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1  BAKGRUNN 

BAKGRUNN  
Planen er utarbeidet av sivilingeniør Øivind Holten på vegne av utbygger Saltdalshytta 
Utvikling AS 
I det følgende er plan og de momenter som er kommet frem under planarbeidet pr. dato 
kommentert. 
I referatet fra oppstartsmøte den 28.2.18 har vi tatt ut de punktene som er nevnt og som vi 
har sett det som formålstjenlig å kommentere spesielt. Det som ikke er spesifikt nevnt her 
skal likevel være innarbeidet i planmaterialet i den grad vi har sett det som relevant. 

 
 

2 DOKUMENTER  
 

       Følgende er vedlagt som plandokumenter: 
 
1. Reguleringsplankart 
2. Reguleringsbestemmelser 
3. VA-plan 
4. Referat fra forhåndskonferanse 28.2.2018 
5. Kopi av annonsering «Varsel om oppstart» 26.4.2018 i begge lokalaviser 
6. Varsel om planoppstart sendt alle hjemmelshavere/naboer, dat. 2.5.2018 
7. Brev om planoppstart sendt offentlige instanser, dat 27.4.2018 
8. ROS-analyse 
9. Lengde- og tverr profiler av vei 
10. Oversikt over naboer og høringsparter som er direkte tilskrevet om planen 
11. Mottatte merknader/innspill med våre kommentarer 
 
Mottatte uttalelser er kommentert i pkt. 6 nedenfor. 
 
 

3 PLANPROSESS 
 

              Planarbeidet var tatt opp uformelt med kommunen på nyåret 2018. Formelt oppstartsmøte         
             ble avholdt 28.2.2018, jfr. referat vedlagt plansaken som sendes kommunen sammen med  

       øvrige dokument for første gangs behandling. Møtet avklarte rammer for videre  
       planarbeid.  Møtet ga nyttig informasjon. De merknader som fremkom er integrert i og  
       kommentert gjennom det planmaterialet som er utarbeidet, inkludert denne  
      planbeskrivelsen. 

             Det ble foretatt annonsering om planoppstart i begge lokalavisene 26.4.2018. 
             Orientering til offentlige instanser ble utsendt 27.4.2018, med uttalefrist 20.5.2018. 
             I alt 73 enkeltpersoner/offentlige organ ble varslet. Ved uttalefristens utløp den     
              20.5.18 var det kommet tilbakemelding fra 8 av disse, hvorav 2 fra private. 
 
             Innkomne merknader er alle kommentert under pkt. 6 nedenfor. 
 
 



 
 
 
 
 

4 PLANOMRÅDET 
 

             4.1 Arealer, BYA 
Planområdet er avsatt til byggeformål for fritidsboliger i samsvar med gjeldende 
kommuneplan. Planområdet grenser inntil skiheisen i Stølen, og på østsiden av dette. Det er 
ingen bebyggelse innenfor planområdet i dag. 

 
Planområdet er på 37.935 m2 og fordelt slik på de enkelte planformål: 

 
Kjørevei                                                 5.895 m2    
Annet uteoppholdsareal                       785  « 
Turveg                                                       375 « 
Friområde                                             5.138 «                                                             
Fritidsbebyggelse                              19.031 « 
Annen veigrunn -tekniske anlegg     2,524 « 
Annen veigrunn-grøntareal               1.116 « 
Vannforsyningsanlegg                            500 « 
Skiløypetrase                                        4.255 « 
Parkering                                                  306 « 
Sum                                                      39.995 m2 

 
Området ligger mellom ca kote 655 og 720. 
 
Planen legger opp til 54 nye hytter på selveiertomter. 

 
Området ligger nært inntil heisanlegget i Stølen og ansees å ville styrke grunnlaget for 
aktiviteter knyttet til denne. 
 
Kommuneplanen angir en utnyttelse på minimum 40% BYA, noe som viser seg umulig å 
oppnå i dette bratte terrenget. Fylkesmannen har signalisert at de kan godta minimum 30%, 
jfr mail av 27.9.18 fra plankoordinator Thomas Møller. Dette er lagt til grunn i planarbeidet. 
 
Minimum 30% oppnås ved følgende:  
                                                 Snitt størrelse bygg på 48 tomter: 80 m2, totalt  3.840 m2 
                                                 Snitt størrelse bygg på 6 tomter:  112 m2,       «        672  » 
                                                 2 stk parkeringspl. a 18 m2 på 54 tomter         «     1.944  «                  
                                                 Sum BYA 54 tomter                                                      6.456 m2 
 
% BYA = 6.456 m2 / 19.031 m2 (se ovenfor) = 33,9 %.  Dette er da BYA for hele området 
under ett om vi legger slike byggstørrelser som nevnt ovenfor til grunn. Samtlige 54 tomter 
vil med slike byggareal ha minimum 30% BYA (vil variere mellom 30,0 – 40,2%). 
 
De angitte byggstørrelsene forutsettes å kunne endres ved byggemelding så lenge det 
fremdeles  er BYA på min. 30% på tomtene. 

 



Planløsningen innebærer at det bygges en adkomsttunnel under skinedfarten. Tunellen vil få 
en lengde på ca 40 meter med full kjørebanebredde innvendig på 5.0 meter og  fri høyde 
4,30 meter. Høyden er tilstrekkelig for transport av byggemateriale inn i området, samt for 
adkomst av brannbil (trenger inntil 4,0 meter). Samtlige hytter vil flott utsikt ut over dalen og 
gode solforhold. 
 
For ordens skyld nevnes at vi har endret planarbeidet fra flateregulering (som var planlagt da 
oppstartsmøtet ble avholdt) til enkelttomter. Dette fordi vi fant det nødvendig å gå detaljert 
til verks allerede i denne fasen pga, de vanskelige terrengforholdene i planområdet. 

 
     4.2 Topografi/vegetasjon/lokalklima 
             Arealet ligger skrånende mot sør og har grunnlendt bonitet uten særlig vegetasjon. 
       
     4.3    Adkomst, veisystem  
             Det er vurdert mulige veiadkomster. Men disse er dels hindret av eksisterende og planlagt    
             bebyggelse samt problem knyttet til alt for lange tunneladkomster. Vi har derfor landet på  
             adkomst som vist i sørenden av området som den gunstigste.  
             Skiheisselskapet leier området som nedfarten omfatter. De blir dermed blir uttalepart vedr.  
             tunnelen under området som må bygges for kjøreadkomst. Vi har orientert dem grundig og  
             forventer bekreftelse fra dem på deres bifall til dette 
 

De interne veiene i planen bygges med god standard. Kjørebanebredde på hovedveien i 
området er 5,0 inkl. skulder. Stigning vil stedvis maksimalt være 12,5%, men for det meste 
10% og lavere.  Adkomstvei frem til planområdet eies av Ole Gunnar Sveen, som har gitt  
tillatelse til adkomst over denne.  
 
 
 



    Borte ved den røde bilen starter veien til området. Bildet tatt fra øst. 

 
Start vei. Tatt fra vest av «Tunnelområdet» 
 



 

 
Startpunkt vei sett fra sør 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

5 PLANDETALJER 
 
5.1 Avløpsplan 

               Følger vedlagt. Den forutsetter tilkobling til det kommunale VA-anlegget  
              nedenfor området. 
    
               5.2    Eierforhold 

Området er en parsell av eiendommen gnr  296, bnr 1 og eies av Per Ole Bjørndal, som har 
inngått avtale med Saltdalshytta Utvikling AS om overdragelse og utbygging av arealet. 

 
 
               5.3    Kulturminner 
               Det er så langt ikke registrert innslag av kulturminner i området, heller ikke i kartbasen  
               www.kulturminnesok.no 
 
                5.4     ROS-analyse 
               Skjema for ROS-analyse er utfylt og følger vedlagt. Analysen viser ingen spesielt alvorlige,  
               kritiske forhold. 
 
                5.5     Naturmangfoldet 
                Miljøfaglig utredning v/Kristin Wangen har utarbeidet en vurdering av konsekvenser på    
                naturmangfoldet i området.  
                Vurdering er skjedd under henvisning til Naturmangfoldsloven §§ 8-12, bl.a ved flere 



                befaringer. Det er ingen spesielle topografiske forhold i området som krever særlige hensyn,  
                men det er funnet treff i nedre del av planområdet med lokalitet naturbeitemark og  
                hagemark med verdi B. De vurderer  behovet for å benytte føre var prinsippet (§ ) å være til  
                stede da det er potensiale for senere å finne rødlistede beitemarksopper i området. 
 

         5.6    Tur- og friluftsliv 
                Det er enkel tilgang til utfartsområder, turstier, skiløype og heisanlegg. 
 
                5.7    Dyre- og fugleliv 
               Ingen spesielle forhold knyttet til dette er registrert. 
 
                5.8     Terrasser/Gjerder 
                Terrasser skal ikke overstige 50% av fritidsboligens BYA, og  primært plasseres på bakken.                     
                Der dette ikke er mulig skal åpning mellom bakken og terrassen tettes igjen for å hindre at     
                beitedyr setter seg fast.  
 
                5.9 Landbruksmessige virkninger: 
               Det er ikke til å unngå at beiteforholdene blir innskrenket i et utbyggingsområde, men det er  
               grøntåpninger i alle retninger og satt makskrav til inngjerding, jfr reguleringsbestemmelsene. 

 
               5.10 Skiløype/turforhold 
               Tilgang til disse fasiliteter vil forbedres.  
 
               5.11 Snøproduksjon-ulemper 
               Dette er tatt opp med heisselskapet og konklusjon kan oppsummeres i følgende: 
 
               Erfaringsvis ligger bruksfrekvens på snøkanonene i Stølen på kun rundt 20 dager pr.  
               sesong.   
              Så fremt det er mulig tas det hensyn til værforholdene for å unngå ulemper for hytteeierne i  
              området. Heisselskapet vil også ha oppfølging av vær -vindretning og vindstyrke- for det nye  
              området, og vil tilpasse snøproduksjonen i forhold til dette. 
 
             Dette og det forhold at det må kunne påregnes en -over gjennomsnittlig- toleranse for  
             mindre ulemper knyttet til slik snøproduksjon blant hytteeierne, gjør at tiltakshaver mener  
             dette forholdet ikke vil oppleves som uakseptabelt for nærmiljøet. 

 
             5.12 Trafikksikkerhet    
             Det vil naturlig nok bli økt trafikk frem til planlagt tunnelåpning. Men det vil være knyttet til              
            den øverste veiparsellen ovenfor de eksisterende parkeringsplassene i Stølen med  
            minimale konfliktpunkt både med kjøretøy og gående/skiløpere, samt lav trafikkhastighet.               
 
           5.13  Naturmangfoldloven 
           Det vises til pkt. 5.5 ovenfor og rapport «Vurdering av konsekvenser på naturmangfold» datert  
           27.11.2017 utarbeidet av «Miljøfaglig utredning». Denne omfatter aktuelle problemstillinger  
           på  dette området. 
           Videre vises til sjekkliste i tabellen nedenfor som viser områder som er sjekket ut.          
         
§§ Naturmangfoldloven       Ja Nei 
§ 8 KUNNSKAPSGRUNNLAGET         
Sjekket ut:         
Arter (www.artsbanken.no)    X   



Verna Vassdrag (www.nve.no, vann og vassdrag)  X   
Verneområder (www.naturbase.no)   X   
Viktige kulturlandskapsområder (wwww.naturbase.no)  X  
Naturtyper (www,.natirbase.no)   X    
Miljøregisteringer i skog - MIS (www.skogoglandskap.no) X   
Kulturminner (www.askeladden.ra.no, www. kulturminnesok.no) X   
Er kunnskapen vurdert som god nok? Hvis NEI, bruk §9 "FØRE 
VAR" X   
§9 FØRE VAR             
Sjekket ut: 
Fare for irreversibel skade på naturmangfoldet    X 
Fare for alvorlig skade på naturmangfoldet    X 
Viser  "Føre var" behov for handleplikt?       X 
§ 10 SAMLET BELASTNING           
Sjekket ut: 
Vil planforslaget i sum føre til for stor belastning på økosystemet?  X  
§ 11 KOSTNADER VED MILJØFORRINGELSE       
Sjekket ut: 
Tiltakshaver dekker kostnader for å unngå miljøforringelse X   
§ 12 MILJØFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODER     
Sjekket ut: 
Er byggemetoden, byggteknikken, driftsmetoden miljøforsvarlig? X   
Alternative driftsmetoder eller teknikker for plangjennomføring?  X  
Bør det stilles krav om alternative driftsmetoder eller teknikker  X  

 
             5.14  Renovasjon 
             Det er inngått avtale med grunneier Per Ole Bjørndal om utvidelse av område for plassering            
             av kontainere ned på hans eiendom ved eksisterende område nedenfor krysset Gamle  
             Kongevei/Gardåveien. Utvidelsen, som også berører kommunal grunn, er på totalt ca 300 m2  
             (eksisterende areal er ca. 370 m2) Bjørndal  aksepterer å avstå arealet til dette vederlagsfritt.  
             Området er vist på kartskisse datert 27.11.18 som er vedlagt denne planbeskrivelsen. 

 
              5.15 Eierforhold 
              Området er en parsell av gnr 296, bnr 1 og eies av Per Ole Bjørndal, som har inngått avtale  
              med Saltdalshytt Utvikling AS om overdragelse og utbygging av området. 
 
 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
6 KOMMENTARER/MERKNADER/INNSPILL 
 
Vedlagt følger annonse «Planoppstart» og brev til naboer, hjemmelshavere og offentlige instanser    
 
Merknadene/innspillene følger som vedlegg og kommenteres nedenfor. 
 
 
6.1  FYLKESMANNEN: uttalelse 27.9.18 
 
 Det vises til mail fra Fylkesmannen av 18.5.18. og 27.9.18. 
 



 i sin mail av 30.4,18. Av særlig interesse for utbygger har uttalelsen berørt  utbyggingstettheten som     
 opprinnelig var satt til  min.40% BYA, men som de nå har akseptert til 30% BYA. 
 
 Uttalelsen har følgende hovedpunkter. 

 Landbruk 
 Miljøvern 
 Samfunnssikkerhet 

Disse områder er omtalt i ROS_analysen og ellers i planbeskrivelse og vedlagte rapport om 
naturmangfoldet. 
 
6.2 FYLKESKOMMUNEN: uttalelse 9.5.18 
 
Varslingsplikten 
De peker de på varslingspliktene ved evt. funn under anleggsarbeidet som tilsier dette. Utbygger vil      
selvsagt forholde seg til dette. 
De anser muligheten for at det er liten risiko for at planen vil komme i konflikt med automatisk 
fredete kulturminner. 
De nevner rapporten fra Skred AS på dette med skred og flomfare. Vi har vært i kontakt med Skred 
AS som bekrefter at området er frikjent for skred- og flomfare. 
De øvrige problemstillinger er det mest praktisk å ta opp med NVE på prosjekteringsnivå. 
 
 6.3 SAMETINGET 
 Ingen spesielle merknader på nåværende tidspunkt, men ber om at det generelle           
 aktsomhetsansvaret tas inn i reguleringsbestemmelsene.  
          
6.4  MATTILSYNET:  
 
Se uttalelse av 14.5.18   
 
 VA-plan  
 Ber om at vann tilknyttes eksisterende anlegg i området og at kommunens VA-norm benyttes.      
 Dette blir i varetatt. 
 
 Brannvann  
De ber om at vi tilpasser oss krav til brannvann, 
Krav er utredet. Vi har kontakt med brannvesenet og besørger mattilsynets krav under prosjektering i 
samråd   med dem. Særlig er det tatt hensyn til adkomstforhold, jfr. tunnel bl.a 
 
 
 
 6.5  BRANN-OG REDNINGSTJENESTEN: uttalelse 16.5.18 
 
Uttalelsen inneholder en rekke krav som vedrører tilkomst, vannforsyning mv.     Vi har kontakt    
med brannvesenet og vil følge opp disse punktene i prosjekteringen i samråd med  brannvesenet.    
Høyde i tunnel er tilpasset deres behov.   Se ellers kommentar til Mattilsynet ovenfor. 
 
 6.6  NVE: uttalelse dat 14.5.18 
 
 De har ingen innvendinger til planene, men de ber om Skred As sin rapport  nr. 18145-01-1        
 legges ved planen når den blir lagt ut på høring. Dette vil bli gjort.  
 
6.7 ELIN KRISTIANSEN/ROY GJESTAD , uttalelse datert 11.5.18 



 
De har noen spørsmål om avstander i planområdet som betinger at de får tilgang til plankartet.   
Dette vil de få når planen er 1.gangs behandlet i kommunen. 
 
6.8 MARIT KLOKSET, uttalelse datert 18.5.18 
 
De peker på områdets funksjon som skiområde spesielt for unge og barn med mye variert terreng. 
Ber også om at man sikrer tilgang til området. Dette ivaretas ved flere grøntareal fra enden av veier i 
området. 
Vi mener at området som berøres vest for eksisterende nedfart har begrenset verdi som 
aktivitetsareal. Når det gjelder gjerder som nevnes i uttalelsen er det satt maks krav på 40% av tomt i 
reguleringsbestemmelsene. 
 
6.9 SAMEIET CARVING FRITID: uttalelse 6.9.18 
 
Etter uttalelsen har vi hatt kommunikasjon og sendt ytterligere materiale til sameiet. Vi 
har mottatt positiv tilbakemelding på vei- og tunnelføring via styreleder Geir Hansen. 

6.10 HEISSELSKAPET 

Vi har hatt kommunikasjon muntlig med heisselskapet v/ Arnulf Erdal og orientert de i detalj 
om hvordan trafiktunnel og vei krysser heistraseen. Vi har mottatt positiv tilbakemelding på 
dette. 

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------


