
 

Endringsliste etter høring 2017-08-28 

OVERSIKT OVER VESENTLIGE ENDRINGER ETTER 1. GANGS HØRING 

 

Endrings-
nummer 

Endring Kommentarer 

 Generelt  

1.  Retting av mindre karttekniske feil i påskrift som 
ukorrekt Plan ID på gjeldende planer, justering for å få 
sammenhengende nummerering og lignende.  

 

2.  Formålsgrenser som deler store LNFR-områder eller er 
sammenfallende med stiplede linjer, er lagt bak 
formålsflaten for å bedre lesbarheten. Ingen praktisk 
betydning. 

 

3.  Jernbanelinjen inn i sentrum og nord for sentrum er 
endret fra framtidig til nåværende siden denne er vist i 
gjeldende plan. 

 

4.  Tegnforklaringene er oppdatert.  

5.  Områdenes nummerering er oppdatert slik at 
nummereringen blir «fortløpende» og begynner på 1 i 
kommunedelplan sentrum. 

 

 
 

 

 Hovedkartet  

6.  Oppdatert avgrensning for naturvernområder (H720) 
som følge av mottatt nytt kartgrunnlag fra NVEs 
nedlastingstjeneste. Grensen for H720_1 i Sulitjelma 
ble justert for å unngå konflikt med den nylig vedtatte 
scooterløypen. 

 

7.  Nedslagsfelt drikkevann H110_04 i Sulitjelma og 
H110_11 i Valnesfjord ble tatt ut av kartet da 
nedslagsfeltene ikke lenger er i bruk. 

 

8.  Fire drikkevann ble lagt til i planen som VFR-områder: 
Beinteinvatnet, Benkevatnet, Erikstadvatnet og 
Stengvatn. Alle er merket i grunnkartet med navn.  

 

9.  I kartutsnitt for Valnesfjord kommer det en høyspentlinje 
fra nord. Det opplyses av Salten Kraftsamband at 
denne er lagt i jordkabel. Linjen ble derfor tatt ut av 
plankartet. 

 

10.  GF/GP1 endret til BIA8, slalombakke ved Finneidfjellet.  

11.  Avgrensning for gjeldende reguleringsplan ID2015001 
(områdeplan Sulitjelma) er justert i henhold til vedtatt 
områdeplan. 

 

12.  Område B22_F (Lund) er tatt ut.  
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13.  Hensynssone kulturmiljø H570_1, 570_2 og 570_3 i 
Sulitjelma er slått sammen til ett område. 

 

14.  Boligområde B23_F (Banktomta i Valnesfjord) fjernet. 
B58_F lagt inn på 57/9 og 57/38 i Valnesfjord. B60_F 
lagt inn på 57/28 og 57/34. 

 

15.  La til gjeldende reguleringsplaner: 

ID 1996003 

 

16.  BFT2 endres til LSF17_F (spredt fritidsbebyggelse) av 
hensyn til reindrift. 

 

17.  Jodalen massedeponi («BAB1»). Formålet er justert iht. 
reguleringsplan og midtlinje vei, samt redusert slik at 
den ikke er i konflikt med reindriftsinteresser. 
Overskridende BAB-areal er konvertert til LNFR 
(framtidig). Justeringen av BAB innebærer også en 
mindre utvidelse av formålet mot sør og veien som ikke 
er markert som «framtidig» 

 

18.  Det er lagt til hensynssone kulturmiljø (H730_) rundt 
gravhaugene på Alvenesheia. Avgrensningen er satt ca 
25 meter fra kulturminnenes sikkerhetssone (30m fra 
gravminnet) og omfatter stinettet og en gravrøys nord i 
området som ikke er vist på kartet. 

 

19.  LL25_F (Jodalen), LL26_F (Valensfjord) og LL27_F 
(Sjønståelva) er lagt til som nye formål. Områdene har 
tidligere vært utbyggingsformål og nå tilbakeført til 
landbruk.  

 

   

 Sentrumskartet  

20.  Handelsområde H1 er tatt ut av planen. Tidligere 
område H2 er gjort om til BKB05_F. 

 

21.  H530_2 og H530_3 (hensynssone friluftsliv) er redusert 
for å gi rom for boligutbygging etter gjeldende 
reguleringsplaner. 

 

22.  Reguleringsplan for Terminalveien er tatt ut. Arealet 
inngår i BKB01 som gjøres om til 
forretning/kontor/industri. 

 

23.  Avgrensning sone B justert for å unngå «gamle 
lensmannsgården». Illustrasjonen i bestemmelsene er 
oppdatert. 

 

24.  O_GGR4_F er endret til o_SBT5_F (jernbane).  

25.  O_GGR2 flyttet sørover mot eiendomsgrensa til 
Klungset leir. Område o_SBT1 som lå sør for 
grøntarealet ble følgende fjernet. 

 

26.  Planavgrensning for ID2007005 justert mot 
Jernbaneverkets areal. 
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27.  Kart over flyttlei for rein er lastet ned fra NIBIOs 
karttjeneste på nett og lagt inn som hensynssone ved 
område BN1, BN2, BOP08 og H710_1 i 
sentrumsplanen med tilhørende retningslinjer § 7.2.1.  

 

28.  Klungset leir er endret fra O_MF1 (forlegning/leir) til 
o_BOP09_F (offentlig eller privat tjenesteyting). 

 

29.  Formålsgrense flyttet mellom B43 og grøntareal sør for 
kirkegården slik at den sammenfaller med 
formålsgrense i gjeldende kommuneplan. 

 

30.  La til gjeldende reguleringsplaner: 

ID 2002004 

ID 2014003 

ID 2015003 

ID 2009002 

ID 2005002 

 

31.  Flere BKB områder endret til BN da de kun har ett 
formål etter innspill fra NFK.  

BKB1= BN5 

BKB3 og BKB12=BN6 

BKB4=BN7 

BKB5=BN8 

BKB7=BN9 

BKB9=BN10 

BKB10=BN11 

 

 Nytt sentrumsområde (BS24_F) er lagt inn basert på 
skisse fra Gunnar. Justering av grense for BS08, 
oppdatert avgrensning for sone A, tabell i 
bestemmelsene, planavgrensning sentrum, 
illustrasjoner til planbeskrivelse og bestemmelser og 
avgrensning hovedplan ble følgende endret og 
oppdatert.  

 

   

 Bestemmelsene  

32.  Benevnelser og nummerering for ulike formål er justert i 
henhold til endringene i plankartene og oppretting av 
mindre feil. 

 

33.  Bestemmelsene om byggegrense fra kraftlinjer er gjort 
om til retningslinjer da kraftledninger ikke omfattes av 
plan og bygningsloven. 

 

34.  Noen geografiske områdenavn på LS områder er 
endret etter ønske fra administrasjonen. Geografiske 
områdenavn for LSB og LSF områder er endret slik at 
de er lik navnene i gjeldende plan. 
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35.  Bestemmelsene om tidligere handelsområde H1 og H2 
er tatt ut da områdene er fjernet og illustrasjonen i 
bestemmelsene er justert. 

 

36.  § 5.1.1 (LNFR områder) er endret til retningslinjer.  

37.  Tekst om kvikkleirefare under marin grense er lagt til i § 
1.7 Risiko og sårbarhet etter NVEs innspill. 

 

38.  Boligbebyggelse tillates i 1. etasje i Rådhusgata.  

39.  Deler av retningslinjene for hensynssoner H570_ er 
flyttet til generelle bestemmelser. 

 

40.  Økt byggehøyde i kvartal 08 fra 66 m/18 etasjer til 
75m/22 etasjer og BYA=100%. 

Sentrumskvartaler er økt fra 4+1 etg til 5+1. 
Gesims/mønehøyde er tilsvarende økt fra 14/17 meter 
til 18/21 meter.  

Trine Nøvik skulle ringe iløp av 
en ukes tid med konkret info om 
byggehøyde for kvartal 08. 

 

41.  BS21_F er endret tilbake til tjenesteyting (BOP10). Det 
er satt utnyttingsgrad for BOP10 som tilsvarer 
byggehøyde og BYA som var satt da dette arealet var 
sentrumsformål (dvs. %-BYA=80%, 
55mhøyde/15etasjer). 

 

42.  Det er lagt til bestemmelse om hensyn til havnivå og 
stormflo. Bygggegrensen er satt til kote 2,0. §1.7.2.  

 

43.  Det tillates ikke nye boliger i BKB08_F og ny RV80 og 
planfri overgang ved jernbanen må være etablert før 
utbygging av fritidsboliger. §2.7.2 er revidert. 

 

44.  Bestemmelse til naturområder (VN) er flyttet fra 
bestemmelser for grønnstrukturområder til 
fellesbestemmelser for bruk og vern av sjø og 
vassdrag. 

 

45.  Illustrasjoner over bestemmelsesområder og 
sentrumskvartaler revidert. 

 

46.  Ny retningslinje for boligfortetting og bokvalitet under § 
1.11 (sentrums- og tettstedsutvikling). I tillegg mindre 
justeringer av teksten «kommunens mål for utvikling» 

 

47.  
§ 5.1.2 Spredt bebyggelse. Bestemmelsen «Tomter 

skal ikke være større enn maksimum 1 daa» er satt 

som retningslinje og økt til 1,5 daa. 

 

Bestemmelsen «Spredt bebyggelse må ikke komme i 

konflikt med natur- og friluftsinteresser» er lagt til i 

lokaliseringskriteriene.  

 

48.  
§ 2.2.2 fritidsbebyggelse: Bestemmelsen «Det kan ikke 
reguleres områder større enn 1 daa til formål 
fritidsbebyggelse for den enkelte tomt.» er endret til 
retningslinje «Det bør ikke tillates fradeling av tomt til 
fritidsbebyggelse større enn 1,5 daa.» 
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49.  Pistolskytebane i Osbakk (BIA8_F) med tilhørende 
støysone H360_2 er fjernet fra kartet etter innsigelse av 
hensyn til reindrift. Bestemmelser er oppdatert.  

 

50.  Temakart for gang- og sykkelveier er gitt juridisk 
forankring i bestemmelsene § 3.1.3. 

 

51.  Hensynet til jernbane er bedre ivaretatt i 
bestemmelsene. Nytt punkt § 3.1.3 (samt siste ledd i § 
3.1.2 flyttet over), oppdaterte bestemmelser for § 2.2.2 
(BFR) og §. 2.3.4 (BN3_F). 

 

52.  § 2.2.2 Fritidsbebyggelse. Teksten er oppdatert og nytt 
formål (BFR12) er tatt med. Innholdet er omtrent det 
samme. Plankrav for BFR02, 03, 04 siden de ligger i 
samme område som BFR12 (tidligere kun detaljerte 
bestemmelser for BFR12).  

 

 

53.  Hensynet til naturfare (skred) er nærmere konkretisert i 
bestemmelsene § 1.7.1 Risiko og sårbarhet, andre 
ledd, samt rekkefølgekrav for tiltak. Også konkretisering 
av retningslinjene.  

 

54.  Retningslinje om utarbeidelse av sol/skyggediagram i 
sone A-D i § 1.3 for vår/høstjevndøgn. 

 

55.  §1.4 kulturminner er oppdatert med teksten: «Dette 
gjelder også der det ikke foreligger kunnskap om 
eksisterende kulturminner eller kunnskapsgrunnlaget 
for dette er mangelfullt. Før det gis tillatelse til tiltak skal 
kulturminnemyndighetene varsles og ved eventuelle 
funn skal det innhentes tillatelse.» 

 

56.  Krav om støyutredning er lagt til for alle BS-områder 
(sentrumsformål).  

 

57.  Retningslinje om bruk av SVVs støykartlegginger i 
saksbehandling (§1.5). 

 

58.  Det er lagt inn avvikssone for sone A som åpner for ny 
boligbebyggelse i rød støysone. For å oppnå 
tilfredsstillende støynivåer utendørs tillates innglassing 
av balkong og fellesareal som støytiltak i sone A.   

 

59.  Bestemmelse for å ivareta potensiale for fremtidig 
masseuttak i LSB03. (§5.2.2) 

 

60.  Retningslinje om barnas talsmanns rett til uttalelse. 
(§1.8) 

 

61.  Bestemmelsen knyttet til Jodalen massedeponi revidert 
for å ivareta reindrift. 

 

62.  Bestemmelser for BN (næring) revidert som følge av at 
flere BKB formål ble gjort om til BN. Plankravet for 
disse områdene videreført. 

 

 


