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 Innledende del  
 
 

 Målsetting med planen/tiltaket 
 
Planområdet ligger på Kroken (Siva), i Alstahaug kommune, og omfatter gbnr 38/796 m.fl. Området er 
i dag regulert til formålene konsentrert småhusbebyggelse, lekeplass, kjøreveg, fortau, gang-
/sykkelveg, parkeringsplass, friområde m.m. i reguleringsplanen Kroken, planid 20120033, vedtatt 
18.09.14. Forslagsstiller ønsker å omregulere privat parkeringsplass, f_P1 til konsentrert 
småhusbebyggelse, samt endre BK12 fra konsentrert småhusbebyggelse til frittliggende 
småhusbebyggelse. Omregulering av gjeldende f_P1 medfører en rekke forflytninger av felles formål 
slik at disse erstattes, og at det gjeldende, private formålet BK11 blir redusert og delt opp i siste 
instans. Biloppstillingsplasser og lekeareal vil på denne måten bli dekket i samme omfang som i 
gjeldende plan. I tillegg vil det settes av 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet slik som tidligere. Hele 
planområdet dekker et areal på 52,6 daa. 
 
 

 Planstatus 
 

 Regionale føringer 
 
Forslaget til detaljregulering har lagt til grunn regionale planretningslinjer /rammer /føringer i 
planarbeidet. Noen av planene som har vært aktuelle for planarbeidet er: 

• Veileder til retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging, T-1442 
• Barn og unge og planlegging etter pbl 
• Veileder for ROS-analyser i arealplanleggingen 

 

 Fylkeskommunale planer 
 
Forslaget til detaljregulering har lagt til grunn fylkeskommunale planer i planarbeidet. Noen av planene 
som har vært aktuelle for planarbeidet er: 

• Fylkesplan for Nordland 2013-2025 
• Regional plan – Klimautfordringene i Nordland 2011-2020 

 Kommunale føringer 
 
Kommunale planer som har vært aktuelle for planarbeidet er: 

• Kommuneplanens arealdel med kystsone 2016-2022, planid 201622, vedtatt 14.12.16 
• Kommuneplanens samfunnsdel 2012-2022 
• Kommunal planstrategi 2017-2019 
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelse 2019-2023 

 
Kommuneplan 
Gjeldende kommuneplan for Alstahaug kommune; Kommuneplanens arealdel med kystsone 2016-
2022, planid 201622, vedtatt 14.12.16. 
Planområdet er satt av til boligbebyggelse nåværende og reguleringsplan skal fortsatt gjelde i 
kommuneplanen. 
 
Av generelle bestemmelser nevnes: 
3.1 Grønnstruktur (pbl §11-9 nr 6)  
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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. 
 
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. 
 
Fra parkeringsveilederen nevnes: 
Planområdet ligger i sone 2 hvor det skal være 2 parkeringsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per 
boenhet for bolig. Det skal være 1 parkeringsplass og 1 sykkelparkeringsplass for hybel/hybelleilighet. 
 
8. Barn og unge (pbl §11-9 nr 5 og 8) 
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. 
 
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. 
 

 
Figur 1. Utsnitt av kommuneplanen for prosjektområdet. 
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Reguleringsplan 
Gjeldende reguleringsplan for planområdet er Kroken, planid 20120033, vedtatt 18.09.14. 
Området er i dag regulert til formålene konsentrert småhusbebyggelse, lekeplass, kjøreveg, fortau, 
gang-/sykkelveg, parkeringsplass, friområde m.m. i gjeldende plan. 
 

 
Figur 2. Eksisterende reguleringsplan for Kroken, planid 20120033, vedtatt 18.09.14. 
 
 

 Føringer for tiltakstypen 
Detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-3 benyttes i dette tilfellet for å følge opp 
foreslått arealbruk i kommunedelplanens arealdel. Bygge- og anleggstiltak hjemlet i planen, som ikke 
settes i gang senest 10 år etter vedtak av planen, kan ikke gjennomføres uten nytt planvedtak, jfr. pbl. 
§ 12-4. 
 
Det må i hvert tilfelle avklares med kommunen om gjennomføring av tiltak i samsvar med planen er 
søknadspliktige. 
 
 

 Økonomiske eller administrative virkninger 
Planområdet er i dag allerede regulert og store deler av det er allerede utbygd. Gjeldende regulering 
innehar blant annet de funksjonene som de nye formålene funksjoner foreslås omregulert til. Parkering 
vil skje på den enkelte boenhet sin tomt samt på felles parkeringsplasser. Det blir dermed en 
parkeringsdekning på 2 parkeringsplasser per ny boenhet og hver ny boenhet har også 
oppstillingsplass til 2 sykkelparkeringsplasser. Dette er i henhold med parkeringsveileder for Alstahaug 
kommune. Det er vurdert slik at tiltaket ikke får noen større økonomiske og administrative virkninger 
for kommunen.  
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 Planforslaget 
 
 

 Lokalisering og avgrensning av planområdet 
Planområdet, Kroken, ligger øst i Alstahaug kommune i ytterkant av Sandnessjøen. Det er behov for 
noen justeringer i forhold til gjeldende reguleringsplan fra 2014. Arealet området gjelder er på ca. 52,6 
daa, og grenser mot friområde og boligområde i nord, boligområder og krattvegetasjon i vest, 
krattvegetasjon i øst og område for erverv i sør. Deler av området har fra før av bebyggelse og veger 
jfr. figur 3 nedenfor. Planområdet for det opprinnelige planforslaget for Kroken fra 18.09.2014 hadde 
en størrelse på 54,0 daa. Planområdet er nå redusert fra 54,0 daa til 52,6 daa, dvs. 1,4 daa fordi 
tilliggende reguleringsplan Krokenåsen, planid 20150061, vedtatt 15.02.17, som da ble vedtatt senere, 
overlapper en mindre del av gjeldende reguleringsplan for Kroken. Reguleringsplanen Krokenåsen har 
nyere og mer detaljerte formål m.m. som ligger over formålet o_FO1 i gjeldende plan for Kroken, og 
dette formålet er dermed redusert i det justerte planforslaget for Kroken slik at reguleringsplanen 
Krokenåsen ikke blir berørt/overlappet tilbake igjen. Dette er da kun gjort for å forenkle kommunens 
sammenstilling av planene rent teknisk. 
 
 

 
 
Figur 3. Kartutsnitt som viser planområdet med foreslått plangrense. 
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 Beskrivelse av tiltaket 
Boligfeltet Kroken ligger ved Strendene i Sandnessjøen og er omkranset av boligfelt, friområde og 
naturområder med kratt. Planforslaget omfatter i gjeldende plan 7 områder med eksisterende 
rekkehusbebyggelse og 5 områder med planlagt konsentrert småhusbebyggelse. Etter endringene vil 
planforslaget omfatte 7 områder med eksisterende rekkehusbebyggelse, 6 områder med planlagt 
konsentrert småhusbebyggelse og 1 område med planlagt frittliggende småhusbebyggelse. 
 
Forslagsstiller ønsker mer konkret å omregulere privat parkeringsplass, f_P1 til konsentrert 
småhusbebyggelse, samt endre BK12 fra konsentrert småhusbebyggelse til boligbebyggelse – 
frittliggende småhusbebyggelse. Konsekvensen av å omregulere gjeldende f_P1 til boligbebyggelse er 
at formålet f_P1 flyttes til opprinnelig f_L1. f_P2 flyttes til og deler opp opprinnelig BK11. Opprinnelig 
f_P1 erstattes dermed av ny f_P1 og f_P2. f_L1 flyttes til og erstattes av opprinnelig f_P2 og f_F3. 
BK11 blir mindre og deles opp i to deler, BK11 og BK12, med f_P2 mellom seg. For å sikre felles 
tilgjengelighet til nye BK12 og f_P2, legges en del av tidligere BK11 til vegformålet f_KV13. 
 
Endringer i dette detaljreguleringsplanforslaget i forhold til gjeldende reguleringsplan fra 2014 er 
dermed: 

• Gjeldende parkeringsplass f_P1 endres til formålet konsentrert småhusbebyggelse, BK13. 
BK13 blir vurdert til å kunne romme 1-4 boenheter innenfor formålet, men siden det ikke 
finnes noen konkrete planer for tiltak i dette formålet av grunneier er det ikke vist i 
landskapsplanen. Utnyttelsesgraden for formålet settes til 35 %-BYA. 

• Gjeldende parkeringsplass f_P1 flyttes og erstattes av ny f_P1 som blir lagt over hele f_L1 og 
mellom nye BK11 og BK12. Dette vil da medføre 22 flere parkeringsplasser enn tidligere, 24 
stk for nye f_P1 og 18 stk for nye f_P2.  

• Gjeldende f_L1 er på 1060 m2. 766 m2 av disse blir flyttet til det nye lekeplassformål med 
samme navn, f_L1 og resten blir dekket av det nye formålet f_L4 som er 1412 m2 stort. f_F3 
utgår dermed. 

• Det settes av areal til en felles veg f_KV13 for å sikre felles adkomst frem til BK12 og f_P2. 
• Deler av BK11 blir dermed delt i 2 deler og den andre får da betegnelsen BK12. BK11 var 

tidligere planlagt å være 4-mannsboliger. Det nye formålet BK11 vil fortsatt bli planlagt som 4-
mannsboliger, men det nye BK12 vil bli planlagt til å være kun 2-mannsboliger. 
Utnyttelsesgraden for de nye formålene BK11 og BK12 blir satt ned fra 43 %-BYA til 35 %-
BYA. 

• Tidligere BK12, konsentrert småhusbebyggelse endres til BF1, frittliggende 
småhusbebyggelse, til sammen 14 boenheter for eneboliger. Boligene har minimum en 
grunnflate på 120 m2 og tomtestørrelsene ligger fra 725 m2 til 805 m2. Utnyttelsesgraden for 
nye BF1 settes ned fra 43 %-BYA til 35 %-BYA. 

 
 
Det meste av terrenget innenfor formål hvor det skal etableres nye boliger er forholdsvis slakt med 
gjengrodd mark med varierende krattvegetasjon. For en mindre del av BK12 og BF1 er det også en 
rygg med fjell i dagen som stikker opp. Denne har +47,5 som øverste punkt, men ligger stort sett på 
kote +46,0. For de østligste bygningene i BK12 vil det derfor bli nødvendig å utføre sprengning med 
høydeforskjell på ca. 1,0-2,0m. For de nordligste boligene i BF1 vil det bli nødvendig å utføre 
sprengning med en høydeforskjell på ca. 3,0-4,0m og for de resterende boligene i BF1 ca. 1,0-3,0m. 
Disse høydeforskjellene tar utgangspunkt i høydesetting til inngang i 1. etasjer, og ikke eventuell 
kjelleretasje i bygningene. Terrengendringene bør utføres slik at det ikke blir stående skjæringer igjen 
av bergryggen, men at nytt, prosjektert terreng får en jevn overgang til omkringliggende terreng. 
 
Det er avsatt parkeringsplasser etter Alstahaug kommune sin parkeringsnorm for nye planlagte 
boliger. Her er det satt av plass til 2 parkeringsplasser per boenhet for nye eneboliger, 2- og 4-
mannsboliger. Der hvor det er felles parkeringsplass for minimum fem boenheter eller mer er det satt 
av plass til 1,5 parkeringsplasser per boenhet. Parkeringssituasjonen for eksisterende boliger var 
svært dårlig definert og fulgte ikke tidligere reguleringsplan for området fra 1975. I innleverte 
planforslag i 2013 ble det av kommunen godkjent at det for eksisterende boenheter var mulig å ha 2 p-
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plasser ved hver boenhet da ingen boenheter i praksis benytter seg av felles parkeringsareal, men 
parkerer nærmest mulig sin egen boenhet, men kommunen ønske å redusere dette antallet i 
revidering av planforslaget i 2014 for å redusere rygging ut i offentlig veg. Derfor er det kun maks 1 p-
plass ved hver eldre eksisterende boenhet som kan rygge ut i vegbanen. De resterende p-plassene er 
samlet på felles parkeringsplasser.  
 
I dette planforslaget er nærlekeplassen f_L1 på litt over 1 daa delt i to deler som følge av å kunne 
flytte f_P1. Den andre delen har blitt til nye f_L4. De resterende lekeplassene er uendret. To av de tre 
gjeldende friområdene innenfor reguleringsplanforslaget er uendret og det samme gjelder vegformål 
med unntak av f_KV4 som har blitt smalere/symmetrisk siden den ikke utgjør en del av snuarealet til 
f_P1 lenger. Formålet f_F3 utgår men arealet blir beholdt som et lekeområde med mye stedegen 
vegetasjon. For fortau er det kun o_FO1 som er redusert som følge av tilliggende reguleringsplan i 
nord, se pkt 2.1. 
 
Bebyggelse, veg, parkeringsplasser m.m., vil bli lagt inn i landskapet med minst mulig inngrep slik at 
skjæringer og fyllinger unngås i størst mulig grad. Det legges vekt på at området skal få en god og 
funksjonell tilpasning til sitt formål.  
 
 

 Formål i planforslaget og tilhørende størrelser 
Planområdet har et totalt areal på 52,6 daa, og boligformålene dekker 31,37 daa av dette, noe som er 
0,39 daa mindre enn gjeldende plan. 
 
Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av 07.02.2019): 
 
1. Bebyggelse og anlegg 
Kode 1111: «Boligbebyggelse – frittliggende småhusbebyggelse»           10,69 daa 
Kode 1112: «Boligbebyggelse – konsentrert småhusbebyggelse»           20,68 daa 
Kode 1610: «Lekeplass»                  3,14 daa 
 
2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur 
Kode 2011: «Kjøreveg»                  10,81 daa 
Kode 2012: «Fortau»        1,40 daa 
Kode 2015: «Gang- og sykkelveg»      0,23 daa 
Kode 2016: «Gangveg/gangareal»      0,08 daa 
Kode 2018: «Annen veggrunn teknisk anlegg»     0,06 daa 
Kode 2082: «Parkeringsplasser»      2,62 daa 
Kode 2140: «Vann- og avløpsnett»      0,06 daa 
 
3. Grønnstruktur 
Kode 3040: «Friområde»       0,47 daa 
Kode 3060: «Vegetasjonsskjerm»      2,34 daa 
 
 
Hele planområdet sitt samlede areal      52,57 daa 
 
 
 
 
 

 Grad av utnytting 
Bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, men 
slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter teknisk forskrift, TEK17. Nødvendig 
parkeringsareal regnes således med i arealet ved beregning av BYA og BRA for enkelte formål.  
 
Arealbehov for bebyggelse: 
Boligbebyggelse: tillatt bebygd areal på området inkludert 2 parkeringsplasser er %- BYA = 30–35, se 
reguleringsbestemmelser for grad av utnytting for hvert formålsområde. 
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 Planprosess 
 

 Om planprosessen 
Planprosessen følger plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler. 
 
 

 Sakshistorikk 
Møte med Alstahaug kommune angående endringene ble avholdt 30.10.18.  
 

 Tidsplan 
Planforslag oversendes Alstahaug kommune for 1. gangs behandling april 2020. 
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 Tematisk kartlegging 
 

 Miljø 
 
 

 Kulturmiljø og kulturminner 
 
Det er ikke registrert kulturminner eller kulturmiljøer i databasen Askeladden, kulturminnesøk eller 
miljøstatus for nærområdet til planområdet. Skulle det dukke opp noen ukjente kulturminner under 
bygging vil arbeidet bli stanset opp og de rette myndigheter varslet. 
 

 Landskap 
Planområdet er hovedsakelig slakt sørøstvendt og ligger i ytterkant av boligbebyggelsen ved Siva. I 
høyde strekker det seg fra kote + 35,0 og opp til kote + 47,5. Terrenget stiger slakt oppover fra sør 
mot nord. Deler av området er et eksisterende boligfelt med svært varierende og tilfeldig opparbeidet 
uteareal og med kratt som randvegetasjon. For de resterende områdene består de av gjengrodd mark 
med varierende krattvegetasjon. 
 

 
Figur 4. Bilde av dagens situasjon, bildet er tatt mot nordøst. 
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Figur 5. Bilde av dagens situasjon, bildet er tatt mot sørvest. 
 

 
Figur 6. Bilde av dagens situasjon, bildet er tatt mot vest. 
 
 

 Grunnforhold 
Det er ikke framkommet informasjon om dårlige stabilitetsforhold eller at plan- eller nærområdet skal 
være utsatt for rasfare.  
 
Når det gjelder forekomst av radon er det i databasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) 
opplyst om at planområdet har usikker forekomst av radon. Det er heller ikke gjort målinger av radon i 
området, verken av forslagsstiller eller i offentlig regi. Det vil uansett under planlegging og bygging bli 
gjennomført radonforebyggende tiltak i henhold til TEK17. 
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Figur 7. Figur fra databasen til Norges geologiske undersøkelse (NGU) som viser aktsomhetsgraden 
til radon for planområdet. 
 
 

 Naturverdi og biologisk mangfold  
Planområdet består hovedsakelig av en opparbeidede boligtomter med gårdsplasser og hager samt 
områder overgrodd med krattvegetasjon. Det er ingen registreringer i eller like utenfor planområdet i 
DN’s naturdatabase eller Artsdatabanken sin database som omfatter vernings- eller 
fredningsinteresser i forhold til dyre- og planteliv. Planområdet har således ingen spesielle kvaliteter i 
forhold til naturverdi og biologisk mangfold. 
 
 

 Forurensing 
Forurensning i grunnen 
Store deler av planområdet er i bruk til boligformål og resterende område består av uproduktiv skog. 
Det foreligger ingen informasjon om forurensning i grunnen av området.  
 
Støy 
Det kan forekomme støy fra industriområdet Strendene. Tidligere tiltakshavere, Bolig Invest 
Sandnessjøen as og Siva Enterprises as, fikk utarbeidet en støyutredning utført av Norconsult as 
27.05.14. Grunnlagsdata for støykilder til masseuttak ved Strendene er basert på Støyrapport fra 
firmaet Sinus, datert 23.02.2010. Rapporten konkluderer med at det vil være tilstrekkelig med 
fasadetiltak for å sikre innendørs støynivå. Når det gjelder utendørsstøynivå vil det være nødvendig å 
skjerme uteplasser, dvs. balkonger eller terrasser, hvor støynivåene er høyere enn gjeldende 
grenseverdier. Her vil tiltakshaverne legge opp til skjerming nærmest mulig uteplassene. 
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Luftforurensning 
Tiltaket vil ikke medføre luftforurensning. Erfaringsmessig har det forekommet uønsket støv hos 
beboere i nærområdet på industriområdet Strendene. Så fremst driften av industriområdet har gode 
planmessige rammer og kontrollrutiner (med avbøtende tiltak som for eksempel regelmessig vanning 
ved tørke), behøver det ikke oppstå situasjoner som oppleves som belastende for nærområdet når det 
gjelder støv.  
 
Generelt 
Byggverk og uteoppholdsareal vil bli planlagt og utført etter TEK17. Planlagte tiltak vil måtte ha 
godkjente løsninger for avløp og renovasjon og det vil ikke foregå noen aktivitet på området som 
innebærer større fare for forurensning. 
 
 
 

 Naturressurser 
 
 

 Landbruk, skogbruk 
Planområdet er i dag allerede regulert og delvis utbygd og temaet er ikke relevant. Planområdet består 
både av jorddekt fastmark og uproduktiv skog, jfr. figur 8. 
 

 
Figur 8. Kartutsnitt fra databasen "Gårdskart" som viser arealfordeling for bonitet for planområdet. 
 
 

 Naturressurser 
Området er allerede regulert og delvis nedbygd og eventuelle ressurser vil være utilgjengelige og 
temaet er ikke relevant.  
 

 Samfunn 
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 Risiko og sårbarhet 
Det er gjennomgått en sjekkliste for arealplaner og denne inkluderer sjekkliste/kontrollspørsmål for 
vurdering av samfunnssikkerhet (ROS-analyse) i planområdet. Listen følger som vedlegg.  
 
Det er ikke funnet noen nevneverdige forhold som utgjør en større risiko for planområdet. 
 
 

 Rekreasjon og friluftsliv 
Det er ikke registrert spesielle interesser knyttet til rekreasjon og friluftsliv i området jfr. DN’s 
naturdatabase, annet enn eksisterende boenheters bruk av området. Det antas å bli større bruk av 
området til rekreasjon og lek etter tilrettelegging for lekeplasser. 
 
 

 Boligbebyggelse 
Planforslaget omfattet opprinnelig 7 områder med eksisterende rekkehusbebyggelse, til sammen 45 
boenheter, samt og 5 områder med planlagt konsentrert småhusbebyggelse, til sammen 90 nye 
boenheter. Endringene medfører at planlagte boenheter, inkludert en 4-mannsbolig i BK11 som 
allerede er bygd vil bli til sammen kun 46 boenheter. 14 av disse er boenheter for enebolig. 
Tiltakshaver planlegger å selge innflyttingsklare leiligheter for formål BK8, BK9, BK10, BK11 og BK12 
hvor felles nett for VA og strøm tilknyttes hver boenhet.  
 
 

 Næringsliv og sysselsetting 
Endringene vil ikke ha innvirkning på næringslivet totalt sett i forhold til gjeldende plan. 
 
 

 Infrastruktur/Kommunikasjon/Transport/Trafikksikkerhet/Trafikkløsninger  
En større del av planområdet har eksisterende kjøreveger og de brukes kun av dem som bor i 
området og besøkende. Eldre bebyggelse er plassert slik at det ikke er mulig å etablere fortau/ gang- 
sykkelveg langs deler av det eksisterende, interne vegnettet. Eldre reguleringsplan fra 1975 har ikke 
tatt høyde for dagens omfattende bilbruk. Dagens beboere av eldre boliger har svært liten plass til 
parkering på egen eiendom. Disse parkerer inntil sin egen bolig så fremt det er mulig og benytter da 
kjørevegen til snuareal. Parkeringsveilederen til Alstahaug kommune viser at planområdet ligger i 
sone 2 hvor det skal være 2 parkeringsplasser og 2 sykkelparkeringsplasser per boenhet for bolig. Det 
skal være 1 parkeringsplass og 1 sykkelparkeringsplass for hybel/hybelleilighet. Det blir tilrettelagt for 
snuareal inne på hver enkelt tomt. Trafikksikkerheten i planområdet blir ivaretatt ved at eksisterende 
adkomster opprustes. Gjerde som settes opp og/eller vegetasjon som plantes i dette området skal 
være lav slik at sikt ikke hindres.  
 
 

 Lokal overvannsdisponering 
Det er en forutsetning at det ikke skal skje økt avrenning fra området etter utbygging sammenlignet 
med i dag. Overflødig overvannet kan ledes ut til kommunalt ledningsnett eller fordrøyning kan foregå 
ved hjelp av vegetasjonsfelt. Overflatevann ved eksisterende boliger i planområdet er uendret.  
 
 

 Energibruk; klima, energi og vann  
Tiltaket vil utfra gjeldende plan føre til en liten økning i bruk av strøm og vann samt spillvann på det 
kommunale ledningsnettet, men endringene vil ikke det. Tiltaket vil ellers tilstrebe gode byggetekniske 
løsninger med et energieffektivt design og med klimanøytrale byggematerialer.  
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 Gang- og sykkelvegnett 
Planområdet ligger sentrumsnært til Sandnessjøen og det er satt av areal, i gjeldende reguleringsplan, 
til fortau i området slik at myke trafikanter er ivaretatt. Det foretas ingen endringer i plassering av 
fortauene i dette reguleringsplanforslaget, men unntak av o_FO1, se pkt. 2.1. 
 
 

 Barn og unge 
Tiltaket er vurdert til å ha positiv effekt innenfor overnevnte tema da det tilrettelegges med fire 
lekeplasser. I nærområdet finnes Sandnes skole som har en gangavstand på ca. 500 meter til 
skolegården. Det tar ca. 10-15 min. å gå til skolen og ca. 5 min. å sykle til skolen. Det er gode 
muligheter til lek og rekreasjon i skolegårdene. 
 
 

 Tilgjengelighet/Universell utforming 
Universell utforming med hensyn til adkomst og byggeløsninger skal tilstrebes.  
 
 

 Bosetting og by- og tettsted 
Boligfeltet ligger ca. 2,5 km og 5 minutters kjøring fra sentrum av Sandnessjøen. Tiltaket vil ha 
begrenset virkning for nevnte forhold. 
 
 

 Helse 
Tiltaket er vurdert til ikke å ha noen særskilt effekt innenfor overnevnte tema. Innenfor planområdet vil 
det avsettes områder til hager/uteoppholdsarealer og lekeplasser for rekreasjon, noe som kan bidra til 
helsegevinst. 
 
 

 Oppsummering  
 
Planområdet Kroken ligger på Strendene i Alstahaug kommune, ca. 2,5 km og 5 minutters kjøring fra 
sentrum av Sandnessjøen. Planprosessen har fulgt plan- og bygningslovens bestemmelser.  
Planområdet er tidligere regulert til ønskede formål og det er i dag tatt i bruk til boligområde og delvis 
utbygd med konsentrert småhusbebyggelse, men det er ønskelig med noen endringer innenfor noen 
av formålene i planområdet. Planforslaget åpner for regulering av et område på 52,6 daa til 
hovedsakelig boligformål m.m. Planområdet er omkranset av boligfelt, friområde og naturområder med 
kratt. Planforslaget åpner for etablering av 46 nye boenheter inkl. en allerede oppført 4-mannsbolig, 
der 20 boenheter er i tomannsboliger, 8 er i 4-mannsboliger, 4 er i 2- eller 4-mannsbolig og 14 
boenheter er i eneboliger. I tillegg settes det av areal til 2 nærlekeplasser, to sandlekeplasser og to 
friområder innenfor planområdet. Det vil bli tilrettelagt med biloppstillingsplasser for hver av 
boenhetene, slik at kravet til parkeringsdekning med 2 parkeringsplasser per boenhet dekkes, i 
henhold med parkeringsnormen for Alstahaug kommune. Det tilrettelegges for sykkelparkering med 
minimum 2 plasser per boenhet. Planforslaget tar hensyn til universell utforming av planområdet både 
utendørs og bygningsmessig i den grad det er mulig. 
  
 

 Alternativer 
Det er ikke vurdert alternative områder gjennom dette reguleringsarbeidet da forslagsstiller ikke har 
anledning til å foreslå andre områder for lignende tiltak. 
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 Vedlegg 
 
Reguleringsplankart for planforslaget Kroken; tegning L-1815-1001, datert 26.03.20 
Landskapsplan for planforslaget Kroken; tegning L-1815-901, datert 26.03.20 
Sosi-format for planforslaget Kroken 25; MR-1815-260320.sos 
Sosi-kontroll-fil; MR-1815-260320-sosikontroll.txt 
Reguleringsbestemmelser for planforslaget Kroken, datert 26.03.20 
Sjekklister og ROS-analyse for Kroken, revidert datert 26.03.20 
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