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Uttalelse - varsel om igangsetting av arbeid med reguleringsplan for Slipen 

industriområde i Sandnessjøen, Alstahaug kommune 

Vi viser til brev, datert 15. januar 2018. 

 

Statens vegvesen har ansvar for å sørge for at føringer i Nasjonal transportplan, Statlige 

planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og 

andre nasjonale og regionale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler 

oss som forvalter av riksveg på vegne av staten, forvalter av fylkesveg på vegne av 

fylkeskommunen, og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport. I 

denne saken uttaler vi oss som statlig fagmyndighet med sektoransvar. 

 

Saksopplysninger  

Planområdet ligger sentralt i Sandnessjøen. Det er i kommuneplanens arealdel avsatt til 

framtidig byutviklingsområde og havn.  

 

Hovedformålet med planarbeidet er å legge til rette for etablering av ny innebygd tørrdokk.  

 

Arealpolitiske føringer for planarbeidet 

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes på og 

langs vegen, uavhengig av hvem som eier vegen. Stortinget har i Nasjonal transportplan 

nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade, 

nullvisjonen. Vegnormalene som er utredet av vegloven, skal legges til grunn for all 

planlegging. Nullvisjonen ligger også til grunn for vegnormalene. 

 

Vår vurdering av saken og konklusjon 

Når planforslaget blir lagt frem til høring, vil vår vurdering i hovedsak være trafikale 

konsekvenser som følge av tiltaket. 
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På nåværende tidspunkt har vi ingen innspill eller merknader til planarbeidet, men vi gjør 

oppmerksom på at det kan fremkomme andre merknader i den videre planprosessen.  

 

 

Plan- og forvaltning, vegavdeling Nordland 

Med hilsen 

 

 

Ivar Heggli        Sesselja Jonsdottir 

Fagkoordinator        Rådgiver 

 

 

 

 

 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer. 

 

  

Kopi 

Alstahaug kommune, Rådhuset, 8805 SANDNESSJØEN 
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From: Firmapost 
Sent: 27. februar 2018 08:31
To: Nilsen Sten-Ole <Sten-Ole.Nilsen@norconsult.com>
Subject: FW: 201702535-3 - NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Privat reguleringsplan - Slipen
industriområde - Sandnessjøen - Alstahaug kommune
 
Hie,
Kan du hjelpe med hvem som skal ha denne?
 
 
Denne mailen er kommet Tl Norconsults firmapost.
Dersom du ikke er reVe moVaker vennligst videresend Tl reV person eller returnerer den Tl
firmapost@norconsult.com snarest.
 
Mvh Resepsjonen
 
 
 
From: Winther Åse Sofie [mailto:awi@nve.no] 
Sent: 26. februar 2018 15:13
To: Firmapost <firmapost@norconsult.com>
Subject: 201702535-3 - NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Privat reguleringsplan - Slipen
industriområde - Sandnessjøen - Alstahaug kommune
 
NVEs generelle innspill - varsel om planoppstart - reguleringsplan for Slipen industriområde –
Sandnessjøen, Alstadhaug kommune
 
Vi viser Tl varsel om oppstart moVaV 17.02.2018
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyVet Tl vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk krab. NVE gir råd og veiledning om
hvordan disse saksområdene skal tas hensyn Tl ved utarbeiding av arealplaner eVer plan- og
bygningsloven.
 
Flom, erosjon og skred
God arealplanlegging er det vikTgste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrib (TEK17) seVer tydelige krav Tl sikkerhet mot flom, erosjon
og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det obe være behov for en detaljert
fagkyndig utredning av faren. Hensyn Tl klimaendringer skal også vurderes.
 
Vassdrag- og grunnvannsGltak
Det er store allmenne interesser knyVet Tl vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt eVer vannressursloven. NVE kan avgjøre at

mailto:Sten-Ole.Nilsen@norconsult.com
mailto:firmapost@norconsult.com
mailto:awi@nve.no
mailto:firmapost@norconsult.com
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ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt eVer vannressursloven. NVE kan avgjøre at
reguleringsplan kan erstaVe konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretaV i planen.
 
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn Tl anlegg som har konsesjon eVer energi- og vassdragslovgivningen.  
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy:

NVEs karVjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging
beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.
NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan
utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.
NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nygg verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og
godt nok dokumentert.
Flere nygge veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan.

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
 
Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha Tlsendt planen ved offentlig eVersyn.
NVE legger Tl grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om
at alle plandokumenter sendes elektronisk Tl rm@nve.no.
 
NVE vil prioritere å gi innspill og uValelser Tl reguleringsplaner der det bes om faglig bistand Tl konkrete
problemsTllinger. DeVe fremgår av brev Tl kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og verktøy i
arealplanleggingen.   
 
Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet Gl NVE hva en ønsker bistand Gl i den
enkelte saken.
 
 

NVE region Midt-Norge
Abels gate 9, 7030 TRONDHEIM
Tlf: 09575
E-post: nve@nve.no
 

NVE Region Midt har flyMet. Fra 01.10.2017 finner du oss i Abels gate 9, 7030 Trondheim.

 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.nve.no%2Fkarttjenester%2F&data=01%7C01%7Cfirmapost%40norconsult.com%7Ce4cb48638b534ead141d08d57d230386%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=t3UQ4vN%2FARy1HNr6RECsAdrhG2OG7JOJ726FsxHkf88%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpublikasjoner.nve.no%2Fveileder%2F2017%2Fveileder2017_02.pdf&data=01%7C01%7Cfirmapost%40norconsult.com%7Ce4cb48638b534ead141d08d57d230386%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=hLlHU%2Bp8qdLHiZsDhx7amb4g4%2FqJ3EqSEHmRH7kdYRQ%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fpublikasjoner.nve.no%2Fretningslinjer%2F2011%2Fretningslinjer2011_02.pdf&data=01%7C01%7Cfirmapost%40norconsult.com%7Ce4cb48638b534ead141d08d57d230386%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=AqyT51HiTG5z6Ns8RbFEr%2BFPYeYgdG3QpXscJL06R7c%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwebfileservice.nve.no%2FAPI%2FPublishedFiles%2FDownload%2F201403352%2F2213145&data=01%7C01%7Cfirmapost%40norconsult.com%7Ce4cb48638b534ead141d08d57d230386%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=FyPC84R2yikGlHpupN323PYPsOLVifgEiAft%2BK74oqg%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.nve.no%2Farealplan&data=01%7C01%7Cfirmapost%40norconsult.com%7Ce4cb48638b534ead141d08d57d230386%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=5qqiEF%2B2Cy3dGEKUyTHE1cj%2BW7NZKzwEk5xOAIHE09Q%3D&reserved=0
mailto:rm@nve.no
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwebfileservice.nve.no%2FAPI%2FPublishedFiles%2FDownload%2F201403352%2F2180465&data=01%7C01%7Cfirmapost%40norconsult.com%7Ce4cb48638b534ead141d08d57d230386%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=KqwKpFhNlXRyo4etIc3khu5j3nxUtlcuoA2p9y1C%2FkU%3D&reserved=0
mailto:nve@nve.no
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Innspill til varsel om oppstart av arbeid med privat reguleringsplan 
på Slipen industriområde, Sandnessjøen. Alstahaug kommune  
 
Vi viser til brev av 15. januar 2018 med varsel om igangsetting av arbeid med privat 
reguleringsplan på Slipen industriområde, Sandnessjøen. 
 
Bakgrunn 
Det fremgår av meldingen at industriområdet er i Kommuneplanens arealdel 2016-2022 
avsatt til framtidigbyutviklingsområde og sjøarealene er regulert til havn. Reguleringsplan for 
Slipen og Havnegata 21-23, samt Reguleringsplan for del av Slipen Eiendom er gjeldende 
for landområdet. Gjeldende formål i reguleringsplan er industri, herberge og bevertningssted, 
bolig, kjøreveg og parkbelte i industriområde. Hensikten med reguleringsarbeidet er å legge 
til rette for etablering av ny innebygd tørrdokk. I denne forbindelse må en boligtomt 
omreguleres til industriformål og tomta må sprenges ut. Utsprengte masser skal fylles ut i 
sjøen og Strandgata langs sjøen må flyttes noe ut. Det skal anlegges bru som kan åpnes 
foran dokkhallen. 
 
Planen er omfatter av Forskrift om konsekvensutrednings vedlegg II, pkt 10. e) ii, 11. k) og 
13 og skal vurderes etter kriteriene i § 10. Alstahaug kommune har vurdert at planen kan få 
vesentlige virkninger for miljø og samfunn bl.a. strid med intensjoner i overordnet plan og 
mistanke om forurensninger i grunnen. Det skal ikke utarbeides planprogram, jf forskriften § 
8. Temaer som skal utredes er forurensning, samfunnssikkerhet, landskap, byutvikling og 
tilgjengelighet. 
 
Innspill støy 
T-1442/2016 retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging må legges til grunn for 
planen. Virksomheten er regulert i forurensningsforskriften kap. 29. Kravene her tilsvarer 
grenseverdiene i tabell 3 i T-1442/2016. Forskriften åpner i midlertid for unntak ifra 
støykravene i inntil 30 dager pr. år inklusive 4 søn- og helligdager/offentlige fridager for 
virksomheter som driver overflatebehandling og vedlikehold av skip/offshoreinstallasjoner. 
 
Forskriften regulerer ikke driftstid direkte, men strengere støykrav på søn-/helligdager og natt 
kan i praksis sette slike begrensninger. Kommunen kan med hjemmel i plan- og 
bygningsloven § 12-7 nr 3 bl.a. sette bestemmelser om tillatt forurensning og andre miljøkrav 
i planområdet. Det fremgår av Kommunal- og moderniseringsdepartementets veiledning til 
hjemmelen: Bestemmelsen gjør det mulig å fastlegge miljøkvalitetsmål og stille 
forurensningsmessige krav til virksomhet i forbindelse med reguleringsplan. Bestemmelsen 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-06-01-931/KAPITTEL_8-6#KAPITTEL_8-6


Side 2 av 3

gir mulighet for å sette utslippsgrenser når det for eksempel gjelder støynivåer og luftkvalitet, 
tidsbegrensninger (slik som driftstid i form av klokkeslett, dager, sesong osv.), 
 
Planområdet grenser mot nærliggende boliger. Vi ber derfor kommunen vurdere å regulere 
tillatt driftstid i bestemmelsene. Kommunen kan også sette tilsvarende krav til støy i 
bestemmelsene som i forurensningsforskriften § 29-7. Støy 
 
Forurenset grunn 
Vi viser tiI brev av 28.11.2017 fra Fylkesmannen til Slipen Mekaniske AS med vurdering av 
behov for tiltak i forurenset grunn ved Slipen Mekaniske AS. Her fremkommer: 
«I databasen Grunnforurensning ligger den aktuelle lokaliteten (ID 5498) i dag registrert med 
status uavklart. Det vil den fortsette med å gjøre, inntil det eventuelt foreligger et bedre 
grunnlag i saken. Ved endret arealbruk og/eller ved bygge- og gravearbeider (forurensnings-
forskriftens kap 2) vil det oppstå behov for gjennomføring av ytterligere undersøkelser. Ny 
risikovurdering og tiltaksplan skal i så fall sendes til kommunen. Vi gjør oppmerksom på at de 
akseptkriteriene som framkommer i tabell 1 vil kunne se langt annerledes ut om det legges 
inn andre opplysninger om arealbruk enn det som konsulenten har lagt til grunn (Golder 
Associates AS, 2013).» 
 
 
Tørrdokken foreslås anlagt på areal hvor det er delvis utfylling i sjø og det i dag er etablert 
lager. Like øst fro lageret ble det i forbindelse med at Norconsult i 2010 utarbeidet 
miljøteknisk rapport tatt prøver for analyser. Det fremgår av rapporten at den prøven som ble 
tatt her (P6) var i et område med synlig overflateforurensning (beskrivelse P6a: 0-0,3m sand 
som stinker lakk og løsemidler). Prøven gikk tapt i postgang. 
Omfanget av forurensninger i grunnen bør kartlegges og det bør utarbeides plan for 
disponering av forurensede masser.  Også planlagt utfylling krever egen tillatelse etter 
forurensningsloven. 
 
Vi ber på denne bakgrunn at det tas inn reguleringsbestemmelser om at: 
 
«Før det kan igangsettes tiltak etter plan- og bygningsloven eller ikke søknadspliktige 
anleggsarbeider, skal tiltaksplan for håndtering av forurenset grunn, i tråd med 
forurensningsforskriftens kapittel 2, være godkjent av forurensningsmyndigheten». 
 
«Utfylling fra land, mudring eller andre tiltak som medfører risiko for spredning av forurenset 
sediment krever egen tillatelse etter forurensningsloven. I forbindelse med søknad om 
utfylling og/eller mudring må det gjennomføres miljøtekniske undersøkelser og utarbeides 
plan for håndtering av forurensede masser og gjennomføring av arbeidet. Søknad om 
utfylling og/eller mudring skal sendes Fylkesmannen. Tillatelse må foreligge før tiltaket kan 
igangsettes. Ved utfylling skal det benyttes rene masser» 
 
 
Samfunnssikkerhet og beredskap  
Ved utarbeidelse av planer pålegger plan- og bygningslovens § 4-3 plikt til gjennomføring av 
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS). Det minnes derfor om at slik analyse må utarbeides før 
planen sendes på offentlig ettersyn og behandles politisk. 
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Digitaliserte plankart  
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at 
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil 
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. omtale på våre hjemmesider).  
 
 
Samordning av statlige innsigelser i Nordland  
Samordning av statlige innsigelser til kommunale arealplaner er fra 1. januar 2018 innført 
som fast ordning. Vi ber om at kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige 
myndigheter, i den grad det dreier seg om arealkonflikter. En slik dialog bør fortrinnsvis skje  
før saken sendes på offentlig ettersyn. Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik 
dialog. 
 
 
Med hilsen 
 
 
Oddlaug Ellen Knutsen (e.f.)  
seksjonsleder Sten D. Bruaas 
 senioringeniør 
 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk og har derfor ikke underskrift. 
 
 

 
Kopi: Alstahaug kommune, post 
 
 

plannordland@kartverket.no


 

Vår dato:  05.03.2018 

Vår referanse:  

JournalpostId: 

18/1512- 2   

18/8005 

Deres dato:  15.01.2018 

Deres referanse:  5164583/varslingsbrev 

Org.nr: 964 982 953 
 

Adresse Postmottak Tlf.:  75 65 00 00  Kultur, miljø og folkehelse 
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Innspill - Detaljregulering - Slipen industriområde - Alstahaug kommune   

Vi viser til brev med varsel om oppstart av detaljregulering for Slipen industriområde i 

Sandnessjøen. Planens hensikt er å legge til rette for ny tørrdokk. I den forbindelse omreguleres en 

boligtomt til industriformål. Det skal i tillegg fylles ut i sjø og anlegges bru som kan åpnes foran 

dokkhallen. Planområdet er i kommuneplanens arealdel (2016) avsatt til byutviklingsområde (A- 

Holmen) med kombinert bebyggelse- og anleggsformål. Kommunen har vurdert at planen utløser 

krav om konsekvensutredning.  

 

Nordland fylkeskommune beklager at vårt innspill kommer senere enn oppsatt høringsfrist. 

 

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, herunder 

fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill: 

 

Forholdet til regional politikk 

Overordnet målsetting for arealforvaltningen i Nordland er at den skal være bærekraftig og gi 

forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal skje på grunnlag av 

kunnskap og oppdaterte kommuneplaner, jf. Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i 

Nordland. 

 

Fylkeskommunen mener det er svært uheldig at reguleringsformålet er i strid med hovedintensjonen 

i framtidig arealdisponering i en nylig (desember 2016) vedtatt overordnet plan. Slik vi vurderer det 

vil ikke dette være i tråd med hovedmålsettingen i fylkesplanen om forutsigbarhet i 

arealforvaltningen. Vi ber derfor kommunen gjøre en grundig og helhetlig vurdering av tiltakets 

konsekvenser for byutvikling i regionsenteret Sandnessjøen.  

 

Når det gjelder tiltakets mulige virkninger på byutviklingen viser vi til kap. 8.2 By- og 

tettstedsutvikling som bl.a. sier: 

 

c) Byer og tettsteder skal utvikles slik at livskvalitet og helse fremmes gjennom god stedsforming, 

attraktive og tilgjengelige utearealer, og infrastruktur som fremmer miljøvennlig transport. 

 

d) By- og stedsutvikling skal ivareta og bygge videre på viktige kulturhistoriske kvaliteter, stedets 

karakter og identitet. 

 

e) Det skal legges vekt på høy estetisk og arkitektonisk kvalitet ved planlegging og utforming av 

fysiske tiltak. 

 

Vi viser i tillegg til kap. 8.3. Naturressurser, kulturminner og landskap 

https://www.nfk.no/Filnedlasting.aspx?MId1=15319&FilId=20596
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a) Landskap som kulturelt, miljømessig og sosialt element, skal være en integrert del av 

arealplanleggingen. Det skal tas hensyn både til helhetlige landskapsrom og landskapselementer. 

 

Planfaglig 

Tiltaket er ikke i tråd med overordnet plan og det er krav til konsekvensutredning. Kommunen 

peker på forurensning, samfunnssikkerhet, landskap, byutvikling og tilgjengelighet som tema som 

må utredes. Nordland fylkeskommune er enig i at dette er tema som er viktig å utrede. Vi gjør 

oppmerksom på at både byutvikling og landskap er tema av vesentlig regional interesse, jf. 

arealpolitiske retningslinjer nevnt over. 

 

Kommunen ønsker en transformasjon/helhetlig omforming av området, og har definert planområdet 

som «byutviklingsområde» i overordnet plan. Hvilke konsekvenser tiltaket har for byutvikling og 

tilgjengelighet vil derfor være særlig viktig.  

 

Når det gjelder landskap anbefaler Nordland fylkeskommune at landskapsanalysen inkluderer 3D-

visualisering og at konsekvenser for siktlinjer mot sjøen, samt skygge- og silhuettvirkninger 

synligjøres. 

 

Når det gjelder planlagt utfylling i sjø viser vi til regional plan for vannforvaltning, hvor det er satt 

miljømål for vannforekomstene i fylket. For de fleste vannforekomster er det satt et mål om god 

økologisk tilstand innen 2021. Fylkeskommunen ber Alstahaug kommune om å innhente 

informasjon om karakteriseringen (risiko og påvirkningsanalyse) for berørt vannforekomst, og ta 

hensyn til dette i kommunens videre planlegging. Denne informasjonen finnes på vann-nett/portal. 

 

Når det fattes enkeltvedtak om ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst skal 

sektormyndigheten, her kommunen, vurdere tiltaket i henhold til vannforskriften § 12. Veiledning 

til bruk av § 12 finnes på: http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-

direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf. 

 

På generelt grunnlag vil fylkeskommunen bemerke at: 

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

plan- og bygningsloven § 1-1. I sentrumsområder bør det legges særlig vekt på utforming av 

tilgjengelige og attraktive byrom.  

 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. 

 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.  

 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. 

 

http://www.vannportalen.no/vannregioner/nordland/plandokumenter1/forvaltningsplan-for-vannregion-nordland-og-jan-mayen/
http://vann-nett.no/portal/
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/veiledere-direktoratsgruppa/veileder-til-vannforskriften--12---endelig.pdf
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Kulturminnefaglig 

Planområdet ligger relativt nært Sandnessjøen kirke, som er listeført av Riksantikvaren som en 

verneverdig kirke av nasjonal verdi.  

Listeførte kirker skal behandles i henhold til det såkalte kirkerundskrivet: Rundskriv T-3/2000 

Forvaltning av kirke, kirkegård og kirkens omgivelser som kulturminne og kulturmiljø. I dette 

rundskrivet påpekes viktigheten av å ta vare på kirkens virkning i forhold til omgivelsene – som 

monumentalbygg, identitetssymbol og landemerke. 

 

Sandnessjøen kirke er synlig plassert på en høyde, og har en markant posisjon i bylandskapet.  

Vi antar at etablering av en tørrdokk med byggehøyde opp til kote 43 vil kunne få konsekvenser for 

kirkens synlighet sett fra skipsleden, og for utsynet fra kirken mot sjøen og omgivelsene. 

Nordland fylkeskommune ber om at konsekvenser for kirken inngår i landskapsutredningen. 

Når det gjelder samiske kulturminner, vises det til egen uttalelse fra Sametinget. 

 

Kulturminnefaglig vurdering: Kari Torp Larsen, tlf. 909 58 566. 

 

 

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

 

 

 

Katrine Erikstad 

seksjonsleder for Plan og miljø 

       Ole-Martin Axelsen 

       rådgiver 

 

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Norconsult AS Postboks 626 1303 SANDVIKA 

 

Kopi til:    

Fylkesmannen i Nordland  0192 Oslo 

Kari Torp Larsen    
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Emne: Reguleringsplan Slipen Industriområde.
Dato: 5rsdag 28. august 2018 09:16:36 sentraleuropeisk sommer5d
Fra: Knut Stornes <Knut.Stornes@helgelandkraC.no>
Til: Daae Tuva Cathrine Elisabeth <Tuva.Cathrine.Elisabeth.Daae@norconsult.com>
Vedlegg: image001.png, image002.png, image003.png

Hei.
Beklager at det ikke ble giO 5lbakemelding på varselet som ble sendt ut i januar. Det er en glipp fra vår
side.
 
Helgeland kraC har en 11kV kabel som går gjennom reguleringsområdet og kommer i konflikt med den
planlagte tørrdokken.
Den må legges om ved utbygging.
Vi vet ikke pr. i dag hvor stort effekt uOak det vil bli behov for i forbindelse med utvidelse av deOe
området. Det har ikke kommet forespørsel om økt uOak på området og vi har derfor ikke heller seO på
om hvor stor ledig kapasitet det er i neOet ved Slipen.
Det er vel sannsynlig at det blir behov for større uOak og det anbefales at det tas høyde for at det kan
plasseres en neOstasjon nært den planlagte tørrdokken.
 
Vedlagte kart viser 11kV kabel gjennom området og eksisterende neOstasjon som forsyner Slipen i dag.
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Med vennlig hilsen
 
 

Knut Stornes
Energiingeniør

Helgeland Kraft Nett AS
Postboks 702, 8654 Mosjøen
Tlf. 75 10 05 85
Mob: + 47 90 14 25 88

www.helgelandkraftnett.no
 

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.helgelandkraftnett.no%2F&data=01%7C01%7CTuva.Cathrine.Elisabeth.Daae%40norconsult.com%7C7c1fe5847a334b616e8108d60cb632b8%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=VxfLVvDpmzrby9nWkn5SJR%2Fr5i1uihP52CMcuEbZW0o%3D&reserved=0

	sys_flett_sdm_kopimottaker
	Sdm_AMAdr2
	Sdm_Adr3
	Sdm_AMPostNr
	Sdm_AMPoststed
	Sdm_Land
	Sgr_Beskrivelse
	Spg_Beskrivelse
	Sdo_Tittel
	Sdo_Tittel2
	Sse_Kontakt
	Sse_Tittel
	Sbr_Navn
	Sbr_Tittel
	TblAvsMot__Sdm_Amnavn___1___1
	TblAvsMot__Sdm_Amadr___1___2
	TblAvsMot__Sdm_AmPostnr___1___3
	TblAvsMot__Sdm_Ampoststed___1___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___1___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___1___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___1___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___1___4
	TblKopitil__Sdk_Navn___2___1
	TblKopitil__Sdk_Adr___2___2
	TblKopitil__Sdk_Postnr___2___3
	TblKopitil__Sdk_Poststed___2___4
	tblvedlegg__Ndb_tittel___1___1
	tblvedlegg__Ndb_dokID___1___2

