
Møteinnkalling 

 
Utvalg: Bindal formannskap 
Møtested: Holm Camping 
Dato: 02.07.2020 
Tidspunkt: 09:00 

 
Eventuelt forfall må meldes snarest på tlf. 75 03 25 00.  Vararepresentanter møter etter 
nærmere beskjed. 
 
Oppmøte på Holm Camping kl. 09:00. 
 
Møtet starter med befaring av kulturminneløypa og omsøkte plass for bobiler. 
 
Det vil bli servert lunsj. 
 
Dokumentene er publisert på kommunens nett- og facebookside. 
 
 
Terråk, 24.06.2020 
 
Britt Helstad 
ordfører
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 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv:  

Arkivsaksnr: 2020/26 - 8 

Saksbehandler:     Bjørn Inge Lange 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
25/20 Bindal formannskap 04.06.2020 
30/20 Bindal formannskap 02.07.2020 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til etablering av 
bobilcamping - 1811/14/3 - Holm Camping 

 
Vedlegg: 
1 Søknad om bobil camping 
2 Kart over område til bobil camping 
3 Adkomstveg 
4 Uttalelse fra Fylkesmannen 
5 Uttalelse fra fylkeskommunen 

 
 

Rådmannens innstilling 
Holm Camping gis avslag på søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til etablering 
av bobilcamping, gnr. 14, bnr. 3. 
Området hvor bobilcampingen søkes etablert er registrert som svært viktig friluftslivsområde og 
kulturminneløypa på Holm går gjennom området. Derfor er ulempene ved å innvilge 
dispensasjon til bobilcamping større enn fordelene, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
 
Saksprotokoll i Bindal formannskap - 04.06.2020  
 
Behandling: 
Elin Lian fremmet følgende forslag: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte 02.07.2020 og formannskapet vil foreta befaring på 
området samme dag. 
Votering: 
Elin Lians forslag enstemmig vedtatt. 
Vedtak: 
Saken utsettes til neste formannskapsmøte, 02.07.2020, og formannskapet vil foreta befaring på 
området samme dag. 
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Saksopplysninger 
Holm Camping søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til etablering av 
bobilcamping på gnr. 14, bnr. 3. Bakgrunnen for søknaden er etterspørsel etter en bobilcamping 
ved sjøen. 
 
Området det søkes om bobilcamping på er båndlagt etter kulturminneloven. Det ligger også 
nærmere sjø enn 100 meter. Det må derfor søkes om dispensasjon fra både 100 meters beltet 
langs sjø og fra kommuneplanens arealdel. 
 
Saken er forelagt Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Voengel 
Njaarke Reinbeitedistrikt og Forum for natur- og friluftsliv Nordland med frist for uttalelse satt 
til 23.03.2020. Vi har mottatt uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Sametinget og 
Fylkesmannen i Nordland. 

Vurdering 
Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Fylkesmannen konkluderer med å fraråde at dispensasjonssøknaden blir innvilget, se vedlegg. 
Også Nordland fylkeskommune fraråder at det gis dispensasjon, jfr. vedlegg. 
 
Kommunen bør ikke gi dispensasjon i henhold til PBL 19-2 fjerde ledd, når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. 
 
Det omsøkte området er kartlagt og verdsatt som et svært viktig friluftslivsområde. I området 
finnes også Holm kulturminneløype som er godt tilrettelagt med blant annet skilt og informasjon 
om kulturminner og naturopplevelser i området. En bobilcamping vil komme i konflikt med 
friluftslivsinteressene og bruken av kulturminneløypa, da den vil føre til en privatisering av 
området. 
 
Adkomsten til bobilcampingen vil delvis gå langs eksisterende driftsveg for så å krysse tvers 
over dyrka marka. Bakgrunnen for dette er at det er dårlig byggegrunn og at det må søkes om ny 
avkjørsel dersom vegen legges langs dyrka marka. Grunneier ser ikke kryssingen av dyrka marka 
som noe problem for driften av dyrka marka, dersom vegen legges i plan med dyrka marka. 
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. I denne saken søkes etablering av 
bobilcamping, der det verken er registrert viktige naturtyper eller trua/sårbare arter. Rådmannen 
kan ikke se at tiltaket vil føre til skade på naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor 
belastning på økosystemet. 
 
På bakgrunn av ovennevnte, mener rådmannen at de hensyn som kommuneplanens arealdel og 
byggeforbudet i 100 meters beltet skal ivareta, vil bli vesentlig tilsidesatt, dersom det innvilges 
dispensasjon fra planen. Rådmannen mener at ulempene ved å innvilge dispensasjon til 
etablering av bobilcamping er større enn fordelene. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 19.05.2020 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
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rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 



Hei.

Vi ønsker og utvide Holm camping med bobilcamp ved sjøen. Se vedlegg.

Vi har hatt en del etterspørsel på det, så derfor ser vi behovet for en slik plass. 

Området vi ønsker å tilrettelegge for bobiler er på Espen Halds eiendom, og etter avtale med han så har vi
tillatelse. Se vedlegg. 

Veien nedover fra campingen vil også være på hans eiendom. 

Området er på ca 3900m2, og ligger like ved kulturminneløypa. Men den vil ikke være i veien for den.
Tenker at plasseringen i forhold til kulturminneløypa er gunstig mtp økt turisme til løypa. 

Det skal legges strøm og vann ned til området. 

Hvor mange plasser det blir er litt usikkert enda da det er en del skogryddingsarbeid igjen, men vi har
diskutert ca 8-10 plasser. 

 

3 vedlegg

-- 
Med vennlig hilsen/Best regards
 
Bjørg Heidi Hald
 
 

 
Holm camping Hald
Hallveien 98
7982 Bindalseidet
 
+47 959 26 362
 
www.holmcamping.no 
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Fraråding av dispensasjon for etablering av bobilcamp - 14/3 - Bindal 

Fylkesmannen viser til oversendelse datert 26.02.20 av søknad om dispensasjon. Vi beklager sent 
svar. 
 
Saken gjelder dispensasjon for etablering av bobilcamp på eiendom 14/3, samt etablering av 
atkomstvei fra Hallveien.  
  

Fylkesmannens vurdering 
Det omsøkte arealet ligger i sin helhet innenfor hundremetersbeltet langs sjø. I kommuneplanens 
arealdel av 11.02.04 er området båndlagt i henhold til plan- og bygningsloven av 1985 § 20-4 første 
ledd nr. 4. Kategorien omfatter områder som er sikret eller skal sikres gjennom planlegging etter 
plan- og bygningsloven eller andre lover. I dette tilfellet var intensjonen vern i medhold av 
kulturminneloven. Det følger av bestemmelsen at det ikke kan vedtas alternativ arealbruk innenfor 
samme arealplanområde. Når rettsvirkningene for de båndlagte områdene i arealdelen til 
kommuneplanene faller bort etter båndleggingsperioden utløp etter fire år, vil arealet enten fremstå 
som udisponert eller regulert av tidligere vedtatt, og ikke opphevet reguleringsplan. Slik plan synes 
ikke å foreligge for det aktuelle området.  
 
Etter det Fylkesmannen kjenner til finnes de flere automatisk fredede gravfelt- og gravminner i 
denne delen av Holm, men uten at hele området er underlagt vern etter kulturminneloven.   
 
Friluftsliv 
Veien og det aktuelle arealet for bobilcamp ligger like utenfor et svært viktig friluftslivsområde 
(FK00005439). Området er avgrenset i forbindelse med kulturminneløypen her, og scorer høyt på de 
fleste kartleggingskriteriene. Særskilt opplevelseskvaliteter og kunnskapsverdier trekker verdien av 
friluftslivsområdet opp. 
 
Det er grunn til å tro at allmenn ferdsel også vil foregå utenfor kulturminneløypen og det 
avgrensede området. I så måte er strandsoneområdet hvor det nå søkes dispensasjon for etablering 
av bobilcamp interessant. Det er verdt å påpeke at det knyttet nasjonale interesser til strandsonen, 
og at den er derfor underlagt særskilt vern. For å unngå unødig privatisering og inngrep i 



  

strandsonen, bør inngrep her holdes på et minimum. Anlegg i sjø og strandsonen bør søkes avklart 
etter en helhetlig og differensiert vurdering. Fylkesmannen vurderer at omsøkte camping vil gi en 
privatiserende effekt og dermed begrense allmennhetens rettigheter til fri ferdsel og opphold i en 
strandsone som pr. i dag i liten grad er berørt av tiltak etter plan- og bygningsloven.  
 
Tiltak skal i henhold til pbl. § 1-8, jf. statlige planretningslinjer for differensiert strandsoneforvaltning 
kap. 7.2, unngås på arealer som har betydning for bl.a. friluftsliv og kulturminner/kulturmiljø. Det 
finnes dessuten her aktuelle alternative plasseringer utenfor hundremetersbeltet som fortrinnsvis 
bør velges. Vi minner om at kommunens adgang til å gi dispensasjon er avgrenset. Det følger av pbl. 
§ 19-2 at dispensasjon ikke kan gis dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller 
hensynene i lovens formålsbestemmelse, blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi 
dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet vurdering. 
 

Konklusjon 
Fraværet av privatiserende bygninger og anlegg i strandsonen i dette området gjør at omsøkte tiltak 
vil «punktere» området, og dermed vesentlig tilsidesette hensynene som er til stede i strandsonen 
tilknyttet et særlig viktig kvalitetsområde.  
 
Fylkesmannen kan vanskelig se at vilkårene for å gi dispensasjon lar seg oppfylle i denne sak, og 
fraråder med bakgrunn i det ovennevnte at dispensasjonssøknaden blir innvilget. Vi ber om å bli 
underrettet om vedtak i saken. 
 
 
Med hilsen 
 
Oddlaug E. Knutsen (e.f.) 
seksjonsleder 

  
 
Ole Christian Skogstad 
seniorrådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for 

etablering av bobilcamp - gnr 14 bnr 3 - Holm i Bindal kommune. 

Fraråding.   
 

Fylkeskommunen har i brev av 26.02.2020 mottatt søknad om dispensasjon fra kommuneplanens 

arealdel til uttalelse. Søknaden omhandler etablering av bobilcamp med tilhørende kai samt 

adkomstvei på gnr. 14 bnr. 3. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 
fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir fylkeskommunen følgende uttalelse: 
 

Kulturminner 

De mange forhistoriske gravfeltene ligger som perler på en snor langs Bindals yttergrense mot 

nord. Dette er blant Bindals mest verdifulle kulturmiljø, hvor moderne inngrep eller installasjoner 

ikke overskygger sammenhengen mellom tradisjonell jordbruksdrift og kulturminnene i landskapet. 

I tillegg går det en usedvanlig fin tilrettelagt kultur- og naturløype gjennom området, som er i 

direkte berøring med det omsøkte tiltaket. Bobilcamp på stedet vil også kunne oppleves som en 

privatisering av strandsonen på dette punktet i kulturminneløypa.  

 

Vi viser forøvrig til Riksantivarens veileder Kulturminner, kulturmiljø og landskap. Planlegging etter 

Plan- og bygningsloven, s. 84: 

Dispensasjon fra gjeldende plan for tiltak i et område regulert til spesialområde bevaring 

(plan-og bygningsloven av 1985), regulert til vern eller avsatt som hensynssone (plan-

ogbygningsloven av 2008), bør ikke gis. Skulle det være aktuelt med endringer her som vil 

kreve dispensasjon, bør disse fremmes som omreguleringer. 
 

Friluftsliv 

Bindal kommune har gjennomført arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i 

kommunen.  

 

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder er et viktig kommunalt virkemiddel for å 

identifisere, utvikle og ivareta arealer for friluftslivet. Kartleggingen har ingen juridisk virkning, men 

er det viktigste kunnskapsgrunnlaget for friluftsliv og naturopplevelse kommunene har.  
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Det omsøkte området er kartlagt og verdisatt som et svært verdifullt friluftslivsområde. I området 

finnes også Holm kulturminneløype som er godt tilrettelagt med blant annet skilt og informasjon om 

kulturminner og naturopplevelser i området. 

 

I arealpolitiske retningslinjer for Nordland fylke sies det: Ressursgrunnlaget i Nordland skal 

benyttes og forvaltes med god balanse mellom bruk og vern, slik at natur- og kulturmiljø, 

kulturminner, landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for framtidige generasjoner.  

 

Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta de 

unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena og viktige naturområder må 

forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 

 

En etablering av oppstillingsplass for bobiler vil kunne virke påtrengende og privatiserende for de 

som vil gå tur i kulturminneløypa og i området ellers. Ut fra en friluftslivsfaglig vurdering frarådes 

dispensasjon fra kommunens arealdel.   

 

Dyrket / dyrkbar jord og reinbeite 

Vegen til tiltaket er skissert å gå over og inntil områder registrert med fulldyrka jord av stor verdi. 

Områdene er også registrert som vinterbeite for rein. Vi viser her til arealpolitiske retningslinjer for 

naturressurser, kulturminner og landskap i fylkesplanen kap. 8.3. Her går det frem at: 

 

h) Den årlige omdisponeringen av dyrket jord i Nordland bør maksimalt være på 400 daa per 

år. 

i) Alternative utbyggingsområder skal vurderes og synliggjøres i planer der dyrket jord eller 

reinbeiteområder foreslås omdisponeres til andre formål. Avsatte byggeområder bør 

fortettes eller omdisponeres til annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområder 

omdisponeres. 

 

Nordland fylkeskommune ber Bindal kommune vurdere om jordbruks- og reindriftsinteressene i 

området kan bli vesentlig tilsidesatt  

 

Plan 

Plan- og bygningsloven § 19-2 gir vilkår for bruk av dispensasjon. Dispensasjon kan ikke gis 

dersom hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må 

fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene. 

 

En dispensasjon i området vil komme i konflikt med automatisk fredete kulturminner og 

friluftslivsinteresser av høy verdi. Tiltaket kan også komme i konflikt med med dyrket mark og 

reinbeiteverdier. Det er i noen grad redegjort for forholdet til dyrket mark i oversendelsen. Nordland 

fylkeskommune savner ellers kommunens foreløpige vurdering av søknaden. Vi kan heller ikke se 

at den opprinnelige søknaden er oversendt oss 

 

Området er båndlagt etter kulturminneloven. Vår vurdering av saken er at hensynene bak 

bestemmelsene det er aktuelt å dispensere fra vil blir vesentlig tilsidesatt, og at dispensasjon 

dermed ikke kan gis. Denne vurderingen støttes også av at tiltaket slik vi ser det vil gi negative 

konsekvenser for friluftslivsinteressene i området. Vi kan ikke se at kommunen eller tiltakshaver 

har sannsynliggjort at tiltaket oppfyller kravene for dispensasjon slik de er fremsatt i plan- og 

bygningsloven § 19-2. 

https://www.nfk.no/_f/p34/i464c63a3-349d-4a28-a47e-cc086828280f/arealpolitiske-retningslinjer.pdf
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Med bakgrunn i de omfattende interessene i området ber vi kommunen vurdere om tiltaket kan få 

vesentlige konsekvenser for miljø og samfunn jf. forskrift om konsekvensutredninger §§ 8 og 10. Vi 

gjør oppmerksom på at tiltak som utløser krav om konsekvensutredning også utløser krav om 

utarbeiding av reguleringsplan i henhold til plan- og bygningsloven § 12-1. 

 

Konklusjon 

Med bakgrunn i det ovenfor stående fraråder Nordland fylkeskommune at det gis dispensasjon i 

saken og ber om at vedtak oversendes oss så snart det er fattet. 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Geir Davidsen 

seksjonsleder for Kulturminner 

       Trine Johnson 

       arkeolog 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 
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 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 1811/44/483 

Arkivsaksnr: 2020/285 - 3 

Saksbehandler:     Bjørn Inge Lange 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
31/20 Bindal formannskap 02.07.2020 

 

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen og 
reguleringsplan til bygging av småbåthavn - 44/483 - Bogaodden 

 
Vedlegg: 
1 Søknad om dispensasjon 
2 Oversiktskart 

 
 

Rådmannens innstilling 
Plahtes Eiendommer gis dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen og reguleringsplanen 
Langstranda Panorama, planID: 201101, til bygging av småbåthavn på gnr. 44, bnr. 483, jfr. 
plan- og bygningsloven § 19-2.  
 
Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull, unaturlige/ uventede 
steinkonsentrasjoner eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må 
kulturminnemyndighetene underrettes umiddelbart. 
 
Saken må sendes Fylkesmannen for vurdering om fyllingen i sjø er søknadspliktig og en 
eventuell tillatelse må innhentes før tiltaket settes i verk. 
 
Det forutsettes at det gjøres avbøtende tiltak for å begrense partikkelspredning mest mulig. 
Sprenging og fylling bør gjøres på sen sommer eller høst. 
 
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Plahtes Eiendommer søker om dispensasjon fra kommunedelplan og reguleringsplanen 
Langstranda Panorama til bygging av småbåthavn på gnr 44, bnr. 463 ved Bogaodden. 
 
Området hvor småbåthavna skal utvides er avsatt til småbåthavn og parkering i reguleringsplanen 
for Langstranda Panorama. Deler av småbåthavna kommer ut i kystsoneplanen for Bindal som er 
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båndlagt i påvente av regulering. Det må derfor søkes om dispensasjon fra reguleringsplan og 
kystsoneplan. 
 
Plahtes Eiendommer begrunner søknaden med følgende:  

 Havnen vil bli bedre visuelt da den ikke vil gå så langt ut i vannet 
 Havnen blir mer funksjonell og vil gi plass til 30-40 båter 
 Havnen vil være viktig for etablering av hyttefeltet  
 Utsprengte steinmasser vil kunne benyttes til å etablere parkeringsområde og rorbutomter 

i henhold til reguleringsplanen 

Saken er forelagt Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Kystverket 
og Fiskeridirektoratet med frist for uttalelse ble satt til 17.06.2020.  

Det er kommet tre uttalelser innen høringsfristens utløp. Hovedtrekkene i uttalelsene er gjengitt 
nedenfor. 
 
Kystverket: 
Kystverket kan ikke se at de planlagte tiltakene vil ha noen negativ innvirkning på ferdsel, 
fremkommelighet og sjøsikkerhet i farvannet. Ut fra de interesser Kystverket skal ivareta har vi 
derfor ingen innvendinger til dispensasjonssøknaden.  

Da den planlagte moloen skal anlegges på sjøgrunn, bør det gjennomføres grunn- eller andre 
undersøkelser for å kartlegge eventuelle negative konsekvenser en utbygging vil kunne gi. 
Eksempler kan være fare for utrasing, endrete strømforhold, endret sandvandring eller lignende.  

Det gjøres også oppmerksom på at alle tiltak og/eller inngrep i sjø, som bygging av molo, 
etablering av flytebrygger, mudring etc., skal behandles etter havne- og farvannsloven (2019) før 
tiltaket settes i verk. Søknad om slike tiltak skal behandles av Bindal kommune etter havne- og 
farvannsloven (2019) § 14 annet ledd første setning. 

Dersom det planlegges navigasjonsinstallasjoner i tilknytning til den planlagte moloen 
(eksempelvis lyssetting ved innseilingen), må det søkes særskilt om dette til Kystverket etter 
havne- og farvannsloven (2019) § 10. Etablering av eventuelle navigasjonsinstallasjoner må 
bekostes av tiltakshaver 
 
Sametinget: 
Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at 
tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor 
ingen spesielle merknader til søknaden.  

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
 
Fiskeridirektoratet:  
Sjøområdet som omfattes av dispensasjonssøknaden er kartlagt av Havforskningsinstituttet som 
lokalt viktig gytefelt for kysttorsk, basert på eggtrekk og strømmodellering. Umiddelbart utenfor 
planlagte utvidelse av molo er det kartlagt en fiskeplass for passive redskaper der det fiskes med 
garn etter torsk.  

Utslipp av fine partikler kan være skadelig for fisk. De tidlige livsstadiene hos for eksempel torsk 
er mest utsatt for negativ påvirkning av fine partikler, fordi unge torskelarver spiser partikler av 
samme størrelse. Det er også vist at raudåte spiser slike partikler, med negative effekter for 
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reproduksjonen av raudåta. Det kan igjen føre til redusert mattilbud for torsken som har raudåte 
og lignende arter som viktigste byttedyr.  

Utbyggingstiltak, inkludert mudring og dumping av mudder, kan innebære risiko for tap av 
gytehabitat og oppvekstområder for fiskeyngel. Det er viktig at nevnte gytefelt blir minst mulig 
berørt av tiltaket. Vi forutsetter også at det gjøres avbøtende tiltak for å begrense 
partikkelspredning mest mulig.  

Fiskeridirektoratet råder til at tidspunkt for tiltak som berører sjø primært bør skje på høsten og 
tidlig vinter, fordi det er den perioden av året hvor det marine livet i kystsonen ligger mest i ro. 
Fiskeridirektoratet ber om at det legges en konkret plan for avbøtende tiltak for å hindre 
spredning av små partikler og plast til sjø, i forbindelse med masseuttak og deponering. Fine 
partikler holder seg i vannmassene over lang tid, følger havstrømmene og kan dermed også spres 
langt fra planområdet. 

Vurdering 
Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. I denne saken søkes bygging av ny 
småbåthavn i tilknytning til eksisterende småbåthavn, der det verken er registrert viktige 
naturtyper eller trua/sårbare arter. Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil føre til skade på 
naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor belastning på økosystemet. 
 
Fiskeridirektoratet anbefaler å hindre stor spredning av finpartikler og at arbeidet gjennomføres 
på høsten eller i alle fall ikke på våren. Det vil bli mindre spredning av finpartikler, da det skal 
sprenges ut masser inne i havna og fylles rett på fjell. Det må sikres at ikke plastpartikler fra 
sprenging kommer ut i sjøen. 
 
Mesteparten av området som skal benyttes til utvidelse av småbåthavn er avsatt til småbåthavn 
eller er uregulert. Bare en liten del av utvidelsen av småbåthavna er regulert til parkering. Det vil 
være nok plass til parkering etter utvidelse av småbåthavna. 
 
Hensikten med båndleggingen var å stoppe ny oppdrettsvirksomhet i sjø inntil det forelå en 
konsekvensanalyse av nye oppdrettslokaliteter i Bindalsfjorden og Tosenfjorden. Det er i første 
rekke hensynet til villaksen som er bakgrunn for båndleggingen. Bygging av småbåthavn vil ikke 
ha innvirkning på villaksen. 
 
På bakgrunn av ovennevnte, mener rådmannen at de hensyn som kystsoneplanen og 
reguleringsplanen skal ivareta, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, selv om det innvilges 
dispensasjon fra planene. Rådmannen mener at fordelene ved å innvilge dispensasjon til bygging 
av småbåthavn er klart større enn ulempene. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 19.06.2020. 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
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Bindal Kommune 

Rådhuset 

N-7980 Terråk 

 

Terråk, den 12. mai 2020 

Att.:Bjørn Inge Lange  

 

Deres ref.:  Vår ref.: FMP/L1 

 

 

 

Dispensasjonssøknad for småbåthavn for Langstranda Panorama 
 

I gjeldende reguleringsplan for Langstranda Panorama er eksisterende småbåthavn 

plannlagt utvidet ved å flytte moloen utover.  

 

 

Det viser seg at en slik utvidelse ikke kunne gi plass til ønsket antall båter som vi i dag 

ønsker. I tillegg er utvidelsen kostbar da den vil kreve rivning av den gamle moloen og 

bygging av ny molo på dypere vann. Vi mener derfor det er en bedre løsning om man 

utvider eksisterende molo med en utstikker i østlig retning 
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En slik endring vil ha flere fordeler: 

• Havnen vil bli bedre visuelt da den ikke vil gå så langt ut i vannet. 

• Havnen blir mer funksjonell og vil gi plass til 30-40 båter. 10-12 personer har 

allerede meldt sin interesse for båtplass. 

• Havnen vil være viktig for etablering av hyttefeltet. 

• Utsprengte steinmasser vil kunne benyttes til å etablere parkeringsområde og 

rorbutomter i henhold til reguleringsplanen 

 

Vi håper at kommunen kan gjennomføre en rask saksbehandling slik at vi har mulighet 

til å samkjøre byggingen med en Hellifossen kraftverk.  

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

                                                       

Frithjof M. Plahte 

 





 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: U43 

Arkivsaksnr: 2017/411 - 21 

Saksbehandler:     Bjørn Inge Lange 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
32/20 Bindal formannskap 02.07.2020 

 

Søknad om dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen til inntaksrør og 
avløpsrør i sjø - 44/5 - Brukstomta Næringspark 

 
Vedlegg: 
1 Oversiktskart 
2 Reguleringsplan 
3 Dispensasjonssøknad 

 

Rådmannens innstilling 
Helgeland Lumpsucker AS gis dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen til legging av 
inntaksrør og avløpsrør i sjø på gnr 44, bnr. 5, jfr. plan- og bygningsloven §§ 19-2.  
 
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Helgeland Lumpsucker AS søker om dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen til legging 
av inntaksrør og avløpsrør i sjø på Brukstomta Næringspark. 
 
I forbindelse med søknad om landbasert oppdrett av rognkjeks på Brukstomta, må det legges ut 
inntaks- og utløpsrør i nærliggende sjøområde. Dette sjøområdet er båndlagt i påvente av 
regulering. Det må derfor søkes om dispensasjon for å legge ut dette rørsystemet. 
 
Saken er forelagt Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Kystverket og 
Fiskeridirektoratet med frist for uttalelse satt til 17.06.2020.  

Vi har ikke mottatt noen høringsuttalelser. 

Vurdering 
Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
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blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldsloven. I denne saken søkes legging av inntaks-  
og avløpsrør i sjø til et landbasert oppdrettsanlegg, der det verken er registrert viktige naturtyper 
eller trua/sårbare arter. Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil føre til skade på naturmangfoldet 
eller føre til en uforholdsmessig stor belastning på økosystemet. 
 
Hensikten med båndleggingen var å stoppe ny oppdrettsvirksomhet i sjø inntil det forelå en 
konsekvensanalyse av nye oppdrettslokaliteter i Bindalsfjorden og Tosenfjorden. Det er i første 
rekke hensynet til villaksen som er bakgrunn for båndleggingen. Et landbasert oppdrettsanlegg 
for rognkjeks vil ikke ha innvirkning på villaksen. 
 
I kommuneplanens samfunnsdel står det blant annet;  
Bindal kommune skal oppmuntre til nytenkning og legge til rette for etablering av flere og nye 
bedrifter, samt bidra til gode utviklingsmuligheter for eksisterende næringsliv i hele kommunen. 
Det er viktig å arbeide for å sikre rammebetingelsene for primærnæringene og legge til rette for 
at kommunens naturgitte fortrinn kan utnyttes. 
 
På bakgrunn av ovennevnte, mener rådmannen at de hensyn som kystsoneplanen skal ivareta, 
ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, selv om det innvilges dispensasjon fra planen. Rådmannen mener 
at fordelene ved å innvilge dispensasjon til legging av inntaksrør og avløpsrør, er klart større enn 
ulempene. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 17.06.2020 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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NYFOTEK    

 
Bindal kommune 
 
Att.: Bjørn Inge Lange 

 
Helgeland Lumpsucker AS 
c/o Blåbasen 
Stiklestadveien 1 
7041 Trondheim 
Telefon 95281574/93019134 
E-post: svein@morefish.no 
jan.erik.foss@len.no  
 
Organisasjonsnr. NO 918 710 450 
 
 

   
Deres ref.:  
 

Vår ref.: Direkte innvalg: Trondheim, 16.06.2020 
 
 
 

         

 
Søknad om dispensasjon fra kystsoneplan i Bindal kommune 
 
I anledning saken vises det til henvendelse fra Bindal kommune ved Bjørn Inge Lange, 15 juni,  
 
På vegne av Helgeland Lumpsucker AS søkes dispensasjon fra gjeldende kystsoneplan i Bindal 
kommune. Dispensasjonen gjelder ny akvakulturlokalitet «Brukstomta» på Terråk, og etablering av 
landbasert oppdrettsanlegg med tilhørende avløps – og inntaksledninger.  
 
Helgeland Lumpsucker AS søker om dispensasjon som følge av at lokalitetens installasjoner ligger 
utenfor definert akvakulturområde. 
 
 
Bakgrunn for saken. 
 
Omsøkt lokalitet Brukstomta vil omfatte et landbasert oppdrettsanlegg for rensefisk. Anlegget vil 
etableres på Brukstomta på Terråk i Bindal kommune. Anlegget vil produsere 3 millioner rensefisk i en 
produksjonshall på 1700kvm. Brukstomta er pr i dag ikke definert som akvakulturområde i Kystplan 
Helgeland (figur 1). 
 
Anlegget vil ha et ordinært vanninntak og avløpsledning. Avløpsledning legges ned på 50 meters dyp i 
vestlig retning, ca 240 meter fra landanlegget. Dimensjon på avløpsrør vil være 600mm. 
Koordinater for endepunkt er; 65’05’381 N, 12’21.742 Ø (figur 2) 
 
Inntaksledning legges på 100 meter dyp, ca 150meter i nordlig retning fra anlegget. Dimensjon på 
inntaksrør vil være 600mm. Helningsgrad på inntaksledning vil være over 60 grader (91m fall på 46 
meters luftlinje).  
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Figur 1. Kystplan Helgeland. 
 

 
Figur 2. Utslippspunkt og inntakspunkt 
 



 

 
Figur 3. Topografisk profil for utslippspunkt (rød trekant) og inntakspunkt (grønn trekant). 
 
 
Med bakgrunn i beskrivelse for etablering av nødvendig infrastruktur for vannlogistikk i anlegget, 
søkes det om dispensasjon fra kystsoneplanen for etablering av vanninntak og vannavløp. 
 
Vedlagt søknaden ligger sjøkart og arealkart som viser inngrepet. 
 
Hvis det er behov for ytterligere informasjon om anleggsetablering eller annet, vennligst kontakt 
undertegnede. 
 
 
Med vennlig hilsen 
Helgeland Lumpsucker AS 
 
 
Svein Martinsen 
Prosjektleder 
 
Tlf 95281574 
Epost: svein@morefish.no 
  
 
    
Vedlegg: sjøkart, arealkart



 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: L33 

Arkivsaksnr: 2020/206 - 3 

Saksbehandler:     Bjørn Inge Lange 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
33/20 Bindal formannskap 02.07.2020 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av 
tilleggsareal og bygging av anneks - 1811/38/4 - Langenget 

 
Vedlegg: 
1 Situasjonsplan 
2 Oversiktskart 

 
 

Rådmannens innstilling 
Per Anker Sandberg gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av tilleggsareal 
og bygging av et anneks i Langenget på gnr. 38, bnr. 4, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen. 
 
 
 

Saksopplysninger 
Per Anker Sandberg søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 
tilleggsareal til fritidsbolig fra eiendommen Langenget, gnr. 38, bnr. 4, i Bindal kommune.  
 
Den eksisterende tomta er på 542 m2 og tilleggsarealet skal være ca. 400 m2. Tilleggsarealet skal 
benyttes til bygging av et anneks og dette skal plasseres ca. 11 m fra strandlinjen. 
 
Området som søkes fradelt er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF2-område hvor spredt 
bebyggelse er tillatt. Det er ikke tillatt å oppføre bygning nærmere sjø enn 50 meter. 
Tilleggstomta kommer ca. 3 meter fra strandlinjen. Det må derfor søkes om dispensasjon fra 
kommuneplanens arealdel. 
 
Saken er forelagt Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Sametinget og Voengel 
Njaarke Reinbeitedistrikt med høringsfrist 12. juni 2020. 
 
Det er ikke kommet noen uttalelser til saken innen høringsfristens utløp. 



 
 Side 2 av 2

Vurdering 
Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering 
 
Kommunen bør ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. I dette tilfellet 
har ingen statlige eller regionale myndigheter kommet med innsigelser til søknaden. 
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. I denne saken søkes fradeling av 
tilleggsareal til anneks, der det verken er registrert viktige naturtyper eller trua/sårbare arter. 
Rådmannen kan ikke se at tiltaket vil føre til skade på naturmangfoldet eller føre til en 
uforholdsmessig stor belastning på økosystemet. 
 
Annekset skal bygges like ved eksisterende hytte. Tiltaket vil derfor ikke gi endrede forhold for 
allmenhetens rettigheter i strandsonen. 
 
På bakgrunn av ovennevnte, mener rådmannen at de hensyn som kommuneplanens arealdel skal 
ivareta, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, selv om det innvilges dispensasjon fra planen. 
Rådmannen mener at fordelene ved å innvilge dispensasjon til fradeling av tilleggsareal og 
bygging av anneks, er klart større enn ulempene. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 16.06.2020 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: 1811/44/3 

Arkivsaksnr: 2020/205 - 4 

Saksbehandler:     Bjørn Inge Lange 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
34/20 Bindal formannskap 02.07.2020 

 

Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av tomt til 
fritidsbolig - 1811/44/3 - Hjartøy 

Vedlegg: 
1 Oversiktskart 

 
 

Rådmannens innstilling 
Kathrine og Frode Næsvold gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling og 
bygging av fritidsbolig på Hjartøy, gnr 44, bnr. 3, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull, unaturlige/ uventede 
steinkonsentrasjoner eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må 
kulturminnemyndighetene underrettes umiddelbart. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Kathrine og Frode Næsvold søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for fradeling av 
tomt til fritidsbolig fra eiendommen Hjartøy, gnr. 44, bnr. 3 i Bindal kommune.  
 
Området som søkes fradelt er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF2-område hvor spredt 
bebyggelse er tillatt. Det er ikke tillatt å oppføre bygning nærmere sjø enn 50 meter. Tomta 
kommer ca. 34 meter fra strandlinjen. Det må derfor søkes om dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel. 
 
Kathrine og Frode begrunner søknaden med følgende:  

 Tenkt plassering vil ikke begrense allmenhetens tilgang til fri ferdsel og bruk av området. 
 Hytten er tenkt plassert inne på et platå, hvor eksisterende buskfuru østover mot sjøen er 

tenkt beholdt for å skjerme både mot østlig vind og for å få skjult hyttefasaden mest 
mulig. 

 På vestsiden(baksiden) av hytten kommer det en bratt skråning, som gjør at hytten ikke 
kan trekkes lengre vestover, og lengre fra sjøen. Denne høyden bak hytte vil skjerme for 
det meste av vestlig vær, og vil således gi en lun tomt. Det vil være behov for en grøft i 
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nedre kant av skråningen vest for hytte. I tillegg er det i dag en vei brukt for uttak av 
tømmer som ønskes beholdt. 

 Den nevnte høyden (vest for hytte) bak hytte vil hindre silhuett av hytten, og bidra til at 
hytten «glir» inn i omgivelsene. 

 
Saken er forelagt Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Sametinget og Voengel 
Njaarke Reinbeitedistrikt med frist for uttalelse satt til 03.06.2020. 
 
Det er kommet to uttalelser innen høringsfristens utløp. Hovedtrekkene i uttalelsene er gjengitt 
nedenfor. 
 
Nordland fylkeskommune: 
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente 
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen 
innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt 
dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 
Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller 
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte 
pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken. 
 
Sametinget: 
Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at 
tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor 
ingen spesielle merknader til søknaden.  
Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
 
 

Vurdering 
Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Kommunen bør ikke dispensere fra planer, lovens bestemmelser om planer når en direkte berørt 
statlig eller regional myndighet har uttalt seg negativt om dispensasjonssøknaden. I dette tilfellet 
har ingen statlige eller regionale myndigheter kommet med innsigelser til søknaden. 
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. I denne saken søkes fradeling og bygging 
av fritidsbolig, der det verken er registrert viktige naturtyper eller trua/sårbare arter. Rådmannen 
kan ikke se at tiltaket vil føre til skade på naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor 
belastning på økosystemet. 
 
Slik hytten er beskrevet plassert i terrenget på et platå med furuer som skjermer bygget mot 
strandsonen, vil ikke allmenhetens rett til fri ferdsel bli hindret av hyttens plassering, da hytten 
vil bli skjult fra strandsonen.  
 
 
Rådmannen mener derfor at innvilgelse av dispensasjon ikke vil medføre at hensynene som skal 
ivaretas i kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt. På bakgrunn av ovennevnte mener 
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rådmannen at fordelene, ved å innvilge dispensasjon for fradeling og bygging av hytte, er klart 
større enn ulempene. 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 15.06.2020 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
 
 
 





 
 
 
 

 BINDAL KOMMUNE   
 

Arkiv: L33 

Arkivsaksnr: 2020/223 - 3 

Saksbehandler:     Bjørn Inge Lange 

  

 
 

Saksfremlegg 
 
 

Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
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Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling og 
bygging av fritidsboliger - 1811/19/5 - Langosen 

 
Vedlegg: 
1 Oversiktskart 
2 Situasjonsplan 

 
 

Rådmannens innstilling 
Lars Sjølstad gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling og bygging av 2 
fritidsboliger i Langosen, gnr 19, bnr. 5, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Dersom det under arbeidet oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull, unaturlige/ uventede 
steinkonsentrasjoner eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må 
kulturminnemyndighetene underrettes umiddelbart. 
 
Det må søkes Nordland fylkeskommune om avkjørselstillatelse og om dispensasjon fra 
byggegrensen langs fylkesvegen. 
 
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Lars Sjølstad søker om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til fradeling av tomt til to 
fritidsboliger på eiendommen gnr. 19, bnr. 5. 
 
Området som søkes fradelt er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF2-område hvor spredt 
bebyggelse er tillatt. Det er ikke tillatt å oppføre bygning nærmere sjø enn 50 meter. Den 
omsøkte tomta strekker seg fra Fv. 6 og ned til strandsonen. Det må derfor søkes om 
dispensasjon fra bygge- og deleforbudet langs sjø i kommuneplanens arealdel. 
 
Teigen skal deles i to hyttetomter og en tomt til felles parkering.  
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Saken er forelagt Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Sametinget og  
Voengelh-Njaarke Reinbeitedistrikt med frist for uttalelse satt til 17.06.2020. 
 
Vi har mottatt to høringsuttalelser innen høringsfristens utløp. Hovedtrekkene i uttalelsene er 
gjengitt nedenfor. 
 
Sametinget: 
Etter vår vurdering av beliggenhet og ellers kjente forhold kan vi ikke se at det er fare for at 
tiltaket kommer i konflikt med automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor 
ingen spesielle merknader til dispensasjonssøknaden.  
 
Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 
eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. 
juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles 
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 
 
Nordland fylkeskommune: 
Hvis kommunen godtar søknad om dispensasjon fra gjeldende kommuneplan, må søker sende oss 
en søknad om tillatelse til å etablere en ny avkjørsel, eller tillatelse til utvidet bruk av 
eksisterende avkjørsel. En kopi av kommunen sin saksbehandling må legges ved som vedlegg til 
søknaden. 
 
Kommunen kan ikke fradele hyttetomten før tomten har fått lovlig adkomst, jfr. plan- og 
bygningsloven § 27-4. 
 
Samme gjelder hvis bygninger blir plassert nærmere fylkevegen enn 50 m, da må søker sende oss 
en søknad om dispensasjon fra veglovens byggegrense for plassering av bygget. Vi som eier og 
forvalter av fylkesvegen behandler slik søknad. En kopi av kommunen sin saksbehandling må 
legges ved som vedlegg til søknaden. 
 
Tiltaket er sjekket mot våre arkiver. Så langt en kjenner til, er det ikke i konflikt med kjente 
verneverdige kulturminner. Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen 
innvilge søknaden, vil fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt 
dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. 
Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller 
unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må vi underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte 
pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken. 
 

Vurdering 
Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. I denne saken søkes fradeling av tomt til 
fritidsboliger, der det verken er registrert viktige naturtyper eller trua/sårbare arter. Rådmannen 
kan ikke se at tiltaket vil føre til skade på naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor 
belastning på økosystemet. 
 
Plassering av hyttene for å tilpasse seg terrenget best mulig, ligger ca. 25 meter fra sjø. Denne 
avstanden samsvarer med avstanden til sjø fra eksisterende hytter i området. Hyttene er planlagt 

https://ephorte.evps.no/ephorte-bin/shared/aspx/default/details.aspx?f=ViewAM&AM_ID=65816
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plassert innpå et platå slik at de ikke blir synlig fra sjøkanten. Dette gjør at allmenhetens rett til 
fri ferdsel i strandsonen ikke blir vesentlig berørt av at hyttene bygges. Det forutsettes at det ikke 
settes opp gjerde i strandsonen som hindrer fri ferdsel.  
 
Rådmannen mener derfor at innvilgelse av dispensasjon ikke vil medføre at hensynene som skal 
ivaretas i kommuneplanens arealdel blir vesentlig tilsidesatt. På bakgrunn av ovennevnte mener 
rådmannen at fordelene, ved å innvilge dispensasjon for fradeling og bygging av hytter, er klart 
større enn ulempene. 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 23.06.2020 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til utlegging av 
flytebrygge - 1811/12/10 - Lian 

Vedlegg: 
1 Oversiktskart 
2 Situasjonsplan 

 

Rådmannens innstilling 
Vivian Valan gis dispensasjon fra kommuneplanens arealdel til utlegging av flytebrygge på gnr 
12, bnr. 10, jfr. plan- og bygningsloven § 19-2. 
 
Det forutsettes at Nordland fylkeskommune gir tillatelse til utvidet bruk av avkjørsel fra Fv. 17. 
 
Det forutsettes videre at berørte høringsparter ikke har noen innvendinger til utlegging av 
flytebryggen. 
 
Begrunnelse for vedtak som i saksutredningen. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Vivian Valan søker om dispensasjon fra kommunedelplan for kystsonen og kommuneplanens 
arealdel til utlegging av flytebrygge i Lian gnr. 12, bnr. 10, i Bindal kommune.  
 
Området som søkes å legge ut flytebrygge er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF2-område 
hvor spredt bebyggelse er tillatt. Det er ikke tillatt å oppføre byggverk nærmere sjø enn 50 meter. 
Det må derfor søkes om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel. 
 
Det foreligger tillatelse til utlegging av flytebrygge fra grunneier Petra Røtting. 
 
Saken er forelagt Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Sametinget, Kystverket 
og Fiskeridirektoratet med frist for uttalelse satt til 02.07.2020.  

Vi har mottatt en høringsuttalelse fra Fiskeridirektoratet som ikke har noen merknader til saken.  
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Vurdering 
Dispensasjon kan i henhold til plan- og bygningsloven § 19-2 annet ledd ikke gis dersom 
hensynene bak bestemmelsen det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formålsbestemmelse, 
blir vesentlig tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn 
ulempene etter en samlet vurdering. 
 
Søknaden skal også vurderes etter naturmangfoldloven. I denne saken søkes utlegging av 
flytebrygge, der det verken er registrert viktige naturtyper eller trua/sårbare arter. Rådmannen 
kan ikke se at tiltaket vil føre til skade på naturmangfoldet eller føre til en uforholdsmessig stor 
belastning på økosystemet. 
 
Bruken av flytebrygga krever at det gis utvidet bruk av avkjørsel fra Fv. 17. 
 
Det ligger en flytebrygge i området, men denne er fylt opp. Det anses som en fordel både i 
forhold til trafikksikkerhet og allmennhetens rett til fri ferdsel at tiltak i strandsonen skjer 
innenfor avgrensede områder, slik det her er søkt om. 
 
På bakgrunn av ovennevnte, mener rådmannen at de hensyn som kommuneplanens arealdel skal 
ivareta, ikke vil bli vesentlig tilsidesatt, selv om det innvilges dispensasjon fra planen. 
Rådmannen mener at fordelene ved å innvilge dispensasjon til utlegging av flytebrygge er klart 
større enn ulempene.  
 
Det forutsettes at det ikke kommer noen innspill fra offentlige berørte parter som har 
motforestillinger til utleggingen av flytebrygge i Lian. 
 
 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 22.06.2020 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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Situasjonsplan

vivtys
Utheving

vivtys_2
Utheving

vivtys_4
Notat
Dette er flytebrygge , den er 25 m lang og 2,35 m bred

vivtys_6
Notat
Dette er bølgedemperen , den er ca 27 m lang .
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Forslag til reguleringsplan for Peacepainting Center - PlanID: 202002 - første 
gangs behandling 

 
Vedlegg: 
1 Planbeskrivelse 
2 Skisseprosjekt 
3 ROS-analyse 
4 Reguleringsbestemmelser 
5 Plankart 

 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til reguleringsplan for Peacepainting Center - Guldvikhaugen, PlanID: 202002, sendes på 
høring og legges ut til offentlig ettersyn i 6 uker etter § 12-10 i Plan- og bygningsloven av 
27.06.2008, nr. 71. 
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Forslag til reguleringsplan for Peacepainting Center er utarbeidet av Rambøl på vegne av 
Peacepainting Center AS. Planforslaget tilrettelegger for utvikling av et Peacepainting Center på 
Guldvikhaugen i Bindal kommune. Peacepainting Center skal bli et kunst- og fredssenter 
uavhengig av tro og livssyn. Planen definerer område for bebyggelse, parkering og vei- og 
gangforbindelser og arealer for friluftsliv. Det er også avsatt areal for en småbåthavn og molo. 
 
Det ble avholdt oppstartmøte mellom Peacepainting Center, Rambøl og Bindal kommune den 
23.10.2019. 
 
Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 
Brønnøysunds Avis, Ytringen og Namdalsavisa 14.01.2020. Det ble sendt ut varsel til berørte 
eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra Bindal kommune, jfr. PBL § 12-8 
og 12-9. Frist for uttalelser var satt til 4.2.2020. 
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Planforslaget ble behandlet i regionalt planforum for Nordland den 14.05.2020 
 
Det er kommet 7 innspill til planarbeidet fra henholdsvis; Kystverket, Fiskeridirektoratet, 
Fylkesmannen i Nordland, Nordland Fylkeskommune, Statens vegvesen, Sametinget og 
Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt. 
 
Planforslaget består av følgende dokumenter:  

 Planbeskrivelse 
 Skisseprosjekt  
 ROS-analyse 
 Reguleringsbestemmelser 
 Plankart i M = 1: 1000 

 
Planområdet er på 68,2 daa. Av dette er 6,5 daa kulturinstitusjon, 2,9 daa utleiehytter, 2,9 daa 
kjøreveg, 0,8 daa parkeringsplasser, 0,4 daa turveg, 35,5 daa friområde, 6,1 daa naturformål, 11,3 
daa naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone, 1,4 daa småbåthavn og 0,9 daa er 
frisikt. 
 
Innspillene er beskrevet i vedlagte planbeskrivelse. Der er også plankonsulentens vurdering av 
innspillene gjengitt. 
 
Nærmeste vannkum ca. 650 meter unna planområdet. Det er ikke offentlig avløpsanlegg innenfor 
planområdet. Det må søkes om utslippstillatelse for privat avløpsanlegg i forbindelse med 
utbygging av området. 
 
Per i dag er det ikke tilgjengelig nett i umiddelbar nærhet av Guldvikhaugen, men i forbindelse 
med oppgradering av linjenettet frem til fergeleiet på Holm vil det bli etablert høyspennings 
kabelnett langs fv. 17. Dette vil skje i løpet av 2020. Utbygger av linjenettet er kjent med 
planarbeidet på Guldvikhaugen og vil legge til rette for framtidig uttak.  
 
Det må anlegges en nettstasjon innenfor planområdet, med matekabel fram til hovedtavle for ny 
bebyggelse. 
 
Forslag til reguleringsbestemmelser og plankart følger som digitale vedlegg. 

Vurdering 
Planforslaget legges nå fram for formannskapet etter bestemmelsene i PBL § 12-10. 
Formannskapet skal ta stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn. Den videre 
saksgang blir da: 

 Planforslaget annonseres i lokalpressen, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i minst 6 uker. 

 Merknader og innspill vurderes og planen behandles på nytt av formannskapet, med 
eventuelle justeringer. 

 Planen legges fram for kommunestyret til endelig behandling. Planforslaget er så langt 
behandlet etter gjeldende regler i PBL. Det er tatt hensyn til relevante innspill som er 
kommet inn etter at melding om oppstart ble annonsert og sendt på høring. 

 
Forslag til reguleringsplan for Peacepainting Center på Guldvikhaugen, anses å legge til rette for 
kultur- og turistvirksomhet.  
 
Siden planforslaget omfatter forholdsvis små nye byggeområder og samferdselsanlegg, er det 
ikke utført noen konsekvensanalyse av planforslaget. Grundigere vurdering av behovet for 
konsekvensanalyse er gjort i planbeskrivelsen. 
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Rådmannen anser planforslaget som godt gjennomarbeidet, og mener at tilrettelegging for økt  
kultur- og turistvirksomhet, vil gi etablering av nye arbeidsplasser i Bindal, i tråd med 
kommuneplanens samfunnsdel. På bakgrunn av dette vil rådmannen tilrå at planforslaget sendes 
på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik det foreligger. 
 
 
RÅDMANNEN I BINDAL KOMMUNE, Terråk, 19.06.2020 
 
Knut Toresen  Kjell Andersen 
rådmann  plan- og utviklingssjef 
 
 
 

Dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke signatur.  
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1. SAMMENDRAG 

Planen tilrettelegger for utvikling av et Peacepainting Center på Guldvikhaugen i Bindal kommune. 

Peacepainting Center skal bli et kunst- og fredssenter uavhengig av tro og livssyn.  

Planen definerer område for bebyggelse, parkering og vei- og gangforbindelser og arealer for 

friluftsliv. Det er også avsatt areal for en småbåthavn og molo.  

 

Peacepainting Center skal bestå av et hovedbygg med kontorer, møte- og oppholdsrom, og en 

restaurant. Ved sjøen skal det etableres et atelier og bibliotek. Like i utkanten av bjørkeskogen er 

det tenkt etablert små hytter, både for bruk i forbindelse med arrangementer i regi av 

Peacepainting Center men også for privat utleie.  

 

Området benyttes til friluftsliv i dag og har ikke vært bebygd tidligere. I kommuneplanens arealdel 

for Bindal kommune fra 2004 er arealet avsatt til byggeområde. For å integrere friluftsformål i 

planen er alt areal som ikke reguleres til bebyggelse avsatt til friområde. Tiltakets tilpasning til 

landskapet og ivaretakelse av eksisterende naturkvaliteter er særlig vektlagt i planen. 

 

Planbeskrivelsen er basert på Miljøverndepartementets Veileder T-1490 Reguleringsplan Vedlegg 2. 

Sjekkliste for planbeskrivelse (detaljert). 

 

Planbeskrivelsen hører sammen med plankart og bestemmelser for tiltaket. 
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2. BAKGRUNN 

2.1 Hensikten med planen 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Peacepainting Center på 

Guldvikhaugen i Bindal kommune. Peacepainting Center skal bli et kunst- og fredssenter uavhengig 

av tro og livssyn. Planen tilrettelegger også for en småbåthavn og molo. 

 

Planen baserer seg på skisseprosjekt gjennomført av Ekberg Lous Arkitekter datert 12.5.2019 

(vedlegg 1).  

 

2.2 Forslagsstiller, plankonsulent, eierforhold 

Forslagsstiller er Peacepainting Center AS. Prosjektleder er Catrine Gangstø, catrinega@gmail.com, 

900 87 576. Prosjektkoordinator for Peacepainting Center AS i prosessen har vært rådgiver Per 

Arne Sørli, per@inam.no, 918 12 074. 

Forslagstillers forhold til eiendommen er utbygger.  

 

Konsulent er Rambøll. Oppdragsleder er Randi Aune, 410 07 460, randi.aune@ramboll.no, 

Fjordgaten 15, 3125 Tønsberg. 

 

Eierforhold 
Tabellen gir en oversikt over hvilke eiendommer/deler av eiendommer planområdet består av, slik 
det fremkommer i kommunens eiendomsregister. 

 

GNR/BNR EIER Størrelse (daa) 

12/1 Privat 54,14 

13/1 Privat 4,17 

103/1 Statens vegvesen - 

mailto:per@inam.no
mailto:randi.aune@ramboll.no
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Figur 1. Gnr./bnr. 12/1, Bindal kommune 

 

2.3 Krav om konsekvensutredning (KU) 

Det er vurdert om det er behov for KU i forbindelse med planarbeidet, jamfør Forskrift om 

konsekvensutredninger av 21. juni 2017 med vedlegg. I Vedlegg 1 og 2 til forskrift om KU angis 

hva som automatisk fører til konsekvensutredning og hva som skal vurderes om bør 

konsekvensutredes. 

 

Planen er vurdert til ikke å utløse krav til konsekvensutredning. 

 

Etablering av småbåthavnen er i strid med overordnet plan, hvor areal er avsatt til fiskeområde for 

låssetting. Konsekvenser for etablering av småbåthavn er beskrevet nærmere i kapittel 7.10 av 

planbeskrivelsen.  

3. PLANPROSESSEN 

3.1 Oppstartsmøte 

Oppstartsmøte med Bindal kommune ble avholdt 23.10.2019 (jf. Vedlegg 2). 
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3.2 Varsel om oppstart 

Varsel om oppstart av reguleringsarbeider ble annonsert på kommunens nettsider samt i 

Brønnøysunds Avis, Ytringen og Namdalsavisa 14.1.2020. Det ble sendt ut varsel til berørte 

eiendommer og regionale myndigheter etter adresselister fra Bindal kommune. Frist for uttalelser 

var 4.2.2020. 

 

 

Figur 2: Varslingsannonse 

 

Det kom inn 7 skriftlige høringsuttalelser. Høringsinnspillene er oppsummert i kapittel 9 

«Innkomne innspill» sammen med forslagsstillers kommentarer.  

 

Det er ingen motstridende hensyn. Men det poengteres viktigheten av å bevare områdets funksjon 

som friluftsområde på best mulig måte.  
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3.3 Politisk behandling av planforslag og offentlig ettersyn 

Planforslag ble behandlet i regionalt planforum for Nordland 14.5.2020. 

 

Planforslaget ble behandlet i utvalg xxxx 

 

Offentlig ettersyn var i perioden xxxx 
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4. PLANSTATUS OG RAMMEBETINGELSER  

4.1 Statlige planer og føringer 

4.1.1 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

(2011) 

Bygging i 100-metersbeltet skal bare tillates etter en konkret vurdering ut ifra lokale forhold. Målet 

er å ivareta allmennhetens interesser og å unngå uheldig bygging langs sjøen. I 100-metersbeltet 

skal det tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne 

interesser. 

 

I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-metersbeltet, og alternativ 

plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre adgang til å tillate tiltak for å 

ivareta hensynet til en fornuftig samfunnsutvikling. Ved vurdering av om tiltak skal tillates skal det 

legges vekt på om hensynet til tilgjengelighet for allmennheten kan ivaretas ved at det 

eksempelvis avsettes areal til kyststi, friluftsområde eller liknende.  

 

Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal 

tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. Disse hensynene må veies opp mot 

hensynet til de allmenne interesser som er angitt foran. 

4.1.2 Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2018) 

Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner og 

fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging. 

Planleggingen skal også bidra til at samfunnet forberedes på og tilpasses klimaendringene 

(klimatilpasning). Når konsekvensene av klimaendringene vurderes, skal høye alternativer fra 

nasjonale klimaframskrivninger legges til grunn. 

 

Ved planlegging av nye områder for utbygging, fortetting eller transformasjon, skal det vurderes 

hvordan hensynet til et endret klima kan ivaretas. Det bør legges vekt på gode helhetlige løsninger 

og ivaretakelse av økosystemer og arealbruk med betydning for klimatilpasning, som også kan 

bidra til økt kvalitet i uteområder. Planer skal ta hensyn til behovet for åpne vannveier, 

overordnede blågrønne strukturer, og forsvarlig overvannshåndtering. 

4.1.3 Rikspolitisk retningslinje for barn og unge (1995) 

Retningslinjene er en av Norges oppfyllelse av forpliktelsene i FNs barnekonvensjon og skal 

synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all planlegging og byggesaksbehandling etter plan- 

og bygningsloven. Arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare.  

4.1.4 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging (2014) 

Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transport-planleggingen 

og bidra til mer effektive planprosesser. Retningslinjene skal bidra til et godt og produktivt samspill 

mellom kommuner, stat og utbyggere for å sikre god steds- og byutvikling. 

Retningslinjene gjelder for planlegging i hele landet. Praktisering av retningslinjene må tilpasses 

regionale og lokale forhold.  
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4.2 Regionale planer 

4.2.1 Fylkesplan for Nordland (2013-2025) 

Naturressurser, kulturminner og landskap 

- Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 

arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og 

landskapselementer.  

- Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. 

Naturmangfoldet bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging. 

- Kulturminner og -miljø av stor lokal, regional og nasjonal verdi bør være kartlagt som 

grunnlag for kommunal planlegging.  

 

Næringsutvikling 

- Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget, herunder natur-, landskaps- og 

kulturverdier, for reiseliv. 

 

Kystsonen 

- Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og 

naturopplevelse. Viktig naturmangfold skal ivaretas. 

- Ved all arealplanlegging i kystsonen skal ferdselen til sjøs sikres. 

 

Klimatilpasning 

- Energibruk og tilrettelegging for nye miljøvennlige energiløsninger, skal være et 

gjennomgående perspektiv i kommuneplaner og planer som legger til rette for utbygging.  
 

4.2.2 Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-2021) 

Hovedmålsettingen med Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen er å 

gi en enkel og oversiktlig framstilling av hvordan vannmiljøet og vannressursene i regionen skal 

forvaltes i et langsiktig perspektiv. Planen er utarbeidet i henhold til forskrift om rammer for 

vannforvaltningen (vannforskriften) og plan og bygningsloven (pbl.) kapittel 8. 

 

4.3 Kommunale planer 

Kommuneplan for Bindal kommune (2004) 

- Planområdet er avsatt til annet byggeområde, kombinerte byggeformål (AB4). Dette 

innebærer flere formål som utløser et behov for detaljregulering. Området er tidligere 

foreslått til friluftsformål, men er utvidet til kombinert byggeområder, hvor friluftsformål 

må integreres som en del av detaljplanen. 

- Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 25 %. 

 

Ved oppføring av publikumsrettede bygninger, fellesarealer, trafikkanlegg med mer, skal universell 

utforming legges til grunn. Alle reguleringsplaner skal redegjøre for hvordan universell utforming 

skal sikres, både innenfor planområde og mot tilstøtende planer. 

 

I strandsonen langs sjøen gjelder som hovedregel en byggeforbudssone på 100 meter målt i 

horisontalplanet ved middelvannstand, dersom det ikke er fastsatt annen byggegrense i plankartet 

eller i bestemmelsene. I områder med reguleringsplan, eller hvor det skal utarbeides 

reguleringsplan, vil byggegrense fastsettes gjennom reguleringsarbeidet. 
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All bebyggelse som har gulv lavere enn kote + 3.5 meter over havet må vurderes med hensyn til 

flomfare. Ut over fastsatt høydebestemmelse må det også ta hensyn til bølgepåvirkning, mulighet 

til avløpsløsning (risiko for tilbakeslag, jf. sanitærforskiftene) 8 m.v. Bestemmelsen kan fravikes for 

tiltak der dette er forsvarlig ut fra konstruksjon, bruk, funksjon m.v. 

 

Miljøverndepartementets retningslinje for behandling av støy i arealplanleggingen (T1442/2016) 

eller senere retningslinjer som erstatter denne, skal legges til grunn ved planlegging og bygging til 

støyømfintlig bruk. Om nødvendig skal avbøtende tiltak gjennomføres. 

 

Formålet gjelder fritids- og turistformål, herunder camping. Bebygd areal skal ikke overstige 30 %. 

 

 

Figur 3. Utsnitt fra kommuneplanens arealdel for Bindal kommune (2004). Rosa farge indikerer 
byggeformål, grønn farge landbruk, natur og friluftsformål 

 

Kommunedelplan for kystsonen i Bindal kommune, Kystplan Helgeland (2019) 

Kystsonen nord for området er avsatt til fiskeområde for låssetting som vist av figur 4. Låssetting 

innebærer at fiskerne lagrer fangsten levende i et område som er lite værutsatt.  
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Figur 4. Kystsoneplan for Nordland - areal nord for tomten avsatt til låssettingssone (blå farge) 

 

4.4 Analyser og utredninger 

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet et geoteknisk notat som er vedlagt 
planbeskrivelsen (Vedlegg 6).  
 
Det er ikke gjennomført støyanalyser, kartlegging av biologisk mangfold eller 
kulturminneregistrering.  
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5. EKSISTERENDE FORHOLD 

5.1 Beliggenhet 

Guldvikhaugen er en halvøy som grenser mot Bindalsfjorden i nord, vest og syd, samt fjorden 

Kjella mot vest. Planområdet er på ca. 66 daa. Området ligger langs fv. 17 som er en av Norges 

nasjonale turistveier. Nærmeste tettsted er Bindalseidet, ca. 9 km unna. Administrasjonssenteret i 

Bindal, Terråk, ligger 40 km unna.  

 

 

Figur 5: Planområdet flyfoto: Norge i bilder 
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5.2 Dagens arealbruk, tilstøtende arealbruk 

Planområdet er ikke bebygd i dag og består i hovedsak av uberørt natur. Området er et registrert 

friluftsområde i kommunen og flere besøkende oppsøker Guldvikhaugen for å observere bergartene 

som er registrert på stedet. Disse gir innblikk i regionens geologiske historie 1.  

 

5.3 Stedets karakter, bebyggelse og landskap 

Guldvikhaugen har en karakteristisk profil med to bukter. En mot nord, Sørvika/Brokengvika, og en 

mot syd. Her er bekkedrag, bjørkeskog, strender, eng og fjell samlet på et sted. Landskapet er 

relativt flatt men stiger noe mot vest. Nivåforskjellen er på det meste ca. 10 meter mellom 

tomtens topp og havoverflaten. Her har man utsikt mot øyene Gimlinga, Sømna og Kvaløya i nord 

samt Austra, Horsfjord og Oterneset mot vest. Tomten er godt synlig fra ferga mellom Holm og 

Vennesund. Området har ingen bebyggelse. 

 

 

Figur 6. Utsikt fra planområdet. Foto: Rambøll 

5.4 Solforhold og lokalklima 

Tomten har gode solforhold, men ligger utsatt for vær og vind. Vegetasjonen og fjellformasjonen 

mot vest kan danne områder i le. Planområdet er delvis beskyttet fra bølgeeksponering. 

 

I år 2050 er det beregnet havnnivåstigning langs kysten i Bindal på 6 cm (usikkerhet -2 cm til 20 

cm). For 100 års stormflo er vannstanden beregnet å bli 248 cm 2.  

5.5 Kulturminner og kulturmiljø  

Det er foretatt en utsjekk i databaser for kulturminner. Det er ingen registrerte kulturminner eller 

kulturmiljø innenfor planområdet.  

5.6 Naturmangfold 

Naturtypen strandeng/strandsump med lokal verdi (c) er registrert i området. Registreringen angir 

at forekomsten er “triviell”. Det er ikke registrert verneområder, artsfredning eller annen fredning, 

viktige artsforekomster eller trekkveier i planområdet. Det er heller ikke registrert nasjonalt eller 

regionalt viktige kulturlandskap eller statlig sikrede friluftsområder.  

 

Det er ikke registrert prioriterte arter, truede eller nær truede arter på Norsk rødliste for arter 

2010, utvalgte naturtyper eller truede eller nær truede naturtyper på Norsk rødliste for naturtyper 

2011 i planområdet. Sjekkliste for Naturmangfoldloven er gitt som vedlegg.  

 
1
 Trollfjell Geopark 

2
 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2009). Klimatilpasning i Norge. Havnnivåstigning - 

Estimater av framtidig havnivåstigning i norske kystkommuner.  
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5.7 Naturressurser 

Deler av arealet består av dyrkbar jord. Området har vegetasjonsdekket med lav grad av friske, 

grønne planter, og det er løvskog på deler av området med middels bonitet.  

 

Fjellet langs fjæra nedenfor Guldvikhaugen består av to typer bergarter, mørk grå kalkholdig skifer 

og hvit granitt som er primært for vitenskapelig interesse, men er også markert for besøkende 3.   

 

Planområdet inngår i vinterbeiteområde for Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt.  

 

Planområdet ligger mellom Litlheilsvika og Vikaskjæret (sør) mot fjorden Kjella og inngår i 

vannforekomst Kjelda-Øst. Kjelda-Øst har god økologisk og kjemisk tilstand. Gjennom planområdet 

løper en bekk med utløp i vika mot sør. Ifølge veileder til vannforskriften er det ikke registrert 

risiko for at miljømålet ikke oppnås for vannforekomstene i området4.  

 

Den nordre delen av planområdet er registrert som et låssettingsområde som strekker seg fra og 

med Sørvika (nord for planområdet) og nordover langs land til Lilleheilsodden, ca. 600 meter nord 

for planområdet. 

 

5.8 Trafikkforhold 

Adkomst er via fv. 17 som er en hovedferdselsåre gjennom Nordland fylke med ÅDT på 550. Veien 

er en av Norges 18 nasjonale turistveier.  

 

 

Figur 7. Dagens avkjørsel fra fylkesvei 17. Foto: Rambøll 

 

Det er registrert tre tilfeller av utforkjøringer langs fv. 17 i en radius på 1 km fra planområdet. Det 

er ikke tilrettelagt adkomst for myke trafikanter. Veien er en del av Nasjonal sykkelrute 1 som 

følger hele norskekysten.  

 

 
3
 Trollfjell Geopark 

4
 Direktoratsgruppen for gjennomføring av vannforskriften. Veileder 1:2018. Metodikk for å karakterisere og 

vurdere miljømålsoppnåelsen etter vannforskriftens § 15.  



 

PEACEPAINTING CENTER 17 (41) 

 

 

 

 

 

 

Ramboll 

 

Figur 8: Trafikkulykker i nærheten av planområdet. Kart: SVV. 

5.9 Rekreasjonsverdi 

Området er delvis avsatt til friluftsliv i kommuneplanen. Planområdet er i dette arbeidet ikke 

vurdert og verdisatt, men det er et brukt og attraktivt kystnært friluftsområde og har verdi som 

rekreasjonsområde. Området er ubebygd som muliggjør fri lek og friluftsaktiviteter. I tilknytning til 

planområdet er det også andre store åpne rekreasjonsarealer. 

5.10 Barns interesser 

Området har attraktive kvaliteter for barns frie lek. Det er ikke gjort barnetråkkregistrering i 

området, og det er ingen barn som bor og ferdes fritt i området.  

5.11 Offentlig og privat servicetilbud 

Det er ingen offentlige eller private servicetilbud i nærheten.  

5.12 Universell tilgjengelighet 

Området er ikke universelt tilrettelagt, men området brukes som friområde og har enkelte steder 

opptråkket sti.   
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5.13 Teknisk infrastruktur 

Nærmeste vannkum ca. 650 meter unna planområdet. Det er ikke offentlig avløpsanlegg innenfor 

planområdet.  

 

Per i dag er det ikke tilgjengelig nett i umiddelbar nærhet av Guldvikhaugen, men i forbindelse 

med oppgradering av linjenettet frem til fergeleiet på Holm vil det bli etablert høyspennings 

kabelnett langs fv. 17. Dette vil skje i løpet av 2020. Utbygger av linjenettet er kjent med 

planarbeidet på Guldvikhaugen og vil legge til rette for framtidig uttak.  

 
Det må anlegges en nettstasjon innenfor planområdet, med matekabel fram til hovedtavle for ny 
bebyggelse.  
 

 

Figur 10. Skisse av ny høyspenningskabel langs fv. 17: Bindal kraftlag 

Figur 9: Foto fra planområdet ved befaring 23.10.2019. Foto: Rambøll 
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5.14 Grunnforhold 

Grunnen består av bart fjell, stedvis tynt dekke og tykk strandavsetning. På karttjenesten til 

Norges geologiske undersøkelser (skrednett.no) er det ikke merket av skredhendelser 

(steinsprang, leirskred, jordskred, flomskred eller snøskred) eller fare for kvikkleire for 

planområdet. Areal ligger under marin grense. Der hvor det er strandavsetning kan det være 

utfordring med områdestabilitet. 

 

Området har moderat til lav og usikker forekomst av radon.  

 

 

Figur 11. Grunnforhold: bart fjell, stedvis tynt dekke (rosa) og tykk strandavsetning (blått) 

 

Figur 12. Moderat til lav forekomst av radon er markert med gul farge 
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5.15 Støyforhold 

Planområdet ligger langs fv. 17 med ÅDT på 550. Statens vegvesen har ikke gjort støykartlegging 

for området.   

5.16 Forurensning (Grunn, vann og luft) 

Det er ikke registrert forurensning i området. Det er heller ingen forhold ved planområdet som 

tilsier forurensning. 

5.17 Samiske interesser 

Arealet inngår som en del av samiske reinbeiteområder i Nordland, og er vinterbeite for Voengel-

Njaarke Reinbeitedistrikt. Det er ikke registrert samisk historie eller kulturverdier.  
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6. PLANFORSLAGET 

6.1 Planens hensikt, avgrensning  

Målet med planen er å tilrettelegge for et fredssenter og en småbåthavn og molo på Guldvikhaugen 

i Bindal kommune. Planen definerer område for bebyggelse, parkering og vei- og gangforbindelser 

og sørger for å opprettholde åpenheten og tilgjengelighet for bruk av området til rekreasjon og 

friluftsliv.  

 

 

Figur 13. Plankart 

 

6.2 Reguleringsformål 

 

REGULERINGSFORMÅL 

(PBL §12-5) 

BETEGNELSE 

(jf. kart) 

STØRRELSE 

(daa) 

Nr. 1 Bebyggelse og anlegg   

Kulturinstitusjon Kulturinstitusjon 

1-2 

6,5 

Hytter Hytter 2,9 

Nr. 2 Samferdselsanlegg og infrastruktur   

Kjøreveg SKV 1-3 2,4 

Parkeringsplasser Parkering 1-3 0,8 
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Nr. 3 Grønnstruktur   

Turveg Turveg 0,4 

Friområde Friområde 35,5 

Nr. 5 Landbruk-, natur- og friluftsformål, samt reindrift   

Naturformål  - 6,1 

Nr. 6 Bruk og vern av sjø og vassdrag, med tilhørende 

strandsone 

  

Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone 

VNS 11,3 

Småbåthavn Småbåthavn 1,4 

HENSYNSSONER (PBL §12-6)   

Frisikt H140 0,9 

 

6.3 Bebyggelsens plassering og utforming 

Kulturinstitusjon 

Planforslaget legger til rette for kulturinstitusjon med to felt. Her skal det utøves kulturaktivitet 

tilknyttet senteret. Senteret skal brukes til aktiviteter i regi av Peacepainting, og vil ta imot 

skoleelever, turister og andre som er interessert. Hoveddelen av senteret skal være innenfor 

Kulturinstitusjon 1. I feltet Kulturinstitusjon 2 er det tenkt opparbeidet et atelier med bibliotek eller 

annen mindre bebyggelse. Adkomst til Kulturinstitusjon 2 vil være fra Turveg 2. Turveien skal 

opparbeides med naturlig, fast dekke, og tilpasses slik at nødvendige terrenginngrep blir minimale.  

 

Kulturinstitusjon 1 har en utnyttelse på 25 % BYA. Maksimal gesimshøyde er 6 meter og 

mønehøyde på inntil 9 meter fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  

Kulturinstitusjon 2 har en utnyttelse på 25 % BYA. Maksimal gesimshøyde er 7 meter fra 

gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  

 

Bebyggelsens utforming skal tilpasses omgivelsene, herunder terreng og vegetasjon. Bebyggelsen 

skal være i naturlige fargetoner og materialvalg.   

 

Hytter 

Innenfor feltet kan det opparbeides mindre hytter med en utnyttelse på 15 % BYA. Maksimal 

gesimshøyde er på inntil 6 meter og mønehøyde på inntil 9 meter. 

 

Hyttene kan brukes som utleiehytter eller i tilknytning til aktiviteten på området. Hyttene skal ha 

adkomst gjennom formålet Friområde. Denne skal ikke være kjørbar.  

 

Bebyggelsen skal følge formspråket til øvrig bebyggelse. Tilpasning til terreng og vegetasjon er 

svært viktig, og kan gjøres ved for eksempel fargevalg, takform og taktekkingsmaterialer.  

 

Småbåthavn 

Feltet Småbåthavn gir mulighet for en småbåthavn. Innenfor feltet kan det opparbeides en molo 

for å beskytte mot bølger. Moloen og småbåthavnas utforming og størrelse må avklares i 

byggesak. Skisse av småbåthavnens plassering er vist i figur 14 og 15.  
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Bestemmelsesområde #1 – anleggsvei 

Innenfor bestemmelsesområdet markert på kartet med #1 kan det opparbeides anleggsvei for 

bygging av hyttene i feltet Hytter. Denne skal tilbakeføres og revegeteres etter at anleggsarbeidet 

er utført, som nevnt i rekkefølgebestemmelsene.  

6.4 Parkering 

Det kan opparbeides opp til 46 parkeringsplasser innenfor parkeringsformålene som vist på 

plankartet hvor seks av disse er avsatt til ansattparkering. 5 % av parkeringsplassene skal være 

tilpasset forflytningshemmede. Parkeringsarealet skal tilpasses terrenget med vegetasjon inn 

imellom plassene.  

6.5 Trafikk 

Adkomst til planområdet er via fv. 17. Frisiktlinje er vist på plankartet og omtalt i 

planbestemmelsene. Det er lagt inn byggegrense mot fv. 17 på 30 meter, for å ta hensyn til 

framtidig videreutvikling av veien og av støy fra biltrafikken. 

6.6 Klima og miljøfokus 

Utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur må utformes slik at terrenginngrep 

og inngrep i vegetasjon blir minimale. Sårbarhet for klimaendringer er vurdert i ROS-analysen.  

 

Bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige klimaendringer, reduksjon av energibehov og 

utslipp av klimagasser. Alternative energikilder bør alltid vurderes. 

6.7 Universell utforming 

Planen stiller krav om tilrettelegging for alle grupper, og interessene til personer med 

funksjonsnedsettelser skal ivaretas. Det skal sikres god tilgang til lekearealer og andre 

uteområder.  

6.8 Naturmiljø  

Området og strandsonen skal være tilgjengelig for allmennheten. Det skal ikke opparbeides 

installasjoner eller møblering utover det som er knyttet til senteret. Det er tenkt at området skal 

fremstå så uberørt som mulig også etter at senteret er bygget.  

 

Store deler av planområdet er regulert til Friområde. Innenfor feltet kan det opparbeides adkomst 

til småbåthavn og til hyttene. Disse skal ikke være tilrettelagt for kjøretøy, men være mindre stier 

som bare skal brukes av gående.  

 

Øvrige arealer er regulert til Naturformål. Dette gjelder også øyene innenfor planområdet. I disse 

feltene tillates ikke terrenginngrep eller bebyggelse. Nødvendig skjøtsel (herunder beite) tillates.  

6.9 Vannforekomst 

Det planlagte parkeringsarealet går delvis over bekkeløpet gjennom planområdet. Dette medfører 

at noe av bekken må legges i rør. Det er i utgangspunktet ikke ønskelig med menneskelig inngrep, 

men parkeringsarealet vil planlegges slik at så lite som mulig av bekken legges i rør. Miljøstanden 

vil trolig ikke berøres av tiltaket, og bekken går allerede i rør under fv. 17 i dagens situasjon.  

6.10 Offentlige formål 

Veien SKV2 er eksisterende innkjøring til området og skal bevares. Det er lagt inn byggegrense 

mot offentlig vei på 30 meter, for å sikre mulige oppgraderinger og utvidelser i framtiden.  
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6.11 Teknisk infrastruktur 

Bebyggelsen skal tilkobles privat anlegg for vann og avløp. 

 

Det kan opparbeides ny nettstasjon i planområdet som gjør at senteret får direkte tilknytning til ny 

høyspenningskabel som vil etableres langs fv. 17 i løpet av 2020.  

6.12 Gjennomføring 

Tiltaket er tenkt gjennomført i to trinn. I første byggetrinn (figur 14) etableres Peacepainting 

Center med hovedbygg, atelier og hytter. I byggetrinn to åpnes det for flere hytter og 

parkeringsplasser. Gjennom en utbygging i to trinn får man tilpasset antall hytter og parkering 

etter det faktiske behovet.  

 

 

Figur 14. Skisse byggetrinn 1 
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Figur 15. Skisse byggetrinn 2 med flere hytter og nytt parkeringsareal mot sør. 

 

6.13 Rekkefølgebestemmelser 

Før brukstillatelse skal alle midlertidige terrenginngrep i forbindelse med anleggsfasen være 

tilbakeført. Revegetasjon skal også gjennomføres der det er nødvendig. 
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7. VIRKNINGER 

7.1 Overordnede planer 

Planforslaget er i tråd med overordnet plan og tilrettelegger for bebyggelse i tråd med 

kommuneplanen. Areal for småbåthavn er ikke i tråd med overordnet plan. Det har ikke kommet 

inn noen innspill om at dette gir begrensning eller ha noen negativ effekt på eksisterende 

arealformål som er låssettingssone. Kystverket og Fiskeridirektoratet har begge kommet med 

innspill til foreslått plassering av molo og småbåthavn.  

 

Planen tillater bygging i 100-metersbeltet. Det stiller krav til særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, 

friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Peacepainting Center tilbyr en 

opplevelseskvalitet for besøkende og er tilgjengelig for alle som ønsker å besøke Guldvikhaugen. 

Alt areal som ikke er avsatt til byggeområde er avsatt til friluftsområde i planen. Området og 

strandlinjen holdes åpen for ferdsel. De planlagte byggetiltakene er tilpasset det lokale naturmiljøet 

og landskapet på stedet. Senteret er også positivt for næringsutvikling og arbeidsplasser i 

regionen, og øker attraktiviteten for turisme til Bindal. Siden senteret er positivt for 

samfunnsutviklingen i kommunen, og natur- og friluftsverdiene og tilgangen for allmennheten 

ivaretas og forsterkes, vurderes fordelen med å tillate bygging i strandsonen å overgå 

vernehensynet.  

 

7.2 Estetikk og landskap 

Utgangspunktet for senterets estetikk er at arkitekturen respekterer og ivaretar det eksisterende 

landskapet og naturmangfoldet. Et virkemiddel for å oppnå dette er å dele senteret opp i flere 

enheter. I stedet for å bygge et større bygg som potensielt kunne blitt dominerende og prangende i 

landskapet, legger planen opp til en desentralisert og åpen bygningsstruktur der senteret splittes 

opp i flere enheter. Dette gjør at tiltaket blir minst mulig inngripende i landskapet og tilpasser seg 

og forsterker de stedlige naturkvalitetene. Byggene skal utføres i materialvalg som gjenspeiler 

landskapet gjennom bruk av tre og lokal skifer.  

 

Hovedbygget – kontor, møteplasser og restaurant 

Den mest arealkrevende delen av tiltaket er plassert sentralt på tomten på den åpne sletten 

mellom de to buktene som er vist på skissen i figur 14 og 15. Her får senteret kontakt med de 

ulike naturkvalitetene på planområdet med bjørkeskogen mot øst og fjellryggen mot vest. 

Fasadematerialet skal gjenspeile denne skogen med bruk trekledning. Bygningskroppene skaper et 

uterom i midten som møbleres og beplantes, og som er tilgjengelig for allmenheten også utenom 

sentrets åpningstid. Skisse av hovedbygget er vist i figur 16. 
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Figur 16. Skisse av hovedbygg fra skisseprosjekt: Ekberg Lous Arkitekter 

 

Atelier og bibliotek 

Denne delen av tiltaket er plassert i et søkk i fjellrykken mot vest som vist i figur 14 og 15. 

Plasseringen gir god utsikt og direkte nærhet til vannet og minimerer fjernvirkningene av tiltaket. 

Figur 17 viser en skisse av atelieret. 

 

 

Figur 17. Skisse av atelier fra skisseprosjekt: Ekberg Lous Arkitekter 
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Hyttene  

Hyttene er plassert i ytterkanten av bjørkeskogen i overgangen til standen som vist i figur 14 og 

15. Hyttene er små av utforming og ligger innimellom trærne som reduserer synligheten i 

landskapet. Figur 17 viser skisse av en av hyttene. Adkomsten til hyttene er via en gangsti av tre 

som bygges over bakken som vil utgjøre omtrent 350 m2 BYA.  

 

 

Figur 18. Skisse av hytte fra skisseprosjekt: Ekberg Lous Arkitekter 

 

Parkering og adkomst 

Parkeringsplassene er delt opp i mindre felter på 4-6 biler og er plassert i bjørkeskogen i 

eksisterende lommer. Oppdelingen av parkeringsplassene gjør de mindre dominerende i 

landskapet. I parkeringsarealet skal det inkluderes beplantning og grøntarealer for å dele opp 

plassene, og gi areal for snøopplag og infiltrering av overvann. 

 

Eksisterende avkjørsel beholdes, og skal ha en buet form for ikke å virke for prangende. Det er 

avsatt et skjermet areal for varelevering, og plass for henting og levering av større grupper, samt 

snuplass langs adkomstveien. For adkomst til atelieret vil det gå en turvei med fast dekke slik at 

mindre kjøretøy kan benyttes for varelevering.  

 

 

Figur 19. Skisse av parkeringsområdet, fase 1 og fase 2: Ekberg Lous Arkitekter 
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7.2.1 Fjernvirkninger 

Fjernvirkningene av tiltaket er illustrert i figur 20-23. 

 

 

Figur 20. Peacepainting Center sett fra syd (rv. 17): Ekberg Lous Arkitekter 

 

 

Figur 21. Peacepainting Center sett fra vest (Atelier): Ekberg Lous Arkitekter 
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Figur 22. Peacepainting Center byggefase 1 sett fra nord (rv. 17): Ekberg Lous Arkitekter 

 

 

Figur 23. Peacepainting Center byggefase 2 sett fra nord (rv. 17): Ekberg Lous Arkitekter 

 

7.3 Solforhold og lokalklima 

Plasseringen av bebyggelsen er gjort med tanke på å skjerme for vind, og solforholdene på stedet 

er gode. Hovedbygget ligger skjermet for vestavær med fjellryggen mot vest. Atelieret ligger 

mellom to høyder i fjellformasjonen. Dette bygget vil være det som er mest eksponert for 

værpåvirkning fra sørvest, vest og nordvest. Dette området kan også være eksponert for 

bølgepåvirkning når det er storm fra vest/nordvest. Bygget er derfor trukket en del opp og inn i 

terrenget for å få en forsvarlig avstand til sjøen. Hyttene ligger delvis i bjørkeskogen som virker 

skjermende både for vær og vind.  
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Alle tiltak ligger over beregnet vannstand ved stormflo. For å redusere risiko for skade på 

bebyggelse som følge av stormflo er det i ROS-analysen pekt på viktigheten av gode 

avrenningsmuligheter og flomveier, og at byggene flomsikres. Dette følges opp i byggesaken. 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø, eventuell verneverdi 

Nordland fylkeskommune har i uttalelse til varsel om planoppstart bekreftet at det ikke er 

kulturminner innenfor planområdet, og at det heller ikke er noe som tilsier at en bør mistenke 

kulturminner. På bakgrunn av dette er det ikke vurdert behov for arkeologiske undersøkelser.  

7.5 Forholdet til naturmangfoldloven 

Sjekkliste for Naturmangfoldlovens §§ 8-12 (LOV 2009-06-19 nr. 100) er gitt som vedlegg.  

 

Store deler av området (Brokenghammaren) er registrert med den lokalt viktige naturtypen 

strandeng og strandsump. Registrert i 2003, og antyder at området brukes som beite. I faktaarket 

skrives det også at lokaliteten er «nokså triviell».  

 

Planområdet inngår i vinterbeiteområde for Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt. Reinbeitedistriktet er 

kontaktet, og de har ingen innvendinger mot planforslaget.   

7.6 Naturressurser 

Naturverdiene på området er sårbare. Planforslaget tilrettelegger for en utbygging som tilpasser 

seg landskapet og som ivaretar naturverdiene som er registrert. For gjennomføring av tiltaket er 

det ønskelig å fjerne så lite som mulig av eksisterende trær og vegetasjon. Skogen danner en 

viktig buffer og skjerming mot vei, parkeringsplass, hytter og hovedhus.  

 

For å unngå skader som følge av anleggsfasen er det lagt inn en rekkefølgebestemmelse om at en 

plan for anleggsfasen skal fremlegges ved søknad om rammetillatelse. Dette sikrer at 

opparbeidelse av anleggsområde- og veier også ivaretar hensyn til naturressursene. 

7.7 Vannforekomster 

I den regionale planen for vannforvaltning er målet at alle vannforekomster skal ha god økologisk 

tilstand innen 2021. Tiltaket vil ikke ha noen påvirkning på vannforekomster eller 

drikkevannskilder. Temaet er inkludert i risiko og sårbarhetsanalysen som viser at risikoen kan 

aksepteres, og risikoreduserende tiltak er foreslått.   

7.8 Trafikkforhold 

Planen vil medføre noe trafikkøkning for besøkende som kommer til fredssenteret. Det 

tilrettelegges også for restaurantvirksomhet. Området er tilknyttet kollektivtilbud med daglige 

bussforbindelser mellom Brønnøysund og Grong. Adkomst og parkering er dimensjonert for buss 

slik at besøkende også kan komme via leide busser. Det vil også bli tilrettelagt for sykkelparkering i 

tilknytning til hovedbygget.  

7.9 Rekreasjonsinteresser  

Guldvikhaugen holdes åpent tilgjengelig som friluftslivs- og rekreasjonsområde. Allmennheten vil få 

bedre tilgang til verdiene på område da planforslaget tilrettelegger for en åpen og publikumsrettet 

virksomhet med eget parkeringsområde og nye gangforbindelser som gjør det mulig for flere å 

besøke Guldvikhaugen. Fra parkeringen planlegges en sti ned til vika mot sør som ønskes 

opparbeidet som et strandområde. Dette tiltaket vil gjøre strandlinjen mer attraktiv og tilgjengelig 

for ulike brukere.  
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Peacepainting Center ønsker også å skape nye rom for rekreasjon gjennom bygningenes utforming 

og arkitektur. Hovedbygget vil ha en atriumsgård med beplantning og sittebenker. Hensikten er å 

skape en naturlig møteplass for besøkende som delvis er ute, men skjermet for vær og vind med 

bebyggelse på alle sider. Plasseringen av atelieret mot terrenget og fjellformasjonene langs sjøen 

danner en skjermet uteplass/amfi som vist i figur 17, markert 05.  

7.10 Småbåthavn 

En småbåthavn ved Guldvikhaugen i Sørvika vil ligge delvis skjermet av et par skjær mot 

vest/nordvest. Dette skjermer for de mest følsomme vindretningene på dette området som er fra 

vest, nordvest og nord. Småbåthavnen er ikke i konflikt med bruk av vika til låssetting og vil ikke 

ha noen negativ innvirkning for fisket. Det vil ikke bli lagt opp til båtutsett og vinteropplagring da 

en nærliggende småbåthavn er tilrettelagt for dette.   

7.11 Barns interesser 

Barn og unge er en viktig brukergruppe for senteret. God planlegging for barn og unge innebærer 

tilrettelegging for sosialt samvær, lek og utfoldelse. Tiltaket er et sted hvor barn og unge møtes for 

å utveksle tanker og følelser innenfor trygge rammer.  

7.12 Sosial infrastruktur 

Planforslaget genererer ikke behov for ny sosial infrastruktur.  

7.13 Folkehelse og kriminalitetsforebygging 

For å skjerme for støy, er det ønskelig å bevare bjørkeskogen mot fv. 17 i så stor utstrekning som 

mulig.  

7.14 Universell tilgjengelighet 

Rekreasjonsområdene på Guldvikhaugen vil få økt tilgjengelighet gjennom nye gangstier og 

tilrettelagt parkeringsareal. Gangstien bidrar til at landskapet blir mer tilgjengelig enn hva det er i 

dag for så vel fremtidige turgåere som brukerne av senteret. Stiene følger det naturlige 

landskapet. 

7.15 Energibehov – energiforbruk 

Vurdering av alternative energikilder gjennomføres i forbindelse med detaljprosjekteringer av 

anlegget. Blant annet vil det bli vurdert å benytte klimavennlige massivtre-elementer og 

sjøvannsbasert varmepumpeanlegg tilknyttet varmesentral. For deler av bygningsmassen vil 

muligheten for solcelleanlegg på takflater vurderes, samt separering av avløpsvann med mulig 

energigjenvinning av varmtvann med mindre varmepumper. Energibesparende tiltak og størst 

mulig grad av selvforsyning med hensyn til energibruk vil bli vektlagt i tråd med retningslinjer for 

klima- og energiplanlegging i kommunen.  

7.16  Teknisk infrastruktur 

Siden det ikke er offentlig avløpsanlegg innenfor planområdet vil det etableres septiktanker. 

Størrelse og plassering av septikanlegg er ikke avklart og må vurderes i prosjekteringsfasen.  

 

I 2020 vil det bli etablert en høyspenningskabel langs fv. 17 som senteret kan koble seg på. Dette 

krever at det anlegges en nettstasjon med matekabel fram til hovedtavle for ny bebyggelse.  

7.17 Områdestabilitet 

I geoteknisk vurdering (vedlegg 6) gis det anbefaling om å gjennomføre supplerende 

grunnundersøkelser for å kartlegge om det faktisk er kvikkleire og/eller sprøbruddmateriale i 
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området, og videre kartlegge eventuell utbredelse av slike masser for å avklare områdestabiliteten 

før utbygging. 

7.18 Anleggsfase  

Anleggsveier og anleggsområdet skal planlegges ut ifra hensynet om at tomten ved ferdigstillelse i 

så stor grad som mulig skal fremstå som uendret. Den eksisterende naturen kommer helt inntil 

byggene og byggene oppleves som at de står plassert direkte i den ville naturen. Fjernet 

vegetasjon skal reetableres, bjørkeskogen skal komplimenteres med nye trær av samme type der 

det eventuelt vil oppstå åpninger i skogen, og/eller som skjerming ved etablering av utvidet 

parkeringsareal. 

7.19 Økonomiske konsekvenser for kommunen  

Planforslaget generer ingen nye investeringer for Bindal kommune.  

7.20 Eiendomsmessige konsekvenser for grunneiere 

Det foreligger opsjonsavtale mellom grunneier og forslagsstiller Peacepainting Center AS om 

framtidig erverv av arealet som omfattes av reguleringsplanen på vestsiden av fv. 17. 

7.21 Konsekvenser for næringsinteresser 

Fredssenteret har et internasjonalt publikum og er et positivt bidrag for nettverksbygging og 

næringsutvikling i Bindal kommune. Fredssenteret og restauranten representerer også 

arbeidsplasser for regionen.   

7.22 Samiske interesser 

Det er ingen registrerte samiske kulturverdier. Området er innenfor vinterbeitet for Voengel-

Njaarke reinbeitedistrikt, men planen vil ikke være til hinder for dette.  

7.23 Interessemotsetninger 

Planforslaget tilrettelegger for bebyggelse i et friluftsområde langs kysten. Viktige avveininger i 

planarbeidet har knyttet seg til å sørge for at området fortsatt er tilgjengelig for allmennheten og 

at natur- og friluftsverdiene ivaretas på best mulig måte.  

 

Planen har gjort følgende grep for å ivareta natur- og friluftsverdiene:  

- Areal som ikke reguleres til kulturinstitusjon og hytter avsettes til friluftsformål  

- Området holdes åpent for fri ferdsel 

- Arkitektur og plassering av bygg er gjort med tanke på å redusere fjernvirkninger og 

redusere terrenginngrep, og materialvalg gjenspeiler landskapet 

- Peacepainting Center vil føre til at flere oppsøker Guldvikhaugen 

- Tiltaket har flere rekreasjonselementer som uterom og møteplasser skjermet for vind  
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8. RISIKO OG SÅRBARHET  

Det er utført en egen ROS-analyse som er vedlegg til dette dokumentet (vedlegg 3). 

8.1 Metode 

ROS-analysen er utformet med utgangspunkt i Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskaps 

veileder for samfunnssikkerhet i arealplanlegging (2011), er tilpasset andre veiledere og maler og i 

tråd med kommunale angivelser av ROS-analyser i reguleringsplaner. Analysens omfang er 

tilpasset planforslagets innhold og kompleksitet, samtidig som den tilfredsstiller krav om risiko- og 

sårbarhetsanalyse gitt i Plan- og bygningslovens § 4-3. 

 

8.2 Evaluering av risiko 

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 

oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens 

ID-nummer i parentes):  

(1) Havnivåstigning / stormflo 

(2) Bæreevne og setningsforhold 

(3) Løsmasse- eller snøras 

(4) Radongass 

(5) Vind 

(6) Akuttutslipp til sjø/vassdrag 

(7) Vannmiljø 

(8) Støy fra trafikk 

(9) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

(10) Trafikkulykker, møteulykker 

(11) Anleggsperiode: anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater 

(12) Drukningsulykker 

 

 

  Ufarlig  En viss fare  Farlig  Kritisk  Katastrofe  

Svært 
sannsynlig  

          

Meget 
sannsynlig  

  5        

Sannsynlig    7  1      

Mindre 
sannsynlig  

  2, 3, 4, 6   8, 9, 10, 11 12   

Usannsynlig            

Figur 24. Risikomatrise 

 

Tabell 1. Oversikt over hendelser og tiltak i ROS-analysen 

ID 

Tilknyttet uønsket(de) 
hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 Vann som siger inn i bebyggelse 

eller i byggegrop.  

Sørge for gode 

avrenningsmuligheter og flomveier.  

Flomsikring av bygg. 

Følges opp i forbindelse 
med byggesøknad. 
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2 Svikt i bæreevne som medfører 

skade på bebyggelse eller 
mennesker. 

Geoteknisk grunnundersøkelse 

anbefales. 
Vurdering av ulike 
fundamenteringsmetoder. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad. 

3 Løsmasse- eller snøras Geoteknisk grunnundersøkelse 
anbefales. 

Følges opp i forbindelse 
med byggesøknad. 

4 Forekomst av radongass i 
bygninger. 

Radonduk og lufting av bygg. Krav fremgår av TEK 17.  

5 Materielle skader som følge av 
sterk vind. 

Sikre materialer i anleggsfasen.  

Sørge for konstruksjoner som er 

dimensjonert for ekstremvær. 

Sørge for å unngå løse gjenstander 
både under bygging og etter 

ferdigstilling. 

Følges opp i byggesøknad 
og anleggsfasen. 

6 Utslipp ved uhell fra 
septikanlegg. 

Prosjektering og riktig 
dimensjonering av septikanlegg. 

Følges opp i forbindelse 
med byggesøknad og 
anleggsfasen. 

7 Vannmiljø  
Planlegge parkeringsarealet slik at 
det medfører minst mulig inngrep i 

bekken.   

Følges opp i forbindelse 
med byggesøknad. 

8 Støy fra biltrafikk. Ivareta vegetasjonsbelte mot 

fylkesveien i størst mulig grad.  

Reduksjon av fartsgrense. 

Følges opp i forbindelse 
med byggesøknad. 

9 Påkjørsel av myke trafikanter 
med kjøretøy (personbil, 
varebil/tungtransport). 

Behov for tiltak, skilting og ev. 
redusert fartsgrense. 

Følges opp i forbindelse 
med byggesøknad. 

10 Trafikkuhell, møteulykker ved 
inn og utkjøring til planområdet. 

Ivareta frisikt.  

Merking og skilting.  
Fartsreduserende tiltak. 

Følges opp i forbindelse 
med byggesøknad. 

 

8.3 Konklusjon 

De største risiko- og sårbarhetene som analysen har avdekket knytter seg til sårbarhet for stormflo 

og sterk vind. Det forventes mer ekstremt vær med hyppigere intervaller i årene framover som 

følge av klimaendringer, noe som øker sårbarheten. Det er også risiko for at området vil bli utsatt 

for støy fra fylkesveien, men lav ÅDT reduserer områdets sårbarhet. Trafikken på fv. 17 vil i store 

deler av året være av temporær karakter i tilknytning til fergeavganger. I sommersesongen er det 

betydelig større trafikk og flere fergeavganger, men i denne årstiden vil vegetasjonen ha den mest 

effektive skjermingen mot støy. Tilrettelegging for molo vil også gi noe økt risiko for 

drukningsulykker. Ingen av nevnte forhold medfører risiko over det en kan tillate. Det er likevel 

foreslått tiltak som kan bidra til å redusere risikoen i tabell 1. 
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9. INNKOMNE INNSPILL 

 
KYSTVERKET, datert 21.1.2020 

Kystverket har ut fra ferdsels- og sjøsikkerhetsmessige hensyn ingen merknader til den planlagte 

moloens plassering. Hva gjelder dimensjonering vil det være relevant å se hen til moloen på Holm 

(ca. 3,4 km. nord for Guldvikhaugen), da eksponering for vær og vind for den planlagte moloen vil 

være tilnærmet den samme som her. Den planlagte moloen ved Guldvikhaugen bør 

beregnes/dimensjoneres med grunnlag i forholdene som er ved Holm. Det bør spesielt fokuseres 

på molohøyde, dekkblokkstørrelse på moloens ytterside og på molohodet.  

 

Kystverket har ut over dette ingen ytterligere merknader til planarbeidet.  

 
Forslagsstillers vurdering 

Planforslaget tilrettelegger for en molo på opptil 20 meter lengde. Dimensjonering med hensyn på 

eksponering for vær og vind blir tema for prosjektering og følges opp i forbindelse med 

byggesøknad. Moloen på Holm er betydelig mer eksponert for værpåvirkning både mot sørvest, 

vest og nordvest. Denne moloen har også et helt annet formål da den skal skjerme en fergehavn, 

noe som stiller betydelig større krav til moloens utforming, lengde og høyde.  

 

STATENS VEGVESEN, datert 21.1.2020 

Statens vegvesen anbefaler at atkomsten fra fv. 17 dimensjoneres og utformes i henhold til 

vegnormalen N100 Veg- og gateutforming.  

 

Forslagsstillers vurdering 

Utforming av atkomstvei tar utgangspunkt i vegnormalen det vises til.  

 

 
FISKERIDIREKTORATET, datert 31.2.2020 

Planområdet inkluderer låssettingsområde. Låssettingsfiske har vært avtakende de siste 10-årene 

og inne på Sørvika anses dybdeforholdene slik at det ikke vil være forsvarlig å låssette fangst inne 

på selve vika. Låssettingsområdet er dessuten svært stort og det er flere andre låssettingsområder 

på vestsiden av Nordhorsfjord. 

 

Fiskeridirektoratet region Nordland har ingen motforestillinger til den skisserte plasseringen av 

molo/småbåthavn, og mener at anlegget ikke vil bli til noen form for hinder for fiskeriinteresser i 

området. Fiskeridirektoratet region Nordland har ingen motforestillinger eller merknader til 

planforslaget. 

 
Forslagsstillers vurdering 

Innspillet tas til etterretning.  

 
NORDLAND FYLKESKOMMUNE, datert 5.2.2020 

 

Planarbeidet må ta hensyn til mål for arealpolitikken i Nordland, og viser spesielt til kap. 8.3. 

Naturressurser, kulturminner og landskap som bl.a. sier:  

 

b) Viktige naturområder må forvaltes slik at områdenes kvalitet ikke forringes. Naturmangfoldet 

bør være kartlagt som grunnlag for kommunal planlegging.  

c) Viktige friluftslivsområder, lokalt og regionalt, skal sikres som ressurs og grunnlag for å ivareta 

de unike mulighetene Nordland har som aktivitets- og opplevelsesarena.  

l) Forvaltning med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann, skal 

ivaretas gjennom ei helhetlig arealplanlegging, hvor kommunene bør utarbeide helhetlige 

vannmiljøplaner.  
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Det vises også til kap. 8.5. som gir retningslinjer for kystsonen:  

f) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-metersbeltet / den funksjonelle 

strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy estetisk og arkitektonisk 

kvalitet, og allmennhetens tilgang og ferdsel.  

 

Både regionalt og nasjonalt er det et økt press fra ulike utbyggingsinteresser på kystnære- og 

arealer innenfor 100–metersbeltet. Dette er svært uheldig for allmennhetens muligheter til tilgang 

til attraktive friluftslivs- og rekreasjonsområder innskrenkes og i enkelte tilfeller blir borte. Det er 

derfor viktig i saker som omhandler utbygging i strand- og fjæreområder at allmennhetens 

tilgjengelighet opprettholdes og eventuelt bedres gjennom fysiske tilretteleggingstiltak. 

 

I sjø ønsker kommunen å avklare med Fiskeridirektoratet om småbåthavn vil være i stor konflikt 

med låssettingsplassen før spørsmålet om konsekvensutredning avklares. 

 

Med bakgrunn i at området er delvis avsatt til friluftsliv, samt forelagte situasjonsplan, forventer 

Nordland fylkeskommune at strandsonen i området blir holdt tilgjengelig for allmennheten så langt 

som mulig.  

 

Vi ber kommunen og tiltakshaver hente inn og ta hensyn til informasjon om risiko- og 

påvirkningsanalyse for vannforekomster som kan bli berørt av planleggingen.  

 

Bindal kommunen har gjennomført arbeidet med kartlegging og verdisetting av friluftslivsområder i 

kommunen. Planområdet er i dette arbeidet ikke vurdert og verdisatt, men ut fra beskrivelsen i 

plandokumentene er området et brukt og attraktivt kystnært friluftsområde.  

 

Kulturminnefaglig innspill  

Vi har sjekket nevnte planer mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planforslaget ikke i konflikt 

med verneverdige kulturminner.  

 

Veifaglig vurdering 

- Fv. 17 er en hovedferdselsåre gjennom Nordland fylke. Derfor blir plassering av adkomst 

via fylkesveien en veldig viktig del av planarbeidet, samt trafikale mønster og parkering 

innenfor planområdet.  

- Adkomst til planområdet må utformes i henhold til håndbøker, og siktlinje må vises på 

plankartet, eller tas opp i planbestemmelsene.  

- Byggegrense mot fylkesveien må avklares i planen, og det viktig at det ikke bygges for tett 

inn til den. Byggegrensene sikrer at veien kan videreutvikles, at trafikksikkerhetstiltak kan 

gjennomføres, samt å sikre areal for drift og vedlikehold. I tillegg nevnes det at 

byggegrenseområdene vil ofte ligge i områder utsatt for støy. 

 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at:  

- Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og utbygging. Dette er 

spesielt viktig ved utbygging, plassering og dimensjonering av viktig infrastruktur. Det skal 

legges vekt på sårbarhet for klimaendringer i kommunenes ROS-analyser.  

- Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. Interessene til 

personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas. 

- Fylkeskommunen ber om at bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige 

klimaendringer, reduksjon av energibehov og utslipp av klimagasser. Alternative 

energikilder bør alltid vurderes. 
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- Barn og unge må ivaretas i planleggingen. Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer 

og andre uteområder er viktige hensyn. Planleggingen bør vektlegge sikring av områder 

der barn og unges ferdsel og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og helse.  

- Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr. 

plan- og bygningsloven § 1-1.  

- Planprosessen skal legge opp til medvirkning i tråd med bestemmelsene i plan- og 

bygningsloven. Det vil si at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i prosessen.  

- Vi viser til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger 

skal tas, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12.  

- Vi viser til vannforskriften § 12, og ber kommunen legge opp til en arealforvaltning som 

sikrer god vannkvalitet.  

 

Forslagsstillers vurdering 

Tiltaket er tilpasset med hensyn til naturressurser og landskap. Nær- og fjernvirkninger har vært et 

viktig premiss i plassering av bygningene i landskapet, samt høyder og utforming.  

 

Strandlinjen holdes åpen og tilgjengelig for allmenn ferdsel og areal som ikke reguleres til 

bebyggelse avsattes til friluftsformål. Området gjøres mer tilgjengelig og eksisterende 

friluftsverdier vurderes å bli ivaretatt.  

 

Det har ikke kommet signaler om at tiltaket er i konflikt med områdets funksjon som 

låssettingssone.  

 

Hensyn til vannforekomster er omtalt i planbeskrivelsens kapittel 7.7.  

 

De veifagligvurderingene er hensyntatt.  

 

Hensyn til havnivåstigning og klimaendringer er ivaretatt i planforslaget. En vurdering av 

havnivåstigning, stormflo og vind inngår i ROS-analysen som er i vedlegg.   

 

 
SAMETINGET, datert 6.2.2020 

Vurdering av beliggenhet og kjente forhold tilsier ingen fare for at tiltaket kommer i konflikt med 

automatisk fredete samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle kulturminnefaglige 

merknader til planforslaget.  

 

Skulle det likevel under arbeid i marken komme fram gjenstander eller andre levninger som viser 

eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget omgående, jf. lov 9. 

juni 1978 nr. 50 om kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles 

videre til dem som skal utføre arbeidet i marken. 

 
Forslagsstillers vurdering 

Det er lagt inn en bestemmelse knyttet til ev. konflikt med samiske kulturminner. 

 
NVE, datert 6.2.2020 

NVE forutsetter at det gjennomføres en geoteknisk vurdering, og at denne foreligger ved offentlig 

ettersyn av plansaken. Den geotekniske vurderingen skal inkludere alle tiltakene i planen, også 

utfyllinger i sjø.  

 

NVE er kritisk til lukking av bekker, og forutsetter at planen beskriver hvordan tiltaket påvirker 

bekkeløpet.  
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Forslagsstillers vurdering 

Geoteknisk notat følger plansaken. Virkninger for bekkeløpet er inkludert i kap. 6.9. og i 

bestemmelser.  

 

 
FYLKESMANNEN I NORDLAND, datert 12.2.2020 

 

Fylkesmannen i Nordland stiller spørsmål ved om tiltaket er i tråd med kommuneplanen, da 

utbyggingsformålet ikke er nærmere angitt i planbestemmelsene.  

 

Det påpekes videre at etablering av småbåthavn og ev. molo vil være i strid med overordnet plan.  

 

Det må foretas avveiinger og vurdering av disponering med tanke på allmennhetens bruk av 

området av hensyn til friluftsliv som er nevnt særskilt i arealplanen.  

 

Allmenne hensyn i hundremetersbeltet langs sjøen må sikres, jf. intensjonen med vern av denne 

sonen i pbl. 1-8 første ledd. Ved all planlegging i 100-metersbeltet langs sjøen plikter kommunene 

å legge vekt på de særskilte arealdisponeringshensyn som er angitt i § 1-8 første ledd.  

 

Fylkesmannen forventer videre at arealdisponeringen og planforslaget vurderes opp mot føringer 

gitt i statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, og 

planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning. 

 

Fylkesmannen har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for 

ulike steder i Nordland. Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. 

 

Forslagsstillers vurdering 

Det er gjort en sjekk av dagjeldende plan- og bygningslov. Det er ikke gitt noen nærmere 

bestemmelser av hva som inngår i utbyggingsområde. Småbåthavn er ikke i tråd med overordnet 

plan. Det har ikke kommet motforestillinger fra Kystverket, Fiskeridirektoratet eller andre 

interessenter. Verken molo eller småbåthavn vurderes å ha konsekvenser for bruk av området til 

låssetting, eller vesentlig konsekvenser for miljø og samfunn.  

 

Tall fra fylkesmannen på framtidig nedbør og havnivåstigning er benyttet for å vurdere 

konsekvenser av planforslaget.  

 

 
VOENGEL-NJAARKE REINBEITEDISTRIKT, datert 24.2.2020 

Dette er et vinterbeiteområde for Voengel-Njaarke reinbeitedistrikt. Da dette ikke er til hinder for 

vår bruk av området har vi ingen innvending. 

 
Forslagsstillers vurdering 

Innspillet tas til etterretning.  
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10. AVSLUTTENDE DRØFTING OG ANBEFALING 

Planen tilrettelegger for utvikling av et Peacepainting Center på Guldvikhaugen i Bindal kommune. 

Senteret skal bli en møteplass for barn og unge hvor de kan utfolde seg kreativt. Fredssenteret har 

et internasjonalt publikum og er for Bindal et positivt bidrag for nettverksbygging og 

næringsutvikling i kommunen. Planen har også regulert inn areal for en molo og småbåthavn.  

 

I planen har ivaretakelse av naturverdiene og allmennhetens tilgjengelighet til området vært 

hovedproblemstillingen. For å ivareta friluftsinteressene er alt areal som ikke er regulert til 

kulturinstitusjon eller hytter avsatt til friluftsformål. I bestemmelsene er det stilt krav om at 

arkitekturen skal tilpasse seg og ivareta av naturkvalitetene på stedet, og vegetasjon skal 

tilbakeføres til opprinnelig stand. Peacepainting Center har en åpen og publikumsrettet virksomhet 

med eget parkeringsområde og nye gangforbindelser som gjør Guldvikhaugen tilgjengelig for flere. 

Allmennheten tilgjengelighet vurderes å være godt ivaretatt i planen.  
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ARKITEKTUR

KONKLUSJON ETTER PROGRAMERINGSFASEN

Bygningens arkitektur skal avspeile Peacepaintings filosofi og identitet.
For oss oppleves mye av Peacepaintings filosofi å være i møtet; 
møtet med andre og møtet med seg selv. 

Arkitekturen skal skape trygge fysiske rammer, samtidig som den utfordrer og inspirerer. 
Den skal formidle dynamikken mellom det å være i naturen og det å betrakte den.

Tomten er fantastisk vakker og rik på opplevelser. Naturens kvaliteter skal fremheves 
og ikke bygges bort. Det som tilføyes på plassen skal forholde seg til det eksisterende 
landskapet og ikke motsatt. 

Peacepainting centeret skal ha en desentralisert struktur.

• ATELIER OG BIBLIOTEK   Et sted for konsentrasjon og møte med seg selv.
• RESTAURANT OG KONTOR   Et sted for samtale og møte med andre.
• HYTTER     Et sted for kontemplasjon.
• “MELLOMROMMET”  Et «pauserom» for inspirasjon til kreativitet. 

Programmet for “Peacepainting Center, et kunst- og fredssenter på Guldvikhagen”.
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TOMTEN OG LANDSKAPET
Guldvikhaugen er en halvøy som grenser mot Bindalsfjorden i nord, øst og syd samt 
fjorden Kjella mot vest. Stedet er utrolig vakkert og har massevis av potensiale. 
Disponibel tomt er ca. 40 mål stor og kan gi assosiasjoner til Peter Pans Aldriland med 
flere ulike landskapstrekk og kvaliteter samlet innenfor kort avstand fra 
hverandre. Her finnes bekkedrag, bjørkeskog, strender, eng og fjell som styrter bratt ned i 
vannet.

Guldvikhaugen har en karakteristisk profil med to bukter. En mot nord, Sørvika og og en 
mot syd, Brokengvika. Stranden mot syd har en skjermet beliggenhet 
sammenlignet med nordstranden som er ekstremt værutsatt for vind hvor 
nordvesten kan stå rett inn mot land. 

Mot øst grenser tomten mot Fv 17 og høye fjell. Sett fra tomten, ligger store deler av 
veien skjult bak en bjørkeskog som er som tettest opp mot veien. Gjennom bjørkeskogen, 
fra øst mot nord, løper en liten bekk som munner ut i Sørvika.

Landskapet er relativt flatt men stiger mot vest. Nivåforskjellen er som mest ca. 10 meter 
mellom tomtens topp og havoverflaten. Her har man utsikt mot øyene 
Gimlinga, Sømna og Kvaløya i nord samt Austra, Horsfjord og Oterneset mot vest. Her-
imellom ligger horisonten, der man kan se Hurtigruten passere. Tomten er også godt 
synlig fra ferga mellom Holm og Vennesund. 

På Trollfjell Geoparks hjemmeside kan man lese at fjellet langs fjæra nedenfor 
Guldvikhaugen består av to typer bergarter, mørk grå kalkholdig skifer og hvit 
granitt. Den hvite granitten trengte som varm magma inn i sprekker i skiferen, slik at de 
former tykke og tynne striper i det grå fjellet.  Dette har skjedd over lang tid, og man ser 
noen steder at de gamle granittgangene har sprukket opp, slik at ny 
granitt har trengt opp og på tvers av de gamle gangene. Både granitten og den 
eldre skiferen har blitt sterkt deformert gjennom millioner av år, noe vi ser på at den er 
foldet og bøyd i ulike mønster. Dette er først og fremst en vitenskapelig plass, men for 
geologer gir dette stedet et unikt innblikk i regionens geologiske historie. Det er viktig at 
denne type av geoturisme kan sameksistere med aktivitetene på Peacepainting. 

På Guldvikhaugen kommer man veldig nært naturen. Tomten har gode solforhold, men 
ligger utsatt for vær og vind. Vegetasjonen og fjellformasjonen mot vest kan danne om-
råder i le. Arkitekturen skal være i dialog med landskapet rundt. Naturens kvaliteter skal 
fremheves og ikke bygges bort. Det som tilføyes på plassen skal 
forholde seg til det eksisterende landskapet og ikke motsatt. Utforming av elementer i 
landskapet; som f.eks. møbler, gangstier, belysning el. skal være en del av den 
overgripende arkitektoniske helheten, og estetisk integrert i denne.

GULDVIKHAUGEN

09
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1

2

EKSISTERENDE SITUASJON
01. BJØRKESKOGEN
De mange bjørkestammenes 
vertikale retning og trekronenes 
fyldighet om våren og 
sommeren gjør at
bjørkeskogen er veldig til-
stedeværende på tomten. 
Den skaper naturlige vegger 
og skjerming samtidig som den 
danner tydlige rom, passasjer og 
korridorer. 
Vi ønsker å fjerne så lite som 
mulig av trærne. Vei og 
parkeringsplasser ønskers derfor 
plassert i allerede åpne 
“lommer” i vegetasjonen.  Hyttene 
plasseres i overgangen mellom 
skog og strand. De “hektes” på 
skogryggen og strekker seg ut 
mot stranden.

02. SØKK I FJELLRYGGEN
Mot vest karakteriseres tomten av 
en fjellrygg.
Den sydlige kollen har sitt høyeste 
punkt på kote + 11 m.
Den nordligste kollen har sitt 
høyeste punkt på kote + 6 m.
Mellom dem går terrenget lavere 
og oppleves som et lite søkk i 
fjellryggen. Her har man utsikt 
mot horisonten og er i direkte 
nærhet til vann og vær.
Her ønsker vi å plassere 
Peacepainting Centerets 
bibliotek og atelier. 

03. SLETTEN
Guldvikhaugens smaleste del 
ligger mellom de to buktene Sør-
vika mot nord og 
Brokengvika mot syd. Her er det 
relativt flatt og man befinner seg 
midt på tomten med kontakt til 
bjørkeskogen mot øst og fjell-
ryggen mot vest. Fjellet beskyt-
ter mot den verste vestavinden, 
solforholdene er gode og utsikten 
er vakker. 
Her ønsker vi å plassere kontor og 
restaurant. Disse fasilitetene får 
med en sentral plassering nærhet 
til så vel vei og parkering som hyt-
tene og atelier. Hovedbygget blir 
et tydelig omdreiningspunkt på 
Guldvikhaugen. 

01.

03.

02.
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MATERIALER

01. Bilde av bjørkeskogen på tomten.
02. Bjørkestammens mønster
03. Trefasade med horisontale bord, i ulike 
dybder og lengder. 
04. Tynn never i flere lager. 
05. Den kompakte trefasaden er tenkt i 
kombinasjon med halvtransparente veg-
ger i form av åpninger i de tette veggene 
og/ eller som opake flater. Disse vil stå i 
kontrast til den tette veggen.
06. Bjørkeneverens gyllende innside og 
hvite utside. 
07. Ubehandlet trefasade; interiør.
08. Ubehandlet trefasade; eksteriør.

01. 02. 03.

04. 05.

06. 07. 08.

TREFASADE
Bjørkensskogen er et dominerende ele-
ment på tomten som vi ønsker å dyrke og 
bevare.
Når man ankommer stedet og når man 
går til og fra de forskjell byggene vil man 
bevege seg mellom stammene. 
Bjørkestammens mønster har inspirert oss 
til å bruke en fasade med dybde i. Dette 
for å skape flotte skyggespill i fasaden.
Derfor vil vi bruke en trefasade med hori-
sontale bord i ulike dybder og lengder. 
Måten den bryter lyset på vil refererer til 
bjørkens mønster og tekstur. 

Fasaden vil samtidig oppleves kompakt, 
nesten som stablet tømmer. 
Gjennom sitt massive uttrykk vil den stå 
i kontrast til de tynne, hvite og krokete 
stammene. 
Trefasaden kan tenkes behandlet for å få 
en hvit/ sølvfarget overflate. (Kiselteknik). 
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MATERIALER

SKIFER
Guldvikhaugen består av to typer bergarter; mørk 
grå kalkholdig skifer og hvit granitt. Den hvite 
granitten trengte som varm magma inn i sprekker 
i skiferen, slik at de former tykke og tynne striper i 
det grå fjellet.  Både granitten og den 
eldre skiferen har blitt sterkt deformert gjennom 
millioner av år, noe man ser på at den er foldet og 
bøyd i ulike mønster.  Arkitekturen er tenk godt 
forankret på stedet som om den “vokser opp” fra 
fjellet. Dette gjennom å bruke lokal skifer i møtet 
mellom arkitekturen og terrenget. Det skapes 
et interessant og flott møte mellom materiale 
som har blitt behandlet på forskjellige måter og 
dermed har fått  ulike uttrykk. 

01-02. Skifer og granitt på tomten.
03. Skifer med horisontale staver i ulike 
dybder og lengder. 
Tenkt som bygningenes grunnmur og 
brukt i kombinasjon med treveggen.
04. Skifer har mange muligheter. 
Her; en glatt skifervegg i kombinasjon med en 
skifervegg med forskjellig dybde. 

01. 02.

03/04.
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NY SITUASJONSPLAN, SKALA 1:1000

BEVÆGELSE PÅ TOMTEN
Så mange parkeringsplasser som mulig er 
plassert i bjørkeskogens eksisterende lommer. 
Øvrige plasser er plasser mellom trærne på 
høyre side når man ankommer tomten. 
Utifra estetiske og praktiske begrunnelser er 
parkeringen trukket tilbake fra veien slik at 
trærne skjermer mellom vei og parkering. 
Samtidig dannes en buffer mellom 
parkeringsplass, hytter og sentert. Evt. utvidelse 
av parkeringen kan tenkes skje som en 
forlengelse av parkeringen mot nordøst, 
parallellt med Fv17.  

Parkeringsplassene er delt opp i mindre felter på 
4-6 biler. Dette for å virke mindre dominerende 
og la det grønne komme inn mellom bilene. 
Vegetasjonen vil bla. kunne gi skygge til bilene 
og minske støy, samtidig som den skaper en 
hyggelig adkomst til senteret. 
Parkeringsplassene er defineret av lave mykt 
buete vegger i betong eller stein. Veggene 
inkluderer belysning og sittebenker. 
I tilknytting til parkeringsplassen skal det legges 
til rette for sykkelgarasje og trafo-anlegg. 
Utforming av garasje og trafo må ses i 
sammenheng med øvrig arkitektur. 
Adkomstveien skal ikke virke prangende, den 
har en buete form og er og er belagt med grus 
og/eller stein. Varemottak er plassert i enden av 
veien, skjermet fra stranden og hovedinngang.

En plass for henting og levering av større 
grupper, samt snuplass er plassert langsmed 
adkomstveien. For å definere denne vil 
markbelegg skifte fra grus til stein. Dette vil bli 
en første møteplass for de besøkene der man vil 
finne sittebenk og evt. informasjonstavle. 
Ved plassen starter en gangsti som leder 
gjestene videre mot bygningene og/eller 
gjennom atriumgården ut i landskapet. Gang-
stien bytter materiale fra å være en opphøyd 
trebrygge i skogen, ca. 50 cm over terreng, til en 
skiferbelagd atriumgård og videre til store 
steinblokker plassert i terrenget på sletten 
mellom hovedhuset og atelieret. Belysning vil bli 
integrert slik at stien er opplyst når det er mørkt. 
Gangveien skal være lett å holde ren for is og 
snø enten ved måking eller ved bruk av 
varmekabler. Vann vil ledes fra den eksisterende 
bekken mot inngangen til atriumgården. Her vil 
den danne et vannspeil. Vann i kombinasjon med 
gangstien og atriumsgården vil være noen av de 
arkitektoniske elementene som sammen bidrar 
til å ta ned tempo, danne ro og skape Peace-
painting senterets egen og unike atmosfære.

01. Parkering
02. Busslomme
03. Snuplass
04. Ankomstplass
05. Stiforløp
06. Hytter
07. Kontor og restaurant
08. Uteservering
09. Atelier
10. Kjørbar grusvei
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KONTOR OG RESTAURANT
Bygningen som inneholder kontor og restaurant mm. består av et enkelt rektangulært volum og et u-formet 
volum som med et felles tak danner et tun i midten. Tunet har gode solforhold og ligger beskyttet fra vinden. 
Dette er det første rommet man kommer inn i etter at man har ankommet senteret via gangstien gjennom 
bjørkeskogen. Rommet er inviterende og rolig. Det har generøse fremskytende takflater på alle sider som 
rammer inn himmelen samtidig som de beskytter mot regn og snø.  Atriumgården refererer til byggeskikk fra 
forskjellige kulturer; fra den tradisjonelle norske tundannelsen til den romerske arkitekturen, den japanske hagen 
og de arabiske riadene med flere. Men i kontrast til riadens introverte organisering vil Peacepainting Centeret 
åpne seg opp i forskjellige grader mot alle retninger; både inn mot atriet og ut mot omgivelsene og resten av 
verden.

Området i midten av atriet er tenkt som en tydelig definert «grafisk hage», omsorgsfullt beplantet med 
vegetasjon som skifter gjennom året. Dette vil være en fargerik plass som rammes inn av fasadenes lyse 
trevegger. En stor elipseformet sittebenk invitere til møte og samtale. Dette vil være en naturlig møteplass for 
gruppene som ankommer til Peacepainting Centeret. 

Husets rektangulære byggningskropp inneholder kontor og vender seg mot nord. Her vil det daglige arbeidet til 
Peacepaintings arbeid bedrives. Det u-formete volumet består av tre fløyer; en mot vest som inneholder 
hovedentré, toalett og garderobe samt en foayé med kombinert entré og utstillingsareal, en mot sør som 
inneholder restaurant og kjøkken med hems over, samt den østre fløyen som inneholder betjenende funksjoner 
som tekniske rom, vaskerom, lager og boder.
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01. Informasjonstavle og sittebenk
02. Gangsti
03. Vannspeil
04. Ankomstareal under tak
05. Inngang til kontorbygg
06. Vindfang
07. Garderobe med toaletter og bøttekott.
08. Kontor
09. Møterom
10. Areal for arkivering eller litet kjøkken
11. Inngang till utstillingsareal og restaurant
12. Vindfang
13. Utstillingsareal og entré
14. Sittebenk med utsikt mot bjørkeskog
15. Garderobe
16. Toaletter og bøttekott
17. Skapplass til spill, bøker etc.
18. Peis og vednisje
19. Restaurant
20. Bardisk
21. Kjøkken
22. Gang
23. Kjølerom
24. Personaltoalett
25. Oppvaskrom
26. Avfallsrom
27. Sluse
28. Gang
29. Teknisk- og tavlerom
30. Stol og bordlager
31. Vaskerom og lakenlager
32. Utebod
33. Varelevering

KONTOR OG RESTAURANT _ PLANLØSNING OG ORGANISERING
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Snittet viser stien gjennom skogen fra hyttene og parkering til kontoret 
og restauranten. 
Stien leder, via atriumgården, videre ut mot atelieet og toppen av 
Guldvikhaugen. Langs med gangveien dannes møteplasser og sosiale 
arealer for ulike mindre treff og arrangementer. 

Vann ledes fra bekken og danner et vannspeil ved inngangen. 
Store steiner fra tomten kan tenkes plassert i vannet. Fasaden består av 
en kombinasjon av tette, åpne og halvåpne vegger. 
Kontoret og restauranten skal kunne åpne opp mot atriumgården slik at 
man skaper kontakt, sikt og leder lys på tvers av bygningene.

SNITT GJENNOM ATRIUMSGÅRDEN, SKALA 1:100

SNITT KONTOR- OG RESTAURANTBYGG, SKALA 1:200

KONTOR OG RESTAURANT _ STIFORLØP

Grusbelagt adkomstvei 
og parkeringsplass i 
direkte nærhet til det 
eksisterende landskapet. 

Trebrygge snirkler 
seg gjennom skogen 
mellom de forskjellige 
funksjonene.

Vannspeil. Vannspeilet forsterker overgangen til 
Peacepainting Centeret. 

Sherpa-sti leder en videre mellom atelieret, 
biblioteket og hovedhuset.
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SNITT SOM VISER ENTRÉEN, UTSTILLINGSROMMET, SITTEBENKEN I GARDEROBEN OG TOALETTET.  SKALA 1:100

KONTOR OG RESTAURANT _ LYS

PRISMEGLASS I TAKVINDU

Farger er synlig lys, og Peacepainting bruker fargene som en felles plattform i sitt arbeid. Dette 
har inspirert oss til å skape en arkitektur som gjennomgående handler om hvordan man bevisst 
åpner opp på ulike måter slik at bygningen tar imot og bryter lyset slik som vi ønsker. 

Dette gjøres gjennom en variasjon av takhøyder og takvinkler, lanterner og åpninger i 
fasaden som oppleves som “kuttet” ut av veggen. Denne variasjonen av arkitektoniske grep vil 
bidra til at besøkeren og brukeren av senteret vil pendle mellom opplevelsen av å være i 
naturen kontra det å betrakte naturen. 

Entréen til senteret inkluderer et utstillingsområde, sitteplasser og er en samlingsplass for 
besøkende eller grupper som er på senteret i forbindelse med workshop, utdannelse eller 
lignende. Her vil Peacepainting sitt arbeide bli vist frem gjennom en utstillingen som er 
integrert i veggene og fungerer som en del av arkitekturen. Med utgangspunkt i Peacepaintings 
formidlingspedagogikk der Abraham Maslows behovspyramide og Isacc Newtons definisjon av 
fargespekteret er sentrale vil vi plassere et prisme i takvinduet i rommet. Prismet vil bryte lyset 
til et fargespektrum som vil reflekteres på veggene og gulvet og vandre gjennom rommet i løpet 
av dagen.  

UTSTILLING 
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ATELIER
Atelieret og biblioteket er plassert på tomtens vestre side. Det smyger seg frem mellom 
fjellryggens to koller. Bygget er plassert på grensen mellom slette og hav, med utsikt mot 
horisonten. Høydeforskjellen mellom hovedhuset og atelieret er ca. 1 meter. 
Adkomst med universell utforming blir ivaretatt av gangstiens svake helling gjennom 
bjørkeskogen fra hovedhuset. 

Fra bjørkeskogen kommer man ut på sletten og da beveger man seg i samme høyde bort mot 
atelieet. «Tre-bryggen» gjennom skogen blir byttet ut med store steinblokker som er lagt ned i 
terrenget; såkalte Sherpa-stier. Besøkende blir ledet mot en lukket fasade og inngangen som er 
plassert mellom to vegger. Veggene leder en inn i bygget som, når man kommer inn, åpner seg 
opp mot nord. Gjennom bygningens plassering nært kollen i nord dannes en uteplass. En patio 
der en av veggene utgjøres av det eksisterende terrenget som blir et naturlig amfi vendt mot 
syd. Det eksiterende landskapet «kommer inn i» bygget og blir som et stort bilde på veggen.

Entrérommet kan brukes til vrimleareal ved foredrag og utstillinger eller hvis huset blir leid ut til 
forskjellige evenementer eller fester. Det vil også kunne brukes som areal for skrive- og tekstar-
beid i forbindelse med workshops. 
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ATELIER OG BIBLIOTEK

PLAN, SKALA 1:200

SNITT GJENNOM ATELIER, FOAJÉ OG BIBLIOTEK , SKALA 1:200

01. Gangsti, sherpa-sti
02. Inngang under tak
03. Vindfang
04. Entré
05. Patio og amfi
06. Garderobe og “tøffel-vegg”. 
07. Plass for trillevogner etc.
08. Teknisk rom og tavlerom 

01. 

02. 03. 

04. 

05. 

06. 07.

08.

09.

10.11.12.13.

14. 16. 17.

Bygningen består av tre volumer. Disse ligger 
forskjøvet i forhold til hverandre. Mot øst, med 
åpninger i tak og mot nord, ligger biblioteket. 
Dette er tenkt som et relativt lukket volum kledd 
med bokhyller, og faste møbler som sittebenk og 
skrivepult. Biblioteket inneholder et bildearkiv der 
man lett kan bla blant alle bildene som blir pro-
dusert på senteret. Som en rygg mot øst ligger de 
betjenende rommene som tekniske rom, kjøkken, 
toaletter mm. Disse er skjermet fra entréen ved 
hjelp av en «kjerne» som inneholder garderobe 
med plass til klær og med åpne hyller med tøfler 
og lukkede skap for sko. I atelieret tar man av seg 
på bena når man kommer inn. “Tøffelveggen” med 
like, eller ulike tøfler blir som et bilde på veggen. 
Bak “kjernen” vil det også være plass til barnevogn 
og trillevogner som blir brukt i forbindelse med 
catering etc. Lengst mot vest og med utsikt mot 
horisonten er atelieet plassert. Rommet har god 
takhøyde og åpner seg også mot nord og via et 
taklys, mot vest. I bakenden av lokalet finnes et 
rom med vasker og skap til materiale og tørking. 
Rommet kan gjennom bruk av skyvedører 
integreres helt med atelieet. Ved større anled-
ninger kan det lukkes av og bli en flott lukket 
fondvegg i atelieet. 

09. Bøttekott
10. Kjøkken 
11. Stollager
12. Toalett
13. Hc-toalett
14. Materialerom
15. Atelier
16. Bildearkiv
17. Bibliotek

15.
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SNITT, SKALA 1:100

FASADE MOT VEST, SKALA 1:200

ATELIER OG BIBLIOTEK

01. Atelier
02. Materialerom
03. Entré 
04. Bildedarkiv
05. Bibliotek

01. 03.

04. 05.

02.

01.
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HYTTER
Etter en dag med workshop eller undervisning i atelieet og gode middager i 
restauranten kan man trekke seg tilbake til hytten sin. Hver hytte har plass til ca. 4 
personer, og gjennom sin form og skrå takflate har de flere romlige kvaliteter på et 
relativt lite areal. 

Hyttene er plassert i bjørkeskogen og nås via den opphøyde gangstien som 
snirkler seg gjennom skogen. De ligger i overgangen mellom skog og strand, hektet 
på skogryggen og vridd i forskjellige retninger. 

Hyttene har en lukket og smal fasade mot skogen men åpner seg opp mot stranden, 
både i fasaden og i formen. Denne veien vender hyttens hovedrom som inneholder 
kjøkken og to soveplasser. Baderom og hems vender mot skogen og fra hemsen har 
man utsikt mot himmelen og fjellene i øst. Vinduene skaper et flott spill i skogen når 
det er mørk ute og tent i hyttene. 
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 SAMMENDRAG 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 

tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 12 aktuelle 

risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, 

stabilitet og/eller miljø. Planen legger delvis beslag på et friluftsområde. Dette er markert i 

sjekklisten, men ikke vurdert videre i ROS-analysen.  

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 

kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 

oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens 

ID-nummer i parentes): 

 

(1) Havnivåstigning / stormflo 

(2) Bæreevne og setningsforhold 

(3) Løsmasse- eller snøras 

(4) Radongass 

(5) Vind 

(6) Akuttutslipp til sjø/vassdrag 

(7) Vannmiljø 

(8) Støy fra trafikk 

(9) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

(10) Trafikkulykker, møteulykker 

(11) Anleggsperiode: anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater 

(12) Drukningsulykker 

 

I 7.2 er det foreslått tiltak, enten i forbindelse med planlegging, detaljprosjektering av bygg eller 

oppfølging i anleggsfase, som reduserer risikoen for at hendelsene skal inntreffe.  
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 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn og formål 

Rambøll Norge AS bistår Peacepainting Center AS med å utarbeide reguleringsplan for å 

tilrettelegge for etablering av Peacepainting Center i Bindal. Senteret skal bli et kunst- og 

fredssenter uavhengig av tro og livssyn.  

 

Plan- og bygningslovens § 4-3 stiller krav til gjennomføring av risiko- og sårbarhetsanalyse ved 

utarbeidelse av planer for utbygging. Analysen skal vise alle risiko- og sårbarhetsforhold som har 

betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i slike forhold som 

følge av planlagt utbygging. Videre er det også et krav i plan- og bygningslovens §3-1 om at 

planer skal; ”h) fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, 

miljø og viktig infrastruktur, materielle verdier mv.”. 

 

Denne rapporten dokumenterer resultatene av de vurderinger som er gjort i forbindelse med 

ROS-analysen. ROS-analysen er revidert i etterkant av drøfting av planforslaget i regionalt 

planforum 14.05.2020.  

 

 

Figur 1. Skisseprosjekt Peacepainting Center: Ekberg Lous Arkitekter 
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 METODE 

3.1 Metode og gjennomføring 

ROS-analysen er gjennomført basert på NS 5814 Krav til risikovurderinger (1) og Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap sin temaveileder Samfunnssikkerhet i kommunenes 

arealplanlegging (2). Analyseprosessen har foregått i følgende trinn: 

Beskrivelse av analyseobjekt/planområde 

• Identifikasjon av farekilder og uønskede hendelser 

• Vurdering av konsekvenser av uønskede hendelser 

• Vurdering av sannsynlighet av uønskede hendelser 

• Vurdering av aktuelle tiltak 

• Oppfølging og rapportering 

3.2 Vurdering av risiko 

I kartleggingen av farer og aktuelle risikoforhold er det benyttet sjekkliste for ROS-analyser 

basert på DSBs veileder og egne sjekklister (Vedlegg 10). 

• Aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold vurderes i forhold til tre risikostyringsmål:  

• Liv og helse (helseskader og dødsfall) 

• Stabilitet (svikt i viktige samfunnsfunksjoner, fremkommelighet og evakueringsbehov) 

• Materielle verdier 

Risiko vurderes som en funksjon av sannsynlighet og konsekvens med tilhørende usikkerhet. For 

alle identifiserte uønskede hendelser settes en sannsynlighet og en konsekvens. Det benyttes en 

risikomatrise til å presentere og rangere identifisert risiko. Eksempel på risikomatrisen som 

benyttes er vist i Figur 2. 
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 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 

sannsynlig 
     

Meget 

sannsynlig 
     

Sannsynlig      

Mindre 

sannsynlig 
     

Usannsynlig      

Figur 2: Eksempel på risikomatrise 

 

Plassering av hendelsene i risikomatrisen danner grunnlaget for vurdering av behov for ytterligere 

tiltak. De uønskede hendelsene vurderes i forhold til mulige årsaker, sannsynlighet og 

konsekvens. Akseptkriteriene for risiko er gitt av de fargede sonene i risikomatrisen. 

Risikoreduserende tiltak vurderes for alle aktuelle uønskede hendelser. 

 

RØD:  Ikke akseptert. 

Risiko må reduseres - forebyggende tiltak skal om mulig iverksettes. 

   

GUL:  Aksepter dersom det finnes enkle tiltak - nye forebyggende tiltak 

vurderes.  

 

GRØNN:  Kan aksepteres.  

Nye tiltak vurderes dersom de gir betydelig risikoreduserende effekt. 
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Kategoriene som er benyttet for gradering av sannsynlighet og konsekvenser er nærmere 

beskrevet i Tabell 1 og Tabell 2. 

Tabell 1: Sannsynlighetsinndeling. 

Usannsynlig Sjeldnere enn hvert 1000 år 

Mindre sannsynlig 1 gang per 100 – 1000 år 

Sannsynlig 1 gang per 10 – 100 år 

Meget sannsynlig 1 gang per 1 – 10 år 

Svært sannsynlig 1 gang per år 

 

Tabell 2: Konsekvenskategorier. 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Liv og helse Ingen skadde Må til legevakt 
Sykehusopphold/

invaliditet 
1 død Flere døde 

Stabilitet – 

Viktige 

samfunnsfunksjo

ner og 

infrastruktur 

(intervall – 

berører x 

personer i over y 

timer) 

Ikke alvorlig tap 

av viktig 

samfunns-

funksjon 

Mindre alvorlig 

tap av samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Alvorlig tap av 

viktig samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Meget alvorlig 

tap av viktig 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Katastrofalt tap 

av viktig 

samfunns-

funksjon 

(intervall) 

Materielle verdier 

Små mengder, 

ubetydelig 

restitusjonstid  

Mindre mengder, 

kort 

restitusjonstid 

Betydelige 

mengder, lang 

restitusjonstid 

Meget store 

mengder, lang 

restitusjonstid 

Katastrofale 

mengder, varig 

ødeleggelse 
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3.3 Avgrensninger og forutsetninger 

Følgende forutsetninger og avgrensninger ligger til grunn for arbeidet med ROS-analysen: 

• Analysen er på et overordnet og kvalitativt nivå. 

• Analysen omfatter vurderinger av risiko knyttet til anleggsfasen, og fremtidig driftsfase. 

• Analysen omhandler ikke vurderinger knyttet til SHA/HMS-forhold for entreprenør i 

anleggsfasen. 

• Analysen omfatter risikostyringsmålene; liv og helse, stabilitet og miljø. 

• Analysen er gjennomført basert på den beskrivelse av planlagt tiltak og tilgjengeliggjort 

dokumentasjon for Rambøll fra oppdragsgiver. 

3.4 Forkortelser 

 

AFK Automatisk fredete kulturminner 

DSB Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap 

HMS Helse, miljø og sikkerhet 

NGU Norges geologiske undersøkelse 

NVE Norges Vassdrags- og energidirektorat 

PBL Plan- og bygningsloven 

ROS Risiko- og sårbarhetsanalyse 

SHA Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø 

ÅDT  Årsdøgnstrafikk 
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 BESKRIVELSE AV ANALYSEOBJEKT 

4.1 Dagens situasjon 

Planområdet ligger i Bindal kommune på Guldvikhaugen og har en størrelse på ca. 66 daa. 

Området ligger langs fv. 17 som er en av Norges nasjonale turistveger. Planområdet er ikke 

bebygd i dag og består i hovedsak av uberørt natur. Området er et registrert friluftsområde i 

kommunen med registrerte naturverdier.  

 

 

Figur 3. Flyfoto av planområdet: Norge i bilder 

 

4.2 Planlagte tiltak 

Hensikten med planarbeidet er å legge til rette for utvikling av Peacepainting Center som er et 

kunst- og fredssenter uavhengig av tro og livssyn. Senteret skal ha en desentralisert struktur. 

Dette innebærer at hovedbygget, et bibliotek og atelier og hytter for besøkende ligger adskilt fra 

hverandre. Hovedbygget skal ha kontorer, møterom- og oppholdsrom, og en restaurant. Atelier 

og bibliotek får beliggenhet ved sjøkanten. Like i utkanten av bjørkeskogen er det tenkt etablert 

små hytter, både for bruk i forbindelse med arrangementer i regi av Peacepainting Center, men 

også for privat utleie. Bakgrunnen for å skille de tre bygningsfunksjonene fysisk er for at tiltaket 

skal være minst mulig inngripende i landskapet og tilpasse seg og forsterke de stedlige 

naturkvalitetene.  
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Figur 4. Plankart 
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 FAREIDENTIFISERING 

Det er gjort en gjennomgang av sjekklisten for risiko- og sårbarhetsanalyser utarbeidet i henhold 

til DSBs sjekklister og egne sjekklister. Følgende tema, aktuelle uønskede hendelser og 

risikoforhold er kartlagt og vurderes videre i analysen: 

 

(1) Havnivåstigning / stormflo 

(2) Bæreevne og setningsforhold 

(3) Løsmasse- eller snøras 

(4) Radongass 

(5) Vind 

(6) Akuttutslipp til sjø/vassdrag 

(7) Vannmiljø 

(8) Støy fra trafikk 

(9) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

(10) Trafikkulykker, møteulykker 

(11) Anleggsperiode: anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater 

(12) Drukningsulykker 
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 RISIKOANALYSE 

6.1 Vurdering av aktuelle uønskede hendelser og risikoforhold 

6.1.1 NATURRISIKO – RAS/SKRED/FLOM/GRUNNFORHOLD/VANNSTANDHEVING 

6.1.1.1  Havnivåstigning /Stormflo 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Vann som siger inn i bebyggelse eller i byggegrop. 

Årsak(er): I år 2050 er det beregnet havnivåstigning langs kysten i Bindal på 6 cm 

(usikkerhet -2 cm til 20 cm). For 100 års stormflo er vannstanden beregnet å bli 

248 cm1. Stormflo oppstår når påvirkning fra været gjør vannstanden ekstra høy. 

Vær som påvirker stormflo kan være lavtrykk og vind som presser vannmassene 

inn mot land.  

Eksisterende 

barrierer: 

Senteret vil bli liggende ca. 3 meter over havet, som er over beregnet 

havnivåstigning. Området består av terreng som absorberer vann, og med 

avrenning mot hav. Byggteknisk forskrift (TEK 17) stiller krav til sikkerhetsnivå 

mot naturpåkjenninger (stormflo) som skal legges til grunn ved regulering og 

bygging i fareområder.  Planlagt tiltak vurderes å komme inn under 

sikkerhetsklasse F2 i henhold til TEK 17. Sikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste 

byggverk beregnet for personopphold. 

 

Sårbarhetsvurdering: Området ligger langs kysten og er sårbart for havnivåstigning og stormflo. Det er 

ikke tenkt kjeller på bebyggelsen, noe som reduserer sårbarheten.   

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Sannsynligheten for at området oversvømmes på grunn av havnivåstigning er 

tilstede. I og med at beregninger viser en vannstand lavere enn tiltakets 

kotehøyde reduserer sannsynligheten for skade på bygningsmasse som følge av 

havnivåstigning. Det forventes mer ekstremnedbør og stormflo i årene som 

kommer som følge av klimaendringer, som igjen gjør det sannsynlig at området 

kan oversvømmes dersom det er stormflo. 

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensen dersom området oversvømmes er store, og kan medføre at området 

ikke blir tilgjengelig eller at bygningen tar skade. En oversvømmelse av 

bebyggelsen vil ha alvorlig konsekvenser for materielle verdier. Hendelsene vil 

være mulig å forutse og konsekvenser for stabilitet og liv og helse vurderes derfor 

til mindre alvorlig. 

Usikkerhet: Høy. Det er usikkerhet knytte til hvordan det fremtidige værbildet blir. 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

1 Vann som siger inn 
i bebyggelse eller i 
byggegrop. 

 
 
Sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet En viss fare  

 
1 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (2009). Klimatilpasning i Norge. Havnnivåstigning - Estimater av framtidig havnivåstigning i 

norske kystkommuner.  
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Materielle verdier Farlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Sørge for gode avrenningsmuligheter og flomveier.  

Flomsikring av bygg.  

Følges opp i forbindelse med byggesøknad.  

 

6.1.1.2 Bæreevne og setningsforhold  

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Svikt i bæreevne som medfører skade på bebyggelse eller mennesker. 

Årsak(er): Bæreevnen og setningsforholdene i området er usikre. Deler av planområdet ligger 
på fjell, og deler på marine avsetninger. Området ligger under marin grense, som 
indikerer at det er marine strandavsetninger mellom områdene med berg i dagen. 
I områder som ligger under maringrense og med marine strandavsetninger er 
risiko for at det kan påtreffes kvikkleire.  
 
Det er gjennomført en geoteknisk vurdering basert på tilgjengelig offentlig 
informasjon (skrivebordstudie). 
 

 

Figur 5. Grunnforhold. Rose farge indikerer fjell, blå farge er marin strandavsetning 

Eksisterende 

barrierer: 

Fjell i deler av grunnen øker stabiliteten.  

Sårbarhetsvurdering: Det er ingen registrerte skredhendelser innenfor planområdet. 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Der det er berg i dagen kan konstruksjoner fundamenteres direkte på 

berg/utsprengt berg. I øvrige områder er det usikkert hvordan grunnforholdene er 

og det anbefales å utføre supplerende grunnundersøkelser for å redusere risiko for 

svikt i bæreevne.  
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Vurdering av 

konsekvenser: 

Svikt i bæreevne kan føre til skade på bygg som gir tap av materielle verdier. Det 

utgjør også en viss fare for liv og helse. Svikt i bæreevne er ikke vurdert å gi noen 

konsekvenser for andre samfunnsfunksjoner.  

Usikkerhet: Middels. Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser eller undersøkelser av 

områdets bæreevne.   

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

2 Bæreevne og 

setningsforhold 

 
Mindre sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet -  

Materielle verdier Farlig  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Det anbefales å gjennomføre grunnundersøkelser 

for å kartlegge om det faktisk er kvikkleire eller 

sprøbruddmateriale i område før utbygging. 

Vurdering av ulike fundamenteringsmetoder.  

Følges opp i forbindelse med byggesak.  

6.1.1.3 Rasfare 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Løsmasse eller snøras som rammer ny bebyggelse. 

Årsak(er): Det er gjennomført en geoteknisk vurdering basert på tilgjengelig offentlig 

informasjon (skrivebordstudie) hvor det er tegnet opp teoretisk skredutbredelse 

som berører planområdet2.  

 

 
2 Rambøll (2020) Geoteknisk notat (G-not-001) 08.06.2020. 
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Figur 6. Utsnitt fra Norgeskart.no som viser aktsomhetsområde med rød skravur og 

cirka utbredelse for områdeskred med sortstiplede linjer. 

 

Eksisterende 

barrierer: 

Området ligger ikke i kartlagte faresoner eller utløpsområder for skred i henhold til 

NVEs skredatlas, men det ligger i nærheten av utløpsområde for snøskred. 

Sårbarhetsvurdering: Det er ingen registrerte skredhendelser innenfor planområdet. 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det er ingen registrerte skredhendelser. Sannsynligheten vurderes til mindre 

sannsynlig.   

Vurdering av 

konsekvenser: 

Snøras kan gi skade på bygg som gir tap av materielle verdier, og utgjør også en 

viss fare for liv og helse. Et ras vil først ramme framkommeligheten langs fv. før 

det når bebyggelsen dette kan gi konsekvenser for andre samfunnsfunksjoner.  

Usikkerhet: Middels. Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser eller undersøkelser av 

områdets bæreevne.   

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

2 Bæreevne og 

setningsforhold 

 
Mindre sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet En viss fare  

Materielle verdier En viss fare  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Det anbefales å gjennomgøre grunnundersøkelser 

for å kartlegge om det faktisk er kvikkleire og/eller 

sprøbruddmateriale i området, og videre kartlegge 

eventuell utbredelse av slike masser for å kunne 

svare ut områdestabiliteten før utbygging. 

Følges opp i forbindelse med byggesak. 

6.1.1.4 Radongass  

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Forekomst av radongass i bygninger. 

Årsak(er): Radongass dannes i berggrunnen eller i jordsmonn og kan sive inn i bygninger og 

skade innemiljø.  

Eksisterende 

barrierer: 

Ingen. 

Sårbarhetsvurdering: Området er innenfor aktsomhetssone "moderat til lav" for radon. Planforslaget 

medfører oppføring av ny bebyggelse. Hyttene er ment for delvis varig opphold og 
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er dermed mer sårbare overfor radongass. Langvarig utsettelse for radongass kan 

føre til økt fare for kreft. 

 

Figur 7. Gult areal viser moderat til lav fare for radon 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Nye bygninger vil ha tiltak mot radon. Hyttene vil ikke fundamenteres direkte på 

grunn. Sannsynligheten vurderes til mindre sannsynlig. 

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensen av radongass i bygninger til fritidsbruk og kortere opphold, settes til 

mindre alvorlig.  

Usikkerhet: Middels. Aktsomhetskart for radon er utarbeidet av Miljødirektoratet og blir 

oppdatert jevnlig.  

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

3 Radongass i bygg Mindre sannsynlig Liv og helse En viss fare  

Stabilitet -  

Materielle verdier -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Radonduk og lufting av bygg. Krav fremgår av TEK17. 

6.1.2 VÆR OG VIND 

6.1.2.1  Vind 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Sterk vind som kan føre til mindre materielle skader og eventuelt mindre 

forsinkelser i anleggsarbeid er den mest sannsynlige hendelsen. 
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Årsak(er): Klimaendringer medfører generelt økt risiko for sterk vind / storm / orkan og store 

nedbørsmengder på kort tid.  

Eksisterende 

barrierer: 

Ingen. 

Sårbarhetsvurdering: Tomten ligger langs kysten og er værutsatt.   

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det er stor sannsynlighet for at ekstremvær kan inntreffe da tomten er værutsatt 

og klimaendringer gjør at ekstremvær forventes å opptre mer hyppig. 

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Kan få konsekvenser for materielle verdier. Dersom gjenstander blir tatt av vinden 

kan det også føre til skade på mennesker og sykehusinnleggelse, og risikoen 

vurderes derfor til farlig.  

Usikkerhet: Høy. Det er usikkerhet knytte til hvordan det fremtidige værbildet blir. 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

 
4 

 
Materielle skader 
som følge av sterk 
vind. 

 
Meget sannsynlig 

Liv og helse En viss fare  

Stabilitet -  

Materielle verdier En viss fare  

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Sikre materialer i anleggsfasen.  

Sørge for konstruksjoner som er dimensjonert for 

ekstremvær. 

Sørge for å unngå løse gjenstander både under 

bygging og etter ferdigstilling.  

Følges opp i byggesøknad og anleggsfasen. 

6.1.3 FORURENSNING / MILJØ 

6.1.3.1 Akuttutslipp til sjø/vassdrag 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Utslipp ved uhell fra septikanlegg.  

Årsak(er): Feildimensjonering av septiktanker, feil på anlegg.  

Eksisterende 

barrierer: 

- 

Sårbarhetsvurdering: Ved akuttutslipp vil utløp gå i sjøen.  
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Vurdering av 

sannsynlighet: 

Ved riktig prosjektering vurderes det som lav sannsynlighet. 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Begrensede mengder som det er mulig å få raskt kontroll over, fare for liv og helse 

og stabilitet vurderes derfor som ufarlig, og for materielle verdier er det en viss 

fare da det vil kreve tiltak på septikanlegget.  

Usikkerhet: Moderat. Kjent løsning for septik.  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

 
5 

 
Akuttutslipp til sjø 

 
Mindre sannsynlig 

Liv og helse Ufarlig  

Stabilitet Ufarlig  

Materielle verdier En viss fare  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Prosjektering og riktig dimensjonering av 

septikanlegg.  

 

Følges opp i byggesøknad og anleggsfasen.  

6.1.3.2 Vannmiljø 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Negativ innvirkning på vannmiljøet som følge av delvis lukking av bekk. 

Årsak(er): Tiltaket legger opp til at deler av parkeringsarealet vil gå over bekken som er vist i 

figur 7.  

 

Figur 8. Kart som viser hvor bekken ligger i planområdet. 
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Eksisterende 

barrierer: 

Vannmiljøloven § 12 har til hensikt å unngå forringelse av miljøtilstanden i 

vannforekomster ved nye tiltak eller aktiviteter. 

Sårbarhetsvurdering: Bekker påvirkers negativt av menneskelige inngrep. En naturlig og uforstyrret bekk 

gir grunnlag for stor artsrikdom av vannlevende organismer. 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Deler av bekken legges i rør for å gi adkomst til parkeringsareal. Dette kan påvirke 

vannmiljøet. 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Lukking av bekken vil begrenses til hva som er ytterst nødvendig, og 

parkeringsarealet vil tilpasses de stedlige forholdene for å begrense 

terrenginngrep. Bekken holdes åpen i lengst mulig utstrekning.   

Usikkerhet: Moderat. Det er usikkert hvordan tiltaket vil påvirke miljøtilstanden da tiltaket gir 

et inngrep i elva.    

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

 
6 

Forringelse av 
vannmiljøet 

Sannsynlig Liv og helse Ufarlig  

Stabilitet -  

Materielle verdier En viss fare  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Planlegge parkeringsarealet slik at det medfører 

minst mulig inngrep i bekken.   

Følges opp i forbindelse med byggesøknad. 

 

6.1.3.3 Støy fra trafikk 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Støy fra biltrafikk. 

Årsak(er): Tiltaket ligger langs fv. 17. Det er ikke gjennomført støyberegninger.  

Eksisterende 

barrierer: 

Lav ÅDT (550). Skjerming fra vegetasjon.  

Sårbarhetsvurdering: Støy anses som forurensning etter forurensningsloven. Området ligger 50 meter 

fra fylkesveien, vegetasjonsbelte på området og langs fylkesveien skjermer for 

støy men vil delvis bli redusert som følge av areal for parkering.  

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Kort avstand til fylkesvei gjør det sannsynlig at tiltaket vil bli noe støyutsatt. 
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Vurdering av 

konsekvenser: 

Støy vil kunne få konsekvenser for helse. 

Usikkerhet: Moderat. Det er ikke gjennomført støyberegninger, men med en ÅDT på 550 gir et 

bilde på støysituasjonen.   

Risikoanalyse 

ID 

nr. 

Uønsket 

hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

 
6 

Støy fra biltrafikk Sannsynlig Liv og helse En viss fare  

Stabilitet -  

Materielle verdier -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Ivareta vegetasjonsbelte mot fylkesveien i størst 

mulig grad.  

Reduksjon av fartsgrense.  

Følges opp i forbindelse med byggesøknad. 

6.1.4 TRANSPORT 

6.1.4.1 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Påkjørsel av myke trafikanter med kjøretøy (personbil, varebil/tungtransport).  

Årsak(er): Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken og oversiktlige og/eller 

forvirrende kjøreforhold kan være medvirkende årsaker til påkjørsler.  

Eksisterende 

barrierer: 

Gode siktforhold. Lav ÅDT. Få som ferdes langs veien.  

Sårbarhetsvurdering: Området er ikke tilrettelagt for myke trafikanter da det er få som ferdes i området. 

Adkomst i hovedsak via kjøretøy. Manglende skille mellom trafikantgrupper øker 

sårbarheten.  

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Mindre sannsynlig på grunn av gode siktforhold og få myke trafikanter. 

Planforslaget legger ikke opp til kryssing av vei for myke trafikanter.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Flere ulike faktorer vil kunne påvirke utfallet av et trafikkuhell. Mest sannsynlige 

konsekvens er vurdert som små personskader, mens alvorligste konsekvens vil 

medføre alvorlige personskader eller dødsfall. Dette vil også sannsynligvis inntreffe 

først ved brudd på gjeldende trafikkregler av en eller flere involverte parter. 

Konsekvenser vurderes som farlig for liv og helse, og konsekvens for stabilitet til 

ufarlig.  

Usikkerhet: Konsekvensene av trafikkulykker må forstås med en viss usikkerhet. 

Risikoanalyse 
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ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

7  
Påkjørsel av myke 
trafikanter 

 
Mindre sannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet Ufarlig  

Materielle verdier -  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Behov for tiltak, skilting og ev. redusert fartsgrense.  Følges opp i forbindelse med byggesøknad. 

6.1.4.2 Trafikkulykker, møteulykker 

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Trafikkuhell, møteulykker ved inn- og utkjøring til planområdet.  

Årsak(er): Feilhandlinger og/eller uoppmerksomhet i trafikken. Uoversiktlige og/eller 

forvirrende kjøreforhold. 

Eksisterende 

barrierer: 

Oversiktlig strekning. 

Sårbarhetsvurdering: Området er ikke spesielt ulykkesbelastet. 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Trafikksikkerheten ved dagens situasjon vurderes som god. Det vil bli økt trafikk 

langs veien, men denne økningen er trolig liten. Det legges opp til rundt 30 

parkeringsplasser for biler. Senteret legger opp til at mye av trafikken til senteret 

skjer via samkjøring med buss.  

Vurdering av 

konsekvenser: 

Flere faktorer vil kunne påvirke utfallet av et trafikkuhell. Mest sannsynlige 

konsekvens er vurdert som personskader, mens alvorligste konsekvens vil medføre 

alvorlige personskader eller dødsfall. Dette vil også sannsynligvis inntreffe først 

ved brudd på gjeldende trafikkregler av en eller flere involverte parter. 

Usikkerhet: Konsekvensene av trafikkulykker må forstås med en viss usikkerhet. 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

8 Trafikkuhell, 
møteulykker ved 
inn og utkjøring til 
planområdet. 

 
Mindre 
sannsynlighet 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet Ufarlig  

Materielle verdier En viss fare  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Ivareta frisikt.  

Merking, skilting og fartsreduserende tiltak.  

Frisikt sikres i plankart og bestemmelser. 

Merking, skilting og fartsreduserende tiltak følges 

opp i forbindelse med byggesøknad.  
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6.1.4.3 Anleggsperiode: anleggstrafikk og fremkommelighet nødetater  

 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Svikt i fremkommelighet for nødetater i anleggsperioden.  

Årsak(er): Større tyngre kjøretøy som blokkerer veien, vanskelige og uoversiktlige 

kjøreforhold. 

Eksisterende 

barrierer: 

-  

Sårbarhetsvurdering: Trafikk til planområdet skjer via fylkesveien som er forholdsvis smal. Ved 

eksempelvis parkering i veikanten kan fremkommeligheten langs veien reduseres. 

 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Anleggstrafikk vil følge normale trafikkregler og ta normalt hensyn. Det vil 

utarbeides egen plan for anleggsfase som reduserer risikoen for uønskede 

hendelser tilknyttet anleggsfasen. Sannsynligheten vurderes til mindre sannsynlig. 

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Reduksjon i fremkommelighet for nødetater kan være fatalt, og alvorligste 

konsekvens medføre unødig dødsfall. Konsekvensene vurderes til farlig for liv og 

helse.  

 

Usikkerhet: Middels. 

Det er vanskelig å forutsi aktivitetsnivået for en utbygging og hvor mye 

anleggstrafikk som vil genereres av dette. Det er også knyttet usikkerhet til 

hvordan anleggstrafikken skal løses på dette tidspunktet.  

 

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

9 Svikt i 
fremkommelighet 
for nødetater i 
anleggsperioden. 

 
Mindre sannsynlig 

Liv og helse Farlig  

Stabilitet En viss fare  

Materielle verdier En viss fare  

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

 

Planlegge anleggsområde med tanke på å sikre 

framkommelighet for nødetater.  

 

Følges opp i prosjekterings- og anleggsfasen.  

6.1.4.4 Drukningsulykker 

Beskrivelse av 

uønsket hendelse: 

Drukningsulykke som følge av fall fra småbåthavn eller andre steder innenfor 

planområdet. 

Årsak(er): Planområdet har strandlinje og tillater molo og småbåthavn ut mot sjøen. Risiko 

for drukningsulykker kan ikke utelukkes.  
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Eksisterende 

barrierer: 

Ingen. 

Sårbarhetsvurdering: Moloen og småbåthavn skal være allment tilgjengelig. Den vil være utformet etter 

gitte premisser, og vil trolig ha sikkerhetsutstyr som stige og livredningsbøye. 

Vurdering av 

sannsynlighet: 

Det vil alltid være en viss risiko for at fall og andre hendelser kan ende i en 

drukningsulykke. Moloen er åpen for allmennheten og man kan ikke kontrollere 

bruken av den i noen særlig grad. Dette vil ofte skyldes menneskelige faktorer som 

er vanskelige å kontrollere/måle. Sannsynligheten vurderes til mindre sannsynlig, 

forutsatt at sikkerhetstiltak gjennomføres.  

 

Vurdering av 

konsekvenser: 

Konsekvensen av en drukningsulykke vil variere ut ifra flere forhold som ikke kan 

kontrolleres. I verste fall kan konsekvensen være dødsfall, og må derfor vurderes 

til alvorlig for liv og helse.  

Usikkerhet: Høy usikkerhet. Drukningsulykker som følge av menneskelige faktorer er 

vanskelige å kontrollere og forutse.  

Risikoanalyse 

ID 
nr. 

Uønsket 
hendelse 

Sannsynlighet Risikostyringsmål Konsekvens Risikonivå 

10 Drukningsulykke Mindre sannsynlig Liv og helse Kritisk  

Stabilitet - - 

Materielle verdier - - 

 

Forslag til tiltak og mulig oppfølging i arealplanlegging og annet 

Tiltak Oppfølging gjennom planverktøy 

Skilting mot fare for ferdsel. 

Livbøye. 

Følges opp i forbindelse med byggesøknad.  
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 RISIKOEVALUERING 

7.1 Risikoevaluering av identifiserte aktuelle uønskede hendelser 

Det høyeste vurderte risikonivå/risikostyringsmålet vises i risikomatrisen i Figur 9. Risikonivået er 

vurdert etter planlagt utbygging med alle forutsatte tiltak, uten ytterlige anbefalte tiltak. 

 

 Ufarlig En viss fare Farlig Kritisk Katastrofe 

Svært 

sannsynlig 
     

Meget 

sannsynlig 
 5    

Sannsynlig  7 1   

Mindre 

sannsynlig 
 2, 3, 4, 6 8, 9, 10,11 12  

Usannsynlig      

Figur 9: Risikomatrise – total risiko, høyeste risikonivå vurdert for aktuelle uønskede hendelser. 

 

Risikonivået som er vurdert for hvert enkelt risikostyringsmål for de aktuelle identifiserte 

hendelsene er vist i Tabell 3. 

Tabell 3: Risikonivå pr. risikostyringsmål for aktuelle identifiserte hendelser. 

ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  

1 

Vann som siger inn i bebyggelse eller i byggegrop. 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

2 

Svikt i bæreevne som medfører skade på bebyggelse eller 

mennesker. 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

3 

 

Løsmasse- eller snøras 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

4 

Forekomst av radongass i bygninger. Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

5 

Materielle skader som følge av sterk vind. Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

6 

Utslipp ved uhell fra septikanlegg. 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

7 

 

Vannmiljø 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 
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ID Uønsket hendelse  Risikonivå/Risikostyringsmål  

8 

Støy fra biltrafikk. Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

9 

Påkjørsel av myke trafikanter med kjøretøy (personbil, 

varebil/tungtransport). 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

10 

Trafikkuhell, møteulykker ved inn og utkjøring til 

planområdet. 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

11 

Svikt i fremkommelighet for nødetater i anleggsperioden. 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

12 

Drukningsulykke som følge av fall fra småbåthavn 

 

Liv og helse 

Stabilitet 

Materielle verdier 

 

7.2 Foreslåtte tiltak 

Det er i ROS-analysen kartlagt og foreslått 17 tiltak som bør følges opp videre, enten gjennom 

planlegging, ivaretakelse og oppfølging i forbindelse med detaljprosjektering av bygg eller i 

forbindelse med byggesøknad. Effekten av de forskjellige tiltakene kan være utfordrende å 

kvantifisere med de kategorier for sannsynlighet og konsekvens som ligger til grunn for analysen, 

og effekten av tiltakene er derfor ikke vist. Det vurderes allikevel at de foreslåtte tiltakene vil 

bidra til å redusere risikonivået til så lavt som mulig gjennom det detaljnivå som foreligger for 

prosjektet under arbeidet med analysen. En oversikt over foreslåtte tiltak for de kartlagte aktuelle 

hendelsene er videre presentert i Tabell 4. 

 

Tabell 4: Oversikt over foreslåtte tiltak for videre oppfølging. 

ID 

Tilknyttet uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

1 Vann som siger inn i bebyggelse 

eller i byggegrop. 

 

Sørge for gode 

avrenningsmuligheter og flomveier.  

Flomsikring av bygg. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad. 

2 Svikt i bæreevne som medfører 

skade på bebyggelse eller 

mennesker. 

Geoteknisk grunnundersøkelse 

anbefales. 

Vurdering av ulike 

fundamenteringsmetoder. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad. 

3 Løsmasse- eller snøras Geoteknisk grunnundersøkelse 

anbefales. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad. 

4 Forekomst av radongass i 

bygninger. 

Radonduk og lufting av bygg. Krav fremgår av TEK 17.  

5 Materielle skader som følge av 

sterk vind. 

Sikre materialer i anleggsfasen.  

Sørge for konstruksjoner som er 

dimensjonert for ekstremvær. 

Følges opp i byggesøknad 

og anleggsfasen. 
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ID 

Tilknyttet uønsket(de) 

hendelse(r) Tiltak Når/hvordan 

Sørge for å unngå løse gjenstander 

både under bygging og etter 

ferdigstilling. 

6 Utslipp ved uhell fra 

septikanlegg. 

Prosjektering og riktig 

dimensjonering av septikanlegg. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad og 

anleggsfasen. 

7 Vannmiljø 

 

Planlegge parkeringsarealet slik at 

det medfører minst mulig inngrep i 

bekken.   

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad. 

8 Støy fra biltrafikk. Ivareta vegetasjonsbelte mot 

fylkesveien i størst mulig grad.  

Reduksjon av fartsgrense. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad. 

9 Påkjørsel av myke trafikanter 

med kjøretøy (personbil, 

varebil/tungtransport). 

Behov for tiltak, skilting og ev. 

redusert fartsgrense. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad. 

10 Trafikkuhell, møteulykker ved 

inn og utkjøring til planområdet. 

Ivareta frisikt.  

Merking og skilting.  

Fartsreduserende tiltak. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad. 

11 Svikt i fremkommelighet for 

nødetater i anleggsperioden. 

Planlegge anleggsområde med 

tanke på å sikre framkommelighet 

for nødetater.  

 

Følges opp i 

prosjekterings- og 

anleggsfasen. 

12 Drukningsulykke som følge av 

fall fra småbåthavn 

Skilting mot fare for ferdsel. 

Livbøye. 

Følges opp i forbindelse 

med byggesøknad. 
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 KONKLUSJON 

Det er gjennomført en ROS-analyse i henhold til plan- og bygningslovens § 4-3. I analysen er det 

tatt utgangspunkt i ny veileder for DSB om utarbeidelse av ROS. Det er vurdert 10 aktuelle 

risikoforhold og uønskede hendelser, som vil kunne medføre konsekvenser enten for liv og helse, 

stabilitet og/eller miljø. Planen legger delvis beslag på et friluftsområde. Dette er markert i 

sjekklisten, men ikke vurdert videre i ROS-analysen.  

Det er ikke identifisert noen risikoforhold som vurderes som uakseptable, eller som vurderes å 

kunne påvirke foreslått bruk av planområde på en slik måte at risikoen vurderes som uforsvarlig.  

For de hendelser som er vurdert som akseptabel risiko er det foreslått ytterligere tiltak for 

oppfølging for samtlige av disse. Følgende hendelser er vurdert som akseptabel risiko (hendelsens 

ID-nummer i parentes): 

 

(1) Havnivåstigning / stormflo 

(2) Bæreevne og setningsforhold 

(3) Løsmasse- eller snøras 

(4) Radongass 

(5) Vind 

(6) Akuttutslipp til sjø/vassdrag 

(7) Vannmiljø 

(8) Støy fra trafikk 

(9) Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter 

(10) Trafikkulykker, møteulykker 

(11) Anleggsperiode: anleggstrafikk og fremkommelighet for nødetater 

(12) Drukningsulykker 

 

Gjennom videre oppfølging av de foreslåtte tiltakene, enten i forbindelse med planlegging, 

detaljprosjektering av bygg eller oppfølging i anleggsfase vurderes det at risikoen vil kunne 

ivaretas, og antatt risikonivå etter dette vil være akseptabelt eller så lavt som mulig i henhold til 

slik løsninger er foreslått og foreligger. 
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 VEDLEGG 1 - SJEKKLISTE RISIKO- OG 

SÅRBARHETSANALYSE FOR REGULERINGSPLANER 

 

  Forhold Til stede 

Ras/ skred/ flom/ grunnforhold/ vannstandheving 

0 Ras i tunnel Nei 

1 Løsmasseras/ skred/ kvikkleire Nei 

2 Steinras/ steinsprang – svært bratt område Nei 

3 Snøskred/ isras Ja 

4 Flom / Stormflo Ja 

5 Flom fra nedbørshendelser (overvann) – Svikt i avløpshåndtering/ 

overvannshåndtering) 

Nei 

6 Bæreevne og setningsforhold Ja 

7 Radongass Ja 

8 Skade ved forventet vannstandheving Ja 

Vær/ vind 

9 Spesielt vindutsatt, ekstrem vind Ja 

10 Spesielt nedbørutsatt, ekstrem nedbør Nei 

Forurensning/ miljø/ storulykker 

11 Forurenset grunn  Nei 

12 Akuttutslipp til sjø/ vassdrag Ja 

13 Akuttutslipp til grunn Nei 

14 Avrenning fra fyllplasser etc. Nei 

15 Ulykker fra industri med storulykkepotensiale – utslipp av farlige stoffer Nei 

16 Brann/eksplosjon i industrivirksomhet, tankanlegg, fyrverkeri eller 

eksplosivlager 

Nei 

17 Støy fra industri Nei 

18 Støy fra trafikk Ja 

19 Luftforurensning Nei 

20 Stråling fra høyspent Nei 

21 Andre kilder for uønsket stråling Nei 

Transport, er det fare for: 

22 Ulykke med farlig gods  Nei 

23 Trafikkulykker, påkjørsel av myke trafikanter Ja 

24 Trafikkulykker, møteulykker Ja 

25 Trafikkulykker, utforkjøring Nei 

26 Trafikkulykker, andre  Nei 

27 Anleggsperiode: trafikkulykke, anleggstrafikk og fremkommelighet for 

nødetater 

Ja 

28 Trafikkulykke i tunnel Nei 

29 Svikt i fremkommelighet for personer og varer Nei 

30 Svikt i nød- og redningstjenesten Nei 

31 Skipskollisjon Nei 
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  Forhold Til stede 

32 Grunnstøting med skip Nei 

Lek/ fritid 

33 Ulykke under lek/ fritid Nei 

34 Drukningsulykke Ja 

Sårbarhet, påvirker planen forhold omkring  

35 Havn, kaianlegg Ja 

36 Sykehus/-hjem, kirke Nei 

37 Brann/ politi/ sivilforsvar Nei 

38 Kraftforsyning Nei 

39 Vannforsyning Nei 

40 Forsvarsområde Nei 

41 Tilfluktsrom Nei 

42 Område for idrett/ lek Nei 

43 Distribusjon av forurenset drikkevann Nei 

44 Bortfall av VA, forurensning av drikkevann, energiforsyning, telekom og IKT Nei 

45 Brann i transportmiddel (veg, bane, luft, sjø) 

 

Nei 

46 Brann i bygninger og anlegg (sykehus, sykehjem, skole, barnehage, idretts-

haller/tribuneanlegg, asylmottak, fengsel/arrest, hotell, store 

arbeidsplasser, verneverdig/fredet kulturminne) 

Nei 

Andre forhold 

47 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/ terrormål Nei 

48 Er det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  Nei 

49 Påvirkes planområdet av regulerte vannmagasiner, med spesiell fare for 

usikker is, endringer i vannstand, dambrudd med mer 

Nei 

50 Påvirkes planområdet av naturlige terrengformasjoner som utgjør spesiell 

fare 

Nei 

51 Gruver, åpne sjakter, steintipper etc. Nei 
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Forslag til reguleringsbestemmelser for detaljregulering av 
Peacepainting center 
 
PlanID: 202002XX  
Bestemmelsene er datert: xx.30.04xx.2020, sist revidert: xxx11.06.2020  
Vedtatt av kommunestyret (dato) i sak (saksnummer) 
 

1. HENSIKT 
 

1.1 Planens hensikt 
Hensikten med planen er å legge til rette for bebyggelse med arealformål kulturinstitusjon med 
tilhørende infrastruktur, overnattingsmuligheter og grøntområder. Planen regulerer også areal 
for småbåthavn og molo. Områdets karakter skal ivaretas gjennom å tilpasse bebyggelsen til 
terrenget og bevare eksisterende funksjonell vegetasjon.  

 
 

2. FELLESBESTEMMELSER 
Fellesbestemmelsene gjelder for hele planområdet dersom ikke annet er spesifisert. 

 
2.1 Arkitektur og estetikk (PBL 12-7 nr. 1)  
Tiltaket skal ha gode visuelle kvaliteter som er tilpasset omgivelsene. Ny bebyggelses 
fjernvirkning skal vurderes. Ved utarbeidelse av tiltak skal det fokuseres spesielt på plassering, 
størrelse og utforming/fargebruk, møneretning og høyder slik at naturgitte omgivelser blir 
hensyntatt.  
 
2.2 Anleggsgjennomføring 
Alle tiltak skal utføres så skånsomt som mulig for terreng og vegetasjon, slik at ødeleggelser og 
store arealbeslag blir minimert. Vegetasjon og terreng skal tilbakeføres der det er gjort 
midlertidige tiltak som følge av anleggsperioden.  
 
2.3 Støy (PBL § 12-7, nr. 3) 
I planområdet gjelder anbefalte grenseverdier i Miljøverndepartementets veileder T-1442/2016, 
eller til enhver tid gjeldende retningslinje.  
 
2.4 Tilgjengelighet og universell utforming (PBL 12-7 nr. 4) 
Det skal tilstrebes universell utforming innenfor planområdet slik at alle grupper får god 
tilgjengelighet. Bygningenes hovedfunksjon skal fortrinnsvis være på inngangsplanet. 

 
2.5 Kulturminner (PBL §12-7 nr. 6)  
Dersom det under anleggsarbeider treffes på automatisk fredete kulturminner, skal arbeidet 
øyeblikkelig stanses og utviklingsavdelingen i fylkeskommunen varsles, jf. Kulturminnelovens § 
8, annet ledd. 
 
2.6 Nettstasjon 
Det kan opparbeides en nettstasjon innenfor planområdet. Nettstasjonens plassering skal 
avklares med netteier.  
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3. BESTEMMELSER TIL AREALFORMÅL 
 
3.1 BEBYGGELSE OG ANLEGG (PBL §12-5 NR. 1) 

 
3.1.1 Kulturinstitusjon 1-2 
Innenfor feltene kan det oppføres bebyggelse tilknyttet kulturaktivitet.  

 
Grad av utnytting (PBL 12-7 nr. 1) 
Grad av utnytting for Kulturinstitusjon 1 er %-BYA = 25 %. 
Grad av utnytting for Kulturinstitusjon 2 er %-BYA = 25 %. 

 
Utforming og plassering (PBL 12-7 nr. 1) 
Bebyggelsen skal følge hverandres formspråk og tilpasses terrenget. Fargebruk skal holdes i 
naturlige farger. Bebyggelsen i felt 2 skal ha flatt tak. Taktekkingen skal være i naturlige 
materialer.   
 
Høyder (PBL 12-7 nr. 1) 
For felt 1 tillates gesimshøyde på inntil 6 meter og mønehøyde på inntil 9 meter fra 
gjennomsnittlig ferdig planert terreng. 
For felt 2 tillates gesimshøyde på inntil 7 meter fra gjennomsnittlig ferdig planert terreng.  
 
3.1.2 Hytter 
Innenfor feltet kan det opparbeides hytter. Hyttene skal brukes til utleie og i forbindelse med 
virksomheten.  
 
Grad av utnytting (PBL 12-7 nr. 1) 
Grad av utnytting for Hytter er %-BYA = 15 %. 
 
Utforming og plassering (PBL 12-7 nr. 1) 
Hyttene skal tilpasses terrenget og vegetasjonen i området. Fargebruk skal holdes i naturlige 
farger. Taktekkingen skal være i naturlige materialer.   
 
Høyder (PBL 12-7 nr. 1) 
Det tillates gesimshøyde på inntil 6 meter og mønehøyde på inntil 9 meter fra gjennomsnittlig 
ferdig planert terreng.  

 
3.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR (PBL § 12-5 NR. 2) 

 
3.2.1 Kjøreveg, o_SKV1 
SKV1 regulerer eksisterende offentlig vei, som skal videreføres.  
 
3.2.2 Kjøreveg, SKV2 - SKV3 
Felt SKV2 regulerer ny adkomst til kultursenteret. Veien skal opparbeides i henhold til 
kommunale veinormal eller Håndbok N100 Veg- og gateutforming eller senere utgitte 
retningslinjer. Veien skal tilpasses terrenget slik at unødvendige terrenginngrep unngås. 
Eventuelle mindre avvik fra veiens trasé inntegnet på plankartet tillates. 
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Felt SKV3 regulerer eksisterende vei, som skal videreføres. 
 
3.2.3 Parkering 1-3 
Det kan opparbeides opp til 46 parkeringsplasser for parkering 1 og 2. Ved utforming og 
opparbeidelse av Parkering 1 skal det tas spesielt hensyn til bekken gjennom feltet slik at det 
økologiske vannmiljøet ivaretas. 
5 % av parkeringsplassene skal tilrettelegges for bevegelseshemmede.  

 
3.3 GRØNNSTRUKTUR (PBL. § 12-5 NR. 3) 

 
3.3.1 Turveg 
Turveien skal opparbeides med bredde som vist på plankartet og ha naturlig, fast dekke og  
skal tilpasses terrenget. Turveien kan brukes av mindre kjøretøy i forbindelse med transport og 
varelevering til Kulturinstitusjon 2.  

 
3.3.2 Friområde 
I området skal all naturlig vegetasjon og landskapsform bevares. Det tillates opparbeidet 
tilkomst til småbåthavn og hytter. Disse skal tilpasses terrenget, og ikke være tilrettelagt for 
kjøretøy.  

 
 

3.4 LANDBRUKS-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (PBL. § 12-5 NR. 
5) 

 
3.4.1 Naturformål 
Det tillates ikke terrenginngrep eller bebyggelse. 
Vegetasjonen og landskapsbildet skal bevares. Nødvendig skjøtsel tillates. 

 
 

3.5 BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL. § 
12-5 NR. 6) 

 
3.5.1 Naturområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone 
Sjølinjen og landskapsbildet skal bevares.  
 
3.5.2 Småbåthavn 
Innenfor feltet kan det opparbeides småbåthavn. Det kan opparbeides en molo i tilknytning til 
anlegget. 

 
3.6 HENSYNSSONER (§§12-6, 12-7 og 11-8) 

 
3.6.1 Frisikt (H140) 
Frisikt skal ivaretas innenfor sikringssonene som angitt på plankart. I frisiktsonen skal terrenget 
planeres og holdes fritt for sikthindrende vegetasjon og gjenstander slik at disse ikke er høyere 
enn 0,5 meter over tilstøtende veiers nivå. 
 
3.7 BESTEMMELSESOMRÅDER (§12-6)  
Innenfor #1 kan det opparbeides vei til bruk til anleggsvei ved bygging av hytter.  
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4. REKKEFØLGEBESTEMMELSER OG VILKÅR FOR TILTAK (PBL §12-7 NR. 10) 
 
 

4.1 Før igangsettelse 
Før igangsettelsestillatelse kan gis for felt Kulturinstitusjon 1 skal SKV2 være opparbeidet.  
 
4.2 Før brukstillatelse 
Før brukstillatelse for feltene Kulturinstitusjon 1-2 og Hytter skal alle midlertidige terrenginngrep 
i forbindelse med anleggsfasen være tilbakeført. Revegetasjon skal også gjennomføres der det 
er nødvendig.  
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Utv.saksnr. Utvalg Møtedato 
38/20 Bindal formannskap 02.07.2020 

 

Forslag til reguleringsplan for Parkveien, gnr. 34, bnr. 22 med flere - PlanID: 
202001 - første gangs behandling 

 
Vedlegg: 
1 Planbeskrivelse Parkveien 
2 Plankart Parkveien 
3 Bestemmelser Parkveien 
4 ROS-analyse Parkveien 
5 Oppsummering av innkomne merknader Parkveien 

 
 

Rådmannens innstilling 
Forslag til reguleringsplan for Parkveien, PlanID: 202001, sendes på høring og legges ut til 
offentlig ettersyn i 6 uker etter § 12-10 i plan- og bygningsloven.  
 
 
 
 

Saksopplysninger 
Bindal kommune fikk for 2020 innvilget trafikksikkerhetsmidler fra Nordland fylkeskommunes 
trafikksikkerhetsutvalg for utarbeidelse av reguleringsplan for Parkveien. Tiltaket er i tråd med 
kommunens trafikksikkerhetsplan. Regulering av Parkveien er første trinn i arbeidet for å sikre 
trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet skole, Bindalseidet barnehage og omsorgsboliger. Trinn 2 
blir utarbeidelse av byggeplan og anbudsgrunnlag, mens siste trinn er anleggsfasen. Kommunen 
søker om tilskudd til byggeplan og anbudsgrunnlag, tildeling vil gjelde 2021. Fylkeskommunen 
stiller krav om byggeplan i de prosjekter som berører fylkesvei. Det er også krav om godkjent 
reguleringsplan før det kan søkes om midler for utarbeidelse av byggeplan. Kommunen må 
derfor ha godkjent reguleringsplan klar for oversendelse til fylkeskommunen innen 1. november 
2020.  
 
Forslag til reguleringsplan for Parkveien er utarbeidet av Sweco Norge AS i samarbeid med 
Bindal kommune. Formålet med reguleringsplanen er å sikre trygg ferdsel for myke og harde 
trafikanter. Planen omfatter trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet skole, Bindal barnehage, avd. 
Bindalseidet og omsorgsboliger. Reguleringsplanen avklarer forholdet mellom busskyss og 
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privat skyss av barn og unge, parkering, varelevering og avfallshåndtering. Gang- og sykkelvei 
til Rødlia er med i planen, samt ny gang- og sykkelvei fra fylkesvei 5 og inn til skoleområdet.  
 
Det ble avholdt oppstartsmøte mellom Bindal kommune og Sweco 20.2.2020. Oppstart av 
planarbeidet ble kunngjort 28.2.2020 i henhold til plan- og bygningsloven §§ 12-8 og 12-11. 
Varselet ble annonsert i Namdalsavisa, Brønnøysunds avis, samt kommunens og Swecos 
hjemmesider. Samtidig ble det sendt melding om oppstart til berørte grunneiere, naboer, 
myndigheter og interesseorganisasjoner.  
 
Det kom inn to innspill til planarbeidet; Nordland fylkeskommune og Statens vegvesen. 
Innspillene er beskrevet av Sweco i vedlagt oppsummering av merknader.  
 
Planforslaget består av følgende dokumenter:  

 Planbeskrivelse 
 Plankart i målestokk 1:500 
 Reguleringsbestemmelser 
 Risiko- og sårbarhetsanalyse 
 Oppsummering av innkomne merknader Parkveien  

 
Planområdets størrelse er ca. 4 da. Hovedformålet med planen er å regulere for kjørevei, gang- 
og sykkelvei, bussholdeplass og parkering.  
 
Planområdet består av følgende eiendommer: 

 1811/115/1  eier, Nordland fylkeskommune 
 1811/34/22 eier, Bindal kommune, Bindalseidet skole 
 1811/34/84 eier, Bindal kommune, Bindalseidet barnehage 
 1811/34/87 eier, Bindal kommune, omsorgsboliger  

 

Vurdering 
Planforslaget legges fram for formannskapet etter bestemmelser i plan- og bygningsloven § 12-
10. Formannskapet skal ta stilling til om planforslaget skal legges ut til offentlig ettersyn.  
Saksgangen blir da som følger:  

- Planforslaget annonseres i lokale aviser, sendes på høring og legges ut til offentlig 
ettersyn i minst 6 uker.  

- Merknader og innspill vurderes og planen behandles på nytt av formannskapet, med 
eventuelle justeringer.  

- Planen legges fram for kommunestyret til endelig behandling.  
 
Planforslaget er behandlet etter gjeldende regler i plan- og bygningsloven. Det er tatt hensyn til 
relevante innspill som er kommet inn etter at melding om oppstart ble annonsert.  
 
Forslaget til reguleringsplan for Parkveien anses å sikre trafikksikkerheten tilknyttet Bindalseidet 
skole, barnehage og omsorgsboliger. Plankonsulent har vurdert behov for konsekvensutredning 
etter forskrift om konsekvensutredning. Ut ifra type tiltak og dets omfang vurderes det at tiltaket 
ikke utløser krav om konsekvensutredning.  
 
Rådmannen anser planforslaget som godt gjennomarbeidet, og mener at planen sikrer et trygt 
trafikkmiljø tilknyttet Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger. På bakgrunn av dette vil 
rådmannen tilrå at planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, slik det 
foreligger.  
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Planen omfatter trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet barnehage, Bindalseidet skole og omsorgsboliger. 

Planområdet bærer i dag preg av å være et noe udefinert trafikkområde, kombinert med 

hensettingsområde for materialer i forbindelse med bygging av de nye omsorgsboligene.  

Den største delen av området brukes i dag som trafikkområde og parkering for ansatte og besøkende til 

Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger, samt kjøring til og fra området for foreldre og busser 

med barn som går på skolen eller i barnehagen.  

Hensikten med planen er å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter. Formålet med planen er 

også å avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering og 

avfallshåndtering. 

I forbindelse med planarbeidet er det utarbeidet en risiko- og sårbarhetsanalyse.  

Tiltaket er et rent trafikksikkerhetstiltak for myke og harde trafikanter som ferdes på området. 

Tilgjengeligheten og sikkerheten for gående og syklende vil styrkes som følge av tiltaket, da planen 

legger opp til klare skiller mellom areal for harde og myke trafikanter. I tillegg legger planen opp til at 

gående og syklende i området slipper å krysse trafikkområder når de ankommer skole og barnehage. 

Dette skaper bedre og tryggere rammer for ferdsel i området, spesielt for barn og unge.  
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1 Arealoppgave  

 

Nøkkelopplysninger   

Gnr/bnr.  
Deler av gnr/bnr 34/22, 34/87 

og 115/1 

 

Tiltakshaver 
Bindal kommune  

Forslagsstiller 
Sweco Norge AS  

Planen er utarbeidet 

av 

Sweco Norge AS   

Planområdets 

størrelse 

Ca. 4 daa  

Hovedformål 
Kjørevei, gang- og sykkelvei, 

bussholdeplass og parkering 

 

Krav om KU 
Nei  

Kunngjøringer 
Varsel om planoppstart 28.02.2020 
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2 Bakgrunn 

2.1 Hensikten med planen 

Planen skal bidra til å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter, og omfatter trafikkområdet 

tilknyttet Bindalseidet barnehage, Bindalseidet skole og omsorgsboliger. Formålet med planen er også å 

avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering og 

avfallshåndtering. 

  

2.2 Forslagsstiller og plankonsulent  

Forslagsstiller er Bindal kommune, og Sweco Norge AS er engasjert som plankonsulent for å utarbeide 

detaljreguleringsplan.  

  

2.3 Vurdering av behov for konsekvensutredning 

I forbindelse med utarbeidelse av reguleringsplan for Parkveien på Bindalseidet, er det gjort en vurdering av 

behovet for konsekvensutredning etter Forskrift om konsekvensutredning (FOR-2017-0-21-854), som trådte i 

kraft 07.07.2017. Reguleringsplanen vurderes på bakgrunn av følgende tiltak: 

- Utvikling av trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet barnehage, Bindalseidet skole og omsorgsboliger. 

Planen skal sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter i området.  

Det vurderes at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Det er type tiltak og dets omfang som skal 

vurderes i spørsmål konsekvensutredning. Utvikling av trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet barnehage, 

Bindalseidet skole og omsorgsboligene på området anses å ikke være av ets likt omfang at det utløser krav 

om konsekvensutredning etter forskriften. Likeledes vurderes tiltakets egenskaper, lokalisering og påvirkning 

på omgivelsene å ikke ha vesentlig virkning på miljø eller samfunn etter §§ 8 og 10. 

Bindal kommune har jfr. oppstartsmøtereferatet også vurdert at detaljreguleringsplanen ikke kommer inn 

under krav om konsekvensutredning etter plan- og bygningsloven § 4-2. 
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3 Planprosess og medvirkning  

3.1 Medvirkningsprosess og saksbehandling 

Oppstartsmøte 20.02.20 

Varsling av planoppstart 28.02.20 

1.gangsbehandling  xx.xx.20 

Høring og offentlig ettersyn xx.xx.20 

2.gangsbehandling  xx.xx.20 

Sluttbehandling  xx.xx.20  

 

3.2 Varsling av planoppstart – innkomne merknader  

Varsel om oppstart av planarbeid ble kunngjort i Namdalsavisa og Brønnøysunds Avis, på Bindal kommune 
og Sweco sine hjemmesider, og med brev til berørte høringsinstanser, grunneiere, festere og naboer den 
28.02.2020. 

 

Ved utløpt merknadsfrist var det mottatt 2 uttalelser, disse er kommentert i eget vedlegg.  

Kort sammendrag av merknadene ligger vedlagt.   

 

Varslet plangrense  

Kartet under viser varslet plangrense. Endelig planforslag viker noe fra varslet plangrense, og har mindre 

utstrekning. Kartene i kapittel 5 viser varslet plangrense og ikke endelig plangrense. Se vedlegg 1, plankart, 

for endelig plangrense.  
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Figur 1. Varslet plangrense. 
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4 Planstatus og rammebetingelser  

Rammebetingelser og planstatus for planområdet.  

4.1 Rundskriv/retningslinjer  

• Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven sist endret LOV-2018-04-20-

12) 

• Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (26.09.2014) 

• Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (04.09.2009) 

• T-2/08 Om barn og planlegging (rundskriv 12.6.2008) 

• Rikspolitiske retningslinjer for barn og unges interesser i planleggingen (20.09.1995) FOR-1995-09-

20-4146 

• T-1442/2016 Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging 

• T-1520/2012 Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 

• T-1057/ 1994 Retningslinjer for planlegging av riks- og fylkesveger etter plan- og bygningsloven. 

• Håndbok N100 Veg- og gateutforming, Statensvegvesen (sist endret 13.11.2013) 

 

4.2 Regionale føringer 

Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025 (27.02.13) 

Fylkesplanen er en overordnet plan for den helhetlige utviklingen i Nordland. Fylkesplanen skal være 

førende for nye regionale planer som utarbeides i Nordland, og vil imøtekomme mange av de nasjonale 

forventninger som ikke er ivaretatt i annen planlegging. Fylkesplanen for Nordland har definert 3 

målområder: 

- Livskvalitet 

- Livskraftige lokalsamfunn og regioner 

- Verdiskaping og kompetanse 

Disse målområdene synliggjøres gjennom en versjon og en rekke mål knyttet til hvert målområde. Videre har 

fylkesplanen definert et mål for arealpolitikken i fylket: Arealforvaltningen i Nordland skal være bærekraftig og 

gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av kunnskap og 

oppdaterte kommuneplaner. Etterfulgt av ulike strategier for å nå dette målet: 

- Strategi for by- og tettstedsutvikling. Byer og tettsteders funksjon som positive drivkrefter for 

Nordlandssamfunnet skal utvikles basert på stedets kvaliteter og lokale fortrinn.  

- Strategi og naturressurser, kulturminner og landskap. Ressursgrunnlaget i ‘Nordland skal benyttes 

og forvaltes med og balanse mellom bruk og vern, slik at natur- og kulturmiljø, kulturminner, 

landskapskvaliteter og fornybare ressurser ivaretas for fremtidige generasjoner.  

- Strategi for næringsutvikling. Arealforvaltningen skal legge til rette for et mangfoldig næringsliv og 

nødvendig infrastruktur, og ha fokus på muligheter for vekst og verdiskaping på grunnlag av 

ressursgrunnlaget i fylket.  
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- Strategi for kystsonen. I kystsonen skal det være en samordnet og helhetlig arealdisponering, der 

land og sjø ses i sammenheng.  

- Strategi for klima og klimatilpasning. Arealforvaltningen i Nordland skal innarbeide tiltak og 

virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og styrke tilpasningsevnen til et endret klima.  

 

4.3 Kommunale føringer 

Kommuneplanens samfunnsdel for Bindal kommune 2014 – 2024 (09.10.2014) 

Hovedmålene for arealbruk og bolyst, samt for oppvekstsvilkår er som følger: 

- Arealbruk og bolyst. Bindal kommune skal være en attraktiv kommune som bosted, for besøkende 

og for bedrifter. Dette innebærer at Bindal kommune skal legge til rette for attraktive arealer for 

næringsetableringer og bosetting, både sentrumsnært og i grendene.  

- Oppvekstsvilkår. Barn og unge i Bindal kommune skal ha et oppvekstmiljø som er trygt og som gir 

gode utviklingsmuligheter, slik at de blir rustet til å møte samfunnets utfordringer. Dette skal gi 

positive opplevelser som gjør Bindal til en god kommune å bo i.  

For begge disse temaene følge henholdsvis 6 og 8 delmål. Andre temaer nevnes også med definerte mål og 

delmål.  

 

Kommunedelplan Bindalseidet (25.05.1999) 

Kommunedelplanen for Bindalseidet ble vedtatt 25. mai i 1999. Kommunedelplanen viser at området er 

regulert til nåværende offentlig formål og nåværende allmennyttig formål. Området hvor omsorgsboligene er 

etablert, er i kommunedelplanen for Bindalseidet omtalt som samfunnshustomta (AL3). 

 

Figur 2. Utsnitt fra kommunedelplan for Bindalseidet. 
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4.4 Gjeldende reguleringsplaner  

Gjeldende reguleringsplan for planområdet er «Bindalseidet», planID: 1811198101.Planen ble vedtatt 

14.09.1981. I reguleringsplanen er området regulert til kjørevei, offentlig bebyggelse, allmennyttig formål, 

offentlig friområde og forretning/kontor.   

 

Figur 3. Utsnitt fra gjeldende reguleringsplan.  

 

4.5 Pågående planer 

Det er ingen pågående planer i området.  
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4.6 Temaplaner/andre planer av betydning for planarbeidet  

Trafikksikkerhetsplan for Bindal kommune 2019 – 2022 

Trafikksikkerhetsplanen har hatt som hovedfunksjon å være et styringsverktøy for et målrettet 

trafikksikkerhetsarbeid i kommunen. Trafikksikkerhetsutvalget har for denne perioden prioritert følgende 

satsningsområder/tiltak i denne planen: 

- Reguleringsplan for trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger 

- Opparbeidelse av trafikkområdet tilknyttet Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger 

- Opparbeidelse av trafikkområdet ved Terråk skole og barnehage 

- Avkjørsel og parkeringsplass ved Solstad kirke 

- Utbedring av samferdselstiltak i Terråk sentrum 

 

Formålet med Bindals trafikksikkerhetsplan er videre å samordne og øke innsatsen i 

trafikksikkerhetsarbeidet. Dette skal bidra til å gi en oversikt over behovet for trafikksikkerhetstiltak og skal 

være med på å redusere antall trafikkulykker, samt å gi myke og harde trafikanter en tryggere hverdag. 

Målsettingen for planen er: 

- Barn og unge sikres trygg skolevei og ferdsel i eget lokalmiljø 

- Øke det holdningsskapende arbeid med fokus på adferd i trafikken. Dette omfatter fart, rus og bruk 

av sikringsmidler som blant annet refleks, sykkelhjelm, belte og bakovervendt barnesikring i bil 

- Tverrfaglig arbeid for å styrke trafikksikkerhetsarbeidet 

- Fremme befolkningens helse og trivsel og forebygge sykdom og skader 
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5 Beskrivelse av planområdets eksisterende forhold  

5.1 Beliggenhet og avgrensning  

Planområdet ligger sentralt på Bindalseidet. Planområdet er avgrenset av Fv. 5 i sørvest, Bindalseidet 

idrettspark og Rødliveien i nord. I øst avgrenses planområdet av skog. Planområdet deles i to av Parkveien, 

som strekker seg fra nord til sørvest i planområdet.  

 

Figur 4. Planområdets beliggenhet på Bindalseidet. Rød skravur markere varslet plangrense. 
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5.2 Dagens arealbruk og tilstøtende arealbruk  

Planområdet bærer preg av å være et noe udefinert trafikkområde, kombinert med hensettingsområde for 

materialer i forbindelse med bygging av de nye omsorgsboligene. Området består stort sett av gruslagte 

flater som skrår noe opp mot nordøst. Området nærmest fylkesveien er ikke opparbeidet og består i stor 

grad av trær og busker.  

 

5.3 Stedets karakter  

Den største delen av området brukes i dag som trafikkområde og parkering for ansatte og besøkende til 

Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger, samt kjøring til og fra området for foreldre og busser med 

barn som går på skolen eller i barnehagen. Gang- og sykkelveien opp til Rødliveien benyttes av skolebarn til 

og fra skolen og foreldre som evt. følger barna til skolen og/eller barnehagen. Gang- og sykkelveien benyttes 

også ved fritidsarrangementer i området og som turvei.  

 

  

Figur 5. Bildet til venstre viser området sett fra skoletrappa og mot sørvest. Bildet til høyre viser området og skolen sett 

fra fylkesveien.  

 

5.4 Eiendomsforhold  

Planområdet består av hele eller deler av følgende eiendommer: 

- Gnr/bnr 115/1 

- Gnr/bnr 34/22 

- Gnr/bnr 34/84 

- Gnr/bnr 34/87 
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Figur 6. Kartet viser eiendomsforholdene innenfor og rundt planområdet. 

 

5.5 Landskap  

Terrenget på området har en jevn stigning i nord, opp mot Rødliveien, og i vest opp mot omsorgsboligene. I 

forbindelse med etablering av omsorgsboligene er det blitt planert ut et flatt uteområde som skal benyttes av 

omsorgsboligene, med en nokså bratt skråning ned til dagen parkeringsplass. Parkveien, som strekker seg 

gjennom området og deler planområdet i to, har en jevn stigning fra fylkesveien og forbi Bindalseidet skole. 

Gang- og sykkelveien videre nordover mot Rødliveien, har den bratteste stigningen i området.  
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Figur 7. Kartet viser terrenget er i planområdet. Høydekurvene ved omsorgsboligene er noe endret etter bebyggelsen 

kom, men terrenget stiger fortsatt opp mot omsorgsboligene. 

 

5.6 Kulturminner og kulturmiljø  

Det er ingen registrert kulturminner eller kulturmiljøer i eller i tilknytning til planområdet. 

 

5.7 Naturmiljø 

Det er ingen registrerte naturtyper i planområdet. Det samme gjelder rødlistearter og fremmede 

arter/svartelistearter.  

 

5.8 Friluftsliv og rekreasjon 

I og i nær tilknytning til planområdet er det registrert to svært viktige friluftsområder.  
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Bindalseidet idrettsplass ligger like nord  for planområdet, med adkomst fra parkveien. Dette friluftsområdet 

er registrert som leke- og rekreasjonsområdet med stor bruksfrekvens. Området er godt tilrettelagt med 

gressbane, tribuner og kiosk. Området har også ganske ofte regionale og nasjonale brukere.  

Bindalseidet skole ligger øst i og for planområdet, også med adkomst fra Parkveien. Friluftsområdet er 

registrert som leke- og rekreasjonsområde med stor bruksfrekvens. Området har høy grad av tilrettelegging 

og har god tilgjengelighet. Området består av lekeplass tilhørende Bindalseidet skole.  

Begge friluftsområdene er kartlagt i 2014, gjennom en friluftskartlegging i regi av Nordland fylkeskommune.  

 

Figur 8. Kartet er hentet fra naturbase, og viser kartlagte friluftsområder i og nær planområdet. 
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5.9 Naturressurser  

I planområdet finnes bare områder registrert som ikke tresatt fastmark og noe skog. Planområdet er ellers 

omringet av skogsområder bestående av barskog og blandingsskog, med varierende grad av bonitet.  

 

Figur 9. Kartet er laget i henhold til kilden kartverktøy og AR5. Kartet viser arealtyper i området. Grønn farge er skog, blå 

farge er myr og grå farge er fastmark. Orange farge viser dyrka mark. 

 

5.10 Sosial infrastruktur  

I planområdet ligger Bindalseidet skole og barnehage, samt nyetablerte omsorgsboliger. 

Bindalseidet skole har i dag totalt 25 ansatte og 64 barn, fra 1. til 10. klasse. 

Bindalseidet barnehage har i dag totalt 10 ansatte og 21 barn fra 1-5 år.   

Omsorgsboligene ble etablert i 2019/2020, og består av fire boliger. Her er det ingen ansatte, men 

hjemmetjenesten er innom med varierende hyppighet. Fellesstue, som også er etablert i forbindelse med 

omsorgsboligene er tiltenkt benyttet av pensjonistforeningen til diverse kveldsaktiviteter.  
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Utover dette brukes hallen i skolen også til diverse kveldsaktiviteter og treninger.  

5.11 Barn og unges interesser 

Barn og unge bruker området flittig: 

- Til og fra barnehage og skole daglig 

- Til og fra fotballarrangement 

- Til og fra svømmehallen, både i skolesammenheng og på fritiden 

- Til og fra andre fritidsaktiviteter 

- Ved større arrangementer som f.eks. 17. mai.  

- Til og fra nærbutikken som i kort avstand fra Bindalseidet skole.  

Barn og unge ankommer området på forskjellige måter. Det kn være busskyss eller foreldreskyss, mens 

mange også går eller sykler til/på området.  

 

5.12 Trafikk  

Planområdet har adkomst fra Fv. 5, Kveinveien og inn på Parkveien. Kveinveien har nokså lite trafikk per 

dag, med en ÅDT på 425. Tallene gjelder for 2019, men det er ingen grunn til å tro at dette har økt særlig i 

2020. Kveinveien har en fartsgrense på 50 km/t forbi planområdet. Det er etablert gang- og sykkelvei langs 

fylkesveien, men mangler gangfelt både over Parkveien og over fylkesveien (fra planområdet til 

nærbutikken). 

Internt på planområdet, strekker Parkveien seg fra fylkesveien i vest, gjennom planområdet, til gang- og 

sykkelveien i nord. Parkveien er en blindvei og fører ikke lenger enn til planområdet. Langs Parkveien, til 

gangs- og sykkelveien starter, er det opparbeidet en smal grussti for gående. 

Parkveien benyttes av mange daglig. Skolebussene kjører til og fra planområdet hver dag, ansatte ved 

barnehage og skole og foreldre som skysser barna sine både til skole og fritidsaktiviteter. I tillegg til 

besøkende til omsorgsboligene. Utenom Parkveien er det lite system i trafikken på området. Det parkeres litt 

over alt og bussene kommer ofte i konflikt med andre kjørende. Området er per i dag ikke spesielt 

trafikksikkert. Manglende tilrettelegging for gående er også en utfordring.  

 

5.13 Teknisk infrastruktur 

VA og overvann  

Ved- og under planområdet ligger det VA ledninger for vann, spillvann/kloakk og overvann. 

Dokumentasjonen av infrastrukturen er begrenset og er i stor grad kun håndskisser fra hvor man antar eller 

tidligere har avdekt ledninger. Viser til figur Figur 10 og Figur 11 som viser underlaget. 

Det er uklart om det er separert avløp (egen ledning for spillvann/kloakk) eller felles avløp (kloakk og 

overvann i samme ledning) på rør som er merket som «kloakk» i skissene. Overvannsledning og kloakk ser 

ut til å krysse planområdet og det må forventes å måtte gjøre noen tilpasninger på ledningsnettet i 

forbindelse med grunnarbeider. 
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Figur 10. Skisse av VA inntegnet på utomhusplan fra prosjektering av omsorgsboliger. 

 

 

Figur 11. Håndskisse med antatt beliggenhet av VA infrastruktur. 
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Andre kabler i bakken 

Kartet under viser en oversikt over el-infrastruktur tilknyttet området. Blå heltrukken linje viser 22kV luftlinje 

(høyspent). Det foregår et pågående arbeide med å få gravd ned denne. Blå stiplet linje viser nedgravd 22 

kV-kabel. Grønn heltrukken linje viser 230V luftlinje, og grønn/gul og grønn stiplet linje viser 230V kabel.   

 

Figur 12. El-infrastruktur i tilknytning til planområdet. 

 

5.14 Forurensning  

Det er ikke registrert forurensning i grunnen i planområdet. 

 

5.15 Grunnforhold  

Området ligger under marin grense. Under hav- og fjordavsetninger er det løsmassetyper 
(strandavsetninger) av sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Strandavsetninger ligger som et 
forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. Området er ikke kartlagt for kvikkleire eller 
fjellbotninger. 
 

 
Figur 13. Løsmassekart fra NGU 
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6 Beskrivelse av planforslaget  

6.1 Formål  

Hovedformålet med planen er å legge til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling i forbindelse med 

Bindalseidet skole og barnehage, samt for de nyetablerte omsorgsboligene.  

Planen skal bidra til å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter på området, samtidig som den 

skal avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering og 

avfallshåndtering. 

 

Figur 14. Illustrasjonsplan som viser forslag til fremtidig trafikkløsning på området. 

 

Illustrasjonene under viser noen snitt hentet fra området. Figur 14 viser hvor snittene er hentet fra.  
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Figur 15. Snittet viser løsning med omsorgsboligene som avgrensning i vest og Bindalseidet skole som avgrensning i 

øst. 

 

 

Figur 16. Snittet viser trafikksikkerhetstiltaket, sett fra fylkesveien. 

 

 

6.2 Reguleringsformål/ arealregnskap  

Tabellen nedenfor gir oversikt og reguleringsformålene som inngår i planforslaget iht. pbl. § 12-5 og § 12-6. 

Reguleringsformål  Størrelse (daa)  

Bebyggelse og anlegg  

Forretning/kontor 0,1 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur   

Kjøreveg 1,4 

Fortau  0,15 

Gang- og sykkelvei 0,75 

Holdeplass/plattform 0,1 

Parkering 1 

Annen veggrunn – grøntareal  0,5 

Sum  4,0 
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Figur 17. Utsnitt av reguleringsplan. 

 

 

6.3 Trafikkløsning 

Planen legger opp til et mer definert trafikkområde som ivaretar både myke og harde trafikanter. Det er 

arbeidet med å skape tydelig skiller for hvor harde og myke trafikanter skal ferdes, og det er forsøkt å legge 

til rette for at myke trafikanter skal slippe å krysse trafikkareal hvor harde trafikanter ferdes. 

Hovedtrekkene i planene er langt på vei en videreføring av dagen praksis på området, med en felles 

rundkjøring som utgangspunkt. Denne rundkjøringen er mer definert enn dagens situasjon viser. Poenget 

med en slik løsning er å begrense bilkjøring så mye som mulig på resten av området. Dette er viktig slik at 

gående og syklende kan ferdes trygt. Avkjørsel til omsorgsboliger (o_SKV4), barnehage (o_SKV3) og skole 

(o_SKV2) beholdes som i dag, med noen justeringer. Avkjørslene er spesielt viktig å ivareta for varelevering 

og syketransport.  
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Gående og syklende  

For å oppnå en bedre og tryggere fremkommelighet for gående og syklende legger planen opp til å etablere 

en sammenhengende gang- og sykkelvei øst i planen (o_SGS1). Gang- sykkelveien strekker seg dermed fra 

Rødliveien i nord til fylkesveien i sør, som en helhetlig strekning, hvor gående og syklende vil ha 

førsteprioritet. Gang- og sykkelveien vil, ved fylkesveien, koble seg på eksisterende gang- og sykkelnett. 

Nord for Bindalseidet skole, vil gang- og sykkelveien ha samme utforming som i dag. Bredde på gang- og 

sykkelvei vil være 2,5 meter på det smaleste. 

Det er regulert inn fotgjengerfelt ved krysset fylkesveien x Parkveien for at gående og syklende kan kunne 

krysse Parkveien  på en trygg måte. Fotgjengerfeltet er plassert 6 meter fra ytterkant fylkesvei, og er 3 meter 

bredt. (Statensvegvesen, 2017). 

I forbindelse med gjennomføring av planen bør det også ses på mulige løsninger for kryssing av fylkesveien, 

over til nærbutikken på motsatt side. Tilrettelagt kryssing 5 meter fra kryss anbefales.  

 

Buss 

Bussløsningen på området er valgt å flytte noe sørvest, for å skape større handlingsrom i planen. 

Bussløsningen i seg selv, vil i stor grad ha samme utforming som i dag, med noe bedre plass til av- og 

påstigende. Bredde på bussholdeplass er satt til 3,25 meter.  

Avkjørsel til Bindalseidet skole (o_SKV1) flyttes noe nordover for at bussholdeplassen og av- og påstigende 

ikke skal komme i konflikt.  

 

Kjørende  

Foreldre som kjører barn og unge til og fra skolen (evt. barnehagen), og ikke har behov for lengre tids 

parkering, er ivaretatt nord i planen (o_SPA1). Her er det satt av en lomme hvor bilene kan kjøre inn, slippe 

av eller hente opp barn, også kjøre videre. Denne lomma er kun ment for korttidsparkering.   

Avkjørsel fra fylkesvei flyttes noe som en konsekvens av etablering av bussløsning og gang- og sykkelvei i 

sør.  

 

Parkering  

Det er tilrettelagt for ca. 30-35 parkeringsplasser vest for rundkjøringen på området. Parkeringsplassene er 

tenkt til ansatte og besøkende ved Bindalseidet skole, barnehage og nyetablerte omsorgsboliger.  

Mot omsorgsboligene er det regulert inn støttemur mot skråning. Støttemuren er tenkt å være ca. 1,5 meter 

høy mot omsorgsboligene, med tilpasninger.  

Er det behov for mer parkering, er området sør for Bindalseidet skole tilgjengelig (se illustrasjonsplan).  

 

Varelevering og renovasjon 

Det legges ikke opp til endring for varelevering i planen. Varelevering vil skje på samme måte som i dag 

også i fremtidig situasjon. 

I planen er det tilrettelagt for renovasjon for Bindalseidet barnehage i forbindelse med 

rundkjøringen/avkjørsel til omsorgsboliger (xxx). For Bindalseidet skole er det tilrettelagt for renovasjon i 

forbindelse med avkjørsel sør for skolen.  
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Løsningene for renovasjon gjør at søppelbilen slipper å kjøre inn på området i nord, hvor flest gående og 

syklende ferdes.  

 

6.4 Universell utforming  

Terrenget fra trafikkområdet og opp til Rødliveien har bratt stigning, og er premissgivende for 

stigningsforholdene på gang- og sykkelveien her. På den nordligste delen av gang- og sykkelveien er det 

ikke mulig å tilfredsstille kravet om universell utforming. Stigningen her er ca. 13%. Strekningen fra 

fylkesveien og til passert skole tilfredsstilles kravet til universell utforming (5%). (Statens vegvesen, 2019). 

 

6.5 Friluftsliv og nærmiljø/uteoppholdsareal  

Ingen tiltak. 

 

6.6 Teknisk infrastruktur 

VA og overvann  

Løsningen for overvannshåndtering baserer seg i hovedsak på at vannet infiltreres (ledes til terreng) lik 

dagens situasjon. Dette utføres hovedsakelig gjennom infiltrasjonssandfang og overflateavrenning til 

terreng/grøntområde fra asfalterte flater. Infiltrasjonssandfangene utstyres med en drensledning som legges 

under asfalt og fordeler vannet i grunnen. Alle infiltrasjonssandfang utstyres med et overløp som ledes til 

nærliggende overvannsledninger dersom drensledningene ikke tar unna vannmengdene som kommer. I 

størst mulig grad vil veien helle inn mot grøntområdet/rabatten (o_SVG) for infiltrasjon av overflatevann.  

OV DN400-ledning ved ny støttemur mot omsorgsboliger vil kanskje bli berørt av tiltaket og må legges om 

dersom denne kommer i konflikt med muren. Dette vil måtte avklares i gjennomføringsfasen enten ved 

innmåling/kamerakjøring eller at det blir tatt som en del av anleggsarbeidet og tilpasset på stedet. Ledningen 

er en bekk som er lagt i rør, som vises på Figur 11. 

Tilstand og årgang på rørene er ikke dokumentert, og det er derfor ukjent om rørene bør byttes når man 

utfører anleggsarbeidene for tiltaket. Det vil være anbefalt å planlegge med å bytte ut rørene, da 

rørkostnaden og legging av rør er liten sammenlignet med grunnarbeidene. Hvis det blir anlagt ny 

infrastruktur for overvann må eventuell felles avløp separeres.  

Med utgangspunkt i dokumenterte traseer, ser det ut som at planområdet går klar av vannledninger og at det 

er kun avløpsledninger med selvfall som blir berørt.  

Vurderingene av omgjøringene av eksisterende ledninger er gjort med bakgrunn i grunnlagsmaterialet som 

er mottatt, og det er usikkerheter knyttet til nøyaktigheten av underlaget. 
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Andre kabler i bakken  

Det er lagt inn faresone H370 for høyspentlinjen som ligger vest for planområdet, da det er en liten flik av 

faresonen som berører planen. Faresonen indikerer et byggeforbudsbelte, og strekker seg i dette tilfellet 7,5 

meter målt horisontalt til hver side fra kraftledningens senterlinje. Det er i utgangspunktet tenkt at 

høyspentlinjen legges under bakken før aktuelt tiltak blir realisert, men faresonen er tegnet inn i tilfelle dette 

ikke skjer, og at den da må hensyntas i arbeidet med trafikkarealet.  

 

6.7 Rekkefølgekrav og gjennomføring  

Før bygge- og anleggsarbeidet igangsettes skal det utarbeides en plan som redegjør for trafikkavvikling, 
massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold, renhold og støvdemping i 
anleggsperioden, og som sikrer at nødvendige beskyttelsestiltak skal etableres.  
 
Parkeringsplasser og uteoppholdsareal skal være ferdig før ferdigattest gis.  
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7 Virkning av planforslaget 

7.1 Overordnede planer  

Planen vil erstatte eksisterende reguleringsplan som er gjeldende for området.  

 

7.2 Stedets karakter  

Området benyttes i dag til trafikkareal tilknyttet Bindalseidet skole og barnehage. Bruken av området blir 

dermed ikke endret fra dagens bruk, det samme gjelder da for stedets karakter. Virkningen av planforslaget 

vil være at trafikkarealet på området blir mer definert.  

 

7.3 Eksisterende eiendomsforhold 

Ingen endringer som følge av planen. 

 

7.4 Kulturminner og kulturmiljø  

Det er ingen kulturverdier innenfor planområdet.  

 

7.5 Naturmiljø 

Alle planer skal vurderes iht. naturmangfoldlovens § 8-12. Planområdet består i dag av gruslagte flater, og 

noe asfaltert vei. Det er ikke registrert viktige naturverdier i planområdet. 

Vurdering iht. naturmangfoldloven (19.06.2009) § 8-12: 

 

§ 8. Kunnskapsgrunnlaget 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om artens bestandssituasjon, naturtypens utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av 

påvirkninger. Kraet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 

naturmangfoldet.  

Myndigheten skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer gjennom bruk av 

og samspill med naturen og som kn bidra til bærekraftig bruk og vern av naturmangfoldet. 

Vår vurdering 

Kunnskapsgrunnlaget vurderes å være tilstrekkelig for å vurdere virkninger på naturmangfoldet. Kommunens 

kartlegging og forvaltningens database er benyttet, samt at området er befart. Det er ikke utført 

detaljkartlegging av artsmangfoldet, men siden hele planområdet er et trafikkområde og påvirket av 

menneskelig aktivitet anses det ikke å være påkrevd. § 8 sier også: 

Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 

naturmangfoldet.   
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§ 9. Føre-var-prinsippet 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den kan ha for 

naturmangfoldet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. Foreligger en 

risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 

begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

  

Vår vurdering 

Dette er ikke aktuelt i denne saken, da det er klart at kunnskapen er god nok vedrørende plan -og 

influensområdets naturverdier, til å si at en irreversibel skade på naturmangfoldet ikke vil skje som følge av 

tiltaket.  

 

§ 10. Økosystemtilnærming og samlet belastning 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut ifra den samlede belastning som økosystemet er eller vil bli 

utsatt for. 

 

Vår vurdering 

Økosystemtilnærming og samlet belastning er lite relevant for denne saken. Planområdet benyttes til 

trafikkformål. Tiltaket vil ikke påvirke økosystemer.  

 

§ 11. Kostnadene ved miljøforringelser skal bæres av tiltakshaver  

Tiltakshaver skal dekke kostnader ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som tiltaket volder, 

dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets- og skadens karakter. 

 

Vår vurdering 

Heller ikke denne paragrafen er relevant her. Planen medfører ingen miljøforringelser.  

 

§ 12. Miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder  

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder og slik 

teknikk og lokalisering som, ut ifra en samlet vurdering av tidligere, nåværende g fremtidig bruk av 

mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater.  

 

Vår vurdering 

For å sikre tilstrekkelig trafikksikkerhet rundt Bindalseidet skole og barnehage, samt for omsorgsboligene og 

alle andre som benytter området er det nødvendig å regulere tomta. Eiendommene som må reguleres 

benyttes i dag til samme formål. Videre utvikling av disse vurderes å ikke ha konsekvens for 

naturressurser/naturmangfold.  

 

Ut fra en samlet vurdering anses reguleringsforslaget å balansere naturmangfoldet opp mot øvrige 

samfunnsinteresser på en hensiktsmessig måte.  
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7.6 Friluftsliv og rekreasjon  

Tiltaket vil ikke berøre Bindalseidet idrettsplass eller lekeplass i tilknytning til Bindalseidet skole og 

barnehage. 

 

7.7 Naturressurser 

Planforslaget berører ikke dyrket eller dyrkbar mark, og heller ikke andre naturressurser. 

 

7.8 Sosial infrastruktur  

Tiltaket er med på å bedre tilgangen til Bindalseidet skole og barnehage, både for myke og harde trafikanter.  

 

7.9 Barn og unges interesser 

Tiltaket er med på å gjøre områdene rundt Bindalseidet skole og barnehage mer trafikksikkert for barn og 

unge som ferdes i området.  

 

7.10 Trafikk 

Tiltaket er et rent trafikksikkerhetstiltak for myke og harde trafikanter som ferdes på området. 

Tilgjengeligheten og sikkerheten for gående og syklende vil styrkes som følge av tiltaket, da planen legger 

opp til klare skiller mellom areal for harde og myke trafikanter. I tillegg legger planen opp til at gående og 

syklende i området slipper å krysse trafikkområder når de ankommer skole og barnehage. Dette skaper 

bedre og tryggere rammer for ferdsel i området, spesielt for barn og unge.  

Planen legger også opp til en bedre ramme for parkering på området, da dette har vært fraværende i dagens 

situasjon.  

Tiltaket vil ikke ha konsekvenser for mengden trafikk på området. Området benyttes i dag som trafikkareal, 

og tiltaket vil ikke endre bruken.  

Til tross for en liten forskyving av avkjørsel fra fylkesveien, endrer ikke planen adkomstforholdene fra 

fylkesveien. Prosjektet anses derfor ikke å ha virkning for trafikkavvikling på fylkesveien.  

 

7.11 Teknisk infrastruktur 

VA og overvann  

Tiltaket vil ikke ha direkte innvirkning på teknisk infrastruktur, men det vil være hensiktsmessig å gjøre 

nødvendige arbeider på infrastrukturen samtidig med grunnarbeidene for tiltaket. 

 

Andre kabler i bakken  

Høyspentlinjen (luftlinjen) er planlagt å grave ned før tiltak i denne planen påbegynnes. Videre bør 

kabelpåvisning gjennomføres som en del av detaljprosjekteringen for å kartlegge nøyaktig plassering av 

kabler i området. Eksisterende infrastruktur i bakken vil bli håndtert i den videre detaljprosjekteringen. Under 

anleggsfasen skal kablene håndteres på en forsvarlig måte.  
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7.12 Forurensning  

Ikke relevant.  

 

7.13 Støy og luftkvalitet 

Tiltaket medfører ikke økt trafikk eller økt støy på området.  

 

7.14 Grunnforhold  

Kote-forskjellene der det er planlagt parkeringsplass og vei er omtrentlig 5-6 meter, så området er relativ 

flatt, med et hellende terreng fra nord mot sør- sørøst. Det er ikke registrert skred i området de siste 100 år. 

Det løper ingen elv igjennom området. Det vurderes at det er naturlig drenering av vann av resten av 

området på grunn av topografien.  

Uten grunnundersøkelser eller annet bakgrunnskunnskap av grunnforholdene, vurderes det at ras og ustabil 

grunn er usannsynlig ved etablering av mur. Setninger kan minimeres med overbygging av fyllmasser, når 

løsmassetypen kjennes. Ved funn av sprøbruddsmaterialer i grunnen, kan anleggelse av mur gjøres 

seksjonsvis, så man har mer kontroll over situasjonen.  

Avhengig av løsmassetypen/sprøbruddsmaterialer under overflaten kan parkeringsplassen og veien 

anlegges seksjonsvis (anleggelse i skråningens kote-retning). Dette har en positiv innvirkning av stabiliteten. 

Tilbake-fyllingsmaterialer skal legges ut lagvis og komprimeres. Ved funn av sprøbruddsmaterialer, fjernes 

gravemassene fra området.  

Setninger for parkeringsplassen og veien kan minimeres ved valg av materialer i overbygging, når 

løsmassetypen er kjent. Drenering og overvannssystem skal hensyntas ved prosjektering av veger, plasser 

og mur for å minimere fare for ustabil grunn/setninger. 
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8 Oppsummering av risiko- og sårbarhetsvurdering 

Farekartleggingen identifiserte mulig risiko knyttet til store ustabil grunn/setninger, VA-anlegg/overvann, 

Annen infrastruktur i bakken og vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet. Det er i gjennomgangen i kapittel 4 ikke 

avdekket andre uønskede hendelser som kan medføre risiko som krever nye tiltak utover det som allerede er 

avdekket og planlagt underveis i dette prosjektet.  
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Bindal kommune        Vedtatt dato: 

         Dato for siste mindre endring: 

 

Reguleringsplan for Parkveien 

Reguleringsbestemmelser 
Detaljregulering  
 

PlanID 2020001 

Dato: 17.06.2020 

 

1. Planens hensikt 

Hovedformålet med planen er å legge til rette for en trygg og sikker trafikkavvikling i forbindelse med 

Bindalseidet skole og barnehage, samt for de nyetablerte omsorgsboligene.  

Planen skal bidra til å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter på området, samtidig som 

den skal avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering 

og avfallshåndtering. 

 

2. Fellesbestemmelser 

2.1 Kulturminner 
Dersom det under anleggsarbeidet treffes på automatisk fredete kulturminner, eksempelvis i form av 

helleristninger, brent leire, keramikk, etc. skal arbeidet øyeblikkelig stanses og Fylkeskonservatoren 

varsles, jfr. Lov om Kulturminner. 

 

2.2 Hensyn til miljø, støy og forurensning 
Støynivå i bygge- og anleggsperioden innenfor planområdet skal være innenfor anbefalte 

grenseverdier i Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging T-1442/2016 tabell 4. 

 

2.3 Universell utforming 
Nye tiltak skal utformes etter prinsippene om universell utforming, slik at alle befolkningsgrupper sikres 

en best mulig tilgjengelighet. Dette gjelder også midlertidige anlegg for gående og syklende i 

anleggsperioden. 

 

2.4 Terrengbehandling og vegetasjon 
Arealer som blir midlertidig berørt av anleggsarbeidet skal settes tilbake til opprinnelig stand. 

Skråningsutslag skal gis en naturlig overgang mot eksisterende terreng. Stedlige vekstmasser skal i 

størst mulig grad benyttes ved reetablering av vegetasjon.  

 

2.5 Overvann 
Overvann håndteres lokalt gjennom infiltrasjon og fordrøyning i grunnen. 
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2.6 Anleggsperioden 
Det skal utarbeides en plan for trafikksikkerhet og trafikkavvikling (arbeidsvarslings - og sikringsplan) 

for anleggsperioden. Kollektivtrafikk og myke trafikanter skal ivaretas i hele anleggsperioden. Det skal 

legges vekt på varsling for gående og syklende. Behov for midlertidig veibelysning vurderes og 

ivaretas i detaljprosjektering.  

 

3. Bestemmelser til arealformål 

3.1 Bebyggelse og anlegg (§ 12-5 nr. 1) 
Viser til reguleringsplan «Bindaleidet», vedtatt i 1981, for bestemmelser. 

 

3.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (§ 12-5 nr. 2) 

Kjøreveg (o_SKV1-4) 
a) Området er avsatt til offentlig trafikkareal – vei. 

b) Innenfor felt o_SKV1 skal det opparbeides kjøreveg med minste opparbeidede bredde på 5 

meter. 

c) Felt o_SKV2 er adkomstvei til Bindalseidet skole. 

d) Felt o_SKV3 er adkomstvei til Bindalseidet barnehage og til bebyggelse på gnr/bnr 34/29. 

e) Felt o_SKV4 er adkomstvei til omsorgsboliger.   

 

Holdeplass/plattform (o_SH) 
Feltet skal utformes som bussholdeplass med minste opparbeidede bredde på 3 meter. 

Bussholdeplassen utformes med kantstein som skille mot gang- og sykkelveien (o_SGS1).  

 

Gang- og sykkelveg (o_SGS1-2) 
a) Feltene skal utformes som offentlig gang- og sykkelvei.  

b) Innenfor felt o_SGS1 skal det opparbeides gang- og sykkelvei med minste opparbeidede 

bredde på 2,5 meter.  

 

Fortau (o_SF) 

Feltet skal utformes som fortau i forbindelse med kortidsparkeringen. 

 

Parkering (o_SPA1-2) 

a) Feltene skal utformes som offentlig parkering.  

b) Felt o_SPA1 skal benyttes som kortidsparkering ved av- og påstigning for barn og unge. 

c) Felt o_SPA2 skal benyttes til parkering for besøkende og ansatte ved Bindalseidet skole, 

barnehage og omsorgsboliger.  

 

Annen veggrunn (o_SVG) 
Arealet omfatter nødvendige sidearealer, grøfter, fyllinger o.l. tilknyttet veianlegget. Innenfor formålet 

tillates etablert mindre anlegg og konstruksjoner som er del av veianleget. 
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3.3 Hensynssoner (§ 12-6) 

Sikringssone - frisikt (H140) 
Ved kryss og avkjørsler skal det være fri sikt i en høyde av 0,5 m over tilstøtende veiers asfaltdekke, 

mellom frisiktlinje og veiformål.  

 

Faresone - høyspenningsanlegg (H370) 
Innenfor faresonen kan det ikke oppføres bygninger eller permanente anlegg. Alle anleggsarbeider, 

terrenghevinger, graving og bruk av heisanordninger, skal på forhånd godkjennes av netteier. 

Bestemmelsen gjelder frem til høyspentanlegget er nedgravd. 

 

4. Rekkefølgebestemmelser  
Før bygge- og anleggsarbeidet igangsettes skal det utarbeides en plan som redegjør for 

trafikkavvikling, massetransport, driftstider, trafikksikkerhet for gående og syklende, støyforhold, 

renhold og støvdemping i anleggsperioden, og som sikrer at nødvendige beskyttelsestiltak skal 

etableres.  

Parkeringsplasser og uteoppholdsareal skal være ferdig før ferdigattest gis.  
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Det er gjennomført en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) i forbindelse med utarbeidelse av 

detaljreguleringsplan for Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger. Formålet med reguleringen er 

en bedret situasjon med tanke på bl.a. trafikkavvikling, parkering og trafikksikkerhet. 

Hensikten med en ROS-analyse er å gjennomføre en systematisk kartlegging av mulige uønskede 

hendelser som har betydning for området, for derigjennom å identifisere eventuelle tiltak for å redusere 

risikoen til et akseptabelt nivå.  

ROS-analysen peker på avbøtende tiltak som vil redusere risikoen for og konsekvensene av de ulike 

hendelsene. Det må rettes fokus mot disse forholdene i den videre prosessen. 

Utsjekk av aktuelle tema for ROS-analysen er gjort ved hjelp av sjekklisten i kapittel 4. Farekartleggingen 

identifiserte mulig risiko knyttet til ustabil grunn/setninger, VA-anlegg/overvann, annen infrastruktur i 

bakken og vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet. Det er i gjennomgangen i kapittel 4 ikke avdekket andre 

uønskede hendelser som kan medføre risiko som krever nye tiltak utover det som allerede er avdekket 

og planlagt underveis i dette prosjektet.  

Det vurderes ikke behov for ytterligere gjennomgang av sannsynlighet, konsekvens og risiko utover det 

som allerede er beskrevet om de øvrige hendelsene i kapittel 4. Det er derfor ikke laget matriser for noen 

av temaene slik metoden er beskrevet i kapittel 3.   
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1 Innledning 

Sweco Norge AS er engasjert av Bindal kommune for å gjennomføre ROS-analyse i forbindelse med 

utarbeidelse av reguleringsplan for Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger. Figur 1-1 viser et 

oversiktskart med lokalisering av planområdet.  

 

Figur 1-1. Oversiktskart med lokalisering av planområdet på Bindalseidet i Bindal kommune. Omsorgsboliger, som er 

etablert sør-vest for barnehage, fremkommer ikke på dette kartet. 
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1.1 Formål 

Det overordnede formålet med denne risiko- og sårbarhetsanalysen er å forebygge risiko for 

samfunnsverdiene liv og helse, trygghet (stabilitet) og eiendom (materielle verdier) i forbindelse med 

trafikkarealet innenfor planområdet. Mer konkret er formålet følgende:  

• Å identifisere risiko og sårbarhet ved det realiserte planforslaget, og få et risikobilde over de 

uønskede hendelsene. 

• Å sette fokus på risiko og sårbarhet på en systematisk måte.  

 

1.2 Hjemmel 

Plan- og bygningslovens kapittel 4 om generelle utredningskrav krever at det skal utarbeides en ROS-

analyse ved planer for utbygging. 

§ 4-3. Samfunnssikkerhet og risiko- og sårbarhetsanalyse: 

«Ved utarbeidelse av planer for utbygging skal planmyndigheten påse at risiko- og sårbarhetsanalyse 

gjennomføres for planområdet, eller selv foreta slik analyse. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og eventuelle endringer i 

slike forhold som følge av planlagt utbygging. Område med fare, risiko eller sårbarhet avmerkes i planen 

som hensynssone, jf. §§ 11-8 og 12-6. Planmyndigheten skal i arealplaner vedta slike bestemmelser om 

utbyggingen i sonen, herunder forbud, som er nødvendig for å avverge skade og tap». 
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2 Beskrivelse av planområdet og planforslaget  

2.1 Planområdet  

Planområdet ligger på Bindalseidet i Bindal kommune. Planområdet er avgrenset av Kalvikvegen (fylkesveg 

7204) i sør og Rødlivegen i nord. Østlig og vestlig side av planområdet avgrenses av eiendomsgrenser 

fortrinnsvis til Bindalseidet skole, barnehage og omsorgsboliger. Planområdet er på omtrent 30 daa.  

Planområdet tilgrensende områder består av boligområder, idrettsarealer, samt skog- og jordbruksareal. 

Eksisterende bebyggelse innenfor planområdet er Bindalseidet skole, Bindalseidet barnehage og 

omsorgsboliger. På sørsiden av planområdet og Kalvikvegen er det noe boligbebyggelse samt en butikk, 

Coop Marked. Terrenget er noe kupert. 

 

 

2.2 Planlagt tiltak 

Planen skal bidra til å sikre trafikksikkerheten for myke og harde trafikanter, og omfatter trafikkområdet 

tilknyttet Bindalseidet barnehage, Bindalseidet skole og omsorgsboliger. Formålet med planen er også å 

avklare forholdet mellom privat skyss og busskyss av barn og unge, parkering, varelevering og 

avfallshåndtering. 

 

Figur 2. Illustrasjonene viser fremtidig trafikkløsning på Bindalseidet. 
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2.3 Vurdering av sikkerhet mot naturpåkjenninger 

Dimensjonerende vannstand i prosjektområdet er bestemt av 200-års stormflo med havnivåstigning, som 

ligger på 2,81 moh (NN2000). Oversvømt området er vist på Feil! Fant ikke referansekilden..  

Forklaring om beregningsmetodikk: 

Havnivå er hentet fra sehavnivå.no. Den stemmer med beregning fra veileder fra Direktoratet for 

samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) utgitt i 2016 «Havnivåstigning og stormflo», basert på rapport om 

forventet havnivåstigning i 2100 utgitt i 2015 «Sea Level changes for Norway». Det er 238 cm over 

middelvann ved 200-års stormflo, og 52 cm havstigning med den verste scenario RCP 8.5. Det fratrekkes 8 

cm for høydesystemet NN2000. Resultat er 238+52-8=281cm. 

Planområdet ligger omtrent 1,5 km utenfor oversvømt område ved 200-års stormflo og det vurderes til at 

tiltaket ikke vil ha innvirkning på havnivåstigning og stormflo. Temaet vurderes derfor ikke videre. 

 

Figur 3 - Utklipp fra tabell A.2.3 i DSBs veileder «Havnivåstigning og stormflo». 

 

 

Figur 4. Havnivå 2090, 200-års stormflo (kartverket.no, sehavnivå i kart).  
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3 Metode 

3.1 Generell beskrivelse av metode  

En risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) er en systematisk fremgangsmåte for å avdekke risiko og 

sårbarhet samt å utarbeide tiltak for å redusere disse. Hensikten med ROS-analysen er å gi et godt 

beslutningsgrunnlag for å ivareta samfunnssikkerhet i arealplanleggingen. Her følges metode i samsvar med 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap, Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging – 

Metode for risiko- og sårbarhetsanalyse i planleggingen, april 2017. Figur 3-1 viser trinnene i ROS-analysen. 

 

 

Figur 3-1. Trinnene i ROS-analysen (kilde: DSB, 2017). 

 

3.1.1 Beskrivelse av planområdet 

Kort beskrivelse av planområdet. I tillegg beskrives planlagt tiltak og det tas stilling til hvilke sikkerhetsklasser 

planlagt tiltak har iht. teknisk forskrift.  

 

3.1.2 Mulige uønskede hendelser  

Mulige uønskede hendelser kartlegges, f.eks. i arbeidsmøte med forskjellige faggrupper.  

 

3.1.3 Vurdering av risiko og sårbarhet 

I en ROS-analyse gjøres en risikovurdering av hver av de identifiserte uønskede hendelsene, det vil en 

vurdering av sannsynlighet for om hendelsen vil inntreffe og hvilke konsekvenser hendelsen vil få. Det 

benyttes et analyseskjema for hver uønsket hendelse.  

 

 

Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planforslaget

Identifisere tiltak for å redusere risiko og sårbarhet

Vurdere risiko og sårbarhet 

Sannsynlighet/konsekvens/usikkerhet

Identifisere mulige uønskede hendelser

Beskrive planområdet
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Sannsynlighetsvurdering 

Sannsynlighet brukes som et mål på hvor trolig vi mener det er at en bestemt uønsket hendelse vil inntreffe i 

det aktuelle planområdet, innenfor et tidsrom, gitt vårt kunnskapsgrunnlag.  

 Tabell 1. Sannsynlighetskategorier for planROS.  

Sannsynlighetskategorier Tidsintervall Sannsynlighet (per år) 

Høy Oftere enn 1 gang i løpet av 10 år > 10 % 

Middels 1 gang i løpet av 10–100 år 1–10 % 

Lav Sjeldnere enn 1 gang i løpet av 100 år < 1 % 

 

Tabell 2. Sannsynlighetsvurdering for flom og stormflo.  

F Sannsynlighetskategorier Tidsintervall Sannsynlighet (per år) 

F1 Høy  1 gang i løpet av 20 år 1/20 

F2 Middels 1 gang i løpet av 200 år 1/200 

F3 Lav  1 gang i løpet av 1000 år 1/1000 

  

Tabell 3. Sannsynlighetsvurdering for skred. 

S Sannsynlighetskategorier Tidsintervall Sannsynlighet (per år) 

S1 Høy  1 gang i løpet av 100 år 1/100 

S2 Middels 1 gang i løpet av 1000 år 1/1000 

S3 Lav  1 gang i løpet av 5000 år 1/5000 

 

3.1.4 Dokumentere analysen og hvordan den påvirker planlagt tiltak 

På bakgrunn av vurderingene av sannsynlighet og mulige konsekvenser kan man få frem et risikobilde for de 

ulike aktuelle uønskede hendelsene. Risikoene illustreres ved hjelp av en risikomatrise. Risikomatrisen som 

benyttes er hentet fra Samfunnssikkerhet i kommunens arealplanlegging (DSB, 2017), og det vil bli 

presentert en risikomatrise for hver konsekvenstype i sammendraget.  

Tabell 4. Risikomatrise (DSB, 2017).  

 Konsekvenser for <konsekvenstype> 

S
a
n

n
s
y
n

li
g

h
e
t  

Store Middels Små Forklaring 

Høy >10%     

Middels 1-10%     

Lav <1%     
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Konsekvensene deles inn i ulike konsekvenstyper for å skille de ulike uønskede hendelsene fra hverandre 

når det gjelder alvorlighetsgrad for å gi grunnlag for prioritering og oppfølging av tiltak. Det er brukt følgende 

konsekvenskategorier i denne ROS-analysen:  

Liv og helse: Liv og helse vurderes ut fra antall omkomne, skadde (varig og midlertidig) eller andre som kan 

bli påført helsemessige belastninger på grunn av den uønskede hendelsen.  

Stabilitet: Stabilitet vurderes ut fra konsekvenser for befolkningen (antall og varighet) som blir berørt av 

hendelsen gjennom svikt i kritisk samfunnsfunksjoner, og som kan bidra til manglende tilgang på mat, drikke, 

husly, varme, kommunikasjon, fremkommelighet etc.  

Materielle verdier: Materielle verdier vurderes ut fra direkte kostnader som følge av den uønskede hendelsen 

i form av økonomiske tap knyttet til skade på eiendommen.  

 

3.1.5 Identifisere tiltak for å redusere risiko  

På bakgrunn av ROS-vurderingen identifiseres tiltak for å redusere risiko og sårbarhet. Aktuelle tiltak kan 

være nye tiltak eller forbedringer av eksisterende barrierer.  

 

 

3.2 Avgrensinger 

• ROS-analysen fokuserer på mulige uforutsette hendelser som har samfunnsmessige eller 

sikkerhetsmessige konsekvenser for allmennheten.  

• Faremomenter knyttet til arbeidernes liv/helse under anleggsfasen vurderes ikke da dette skal 

inngå i planer for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø. 

• Ytre hendelser som krig, trusler fra verdensrommet som for eksempel nedfall meteoritter, eller 

betydelige endringer av samfunnet, er ikke vurdert. 

• Det forutsettes for øvrig at gjeldende lover, forskrifter og retningslinjer i temaene som er 

behandlet i denne analysen følges opp både i planleggings-, anleggs- og driftsfase for å 

forebygge risiko.  
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4 Mulige uønskede hendelser 

Som en del av ROS-analysen er det gjennomført en innledende kartlegging av mulige hendelser og 

potensielle farer innenfor planområdet, se tabellen nedenfor. Risiko-identifiseringen danner grunnlag for 

hvilke potensielle farer som bør vurderes spesielt i ROS-analysen. Uønskede hendelser vurderes nærmere i 

kap. 5.    

 

4.1 Risikoidentifisering  

Uønskede hendelser Relevant for 

tiltaket 

Kommentar/Begrunnelse 

Naturgitte forhold 

Sterk vind/storm Nei Området er ikke spesielt utsatt for vindpåkjenninger.  

Snø/is Nei Ikke relevant 

Frost/tele/sprengkulde Nei Ikke relevant 

Nedbørmangel Nei Ikke relevant 

Store nedbørsmengder Nei Ikke relevant 

Stormflo/havnivåstigning  Nei Temaet er vurdert under kapittel 2.3. 

Flom i sjø/vassdrag Nei Ifølge NVEs aktsomhetskart for flom ligger 

planområdet ikke innenfor aktsomhetsområdet. 

Temaet er vurdert under kapittel 2.3. 

Skred (kvikkleire, jord, stein, fjell, snø), 

inkludert sekundærvirkninger 

Nei Ikke relevant 

Ustabil grunn/Setninger Ja Temaet vurderes 

Skog- og lyngbrann Nei Ikke relevant 

Radon Nei Miljøstatus viser området med moderat til lav 

aktsomhet for radon.  

Terrengformasjoner (stup etc.).  Nei Ikke relevant 

Samfunnsfunksjoner og infrastruktur 

VA-anlegg/overvann Ja Temaet vurderes 

Annen infrastruktur i bakken Ja Temaet vurderes  

Vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet Ja Temaet vurderes.  

Jernbane Nei Ikke relevant 

Kai/havneområde Nei Ikke relevant 

Fremkommelighet for utrykningskjøretøy Nei Adkomst/avstand til brannstasjon/ambulanse etc. 

skal håndteres. 
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Drikkevannskilder og energibrønner Nei Det er i henhold til GRANADA, NGU ikke registrert 

grunnvannskilder/brønner i planområdet, men de 

ligger et stykke utenfor.  

Tjenester som skoler, barnehager, 

helseinstitusjoner, nød- og redningstjenester 

Nei Ikke relevant. Tiltaket hensyntar adkomst for 

utrykningskjøretøy/pasienttransport. Entreprenør er 

ansvarlig for å utarbeide trafikkavviklingsplan for 

byggeperioden for å ivareta alle aktuelle grupper. 

Ivaretakelse av sårbare grupper Nei Ikke relevant.  

Næringsvirksomhet  

Virksomheter som håndterer farlige stoffer, 

eksplosiver og storulykkevirksomheter 

Nei Ikke relevant 

Forurensning  Nei Ifølge Miljødirektoratet (miljøstatus) er det ikke 

registrert eller mistanke om forurenset grunn i- eller i 

umiddelbar nærhet til planområdet. 

Støy Nei Tiltaket medfører ingen endring fra dagens situasjon 

Forhold ved utbyggingsformålet 

Om utbyggingen medfører nye risiko- og 

sårbarhetsforhold i planområdet 

Nei Tiltaket medfører ingen endring fra dagens 

situasjon. 

Brann/eksplosjon i industrianlegg Nei Tiltaket medfører ingen endring fra dagens 

situasjon. 

Elektromagnetisk felt Nei Høyspentlinjen vest i området er planlagt lagt i 

bakken. Temaet vurderes derfor ikke.  

Forurensning/støy som følge av tiltaket Nei Temaet vurderes 

Forhold til omkringliggende områder 

Om det er risiko og sårbarhet i 

omkringliggende områder som kan påvirke 

utbyggingsformålet og planområdet 

Nei Ingen registrerte.  

Om det er forhold ved utbyggingsformålet som 

kan påvirke omkringliggende områder 

Nei Ikke relevant.  

Vei (ulykkespunkt m.m.) Nei Trafikksikkerheten ivaretas dersom tiltaket påvirker 

omkringliggende områder. 

Forhold som påvirker hverandre 

Om forholdene over påvirker hverandre, og 

medfører økt risiko og sårbarhet i planområdet 

Nei Det er ikke identifisert forhold som påvirker 

hverandre.  
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4.2 Identifiserte hendelser 

Følgende hendelser er identifiserte og vurderes nærmere i egne analyseskjemaer:  

 Uønskede hendelser  

1 Ustabil grunn/setninger 

2 VA-anlegg/overvann 

3 Annen infrastruktur i bakken 

4 Vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet 

 

 

4.3 Vurdering av uønskede hendelser og sårbarhet 

4.3.1 Ustabil grunn/setninger 

Løsmassekart fra NGU viser at området består av hav- og fjordavsetninger. Hav- og fjordavsetninger kan 

inneholde finkornige, marine avsetninger med mektighet fra 0,5 m til flere ti-tall meter. Avsetningstypen kan 

også omfatte skredmasser fra kvikkleireskred. Det er få eller ingen fjellblotninger i området.  

Området ligger under marin grense. Under hav- og fjordavsetninger er det løsmassetyper 

(strandavsetninger) av sand til blokk, men sand og grus er vanligst. Strandavsetninger ligger som et 

forholdsvis tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. Området er ikke kartlagt for kvikkleire eller 

fjellbotninger. 

Det er ikke gjort nærmere undersøkelser av grunnforholdene på området i forbindelse med tiltaket. 

 

Figur 2. Løsmassekart fra NGU. 
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Vurdering: 

Kote-forskjellene der det er planlagt parkeringsplass og vei er omtrentlig 5-6 meter, så området er relativ 

flatt, med et hellende terreng fra nord mot sør- sørøst. Det er ikke registrert skred i området de siste 100 år. 

Det løper ingen elv igjennom området. Det vurderes at det er naturlig drenering av vann av resten av 

området på grunn av topografien.  

Uten grunnundersøkelser eller annet bakgrunnskunnskap av grunnforholdene, vurderes det at ras og ustabil 

grunn er usannsynlig ved etablering av mur. Setninger kan minimeres med overbygging av fyllmasser, når 

løsmassetypen kjennes. Ved funn av sprøbruddsmaterialer i grunnen, kan anleggelse av mur gjøres 

seksjonsvis, så man har mer kontroll over situasjonen.  

Avhengig av løsmassetypen/sprøbruddsmaterialer under overflaten kan parkeringsplassen og veien 

anlegges seksjonsvis (anleggelse i skråningens kote-retning). Dette har en positiv innvirkning av stabiliteten. 

Tilbake-fyllingsmaterialer skal legges ut lagvis og komprimeres. Ved funn av sprøbruddsmaterialer, fjernes 

gravemassene fra området.  

Setninger for parkeringsplassen og veien kan minimeres ved valg av materialer i overbygging, når 

løsmassetypen er kjent. Drenering og overvannssystem skal hensyntas ved prosjektering av veger, plasser 

og mur for å minimere fare for ustabil grunn/setninger. Håndtering av overvann og drenering beskrives 

nærmere under kapittel 4.3.2. 

Det konkluderes med at det ikke er behov for en nærmere risikovurdering av hendelsen.  

 

4.3.2 VA-anlegg/overvann 

Ved- og under planområdet ligger det VA ledninger for vann, spillvann/kloakk og overvann. 

Dokumentasjonen av infrastrukturen er begrenset og er i stor grad kun håndskisser fra hvor man antar eller 

tidligere har avdekt ledninger.  

Det er uklart om det er separert avløp (egen ledning for spillvann/kloakk) eller felles avløp (kloakk og 

overvann i samme ledning) på rør som er merket som «kloakk» i skissene. Overvannsledning og kloakk ser 

ut til å krysse planområdet og det må forventes å måtte gjøre noen tilpasninger på ledningsnettet i 

forbindelse med grunnarbeider. 

 

Vurdering: 

Løsningen for overvannshåndtering baserer seg i hovedsak på at vannet infiltreres (ledes til terreng) lik 

dagens situasjon. Dette utføres hovedsakelig gjennom infiltrasjonssandfang og overflateavrenning til 

terreng/grøntområde fra asfalterte flater. Infiltrasjonssandfangene utstyres med en drensledning som legges 

under asfalt og fordeler vannet i grunnen. Alle infiltrasjonssandfang utstyres med et overløp som ledes til 

nærliggende overvannsledninger dersom drensledningene ikke tar unna vannmengdene som kommer. I 

størst mulig grad vil veien helle inn mot grøntområdet/rabatten (o_SVG) for infiltrasjon av overflatevann.  

Tiltaket vil ikke ha direkte innvirkning på teknisk infrastruktur, men det vil være hensiktsmessig å gjøre 

nødvendige arbeider på infrastrukturen samtidig med grunnarbeidene for tiltaket. VA-anlegg er håndtert i 

planbeskrivelsen og vil vurderes videre. Dette ivaretar fare for brudd på VA-ledninger og 

ledningenes/kummenes plassering vil bli lokalisert mer nøyaktig i detaljprosjekteringen. Det vurderes derfor 

at det ikke er behov for ytterligere risikovurdering.  
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4.3.3 Annen infrastruktur i bakken 

Mottatt kabelkart viser at det ligger en høyspentlinje (luftlinje og nedgravd 22kV) sør i planområdet. Nordvest 

i planområdet ligger 230V luftlinje for belysning.  

 

Figur 3. El-infrastruktur i tilknytning til planområdet. 

 

Vurdering:  

Høyspentlinjen (luftlinjen) er planlagt å grave ned før tiltak i denne planen påbegynnes. Videre bør 

kabelpåvisning gjennomføres som en del av detaljprosjekteringen for å kartlegge nøyaktig plassering av 

kabler i området. Eksisterende infrastruktur i bakken vil bli håndtert i den videre detaljprosjekteringen, og 

nærmere risikovurdering gjøre derfor ikke i denne ROS-analysen. Under anleggsfasen skal kablene 

håndteres på en forsvarlig måte. 

 

 

4.3.4 Vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet 

Planområdet har adkomst fra Fv. 5, Kveinveien og inn på Parkveien. Kveinveien har en trafikkmengde (ÅDT) 

på omtrent 425 og en fartsgrense på 50 km/t. Parkveien er en blindvei og fører ikke lenger enn til 

planområdet. Det er etablert gang- og sykkelvei langs fylkesveien, og langs Parkveien, til eksisterende gang- 

og sykkelveg, er det i dag en smal grussti for gående. 
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Parkveien benyttes i dag av skolebusser, foreldre og ansatte ved skole og barnehage, samt besøkende og 

ansatte til omsorgsboligene. Utenom Parkveien er det lite system i trafikken på området. Det parkeres litt 

over alt og bussene kommer ofte i konflikt med andre kjørende. Området er per i dag ikke spesielt 

trafikksikkert. Manglende tilrettelegging for gående er også en utfordring. 

 
Planlagt tiltak: 

Planen legger opp til et mer definert trafikkområde som ivaretar både myke og harde trafikanter. Det er 

arbeidet med å skape tydelig skiller for hvor harde og myke trafikanter skal ferdes, og det er forsøkt å legge 

til rette for at myke trafikanter skal slippe å krysse trafikkareal hvor harde trafikanter ferdes. 

Hovedtrekkene i planene er langt på vei en videreføring av dagen praksis på området, med en felles 

rundkjøring som utgangspunkt. Denne rundkjøringen er mer definert enn dagens situasjon viser. Poenget 

med en slik løsning er å begrense bilkjøring så mye som mulig på resten av området. Dette er viktig slik at 

gående og syklende kan ferdes trygt.  

 

Gang- og sykkelveg 

For å oppnå en bedre og tryggere fremkommelighet for gående og syklende planlegges det å etablere en 

sammenhengende gang- og sykkelvei fra fylkesvegen i sør til Rødlivegen i nord. Det skal etableres 

fotgjengerfelt ved krysset fylkesveien x Parkveien for at gående og syklende kan kunne krysse Parkveien på 

en trygg måte. 

 

Buss 

Bussløsningen på området er valgt å flytte noe sørvest, for å skape større handlingsrom i planen. 

Bussløsningen i seg selv, vil i stor grad ha samme utforming som i dag, med noe bedre plass til av- og 

påstigende.  

Avkjørsel fra fylkesvei flyttes noe som en konsekvens av etablering av bussløsning og gang- og sykkelvei i 

sør.  

 

Kjørende 

For foreldre som kjører barn og unge til og fra skolen (evt. barnehagen), er det satt av en lomme hvor bilene 

kan kjøre inn, slippe av eller hente opp barn, også kjøre videre. Denne lomma er kun ment for 

korttidsparkering.   

 
Vurdering: 

Planlagt tiltak er et rent trafikksikkerhetstiltak. Tilgjengeligheten og sikkerheten for gående og syklende 

styrkes da planen legger opp til klare skiller mellom areal for harde og myke trafikanter, samt etablering av 

sikre kryssinger. Dette skaper bedre og tryggere rammer for ferdsel i området, spesielt for barn og unge. 

Planen legger også opp til en bedre ramme for parkering på området, da dette har vært fraværende i dagens 

situasjon.  

Tiltaket vil ikke medføre økning av trafikkmengde innenfor planområdet. Området benyttes i dag som 

trafikkareal, og tiltaket vil ikke endre bruken. Til tross for en liten forskyving av avkjørsel fra fylkesveien, 
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endrer ikke planen adkomstforholdene fra fylkesveien. Prosjektet anses derfor ikke å ha virkning for 

trafikkavvikling på fylkesveien.  

Tiltaket vil i sin helhet medføre en høyere grad av trafikksikkerhet, og det legger grunnlag for en forbedring i 

trafikkavviklingen. Temaet vil derfor ikke bli videre vurdert i ROS-analysen. 

 

 

5 Konklusjon  

Farekartleggingen identifiserte mulig risiko knyttet til store ustabil grunn/setninger, VA-anlegg/overvann, 

Annen infrastruktur i bakken og vei og trafikkforhold/trafikksikkerhet. Det er i gjennomgangen i kapittel 4 ikke 

avdekket andre uønskede hendelser som kan medføre risiko som krever nye tiltak utover det som allerede er 

avdekket og planlagt underveis i dette prosjektet.  
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Sammendrag av innspill til varsel om oppstart med forslagsstillers kommentar 

Oppstart av planarbeidet ble annonsert 28.02.2020 i Namdalsavisa og Brønnøysunds Avis, 
samt på Bindal kommune og Sweco sine hjemmesider. Det ble sendt brev til grunneiere, 
naboer, offentlige myndigheter og interesseorganisasjoner. Det har til sammen kommet inn to 
innspill til planarbeidet i forbindelse med varsel om oppstart. Under følger et sammendrag av 
innspillene, og en vurdering av hvordan de er blitt fulgt opp i planarbeidet.  
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INNSPILL FRA OFFENTLIGE MYNDIGHETER 

 

Statens vegvesen, datert 10.03.2020 

Statens vegvesen (SVV) har ansvar for å sørge for at føringer Nasjonal transportplan (NTP), 
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal og transportplanlegging, vegnormalene og 
andre nasjonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. SVV uttalelser seg som 
forvalter av riksveg på vegne av staten, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor 
vegtransport.  
 
Fylkesmannen overtok veieierrollen fra 01.01.2020 for fylkesveg, og vil kunne komme med en 
faglig vurdering av planforslaget. Statens vegvesen har ut ifra sitt ansvarsområde ingen 
merknader til reguleringsplanen.   
  

 

 

Nordland fylkeskommune, datert 23.03.2020 

Nordland fylkeskommune har følgende innspill til planarbeidet: 

1. Nordland fylkeskommune er positive til at kommunen arbeider for å sikre trafikksikre 

løsninger i området. Når det skal tilrettelegges for buss/skoleskyss er det viktig å påse 

at det ikke er kryssing av vei ved av- og påstigning. Ved skole og barnehager er det 

mye kombinert trafikk hvor hensynet til myke trafikanter må veie tungt.  

2. Planområdet grenser til lekeplass Bindalseidet skole, Bindalseidet idrettsplass og 

Bindalseidet skole, som alle er registrert som svært viktige friluftsområder med stor 

brukerfrekvens gjennom friluftslivskartleggingen. Det er svært viktig at planleggingen tar 

hensyn til områdene, slik at områdenes verdi ikke forringes, og det opprettholdes trygge 

og effektive løsninger for gange og mellom områdene.  

3. Fylkeskommunen påpeker at det er positivt at kommunen i ROS-analysen vil se på 

overvannshåndtering i området. De anbefaler at overvannsutfordringer så langt som 

mulig håndteres naturlig, gjennom bruk av permeable dekker og bevaring av bekke- og 

elvesystemer. Det siste kan også være viktig for ivaretakelse a godt vannmiljø.  

4. Nordland fylkeskommune ber om at det i tidsplan for utarbeidelse av planforslag 

avsettes tid til gjennomgang av planforslaget med de før det fremlegges til politisk 

behandling og offentlig ettersyn. Dette er for å unngå misforståelser mellom parter, og 

unødvendig forsinkelser av behandling av plansaken.  
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FEIL! FANT IKKE REFERANSEKILDEN.9 

 

 

Forslagsstillers kommentar: 

1. Tiltaket legger opp til at det ikke blir kryssing av vei ved av- og påstigning på 
bussholdeplassen. Dette gjelder også ved korttidsparkeringen.  

2. Tiltaket berører ikke de registrerte friluftsområdene Nordland fylkeskommune nevner.  

3. Løsningen for overvannshåndtering baserer seg i hovedsak på at vannet infiltreres 
(ledes til terreng) lik dagens situasjon. Dette utføres hovedsakelig gjennom 
infiltrasjonssandfang og overflateavrenning til terreng/grøntområde fra asfalterte 
flater. Infiltrasjonssandfangene utstyres med en drensledning som legges under asfalt 
og fordeler vannet i grunnen. Alle infiltrasjonssandfang utstyres med et overløp som 
ledes til nærliggende overvannsledninger dersom drensledningene ikke tar unna 
vannmengdene som kommer. I størst mulig grad vil veien helle inn mot 
grøntområdet/rabatten (o_SVG) for infiltrasjon av overflatevann. 

4. Vi har vært i dialog med Nordland fylkeskommune, og fått tilbakemelding om at 
fylkeskommunen kommer med merknader når fullstendig planforslag legges ut på 
høring.  
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