forskere har funnet ut at det er svært helsebringende og satse på ute miljø både for samfunnet 
og for den enkelte. Det er ikke store området det er snakk om, og det er det som er så trist at 



dere skal ødelegge det siste som er igjen. Ikke bare ødelegger det for den lille spaser turen, men 
det ødelegger det visuelle inntrykket når du kjører inn til hjerte av Straumen. Forskning har også 
påvist at naturen påvirker hjernen, og at en gå tur i naturlige omgivelser demper 
blodtilstrømningen til hjernen i de delene av hjernen som styrer bekymringene våre. 
 
Naturen betegnes som naturens den grønne lykkepille. Naturopplevelse kan endre hjerte rytme 
og gi en indre følelse av velvære. 
 
Opplevelsen av egen helse og livskvalitet påvirkes positivt når hjerterytme endres, følelsen av 
velvære stiger ved å se naturbilder eller bare ved å gå gjennom et grønt areal eller en park. 
(Hentet fra forskning.no)  
 
Som bedrift er det en stor bekymring for oss hvordan det vil påvirke vårt besøkstall og 
omsetning i løpet av året. Vi har mange faste helgeturister gjennom hele året, pluss turister på 
sommerhalv året som kommer innom igjen år etter år, på både nord over tur, og sør over tur 
fordi de trives og synes det er så fint her. Foruten om det får vi utrolig mye skryt av de tilfeldig 
forbi passerende også nettopp pga. beliggenhet og utsikt til elv og naturen over elva. Elva er 
ikke mange fot bred, så det vil bli bebyggelse ganske så nært oppi campingen som ødelegger 
opplevelsen av natur for våre turister og vårt levebrød. Er det virkelig slik at vi har ingenting vi 
skulle ha sagt her? Skogen må bestå langs elvebredden!! Det er ingen tvil om hvorfor våre faste 
trives her, vi lever på de besøkenes omdømme.  
 
I flere kommuner har vi eksempler på hvordan kommunen motarbeider bedrifter i egen 
kommune, vi trenger ikke gå lenger enn til Fauske som har 2 campingplasser og kommunen 
tilbyr rimelige overnatting og service for en mye billiger penge til driveres store fortvilelse. 
 
Vi er en liten bedrift som ligger litt utenom E6. Det er noe som merkes i forhold til omsetning 
sammenlignet med andre campinger som ligger langs ved E6 og er synlig, Vi er avhengig av den 
omsetningen vi har og gjerne mer for å drive med hevet hode videre som levebrød og lønn til 
ansatte. 
 
Og som bedrift og kommune er vi også avhengig av turistene kommer hit. 
 
 Vi bidrar til andre bedrifter i kommunen, ikke minst at våre gjester handler mye dagligvarer og 
bensin på Coop Prix. Vi trenger å bli sett for den verdien vi har i nærmiljøet og heller ha et 
bedre samarbeid med kommunen. 
  
Det skal ikke være sånn at kommunen motarbeider bedrifter og arbeidsplasser i kommunen, slikt 
kan vi ikke godta!!  
 
Hvem bestemmer, og hvordan er saksgangen i en slik avgjørelse? Hvilke ankepunkt har vi som 
nærmeste nabo og bedrift? Dette vil vi finne mer ut av videre. Har ikke demokrati noe å si på en 
så liten plass og kommune?  
 
Vi er en bedrift med lange tradisjoner som bidrar til andre næringer. Vi har gått mot strømmen 
og investert. Vi har fått det til i motsetning til mange andre campingplasser. For det finnes en del 
av dem som har lagt ned langs veiene. Der beliggenheten har vært dårlig, og med elendig utsikt. 
Vi har en natur nisje her, og den vil vi klamre oss til. For vi vil bestå videre som den bedriften vi 
allerede er, med det naturbilde vi allerede har.  Ved å ha en fungerende camping plass i 
kommunen slik vi presenterer i dag, fungerer mot fri parkering. Dette forebygger forsøpling og 
forurensning. Det har vist seg og blitt et problem på flere fricampområder rundt om i landet. 
 



Allerede vises det jo til i planen vi har fått tilsendt at forholdene egentlig ikke tilrettelagt, eller i 
henhold til lover og forskrifter. En smal tarm der en hel omsorgs by skal presses inn i? 
 
Er dette forsvarlig i forhold til trafikkert vei og en kraftig strøm som ligger på ytterpunktene? 
 
Håper på nøyere gjennom tenkning av denne planen. 
 
Vår kommentar:  

Det er i planen etterstrebet å beholde det grønne beltet med kratt og spredte trær langs elven. 

Bebyggelsen som er planlagt vil bli en del av et eksisterende miljø og dette er vanskelig å oppnå 

ellers grunnet stedets topografi. Seniorrådet og beboere i området har vært delaktige i 

prosessen rundt de nye omsorgsboligene. Straumen har store naturområder i umiddelbar 

nærhet slik at rekreasjon og helsefremmende aktiviteter skulle være godt tilrettelagt.  

 

Ved at skogen og krattet langs elven ikke berøres vil ikke opplevelsen av utsikten fra campingen 

til elven og naturen påvirkes i den grad som det er uttrykt frykt for i innspillet. Fisking langs 

elven vil kunne opprettholdes som tidligere. Det er heller ikke grunn til å tro at campingen får 

noe svekket omdømme som følge av de nye omsorgsboligene. Kommunen bidrar aktivt til å 

fremme samt tilrettelegge for næringslivet og ser stor nytte av å ha en campingplass midt i 

sentrum. 

 

For å sikre medvirkning er prosessen ved en regulering følgende: Oppstartsmelding sendes 

naboer og berørte med oppgitt frist for innspill. Planforslag behandles politisk i planutvalget. 

Plan legges så ut til offentlig ettersyn (høring) i 6 uker med oppgitt frist for innspill. Etter dette 

legges sak med innspill frem for politisk behandling i planutvalget. Planen kan videre bli lagt ut 

for nytt offentlig ettersyn eller gå videre til kommunestyret for endelig vedtak.   

 

Utover det belyser planbeskrivelsen også forhold til lover og forskrifter, trafikk m.m.  

 
 
Oppsummering vurdering 
Etter en samlet vurdering av planforslag og innspill til oppstartsmelding anbefales det at 
planforslaget «Detaljreguleringsplan for Straumen omsorgsboliger PLANID 1845 2017003» 
legges ut til offentlig ettersyn. 
 

 

 
 
 

Saksprotokoll i Plan- og ressursutvalget - 22.01.2018  

 
Det fremkom ingen endringsforslag. 
 
I medhold av plan- og bygningsloven § 12-10 legges planforslaget «Detaljreguleringsplan for 
Straumen omsorgsboliger PLANID 1845 2017003» ut til offentlig ettersyn. 
 
Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt. 
 


