
• Boligprosjekter 

• Næringsbygg 

• Rehabilitering 

• Prosjektutvikling 

• Byggeledelse 

• Reguleringsplaner 
 

Organisasjonsnummer:           Abel Meyers gt. 22           Bankgiro:    Tlf. 74 27 53  60           E-mail:      
980 467 325                             Postboks 172                   8671.07.07075                   Fax 74 27 53 34           firmapost@arkplan.no 
                                                7801 Namsos.                                                                                               Hjemmeside: www.arkplan.no
                                                                                 
   

 
 
REGULERINGSENDRING FOR LAVOLLEN ØST, ALSTAHAUG KOMMUNE 

 

PLANBESKRIVELSE OG BESTEMMELSER 

 

INNHOLDSFORTEGNELSE                                                                                                  SIDE 
 
 
1.       BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET                                                                         2 - 8 
 
2.       REGULERINGSBESTEMMELSER DATERT 18.02.2011                   8 - 10 
 
3.       REGULERINGSPLAN DATERT 18.02.2011  
 
 
VEDLEGG TIL PLANFORSLAGET 
 
1.       Plankart 
2.       Oversiktskart 
3.       Reguleringsbestemmelser 
4.      Terrengsnitt x2 
5.      Oppriss av mulig planlagt bebyggelse 
6.       Kopi av brev til berørte naboer og myndigheter 
7.       Kopi av annonse  
8.      Støyrapport utarbeidet av Norconsult 
9.      ROS - analyse 
 

 
 Rev. ihht. planutvalgets vedtak i sak 36/11    28.09.2011 



2 
 

 
REGULERINGSENDRING FOR LAVOLLEN ØST  

 
 
1.         INNLEDNING 
 
1.1       Oppdragsgiver. 

Planforslaget fremmes av Arkplan as som forslagsstiller, på vegne av Lavollen  as som oppdragsgiver. 
 

Under planprosessen har Alstahaug Kommune ved Bjørn Frammarsvik i Planavdelingen vært 
orientert om planarbeidet.  

 
 
1.2       Eiendoms- og eierforhold. 
 

Den planlagte utbyggingen representerer siste byggetrinn i reguleringsplanen for Lavollen. 
Eiendommene som berøres og som inngår i planområdet er gnr. 38 bnr. 1249.  

 
I planområdet fins følgende berørte naboer / grunneiere og offentlig myndighet som ble tilskrevet med 
varsel om oppstart av planarbeidet: 

 
Statens vegvesen 
Statens vegvesen Nordland 
NVE 
Fylkesmannen i Nordland 
Helgelandskraft as 
Telenor, Sevicesenter for nettbygging 
Nordlandsbuss 
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Nordland Fylkeskommune 
Gratishaugen borettslag 
Viking borettslag 
Alstahaug kommunikasjonsnemnd 
Alstahaug kommunale råd for funksjonshemmede 
Eldrerådet v/ Irene Lieng 
Alstahaug naturressursutvalg 
Alstahaug kommune v/ pleie og omsorg 
Alstahaug kommune v/ kommunalteknisk sektor 
Alstahaug kommune v/ undervisning og barnehage 
Alstahaug kommune v/ kultursektor 
Alstahaug kommune v/brannvesenet 
Kommunens barnerepresentant v/ Tove Eliassen 
Kommunehelsetjenesten i Alstahaug v/Kristin Toft 
Svein Øystein Ulvang 
Gunnar Valfrid Alenius 
Marko Ilari Helminen 
Jarl Magnus Worsøe Høberg 
Haldis Olea Melø 
Bent Erik Sørdal 
 
 
 

1,3 Historikk / hensikt med planen  
 

Området er regulert til byggeområde for boliger i reguleringsplan for Lavollen vedtatt 18.06.97 med 
endring 24.03.98. Reguleringsplanen krevde at det ble utarbeidet bebyggelsesplan. Den planlagte 
utbyggingen representerer siste byggetrinn i denne planen. Bebyggelsesplan for Lavollen ble fremmet 
av Praksis sivilarkitekter. I sak nr. 50/07 datert 15.11.2007 ble saken behandlet i planutvalget og avvist. 
Nytt revidert forslag datert 20.05.2008 ble oversendt og behandlet i planutvalget 19.06.2008 som sak 
37/08. Planutvalget vedtok at planen skulle legges ut til offentlig ettersyn under følgende forutsetninger: 
Planutvalget forlangte at det ble utarbeidet perspektivskisse og terrengsnitt som viser planlagt 
bebyggelse i forhold til omgivelsene. §7 i bestemmelsene, som gjelder høydefastsettelse, omformuleres. 
§ 14, som gjelder støytiltak, tas inn som et nytt punkt i bestemmelsene. Boligtyper må ha samme 
betegnelse på plankartet og i bestemmelsene. 
Hensikten med planen er å få disponere arealet til boligformål. 

 
1.4       Eksisterende forhold 

 
Området er regulert til byggeområde for boliger i gjeldene reguleringsplan datert 18.09.97. 
Reguleringsplanen krever utarbeidet bebyggelsesplan før området bebygges. Betegnelsen 
”bebyggelsesplan” eksisterer ikke lenger i plansammenheng. Det eksisterer bare 2 plantyper – 
områdeplaner (som bare kan utarbeides av det offentlige) og detaljert reguleringsplan.  
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2.         PLANOMRÅDET – EKSISTERENDE FORHOLD 
 
2.1       Beliggenhet og størrelse. 

 
Planområdet er på 5174,5 m2 og omfatter eiendommen Gnr. 38 Bnr. 1300 og 1301. Det aktuelle 
området ligger langs Nessgata i nord. Fjellskrenten mot RV 809 utgjør områdets begrensning mot sør. 
  

2.2       Områdets bruk, innhold og forhold til omgivelsene. 
 

Det aktuelle arealet er kupert fjellgrunn. 
 
2.3       Bebyggelsens struktur, kvalitet og evt. verneverdig bebyggelse. 
 

Omkringliggende bebyggelse består av feltutbygginger, Viking borettslag mot vest og Gratishaugen 
borettslag mot nord. Øvrig bebyggelse er frittliggende eneboliger. 

 
2.4       Barnehage, skole, forretninger, busstopp. 
 

Bjarnetjønna skole  – ca. 1000m fra det aktuelle området 
Sandnes barneskole - ca 900m fra det aktuelle området 
Posthornet barnehage  – ca 800m fra det aktuelle området 
Sandnessjøen Ungdomsskole / Sandnessjøen videregående skole -  ca 1,8 km 
Ca. 100 meter til sentrum med butikker, kiosk etc. 

 
2.5       Klimatiske forhold - sol og vind. 
 

Hele planområdet har gode solforhold fra tidlig om morgenen til langt på kveld.  
 
2.6      Støy - veitrafikk. 
  

Miljøverndepartementets gjeldende retningslinjer for behandling av støy i arealplaner er gitt i T-1442. 
Støynivå på uteplasser skal ikke overstige 55dBA. I NS 8175, lydklasse C, er det stilt krav om at  
innendørs støynivå ikke skal overstige 30dBA i oppholdsrom i boliger. Kravet gjelder med lukkede 
vinduer, men med tilfredsstillende ventilasjon. 
Det finnes ikke eksisterende støybegrensende tiltak i området. 
 

2.7      Adkomstforhold. 
  

Det aktuelle området har gode adkomstforhold fra Nessgata. 
 
2.8      Grunnforhold. 

 
Området er ikke grunnundersøkt, men det er fjellgrunn under jordlaget.  

 
2.9      Renovasjon, vann, avløp, EL-kabler og teleanlegg. 
 

Området blir tilknyttet kommunalt vann, avløpsanlegg og renovasjon.  
El-kraft leveres av Helgelandskraft 
Bredbånd kan tilkobles Røros eller Telenor 
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3.         PLANPROSESSEN 
 
3.1       Deltagere i  planprosessen. 
 

I tillegg til Arkplan AS har Lavollen as representert ved Torbjørn Folgerø 
vært aktive i planprosessen. 
Alstahaug kommune har vært representert ved Bjørn Frammarsvik. 

 
3.2 Varsel om igangsettelse. 
 

Igangsatt planarbeid for området ble annonsert i Helgeland Arbeiderblad den 10.06.2010. Frist for 
innspill ble satt til 5 uker etter denne dato.  

 
3.3       Innspill til planarbeidet.  Forslagsstillers beskrivelse av hvordan innspill er ivaretatt i planen. 
 
            Den nye varslingsrunden resulterte i 5 innspill til planarbeidet som ankom innen fristen: 
 

09.08.2010 Fra Fylkesmannen i Nordland: 
Fylkesmannen har innspill som berører beredskapsmessige forhold, støyfaglige forhold, planlegging for 
barn og unge samt tilgjengelighet eller tilpasning til bevegelseshemmede. 
 
ROS analysen er utført og er et av vedleggene til planutkastet. 

Det er utarbeidet støyrapport og den er et av vedleggene til planutkastet. Arealene skal utformes slik at 

de kan brukes på like vilkår av en så stor del av befolkningen som mulig. 

 

15.07.2010 Nordland Fylkeskommune: 
 
Fylkeskommunen har innspill som berører arealpolitikken i fylkesplanen, tilpasning til 
bevegelseshemmede, estetiske forhold når det gjelder bebyggelsen, medvirkning i planprosessen og 
verneverdige kulturminner. 
 
Planforslaget fremmes iht. ny planlov med beskrivelse av planforslaget. Forslaget hensyntar 

arealpolitikken i gjeldende fylkesplan der hovedmålsetningen er: ”Arealforvaltningen i Nordland skal 

være bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen.” Tilpasning til 

bevegelseshemmede., estetiske forhold og bevaring av kulturminner er også forhold som blir prioritert. 
 

07.07.2010 Statens vegvesen: 
Statens vegvesen har ingen merknader til at det settes i gang planarbeid. 
 
16.06.2010 Alstahaug kommune 
Gjør oppmerksom på at tilleggsarealet som ble annonsert innlemmet i planområdet ikke ble behandlet i 
sak 37/08 19.06.08. Alstadhaug kommune vil komme med en mer grundig vurdering av planforslaget 
når det foreligger. 
 
Lavollen vest er foreslått bebygd med 7 boenheter som er sammenkjedet. 

 

15.06.2010 Bodø boligbyggerlag 
Boligbyggerlaget minner om at de er lovet 9 gjesteparkeringsplasser i det aktuelle området. 
De ønsker å etablere et felles renovasjonsanlegg med ”underjordiske” søppelcontainere som håndteres 
av det interkommunale renovasjonsselskapet. 
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I planforslaget er det tatt hensyn til gjesteparkeringsplassene som er lovet Bodø boligbyggelag. Det er 

innregulert plass for søppelcontainere. 
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4.         PLANFORSLAGET 
 
4.1 Reguleringsformålene i planen. 

 
Bebyggelse og anlegg  
• Boligbebyggelse 
• Garasjeanlegg 
• Post/Avfall 
• Lekeplass 
 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
• Veg 
• Kjøreveg 
• Fortau 
• Gangveg / gangareal 
• Parkeringsplasser 

 
Hensynssoner 
• Frisiktsone 
• Annen fare (trafo) 

 
4.2       Arealoppgave. 
 
 

 

Reguleringsformål 
 

Ca. areal i m² 

 

Bebyggelse og anlegg: 
Boligbebyggelse 

Post / Avfall 
Lekeplass (FL1-FL5) 

 

 
3210m² 
  10 m² 
563 m² 

 
 

Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur: 

Kjøreveg 
Annen veggrunn - grøntareal 

Parkeringsplass (P1 -  P4) 
 

 

 
 

 821 m² 
70 m² 

480 m² 
 

 
 

4.3       Bebyggelsen 
 

Planområdet ligger sentrumsnært og er av den grunn høyt utnyttet med 23 boenheter. Boenhetene 
fordeler seg på to tomter for blokk med 8 boenheter i hver og en tomt for 7 boliger som er 
sammenkjedet. I etasjen under boligdelen er det 19 parkeringsplasser. 
Utnyttelsesgraden er i planen satt til % BYA= 70%.  
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4.4       Trafikkplanlegging, støy. 
 

Statens vegvesen definerer avkjørselen som et kryss dersom ÅDT (årsdøgntrafikk) overstiger 50. 10 
boenheter generer vanligvis 50 ÅDT. Her har vi samlet i overkant av 20 boenheter som grenser til 
avkjørselen og da må avkjørselen utformes iht. håndbok 017. 
Den interne biltrafikken er lagt til FA1 og FA2. 
Når det gjelder støyforhold vises det til egen støyutredning utarbeidet av Norconsult as. 

 
4.5       Renovasjon, vann og avløp, elkraft og teleanlegg 
 

Felles avfallsbeholdere og poststativ for byggeområdene er innregulert i krysset der FA1 munner ut i 
Nessgata. Teknisk infrastruktur tilkobles kommunal vann og avløpsledning som passerer forbi området. 
El-kraft leveres av Helgelandskraft AS. Trafo er innregulert i krysset der FA1 munner ut i Nessgata. 
Kabeltv og telefon kan tilkoples Infonett Røros eller Telenor. Området har bredbåndsdekning og 
boenhetene kan tilkobles dette hos Infonett Røros eller Telenor 

 
4.6 Tilgjengelighet 
  

Tiltakshaver har, så langt det er mulig, forsøkt å utforme boligområdet slik at boenhetene er tilgjengelig 
og er beboelig på like vilkår for så mange som mulig. 

  
4.7 Utvendige oppholds- og aktivitetsareal.  Lekeplasser. 
 

Utvendige oppholds- og aktivitetsarealer er hovedsakelig på balkonger og på egen tomt.  Foruten 
lekeplass på egen tomt er det planlagt 4 nærlekeplass FL1 – FL4 innenfor planen. Lekeplassene har 
terreng som egner seg i alle årstidene. De er tilgjengelig fra de interne veiene i området. 
Fl1 grenser direkte mot lekeområdet i Lavollgata. Samlet lekeareal i de 2 områdene er 1609m2. 
 

4.8      Sosial infrastruktur 
 

Bjarnetjønna skole  – ca. 1000m fra det aktuelle området 
Sandnes barneskole - ca 900m fra det aktuelle området 
Posthornet barnehage  – ca 800m fra det aktuelle området 
Sandnessjøen Ungdomsskole / Sandnessjøen videregående skole -  ca 1,8 km 

 
4.9 Risiko og sårbarhet. 
 
            Sjekkliste ved vurdering av sikkerhets- og beredskapsmessige hensyn i kommuneplanleggingen er 
 gjennomgått. 

Det er ikke funnet forhold som utløser tiltak i - eller utenfor reguleringsområdet.  
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REGULERINGSENDRING FOR LAVOLLEN ØST 
   REGULERINGSBESTEMMELSER 

Planen er datert:          18.02.2011 
  Bestemmelsene er datert:    18.02.2011 
  Rev. ihht. planutvalgets vedtak sak 36/11  28.09.2011 
 Rev. i hht kommunestyrets vedtak i sak 15/12 14.03.2012 

  
REGULERINGSFORMÅL 

 
§ 1  Området reguleres til følgende formål: 

 
(Pbl. §12,5 nr. 1) 
Bebyggelse og anlegg  
• Boligbebyggelse 
• Post/Avfall 
• Lekeplass 
 
(Pbl. §12,5 nr. 2) 
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  
• Kjøreveg 
• Annen veggrunn - grøntareal 
• Parkeringsplasser 

 
(Pbl. §12-6 ) 
Hensynssoner 
• Frisiktsone 
• Annen fare (trafo) 

 
 
BYGGEOMRÅDER 

 
§ 2     Områder for boligbebyggelse 
  

1. I områdene B1 – B2 tillates oppført boliger av blokkbebyggelse i 2 etasjer 
 

2. I område B3 tillates oppført sammenkjedet boliger i 3 etasjer med garasjer på nederste plan. 
 

§ 3  Post / Avfall 
 

Området er avsatt til felles søppelhåndtering og poststativ i samsvar med plankartet 
 

§ 4 Lekeplass 
 

Områdene FL1-FL4 er avsatt til felles lekeplass og uteoppholdsarealer. Områdene er felles for 
planområdet. Lekeplasser skal anlegges slik at de trygt kan brukes av barn i ulike aldersgrupper til ulike 
årstider, og slik at også voksne finner det attraktivt å oppholde seg der. 
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SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR. 
 
§ 5 Kjøreveg 
 

Felles avkjørsel FA1 er felles for alle boenhetene i området. Felles avkjørsel FA2 er felles for B1 og B2. 
 
 
§ 6     Parkeringsplass 
 

P1-P3 skal opparbeides med 21 parkeringsplasser. I underetasjen på bebyggelsen i B3 skal det avsettes 19 
parkeringsplasser. Parkeringsplassene er felles for alle 3 områdene. Det skal etableres fysisk skille mellom 
parkeringsplass P1 og offentlig vegformål før ferdigattest kan utstedes. 

 
 
HENSYNSSONE 

 
§ 7     Frisiktsone    
  

Området er regulert til hensynssone veg. Innenfor dette området skal det være fri sikt i en høyde av 
maks. 0,5m over tilstøtende veg. 

 
   § 8 Trafo 
 
 Området er avsatt til plassering av trafo.  

 
  
FELLESBESTEMMELSER: 
 
§ 9     Fellesbestemmelser:  
          

1.     Det skal avsettes parkeringsplasser iht. følgende: 
• Minimum 1,5 plasser pr. boenhet.  
• Minimum 1 av gjesteparkeringsplassene skal være tilpasset bevegelseshemmede. 

 
2. Utnyttelsesgraden % BYA= 70%. 

 
3. Bebyggelsen skal ha flatt tak 

 

4. Byggehøyden er definert ut fra gjennomsnittlig planert terreng og angis i forhold til kotehøyder vist 
på terrengsnittet. 

 Maks gesimshøyde målt over gjennomsnittlig planert terreng = 8,5 m 
 
5.    Før ferdigattest kan utstedes må det sørges for at boligdelen av bygningene ikke overskrider   

grensene i miljøverndepartementets retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442. ( Alle 
boenheter skal ha støynivå mindre enn 55 Lden på uteplass og utenfor rom til støyfølsom bruk. 
Utenfor soverom skal maksimalt støynivå i nattperioden (23-07) ikke overstige 70 L5AF. Krav til 
innendørs støynivå skal være tilfredsstilt med de krav til luftskifte/ventilasjon som følger av teknisk 
forskrift.) 
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6.    Alle tiltak som omfattes av plan- og bygningsloven skal, når det gjelder volumer, stiluttrykk, 
materialbruk, farger og lignende, utformes på en slik måte at byggetiltaket får en god arkitektonisk 
og estetisk utforming og at området samlet fremstår med et helhetlig preg. 
Det er utarbeidet illustrasjoner som viser intensjonene med og visjonene for området. 
Illustrasjonene er retningsgivende for planlegging innenfor området. 

 
7.  For leke-/oppholdsarealer legges kommuneplanens retningslinjer om minimum 25 m2 per boenhet 

til grunn. Areal som beregnes som egnet lekeareal er areal regulert til leke-/oppholdsareal. FL 1-2 
skal opparbeides før det gis ferdigattest for B1 og B2.  FL3-4 skal opparbeides før det gis 
ferdigattest for B3. 

 
8. Før det gis byggetillatelse skal det utarbeides en plan for vann – og avløp innenfor planområdet. 
 
 

 
 
 
 


