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Innledning 

Arealdelen av kommuneplanen er utarbeidet med hjemmel i plan- og bygningsloven (pbl) § 11-5.  
Det er ikke anledning til å ta i bruk, dele og/eller bebygge en eiendom på annen måte enn det som er 
fastsatt på plankartet eller i bestemmelsene, jf. pbl. § 1-6. 
 
 
DEL A 
Består av generelle og tematiske bestemmelser som gjelder for flere arealformål, og særskilte 
bestemmelser til arealbruksformål og hensynssoner. Retningslinjer følger fortløpende og er skrevet i 
kursiv. 
 
DEL B  
Inneholder utfyllende retningslinjer for Sandnessjøen som kommunesenter. 
 
 
 
 
Forholdet til eksisterende reguleringsplaner: 
Reguleringsplaner som gjelder foran kommuneplanen er vist som hvite felt med 
skravur/hensynssone. Der tilsvarende tema ikke er behandlet i reguleringsplan gjelder 
kommuneplanens bestemmelser. Unntak fra dette er krav til parkering og uteoppholdsareal (jfr. 
punkt 4.3 og 9.4) hvor kommuneplanens bestemmelser gjelder foran andre arealplaner vedtatt før 
10.06.2016 
 
Retningslinjer: 
Retningslinjer er ikke juridisk bindende. De kan ikke benyttes som direkte hjemmelsgrunnlag for 
vedtak etter planen, men skal være førende for videre planlegging, forvaltning og saksbehandling. 
Retningslinjene angis i kursiv til hver enkelt bestemmelse. 
 
Byutviklingsområder: 
Begrepet «byutviklingsområdet» er brukt i enkelte bestemmelser, og omfatter området 
Stamnesvika-Holmen (A) og Sandnesvågen (B).  Dette er områder der det ønskes en 
transformasjon/en helhetlig omforming av området.   
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Del A 

1. PLANKRAV, REKKEFØLGEKRAV OG UTBYGGINGSAVTALER 

1.1 Plankrav (pbl §§ 11-9 og 11-10 nr 1) 

Areal avsatt til utbyggingsformål etter pbl § 11-7 nr.1, og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
etter § 11-7 nr.2, skal inngå i reguleringsplan før tiltak som nevnt i § 20-1 (tiltak som krever 
byggetillatelse) er tillatt, med mindre annet er sagt under det enkelte formål. 
Kommunen kan fravike plankravet for mindre utbygginger, ombygginger og bruksendringer når 
følgende kriterier er oppfylt: 

 Byggehøyder, volum og byggegrenser er i tråd med eksisterende struktur og underordner seg 

eksisterende bygg. 

 Prosjektet ikke er en etappe eller del av større utbyggingsprosjekt 

 Utfylling i sjø innenfor areal regulert til havneformål. Arealbruken på utfyllingsområdet må inngå 

i reguleringsplan før området kan tas i bruk. 

 Eldre reguleringsplan samsvarer med kommuneplan og kan benyttes som grunnlag. 

 Ved utarbeiding av private reguleringsplaner skal kommunens maler brukes. 
 
Fortetting 
Med fortetting menes å bygge mer innenfor allerede utbygde områder. Fortetting omfatter all byggevirksomhet 
innenfor vedtatte utbyggingsområder som fører til høyere arealutnyttelse. Tiltak med inntil 3 nye boenheter i 
områder vist som eksisterende boligbebyggelse krever normalt ikke utarbeiding av reguleringsplan dersom 
volum og form tilpasses omkringliggende bebyggelse og øvrige bestemmelser ivaretas. 

 
  

1.2 Rekkefølgekrav (pbl § 11-9 nr 4) 

Områder avsatt til utbyggingsformål kan ikke utbygges før det er etablert: 

 Tilfredsstillende kommunalteknisk anlegg og energiforsyning. 

 Tilstrekkelig skolekapasitet og barnehagekapasitet.  

 Opparbeidet areal for lek og fritidsaktiviteter for barn og unge. 

 Trafikksikker adkomst for kjørende, syklister, bevegelseshemmede og fotgjengere. 

 Sikker skolevei. 

Hvilken infrastruktur og rekkefølgebestemmelser som gjelder for de enkelte utbyggingsområdene, vil fastsettes 
gjennom reguleringsplanarbeidet. 

 
 

1.3 Utbyggingsavtaler (pbl § 17-3) 

 Det kan kreves forhandlinger om inngåelse av utbyggingsavtale for å gjennomføre arealplaner.  

Utbyggingsavtale forutsettes inngått før igangsettingstillatelse gis der utbygging i henhold til vedtatt arealplan 
forutsetter bygging av offentlige anlegg og/eller tilpasning av slike anlegg. Med offentlige anlegg menes alle 
anlegg/tiltak som er vist som offentlig regulerte formål i arealplanen eller som følger av bestemmelser til 
planen. Offentlige anlegg omfatter også ledninger for vann, avløp, fjernvarme o.l. 
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2. KVALITETSKRAV TIL BEBYGGELSEN 
BYGGEHØYDER, BYGGEGRENSE, ESTETIKK, KULTURMILJØ OG UNIVERSELL 
UTFORMING  

2.1 Byggehøyder (pbl § 11-9 nr 5) 

Dersom det i denne eller annen gjeldende plan ikke er fastsatt byggehøyder skal bebyggelsen ikke 
oppføres med gesimshøyde høyere enn 8 meter og mønehøyde høyere enn 9 meter over 
gjennomsnittlig planert terreng. (jfr. Pbl 29-4) 

Hensikten med bestemmelser om gesims- og mønehøyder er å ivareta lys- og romvirkning.  
Hovedregelen er at gesimshøyde er høyden til skjæring mellom ytterveggens ytre flate og takflates ytre tekking. 
Mønehøyden er høyden mellom to skrå flater. Veileder for beregnings- og måleregler til Teknisk forskrift skal 
følges. 

 
 

2.2 Byggegrenser mot sjø og vassdrag. Funksjonell strandsone (pbl §§ 1-8 og 11-9 nr 5) 

I 100-metersbeltet, eller 50 m ut i sjøen fra strandlinjen målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig 
flomvannstand er det forbud mot tiltak.  

 Bestemmelsen gjelder ikke for områder som er regulert til områder for bebyggelse og anlegg, 

samferdsel og teknisk infrastruktur eller småbåthavn, samt i områder hvor det er fastsatt 

byggegrense. 

 For områder satt av til havn eller småbåtanlegg er byggegrense satt i formålsgrensen, både i sjø 

og på land. 

 
Byggeforbud langs vann og vassdrag  
Det er forbudt med byggetiltak i en sone på 50 m langs vann og vassdrag, så fremt ikke annet er vist 
med hensynssone eller byggegrense i plankart.  
Langs bekker: 20 meter   
  

Avstand måles i horisontalplanet fra strandkant og/eller elvekant ved gjennomsnittlig vannstand.  
Funksjonell strandsone med byggegrense er vist i plankartet for LNFR områder med spredt bebyggelse. 

 
 

2.3 Byggegrense mot vei 

Der det ikke er vist byggegrenser i reguleringsplan, uregulert område, gjelder følgende for plassering 
av bebyggelse: (avstandene er målt fra midten av vegen) 

 15 meter fra gang- og sykkelveg 

 15 meter fra kommunal veg 

 50 meter fra fylkesveg (som hovedregel, men avstanden kan være mindre) 

Statens vegvesen gir nødvendige tillatelser i henhold til vegloven. Kommunen gir nødvendige tillatelser på 
kommunal vei. 
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2.4 Universell utforming (pbl § 11-9 nr 5) 

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

utformingen tilrettelegge for bruk av alle, det vil si at prinsipper for universell utforming (UU) 

skal legges til grunn. 

  Alle reguleringsplaner skal redegjøre for hvordan UU skal sikres, både innenfor planområde og 

mot tilstøtende planer.  

Hovedløsningen 
I praksis innebærer universell utforming at det ikke lenger er tilstrekkelig med tilrettelagte løsninger for enkelte 
grupper. Det skal være én løsning – hovedløsningen – og den skal være brukbar for flest mulig.  
Det skal ikke være nødvendig å etablere egne innganger for rullestolbrukere. Alle som benytter byggverket skal 
kunne benytte samme inngang, samme heis/løfteinnretning og så videre.  
 
Byggverk for publikum  
Med byggverk for publikum menes alle typer bygninger og anlegg der publikum har tilgang. Bygninger kan være 
kulturhus, kino, offentlige kontor, legekontor, butikk, overnattingsbygg og lignende. Anlegg kan være 
sportsarenaer, bensinstasjoner, brygger, utendørs badeanlegg og lignende.  

Arbeidsbygning 
Arbeidsbygning er byggverk med arbeidsplasser, for eksempel kontor, fabrikk, verksted, museum, bibliotek, 
skoler og lignende. Arbeidsbygning er ofte byggverk for publikum og omvendt.  

 
 

2.5 Estetiske krav til bebyggelsen – hensyn til landskap og kulturminner (pbl §§ 11-9 nr 6 og 7) 

 Ny bebyggelse skal ha form, volum og materialvalg som er tilpasset omgivelsene. Bebyggelsen 

skal fremme gode gate- og uterom samt ta vare på og utvikle eksisterende vegetasjon og 

landskap. 

 I alle plan -og byggesaker skal tiltakets estetikk i forhold til seg selv, til omgivelsene og til 

fjernvirkning vurderes. 

 Sammenhengende landskapstrekk skal ikke brytes. Nye bygg og tiltak skal plasseres og formes 

med hensyn til god terrengtilpasning og minst mulig bruk av sprengte skjæringer og fyllinger. 

 Kulturverdier i bebyggelsen skal ivaretas, både ved ombygginger og nybygging. 

 Alle tiltak etter pbl § 20-1 som vil berøre fredete kulturminner, kan ikke finne sted før 

kulturminnemyndighet har fått melding om tiltaket og myndighet har gitt dispensasjon eller 

tillatelse, jfr. Kulturminneloven. 

 Verneverdige bygninger skal bevares og istandsettes på en slik måte at bygningenes fasader, 

takform, volumer, bygningsmessige detaljer og materialkvalitet opprettholdes. 

 Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele planområdet. Alle tiltak som medfører inngrep i 

sjøbunnen skal oversendes gjeldende sjøfartsmuseum (NTNU- vitenskapsmuseet) til vurdering 

før endelig tillatelse kan gis. 

Ved utarbeiding av reguleringsplaner og ved søknad om tiltak skal eventuelle kulturminner og kulturmiljø 
beskrives og det skal vises hvordan man vil ta hensyn til disse. 
 
Delrapporten Landskapet i Alstahaug kommune, datert 14.04.15, gir en beskrivelse av landskapet og 
retningslinjer. 
 
Retningslinjer for fritidsbebyggelse for Alstahaug kommune skal følges. 
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3. LANDSKAP OG GRØNNSTRUKTUR 

3.1 Grønnstruktur (pbl § 11-9 nr 6) 

Ved utbygging av nye og eksisterende byggeområder samt fortetting skal overordnet grønnstruktur 
ivaretas og utvikles. Dette gjelder stier, gang- og sykkelforbindelse til marka og vassdrag, 
sammenhengende grøntdrag, friområder, parker og områder for lek.    

Temaplan grønnstruktur for Sandnessjøen skal legges til grunn i videre planprosesser. 

 

4. TRANSPORT, AVKJØRSLER, PARKERING OG KONSESJONSOMRÅDE FOR  
      FJERNVARME 

4.1 Transport (pbl § 11-9 nr 3) 

Søknadspliktige tiltak etter § 20-1 skal ta hensyn til gående, syklende og trafikksikkerheten på berørt 
veinett. 

Gate- og vegnettet skal anlegges med tilrettelegging for sykkeltrafikk. Statens vegvesens sykkelhåndbok bør 
legges til grunn for utforming. 

 
 

4.2 Krav til infrastruktur, avkjørsler, renovasjon og energi (pbl § 11-9 nr 3) 

 Det kan kreves tilknytningsplikt til offentlig vann og avløpsanlegg for bolig og fritidsbebyggelse. 

Byggeavstand mot offentlige vann- og avløpsledninger skal være minimum 4 meter på hver side. 

 Avkjørsler til private veier skal tilfredsstille de samme krav til utforming som avkjørsler til 

offentlige veger. 

 Den til en hver tid gjeldende Rammeplan for avkjørsler i Nordland, skal legges til grunn ved 

søknad om avkjørsel på fylkesveier. 

 Ved utbygging av nye områder og nybygg/ombygging/bruksendring skal det settes av areal til 

renovasjon, inkludert tilkomst, oppstilling og manøvreringsareal. 

 Ved regulering av utbyggingsområde skal valgte løsninger for energiforsyning beskrives. 

Alternative løsninger for bruk av fornybar energi og lavt energiforbruk skal vurderes.  

Avkjørsler fra fylkesvei skal skje i samsvar med rammeplan for avkjørsler. Holdningsklassene langs fylkesveier 
gjelder ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Klassene viser ansvarlige myndigheters holdning til etablering av 
nye, og utvidelse av eksisterende, avkjørsler langs veistrekninger i Alstahaug kommune 
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4.3 Parkering (pbl § 11 -9 nr 5) 

 Det skal avsettes parkeringsplass for biler og sykler på egen grunn i henhold til soneavgrensning 

vist på figur 1. 

 Det skal settes av parkeringsplasser for mennesker med nedsatt bevegelsesevne:  

 Min. 4 % for parkeringsanlegg inntil 200 plasser.     

 Min. 2 % av antall plasser over 200 plasser 

Dimensjonering for HC-parkering skal være minst 4,5 x 6,0 m og plasseres nær inngang. 

 Ved utbyggingsprosjekter over 30 boenheter eller 2000 m² BRA for kontor, forretning og service 

skal det etableres ladestasjoner for elbil. Antall ladestasjoner og løsning skal vises på 

parkeringsplan 

 Ved utbygging til kontorformål med flere enn 10 parkeringsplasser, kan maksimalt 15 % av 

tomtearealet benyttes til parkering på terrengnivå. 

 Ved utbygging til forretnings- og serviceformål med flere enn 10 parkeringsplasser skal maksimalt 

20 % av tomtearealet benyttes til parkering på terrengnivå. 

Kommunens parkeringsveileder skal legges til grunn ved beregning av antall plasser og utforming av 
parkeringsplasser.  
Plassering og antall parkeringsplasser skal komme frem av planforslag eller søknad om tiltak. Det vises til 
Statens vegvesen håndbok for utforming og dimensjonering av parkeringsplasser for bil (Hb N100). 
Parkeringskravene skal sikre at det etableres nødvendig parkering på egen grunn. Alternativt kan parkeringen 
anlegges annet sted i rimelig gangavstand, maks. 250 m, dersom det foreligger en tinglyst rettighet på min. 20 
år. 
 

Soner for parkeringsdekning

 
Figur 1 
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Krav til antall parkeringsplasser for bil 

Formål Grunnlag pr. parkeringsplass Sone1 Sone 2 

Bolig Boenhet  1,0 2,0 

 Hybel/hybelleilighet¹) 0,5 1,0 

Skole  Pr. elev over 18 år + ansatt 0,4 + 0,8 0,4 + 0,8 

Barnehage Pr. ansatt 0,8 0,8 

Kontor 100 m² BRA 1,0 2,0 

Forretning, service og 
kjøpesenter ²) 

100 m² BRA 1,0 2,0 

Kulturhus, kino, kirke, 
forsamlingslokaler og 
idrettsarenaer 

Pr. 10 seter 1,5 2,0 

Hotell/overnatting Gjesterom 0,3 0,6 

Servering/bevertning Pr. 10 seter 1,0 1,5 

Industri, verksted/lager 100 m² BRA eller 1,0 1,0 

Sykehus/sykehjem   Pr. 10 senger 1,0 2,0 

Omsorgsboliger Boenhet 1,0 1,5 

¹) Hybel/hybelleilighet defineres som boenhet med ett rom med eller uten bad, bod og kjøkkenkrok og med 
maks. BYA på 25 m² 
²) For kjøpesenter inngår ikke fellesareal 
 

 

Krav til antall parkeringsplasser for sykkel 

Formål Grunnlag for parkeringsplass Sone 1 Sone 2 

Bolig Boenhet  2,0 2,0 
 Hybel/hybelleilighet¹) 1,0 1,0 

Skole Pr. elev + ansatt 0,7+ 0,4 0,7+ 0,4 

Barnehage Pr. ansatt 0,4 0,4 

Kontor 100 m² BRA 2,0 2,0 

Forretning, service og 
kjøpesenter for detaljhandel ²) 

100 m² BRA 2,0 2,0 

1,0 1,0 

Kulturhus, forsamlingslokaler 
og idrettsarenaer 

Pr. 10 seter 2,0 2,0 

Hotell/overnatting Gjesterom 0,2 0,1 

Servering/bevertning Pr. 10 seter 1,0 0,5 

Industri, verksted/lager og 
kjøpesenter for regional 
storhandel 

Pr. 100 m² BRA eller  0,2 0,2 

Sykehus/sykehjem   Pr. 10 senger 1,0 1,0 

Omsorgsboliger Boenhet 1,0 1,5 

¹) Hybel/hybelleilighet defineres som boenhet med ett rom med eller uten bad, bod og kjøkkenkrok og med 
maks. BYA på 25 m² 
²) For kjøpesenter inngår ikke fellesareal 

Oppstillingsplasser for sykkel skal etableres med fastmonterte sykkelstativ og ha gode muligheter for fastlåsing 
av sykkel. Det vises til Statens vegvesen håndbok for utforming og dimensjonering av sykkelparkeringsplasser 
(Hb V122). 
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4.4 Frikjøp (pbl §§11-9 nr 5 og 28-7) 

I sone 1 vil parkeringskravet for bil alternativt kunne oppfylles ved frikjøp hvis det ikke lar seg gjøre å 
etablere parkeringsplasser utfra plassbehov. Kommunestyret fastsetter sats for frikjøp ved årlig 
budsjettbehandling. Frikjøpsavtale skal være undertegnet før det gis igangsettingstillatelse. 

Kommunens veileder for parkering skal legges til grunn ved behandling av avvik fra parkeringskrav og bruk av 
frikjøpsordningen. 

Ved nybygg, tilbygg og bruksendring i sone 1 kan det tas utgangspunkt i at eksisterende bebyggelse/bruk har en 
akseptert egendekning selv om dette ikke kan dokumenteres etter dagens krav.  
Økning av parkeringsbehov ut over eksisterende bruk vil måtte løses på ordinær måte iht. parkeringskravene. 
 

 
4.5 Konsesjonsområde for fjernvarme (pbl § 11-9 nr 3) 

Innenfor konsesjonsområdet for fjernvarme er det tilknytningsplikt.  

Også for areal som ligger utenfor konsesjonsområdet for fjernvarme kan kommunen pålegge tilknytningsplikt, 
samt vurdere å innføre rekkefølgekrav om at området ikke kan tas i bruk til utbygging før det inngår i 
konsesjonsområdet for fjernvarme. Dette med tanke på utvidelse av fjernvarmeområdet. 
 

 
 

5. HANDEL 

5.1 Etablering av kjøpesenter og forretningsvirksomhet (pbl § 11-9 nr 5) 

For etablering av kjøpesenter og forretningsvirksomhet gjelder,  følgende bestemmelser i tråd med 
Fylkesplan for Nordland: 
 
Etablering av kjøpesenter med større bruksareal enn 3000m2 og utvidelse av kjøpesenter til mer enn 
3000m2 er bare tillatt i byer og tettsteder som har et handelsomland ut over egen kommune. 
(Sandnessjøen har et handelsomland ut over egen kommune) 
 
Etablering skal som hovedregel skje innenfor sentrum av byer og tettsteder. Unntaksvis kan 
etablering også skje i områder avsatt til handelsområde i kommuneplan  
 
Handel skal fortrinnsvis skje innenfor sentrumsområde. Unntak fra dette er for bygdesentrene Tjøtta og Søvik, 
samt på øyene. Der kan handel etableres ut fra en konkret vurdering. Unntak er også plasskrevende varer, hvor 
arealer er avsatt. Se pkt 15.1 Bestemmelsesområde Sandnessjøen avlastningssenter.   
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6. MILJØKVALITET OG SAMFUNNSSIKKERHET 

6.1 Miljøforhold og samfunnssikkerhet (pbl § 11-9 nr 5 og 8 ) 

 Planlegging og utbygging skal utføres slik at bygg og anlegg ikke tar skade av skred 

(kvikkleireskred, jordskred og steinsprang) og flom. 

 All bebyggelse som har gulv lavere enn kote + 3.0 meter over havet må vurderes med hensyn til 

flomfare. 

 Kaier, naust, og andre tiltak som kan tillates nærme sjø og under kravet til kotehøyde, skal 

dokumentere at det er dimensjonert og konstruert slik at det tåler økt havnivå, bølgekrefter og 

stormflo som kan legge tiltak under vann. 

 Ved nybygging skal det tas hensyn til forurenset grunn, radon, elektromagnetisk stråling, 

luftforurensning, støy og annen forurensning. 

 Nye tiltak skal ta hensyn til eventuelle sårbare dyre- og plantearter. 

 Eksisterende bekker skal bevares så nært opp til sin naturlige form som mulig. Bekkelukking 

tillates ikke. Lukkede vannveier bør åpnes og restaureres der det er praktisk gjennomførbart. 

Alle reguleringsplaner og tiltak i strandsonen skal inneholde vurdering av effekt av havnivåstigning og 
bølgepåvirkning, samt avbøtende tiltak. Skredsikkerhet skal dokumenteres i plansammenheng. 
 
 

6.2 Støy (pbl § 11-9 nr 6) 

Støyforholdene i utbyggingsområder for bolig, friområder og offentlige bygninger skal ikke overskride 
det som er anbefalt i Retningslinjer for støy i arealplanlegging, T-1442/2012, eller etterfølgende 
revisjoner. 

For støyømfintlig bebyggelse (boliger, fritidsboliger, sykehus, pleieinstitusjoner, skoler eller barnehager) langs 
FV 17, kreves støyfaglig rapport. Denne skal dokumentere at støykrav i veileder er oppfylt. Primært skal 
plassering av bebyggelsen benyttes som støyskjerming. Støyskjermer bør unngås. 
Støyende næringsaktivitet bør ikke etableres i samme bygning som boliger. I plan- og byggesaker for støyende 
næringsvirksomhet skal det fastsettes maksimumsgrenser for støy for tidsrommet 23-07 og på søn- og 
helligdager, maksimumsgrenser for dag og kveld samt ekvivalente støygrenser.  

 
 

6.3 Elektrisk anlegg og kraftledninger (pbl § 11-9 nr 5) 

Høyspenningsanlegg 
Det er ikke tillatt å føre opp boliger, skoler eller barnehager nærmere eksisterende kraftlinjer enn: 
 
Spenning Avstand (minimum horisontale avstand) 
420 kV-800A 105 meter 
300 kv-800A 67 meter 
132kV-200A 37 meter 
20 kV - 20 A 10 meter 
 
 
Strømførende jordkabel 
For bebyggelse for opphold av personer er byggegrensen fra strømførende jordkabel med spenning 
på 22 kilovolt og mer minimum 6 meter fra senterlinjen. Det skal ikke være lekeareal innenfor denne 
byggegrensen. 
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6.4 Luftkvalitet (pbl § 11-9 nr 6 og 8) 

Ved regulering og søknad om tiltak som er følsomme for luftforurensing skal tiltak for å sikre 
tilfredsstillende luftkvalitet vurderes. 

Anbefalt grenser for luftkvalitet i T-1520 (eller de til en hver tid gjeldende statlige retningslinjer for behandling 
av luftkvalitet i arealplanleggingen) skal være retningsgivende. 

 

 
 

7. Krav til risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse)  
    (pbl § 11-9 nr 8) 

Ved utarbeidelse av reguleringsplaner skal det utarbeides ROS-analyse. ROS-analysen skal vise alle 
risikoforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål og eventuelle endringer 
i forhold som følge av den planlagte utbyggingen. 

 
 

8. Barn og unge 
     (pbl § 11-9 nr 5 og 8) 

Barn og unges interesser skal dokumenteres og sikres ved planlegging og gjennomføring av nye tiltak.  
 
Ved omdisponering av arealer som er i bruk eller avsatt til fellesareal, fri- eller uteområde til skoler 
og barnehager, som brukes til eller er egnet for lek, skal det skaffes fullverdig erstatning i rimelig 
nærhet. Erstatning skal også skaffes ved utbygging eller omdisponering av uregulert areal som barn 
bruker som lekeareal. 
 
I alle utbyggingsområder skal det ved detaljregulering foreligge uteområdeplan som viser hvordan 
områder for lek og opphold skal opparbeides, og hvordan disse områdene henger sammen med 
tilsvarende områder utenfor planområdet. 

 
Det vises til rikspolitiske retningslinjer om barn og unges interesser i planleggingen. 
Barnerepresentant og ungdomsrådet er høringspart i plansaker. 
Se Temaveileder T-1513 Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven.  
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 9. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL FOR  
BEBYGGELSE OG ANLEGG; (BYUTVIKLING, BOLIG, FRITIDSBEBYGGELSE, 
NÆRING, IDRETTSANLEGG, MASSEUTTAK)  

 

9.1 Byutviklingsområder (pbl §§ 11-9 nr 8) 

Område A og B (Holmen og Sandnesvågen):  
Innenfor byutviklingsområde skal det utvikles en bymessig og variert bebyggelse med blandet formål. 
Områdene skal bygges ut på en måte som tilfører området og byen kvaliteter i form av møteplasser, 
lekeplasser og nødvendig teknisk- og sosial infrastruktur. 
 

Område B: Tidligere kommuneplan la opp til blant annet småbåthavn og gang- sykkelbro over Sandnesvågen. 

  

9.2 Sentrumsgrense (pbl § 11-9 nr 8) 

 Avgrensning av sentrum er vist med rød illustrasjonslinje i plankartet.  

 Det skal utarbeides en områderegulering for sentrum.  Det skal her fokuseres på sentrumsformål, 

byutviklingsområde og havnepromenade. 

 Innenfor dette området skal Utviklingsplan for sentrum, vedtatt 05.03.13, samt temaplanene 

Grøntstrukturplan for Sandnessjøen og Trafikkmønsterplan, være retningsgivende for 

utarbeiding av planer og gjennomføring av tiltak.  

 

9.3 Fortetting (pbl § 11-9 nr 5) 

 Med fortetting menes å bygge mer innenfor allerede utbygde områder. Fortetting omfatter all 

byggevirksomhet innenfor vedtatte utbyggingsområder som fører til høyere arealutnyttelse.  

 Tiltak med inntil 3 nye boenheter i områder vist som eksisterende boligbebyggelse krever 

normalt ikke utarbeiding av reguleringsplan dersom volum og form tilpasses omkringliggende 

bebyggelse og øvrige bestemmelser ivaretas. 

 I enebolig og småhusområder, der det ikke i annen gjeldende plan er angitt grad av utnytting, 

skal maksimalt tillatt bebygd areal (BYA) for utbygginger ikke overstige 35 % av netto tomt, 

inkludert garasje og boder. Antall parkeringsplasser i henhold til kommunens norm medtas i 

beregningen av BYA. 

Fortetting skal ikke gi uheldige trafikkbelastninger. Fortetting skal ikke føre til at grøntområder og 
rekreasjonsarealer bebygges. Både ny og gjenværende bolig skal ha tilfredsstillende uteoppholdsareal.  
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9.4 Boligbebyggelse (pbl § 11-7 nr 1, 11-9 nr 4) 

 Minste tomteareal for eneboliger er 700 m2 og for tomannsboliger 750 m2. I boligområder, der 

det ikke i annen gjeldende plan er angitt grad av utnytting, skal maksimalt tillatt bebygd areal 

(BYA) for utbygginger ikke overstige 35 %.  

 Ved regulering av framtidig og eksisterende boligområder, skal rekkefølgekrav, jfr. pkt 1.2 følges.   

 Boligområder langs FV 17 mellom Rishatten og Kleivskaret skal ha etablert gang- og sykkelvei før 

igangsettingstillatelse kan gis. 

 Fremtidige boligområder, BB1 og BB2, skal bygges ut i rekkefølge som angitt med nummerering.  

 Ved regulering av boligområder der hensynssone H530 hensyn friluftsliv vises, skal det planlegges 

sikker passasje til hovedstier/turområder.   

Alt areal avsatt til utbyggingsformål etter pbl § 11-7 nr.1, og samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur etter § 
11-7 nr.2, skal inngå i reguleringsplan før tiltak som nevnt i § 20-1 (tiltak som krever byggetillatelse) er tillatt. 
 
 

9.5 Fritidsbebyggelse (pbl § 11-7 nr 1) 

 Formålet gjelder fritidsbebyggelse med tilhørende tekniske anlegg, garasje, uthus, veier, 

parkering og annet fellesareal. 

 Fritidsbebyggelsen skal maks ha en størrelse på 125 m2 grunnflate. Tomtene skal ikke være større 

enn 1000 m2. Bygd areal skal ikke overstige 30 %. Dette inkluderer areal til parkering, terrasser, 

garasje og frittstående uthus. 

Retningslinjer for fritidsbebyggelse for Alstahaug kommune skal være veiledende. 
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9.6 Krav til uteoppholdsareal og lekeplasser (pbl §§ 11-9 nr 5 og 28-7) 

 Ved fortetting og ved etablering av nye boliger skal det etableres tilstrekkelig uteareal og 

lekeplasser i henhold til arealkrav gitt under og Alstahaug kommunes norm for lekeplasser. 

 Arealet skal være egnet til lek, opphold og rekreasjon. Områdene bør være lokalisert og utformet 

slik at de i så stor grad som mulig kan brukes av alle. (universell utforming)  

 Ved regulering av områder skal det tas med i rekkefølgebestemmelsene at lekeplass skal være 

ferdig opparbeidet senest samtidig med at boligene tas i bruk. 

 Dersom lekeplasser og parkering må legges inntil hverandre, skal det være en fysisk og visuell 

skjerming. Jfr. norm for lekeplasser. 

 
Arealkrav/Minste uteoppholdsareal (MUA) 
PRIVAT UTEOPPHOLDSAREAL MUA m2/ bolig 

Innenfor sentrumsavgrensing  

 Bybebyggelse/blandingsområde 3 

 Boligområde, leilighetsbygg 3 
Utenfor sentrumsavgrensing  

 Boligområde, leilighetsbygg 5 

 
Boligområde, småhus. Leilighet 
BRA mindre enn 50 

50 

 Boligområde, småhus. Rekkehus, 
leiligheter BRA større enn 50m2 

100 

 Boligområde, enebolig 200 

FELLES UTEOPPHOLDSAREAL MUA m2/ bolig 

Innenfor sentrumsavgrensing  

 Bybebyggelse/blandingsområde 15 

 Boligområde, leilighetsbygg 20 

Inntil 50 % av felles uteoppholdsareal innenfor sentrumsavgrensing kan tillates på takterrasser 

Utenfor sentrumsavgrensing  

 Leilighetsbygg 30 

 Småhus 100 

 
Der det er knapt med uteareal, skal areal til lek og opphold prioriteres på bekostning av areal til parkering på 
bakkeplan. Der uteareal er knappe, må dette kompenseres med høy kvalitet på bebyggelsen. I reguleringsplan 
skal krav til at minst halvparten av felles uterom skal være solbelyst kl.15 ved vårjevndøgn dokumenteres ved 
skyggediagram. 

 
Areal for lek 
Type lekeplass Maks avstand fra 

bolig i m 
Pr. antall 
boliger/stk enheter 

MUA 
m2 

Sandlekeplass 50 4-25 150 - 500 

Kvartalslekeplass 150-200 25-200 min  1500 

Ballfelt 400 500 150-600 min  2500 

Nærmiljøanlegg 400-500  600-1200 min 6000 

 
Utfyllende retningslinjer for lekeplasser er gitt i Alstahaug kommunes norm for lekeplasser. 
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9.7 Næringsbebyggelse (pbl 11-7 nr 1) 

 Formålet gjelder næringsbebyggelse og omfatter industri-, håndverks- og lagervirksomhet og 

øvrig næringsvirksomhet. Formålet omfatter ikke forretning og tjenesteyting.  

 Næringsbebyggelse skal plasseres og utformes slik at det ikke vil være til vesentlig ulempe for 

omkringliggende boligbebyggelse eller allmenne interesser med tanke på støy, forurensning, 

trafikk eller andre negative konsekvenser for miljø og naboer. 

 Det skal etableres buffersoner, fortrinnsvis vegetasjon, som skjermer nærliggende bebyggelse. 

 
 
 

9.8 Idrettsanlegg (pbl § 11-10 nr 1) 

• I områder for nåværende idrettsanlegg tillates bygg og anlegg som har direkte tilknytning til 

formålet. Ved søknad om vesentlig endring eller utvidelse innenfor områder kreves regulering. 

• Det stilles krav til detaljert reguleringsplan i alle områder for framtidig idrettsanlegg. 

Med bygg og anlegg som har direkte tilknytning til formålet menes for eksempel ballbinge, 
klubbhus, støyskjerming, parkering, etc. Med endring menes annen bruk enn pågående aktiviteter ved 
arealdelens vedtakstidspunkt. Med utvidelse menes utvidet bruk og økt bygningsmasse.  
 

 

9.9 Råstoffutvinning (pbl § 11-9 nr 1) 

Utvidelse av masseuttak kan bare skje etter reguleringsplan. 

Sammen med planforslag skal det utarbeides driftsplan som beskriver forutsetninger og tiltak før, under og 
etter driftsperioden. 

I område med løsmasser skal området i størst mulig grad føres tilbake til opprinnelig form etter driftsfasen.  
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10. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL FOR  
       SAMFERDSEL OG TEKNISK INFRASTRUKTUR 

10.1 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (pbl § 11-7 nr 2) 

 Formålet gjelder hoved infrastruktur som veier, sykkelveier, havn og traseer for teknisk 

infrastruktur. 

 Mindre justeringer av vegtrase, siktutbedring, opparbeiding av møteplasser, sikringstiltak og 

lignende innenfor eiendomsgrensen til vegarealet kan gjøres uten reguleringsplan 

 Krav til sikt og utforming av avkjørsler skal oppfylles i samsvar med Statens vegvesen sine 

håndbøker. 

 

 

11. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL FOR  
       GRØNNSTRUKTUR 
 

11.1 Grønnstruktur (pbl § 11-7 nr 3) 

 Formålet omfatter friområde, park, naturområde og turdrag innenfor eller i tilknytning til by og 

tettsteder. 

 Grønnstrukturplan for Sandnessjøen skal legges til grunn. 

 Innenfor sentrumsavgrensing skal det ikke fortettes slik at grønnstruktur går tapt. 

 Enkel tilrettelegging og mindre terrengarbeid for ferdsel og opphold, som merking av stier, 

etablering av stier, skilting, rastebord, gapahuk og lignende kan tillates. Tiltak ut over dette skal 

være avklart i reguleringsplan. 

 

Grønnstrukturplan for Sandnessjøen, datert 25.01.2016, skal brukes som grunnlag ved saksbehandling omkring 

grøntområdene.  

Svartliste arter skal ikke benyttes og bør fjernes. 

 

  



19 
 

12. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL            
       LANDBRUK-, NATUR- OG FRILUFTSFORMÅL SAMT REINDRIFT (LNFR)   

12.1 LNFR- områder (pbl § 11-9 nr 5) 

 I LNFR- områder er det ikke tillatt å sette opp ny bebyggelse eller andre varige konstruksjoner 

eller anlegg, eller fradele tomt til samme formål, som ikke er knyttet til stedbunden næring, 

landbruksdrift eller allment friluftsformål. 

 LNFR- områdene omfatter også bymarka. Marka er avgrenset i plankartet som 

bestemmelsesområde #2 med grønn illustrasjonslinje. Forvaltningsplan for Åsen gir føringer for 

tiltak innenfor området.  

Mindre om- og påbygninger av eksisterende bebyggelse samt gjenoppbygging etter brann/erstatningsbygg 
tillates under forutsetning av at det ikke blir flere boligenheter. Se veileder Plan og bygningsloven og Landbruk 
Pluss T-1443 for mer info om stedbunden næring.   
 
Fradeling og bruksendring av eksisterende landbruksbebyggelse til bolig- og fritidsbebyggelse kan tillates i 
forbindelse med salg av landbrukseiendommer. 
 
Det er ikke tillatt med oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av hyttebebyggelse i kommunens LNFR- område. 
Vesentlig utvidelse vil være hvis bebyggelsen overskrider 75 m2 bruksareal (BRA). 
Mindre arealutvidelse, samt gjenoppbygging etter brann tillates.  
 
Hensynssone for friluftsliv sammen med Markagrensa angir viktig friluftsområde på Åsen.  
 
Viktige grøntdrag som skal bevares: 
- Strandsonen, Klokkervika – Oterholt 
- Åsen, i hele lengderetningen.  
- Sandneselva, fra tidligere søppelfylling til Kvernåsen 
- Aunåsen/Skarmyra - Horvneset 
 
 

12.2 LNFRS- område med bestemmelse om spredt bolig- fritids- eller næringsbebyggelse 

I LNFRS- område der spredt utbygging er tillatt kan det tillates spredt bolig som klyngebebyggelse (2-
7 hus) og enkelthus samt fritidsbebyggelse. Fradeling og bruksendring av eksisterende 
landbruksbebyggelse til boligformål og fritidsbebyggelse kan tillates. 
 
Etablering av næringsbebyggelse utenom stedbunden næring kan tillates under forutsetning av 
godkjent reguleringsplan.  
 
Område for spredt bolig- og fritidsbebyggelse kan i planperioden tillates bygd ut med følgende antall 
bygningsenheter/tomter: 
 
Sted Områdenavn Antall Boliger Antall hytter 

Mindland LNFRS_1 3 5 

Tro LNFRS_2 2 5 

Bærøya LNFRS_3 2 5 

Flatøya LNFRS_4 0 2 

Svines LNFRS_5 0 5 

Blomsøya LNFRS_6 5 5 

Austbø/Altra LNFRS_7 5 5 

Offersøya LNFRS_8 3 2 
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Kleiva LNFRS_9 3 0 

 

 I område regulert til spredt bebyggelse er det ikke krav om reguleringsplan dersom ikke annet er 

sagt for området. Detaljert situasjonsplan skal utarbeides før tiltak kan godkjennes. 

 Bebyggelsen skal ikke plasseres på dyrka mark eller produktiv skogareal. 

 Spredt bebyggelse må ikke komme i konflikt med viktige flytt- og svømmeleier for reindrift. 

 Bebyggelsen skal plasseres slik at den ikke er til hinder for allmenn ferdsel og tilgang til LNFR- 

område, med strandsonen, og bør ikke stenge for videre utnytting av området til bolig- og 

fritidsbebyggelse. 

 Bebyggelsen skal underordne seg markerte landskapsdrag, herunder sammenhengende 

vegetasjonsbelter, viktige viltområder og områder for tamrein. 

 I områder med privat vannforsyning og ved vassdrag skal valg av avløpsløsning vurderes strengt. 

 For området Offersøy (området fra Skogland til Skjellosen) skal all ny bebyggelse langs riksvei 17 

lokaliseres til eksisterende offentlige sideveier eller eksisterende private veger. 

 Fritidsbebyggelse (hytter) tillates med maks mønehøyde 6 m, og areal skal ikke overstige 100 m2 

bruksareal (BRA). 

 Ved anlegg av 3 eller flere hytter/tomter med innbyrdes avstand mindre enn 100 meter tillates 

ikke etablering før området inngår i reguleringsplan. 

 Størrelse på naust begrenses til et maksimalt bruksareal (BRA) på 30m2.  

 
 

13. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL AREALFORMÅL            
       BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE   

 

13.1 Bruk og vern av sjø og vassdrag (pbl §§ 11-7 nr 6 og 11-11 nr 3) 

 Formålet omfatter alle typer arealbruk på eller i sjø og vassdrag, og eventuelt tilhørende 

strandsone. 

 Tiltak som er i konflikt med natur, friluftsliv, ferdsel eller fiske er ikke tillatt. 

 

13.2 Småbåthavn (pbl §§ 11-7 nr 6 og 11-11 nr 3) 

 Formålet omfatter småbåthavn med nødvendig parkering, tekniske anlegg og servicebygg. 

 I område regulert til småbåthavn skal tiltak som krever søknad etter pbl §§ 20-1 og 20-2 inngå i 

reguleringsplan før tiltak kan godkjennes. 

 Det kan gis tillatelse til utlegg/anlegg i sjø for samlet inntil 10 småbåtplasser uten reguleringsplan 

dersom tiltaket ikke utløser behov for ny adkomstvei, parkering eller fellesnaust. 

 

Reguleringsplan skal vise antall båtplasser, opplagsplass på land, tilkomst til offentlig vei, 

servicebyggplassering, parkeringsplasser o.l. 
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13.3 Fiske (pbl §§ 11-7 nr 6 og 11-11 nr 3) 

 Formålet omfatter all høsting av viltlevende marine ressurser i sjø. 

 I områder gitt formål fiske (F) har fiske prioritet. Tiltak og inngrep må ikke være i konflikt med 

fiskeriinteressene eller forringe områdenes kvaliteter som fiske-, gyte og oppvekstområde. 

 I FFFN- områdene har fiske prioritet i perioden fiske pågår. 

 Lokalisering av oppdrett/akvakultur og uttak av masser fra havbunn tillates ikke i disse 

områdene. 

 I sjøen gjelder havressursloven mens i vassdrag er det først og fremst lakse- og 

innlandsfiskeloven og naturmangfoldloven som gir bestemmelsene for fiskeforvaltningen. 

 

Kaste- og låssettingsplasser, gyte- og oppvekstområder er videreført fra gjeldende kommuneplan og vist som 

fiskeformål i plankartet. 

Denne arealbruk vil ikke være til hinder for allmenn ferdsel og friluftsliv. 

Hensyn til fiskerinæringen skal generelt, også i uplanlagte områder, tillegges stor vekt i konflikttilfeller.  

Høsting av tang og tare skal ikke tillates i fiskeområder(F) og naturområder (N). Ved høsting i områder hvor det 

hekker mye fugl, må det vises hensyn, slik at det ikke oppstår forstyrrelser i hekkesesongen. 

 

13.4 Akvakultur og kombinert formål akvakultur/ferdsel/fiske (pbl §§ 11-7 nr 6 og 11-11 nr 3) 

 Innenfor formålet akvakultur(A) kan det legges ut akvakulturanlegg. Områdene omfatter 

godkjente og omsøkte lokaliteter for oppdrett. Områdene omfatter areal for oppankring- og 

fortøyningsanlegg over sjøoverflaten.  

 Fortøyninger som ikke er til hinder for ferdsel kan gå inn i tilsluttende flerbruksområder 

akvakultur/ferdsel og fiske (AFF). I disse områdene kan fortøyninger til akvakulturanlegg 

etableres på -2 m inn mot land og ellers -25m. Det er ikke tillatt med installasjoner som er til 

hinder for ferdsel i disse områdene. 

 Tiltak som kan forstyrre eller hindre akvakulturanlegg skal ikke tillates i nærheten. Det er forbud 

mot ferdsel 20 meter fra, og fiske 100 meter fra anleggene. 

 Det tillates ikke anlegg i områder der det ligger kabler i sjøen. 

 Tiltak som hindrer reindriftas rett til å flytte med rein, er ikke tillatt. Reindriftas arealbrukskart 

skal legges til grunn ved vurdering av konflikt mellom akvakulturanlegg og reindrift. Ved tvil om 

tiltaket har konsekvenser for reindriftas rett til å flytte rein, skal uttalelse fra berørt 

reinbeitedistrikt og Fylkesmannen innhentes. 

 

De utlagte akvakulturområdene skal prioriteres ved lokaliseringsvalg. 

Tildelingsmyndighet er Nordland fylkeskommune som fatter vedtak etter akvakulturloven. 

Anlegg må planlegges og utformes i henhold til gjeldende lovverk (Akvakulturloven, Forurensningsloven, Havne- 

og farvannsloven osv.) 
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13.5 Kombinert formål, FFFN 

 Formålet er et kombinasjonsformål for fiske-, ferdsel-, friluftsliv- og naturområder 

 Formålene er likestilt  

 Akvakultur i områdene FFFN er ikke tillatt. 

 

Uplanlagte områder omfatter de resterende arealer i kystsonen som ikke er avsatt til spesielle formål. Det er 

ikke foretatt noen avklaring mellom de ulike interessene og søknad om utnyttelse av områder her må avklares 

gjennom det aktuelle særlovverk. 

 

14. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER TIL HENSYNSSONER 

14.1 Hensynssone fare for skred (pbl § 11-8 a) 

For sone H310_1, angir område med potensiell fare for stein- og snøskred, inkl. steinsprang.  
 
 

14.2 Hensynssone sikringssone for drikkevann (pbl § 11-8 a) 

I nedslagsfelt for drikkevann H110 er det ikke tillatt å iverksette tiltak som kan ha negativ virkning på 
vannkvaliteten i området, jfr. Pbl § 1-6 og forskrift om vannforsyning og drikkevann.  

 

14.3 Hensynssone sikringssoner omkring Sandnessjøen lufthavn Stokka (pbl § 11-8 a) 

For sone H190 _1 i Temakart 1(Sikringssone- Sandnessjøen lufthavn Stokka): 
Her gjelder de høyderestriksjoner som angitt med koter (sorte streksymboler) på restriksjonsplan for 
Sandnessjøen lufthavn Stokka, Avinors tegning ENST-P-08 datert 05.09.16. For områder beliggende 
mellom de viste koter, skal høyderestriksjonen beregnes gjennom interpolasjon. Innenfor 
restriksjonsområdet kan det ikke etableres hinder (bygninger, vegetasjon, anlegg eller andre 
innretninger) som overstiger høyderestriksjonene som er angitt på plankartet.   
 
Nye reguleringsplaner innenfor hensynssone H190_1 skal innarbeide høyderestriksjonene i form av 
hensynssoner, jfr. pbl §§ 12-6 og 12-7. Alternativt må det angis bestemmelser med maksimal tillatt 
mønehøyde på bygninger og anlegg som ikke overstiger høyderestriksjonene i restriksjonsplanen 
ENST-P-08.  
Søknader innenfor hensynssone skal håndteres etter saksbehandlingsrutiner fra Avinor i forhold til 
utsjekk mot hinderflater. 
 
For sone H190_2 i Temakart 1:  
Alle søknader om etablering av nye bygninger og anlegg innenfor hensynssone H190_2, område med 
byggerestriksjoner rundt navigasjonsanlegg ved Sandnessjøen lufthavn Stokka vist med koter(røde 
streksymboler) på Avinors tegning ENST-P-09 datert 05.09.16, skal håndteres etter 
saksbehandlingsrutiner fra Avinor. 
For områder beliggende mellom de viste koter, skal byggerestriksjonen beregnes gjennom 
interpolasjon. 
 
 
Vegetasjon skal holdes under hinderflatene, nødvendig fjerning vil bli gjennomført av Avinor. 
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14.4 Hensynssone for landbruk, reindrift, friluftsliv og bevaring av kulturmiljø eller 

naturmiljø (pbl § 11-8 c) 

 
Hensyn landbruk H510: Hensynssonenes omfatter område vurdert som viktig landbruksområde. 
Landbruksvirksomhet og kulturlandskap skal prioriteres i langsiktig perspektiv, og tap av 
kulturlandskap skal unngås. 
 
Hensyn reindrift H520: 
Omfatter svømmeleier og flyttleier for rein som er avsatt i plankartet som hensynssone.  
Tiltak i hensynssonen som er til hinder ved flytting med rein, er ikke tillatt. Ved tvil om tiltaket har 
konsekvenser for reindriftas rett til å flytte med rein, skal uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt og 
Fylkesmannen innhentes. Også ved tiltak like inntil hensynsone reindrift, bør reinbeitedistrikt og 
Fylkesmann høres. Tiltak under havoverflaten som ikke hindrer svømming eller ilandføring av rein fra 
båt, kan tillates. 
 
Hensyn friluftsliv H530: Hensynssonene omfatter område som har særlig verdi for friluftsliv. I disse 
områdene skal landskaps- og friluftsinteresser prioriteres og vektlegges. Innenfor sonene er det ikke 
tillatt med tiltak som hindrer tilgang til og bruk av området til friluftsliv, eller reduserer 
opplevelsesverdi på annet vis. 
 

Bevaring naturmiljø H560: Hensynssonene omfatter område som har særlig verdi for naturmiljø og 
biologisk mangfold. I disse områdene skal langsiktig vern av det biologiske mangfoldet prioriteres og 
vektlegges. Innenfor sonene skal det som hovedregel ikke gjøres inngrep.  
 

Bevaring kulturmiljø H570: Hensynssonene omfatter område som har særlig verdi som kulturminne, 
kulturmiljø eller kulturlandskap. I disse områdene skal kulturminneverdiene vektlegges, og tiltak bør 
fremme vern av kulturminne eller kulturmiljø. Tiltak skal lokaliseres og utformes slik at de 
underordner seg og bygger opp om eksisterende kulturmiljø og kulturlandskap. Det skal ikke gis 
tillatelse til tiltak som kommer i konflikt med verdifulle kulturminner.     
 

For det utvalgte kulturlandskapsområdet, Blomsøya, Hestøya og Skålvær (H570_7og H570_13), 
skal det utarbeides en helhetlig analyse og plan der det fokuseres på muligheter og tiltak knyttet til 
bosetting, næringsutvikling og turisme.  Grunnlaget for planarbeidet skal være gjeldende 
Landbruksplan for Alstahaug, Forvaltningsplan for Blomsøya, Hestøya og Skålvær samt tiltaksplan for 
ferdsel og informasjon. Når tiltak innenfor området vurderes skal det tas hensyn til disse planene. 
 
 

14.5 Båndlagt område etter naturvernloven, hensynssone H720 (pbl § 11-8 d) 

Områder båndlagt etter lov om naturvern: 
H720_1: Skeilia naturreservat 
H720_2: Ostjønna naturreservat 

 

14.6 Båndlagt område som skal reguleres etter plan- og bygningsloven, hensynssone H710 (pbl § 

11-9 nr 1) 

Område som skal reguleres til reindriftformål.  
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14.7 Eksisterende planer (pbl § 11-8 nr f) 

Hensynssonene omfatter område der eksisterende reguleringsplaner med bestemmelser fortsatt skal 
gjelde. Der tilsvarende tema ikke er behandlet i reguleringsplan gjelder kommuneplanens 
bestemmelser. Unntak fra dette er krav til parkering og uteoppholdsareal (jfr. punkt 4.3 og 9.4) hvor 
kommuneplanens bestemmelser gjelder foran andre arealplaner vedtatt før 10.06.2016.  

15. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER FOR BESTEMMELSESOMRÅDER 

15.1 Bestemmelsesområde Sandnessjøen avlastingssenter (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor bestemmelsesområde kan det i tråd med godkjent reguleringsplan, oppføres plass- og 
arealkrevende forretningskonsepter for å ivareta regional storhandel. Detaljhandel skal skje innenfor 
det definerte sentrumsområdet for Sandnessjøen hvor det også kan etableres kjøpesenter med 
bruksareal over 3000 m2.  

Plasskrevende varer er definert som: biler, og motorkjøretøyer, landbruksmaskiner, trelast og andre større 
byggevarer og varer fra planteskoler/hagesenter. 
Arealkrevende varer er definert som: hvitevarer, brunevarer, møbler og større varer som krever annen 
fraktmåte enn kollektivtransport. 
Bestemmelsesområdet viderefører retningslinjer for avlastningssenter som gitt i Kommunedelplan for 
Sandnessjøen 2006-2016.   
 
 
 

15.2 Bestemmelsesområde marka (pbl § 11-9 nr 5) 

Innenfor bestemmelsesområde marka skal det tas særskilt hensyn til natur og friluftsinteresser. 
Tilrettelegging for friluftsliv i samsvar med forvaltningsplan for Åsen tillates innenfor området.  
 
 

  



25 
 

Del B 

Sandnessjøen som kommunesenter  
 
 
Retningslinjer 

I alle områder–og detaljreguleringsplaner, bygge - og delesaker og andre meldepliktige tiltak gjelder følgende:   

 Det skal jobbes for å skape et hyggelig sentrumsområde som gjennomreisende og fastboende finner 
attraktivt.   

 Sandnessjøens identitet skal videreutvikles og styrkes.  Dette må gjøres ved å legge vekt på stedets 
maritime preg, gatestrukturens og bebyggelsens karakter.   

 Det skal tilstrebes en miljømessig forbedring av sentrumsbebyggelsen.  

 Bevaringsverdige bygg skal i størst mulig grad tilbakeføres til sitt opprinnelige preg. Prioriterte bygg er vist i 
Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum, temakart 4A, vedtatt 05.03.13, sak 10/13. 

 Ny bebyggelse i sentrum må tilpasses eksisterende bebyggelse når det gjelder dimensjon, skala og 
materialbruk.  

 Det skal legges til rette for en allsidig bruk av Sandnessjøens bygningsmiljø.   Det skal jobbes for å skape et 
levende sentrum der man har boliger, kontorer, forretninger, torgaktivitet og annen virksomhet.   Føringer 
er gitt i Utviklingsplan for Sandnessjøen sentrum, temakart 4B, vedtatt 05.03.13, sak 10/13. 

 Det skal jobbes for at Sandnessjøens ansikt utad forbedres.  Følgende er viktig i den forbindelse:   
o Området i tilknytning til torget, miljøgata, Kulturbadet og ferjeleiet kan betraktes som 

kjerneområdet i sentrum. 
o Sjøfrontens visuelle kvaliteter må styrkes gjennom utforming av bebyggelse, kaianlegg og 

utfyllinger. 
o  Industriområdet "Holmen" må gis en mer tiltalende utforming. 
o Rivningstomter og andre åpne sår i bebyggelsen må bebygges.  Det er særlig viktig å gjenreise 

hjørnegårder. 
o Utbygging av nye og utbedring av eksisterende gater bør i størst mulig grad bygge på eksisterende 

gate - og kvartalsstruktur. 
o Kvartalstrukturen i bebyggelse og gatenett må videreutvikles.         
o Vågen som innfallsport til Sandnessjøen skal rustes opp med fokus på utfylling, mulig 

boligbygging, grøntstruktur og estetikk  
o Det skal vektlegges å utvikle en infrastruktur som tar hensyn myke trafikanter samt et gang- og 

sykkelvegnett i tråd med overordnete planer. 
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Bebyggelsesstruktur 

 Bevaring og utvikling av eksisterende bebyggelsesstruktur innebærer at: 
o Eksisterende tomtearrondering bør i størst mulig grad beholdes, slik at en kan bevare områdets 

grønne karakter ved å ta vare på eksisterende vegetasjon og etablerte hageanlegg der dette ikke 
kommer i konflikt med nødvendig gateutvidelse. Føringer er gitt i Utviklingsplan for Sandnessjøen 
sentrum, temakart 4B, vedtatt 05.03.13, sak 10/13. 

 Ved utbedring av gater i området, bør en ta sikte på å utforme en symmetrisk gategeometri (for eksempel 
tosidig fortau) og bevare en opprinnelig gateutforming i kryss. 

 Bebyggelsens målestokk må bevares.  Selv om bygningene er forskjellige, har likevel området en enhetlig 
karakter som består av mindre variasjoner i høyde og dimensjon innenfor en skala.  Det er viktig at en ikke 
bryter denne skalaen med innfylling av ny bebyggelse. 

 
Bygningsform 
Bebyggelsens opprinnelige bygningsform bør i størst mulig grad tas vare på.  Særlig er det viktig for de 
bygningene som er eksponert mot gata.  Ved ombygging og fornyelse av bygninger bør en ta sikte på å 
tilbakeføre bygningens hovedform eller utvikle tidstypiske løsninger ved bruk av arker, karnapper og 
inngangsmarkeringer.   
 
Bygningsmaterialer 
Ved valg av bygningsmaterialer ved ny bebyggelse eller rehabilitering skal en ta sikte på å tilbakeføre 
bygningens opprinnelige materialbruk når det gjelder utvendig kledning og taktekking.  Utvendig kledning skal 
være trepanel, og taktekking bør være skiferstein eller keramiske panner.   
 
Bygningsdetaljer 
Ved utskiftning av vinduer og veggkledning og ved oppføring av ny bebyggelse, bør en ta i bruk tidstypiske 
vindusdetaljer og omramming av dører og vinduer og annen ornamentikk av dører og vinduer og annen 
ornamentikk som var vanlig da bygningen ble oppført.  Tidstypiske detaljer skal kombineres med moderne, 
tekniske løsning. 

 
 


