NORDBOHUS AS

KUNNGJØRING: VARSEL OM IGANGSATT REGULERINGSARBEID FOR:
DEL AV SALTNES VESTRE DEL, GNR.8, BNR.68, 243 OG 244.
På vegne av oppdragsgiver Nordbohus Bernhard Olsen AS og iht. plan- og bygningsloven
§ 12-8, varsles oppstart av arbeid med reguleringsendring. Planområdet ligger på
Saltneset mellom vegene Østersida, Hilmar Hansens veg og Erling Engans veg.

Hensikten med planarbeidet er tilrettelegging av området for konsentrert
småhusbebyggelse, dvs. en endring fra dagens regulering til eneboliger. Konkret
planlegges for plassering av 2-mannsboliger og tillatt utnyttelsesgrad i området
planlegges øket fra 20% til 40%-BYA. Tillatte byggehøyder tenkes økt fra 6,4 m til 7 m.
Endringen skal dessuten tilrettelegge for at boligene i området kan oppføres med flate
tak mot at gjeldende reguleringsplan krever saltak eller pulttak. Nærmere opplysninger
om planene følger av bilagene til dette brev.
Saltdal kommune uttalte ved oppstartsmøtet 9.1.2020, at kommunen mener
planendringen kan anses som en mindre endring av reguleringsplanen jf. PBL § 12-14,
og derfor ikke faller inn under «Forskrift om konsekvensutredninger».
Reguleringsendringen vil derfor ikke vil utløse krav til konsekvensutredning og
planprogram.
Eventuelle spørsmål til saken kan rettes til
Nordbohus AS v/ Roy Bakken, roy.bakken@nordbohus.no. Mob: 464 13 594
Innspill til planleggingen sendes roy.bakken@nordbohus.no eller pr.brevpost til
Nordbohus AS, Strandveien 43, 7067 Trondheim
Innspill til planleggingen må være skriftlige.
Frist for innspill: 16.februar 2020

Fig.1: Planområde for reguleringsendring

Fig 2: Gjeldende reguleringsplan med planområde for endring vist med rødt.

Fig.3:
Foreløpig ideskisse til reguleringsplan.

Fig 4: Utkast til situasjonsplan

Fig.5: Illustrasjon nye boliger

Fig.6: Illustrasjon sett fra nord (gnr.8/161).

Fig.7: Illustrasjon sett fra vest og vegen Østersida.

Fig.8: Illustrasjon sett fra internvegen i feltet og vestover, ut mot Saltdalselva.

5 tomannsboliger i Hilmar Hansens veg på Saltnes i
Rognan i Saltdal Kommune
Situasjon:
I et område som består av eldre våningshus og driftsbygning samt omkring-liggende
nyere eneboliger, har vår oppgave vært å utvikle for en ny bebyggelse med 5
tomannsboliger.
To eiendommer; gnr.8 bnr.243 og 244 skal utnyttes.
Avkjørsel fra Hilmar Hansens veg i nord etableres nær, men vest for eksisterende
adkomst inn i området. Adkomstvegen inn i det nye området deler området i et flate mot
øst og en skråning mot vest. Eiendommen har helning mot sjøen i vest
Det er planlagt 2 tomannsboliger på østside av internvegen og 3 tomannsboliger på
vestside.

Konsept:
Det har vært en målsetting for prosjektet å kunne opprettholde god sikt og utsyn mot
sjøsiden fra alle boligene.
Boligene på østsiden av intern veg vil ha 2 etasjer. Plan 2 har en åpen gjennomlyst
planløsning med stue, kjøkken og bad. Fra stue er det adkomst til uteplass på balkong
mot sjøside i vest. Ellers vil disse boligene få relativt dype; 10m forhager i plan 1 mot
sør-vest. Plan 1 inneholder i tillegg til hovedinngang, 3 soverom, trapp, bad og vask.
Boligene på vestsiden av intern veg vil ha også ha 2 etasjer, som 1. etasje med
hovedinngang og underetasje inn mot terreng i bakkant. Inngangsplanet har også her
tilsvarende gjennomlyste planløsning med stue, kjøkken og bad. Fra stue er det adkomst
til uteplass på balkong mot sjøside i vest. Ellers vil disse boligene ha direkte utgang til
terreng også fra soverom i nedre plan. Dette plan inneholder ellers 3 soverom, trapp,
bad og vask.
Det planlegges med gode bod-arealer i forhold til gjeldende krav, både i forbindelse med
adkomst og uteplasser.
For å kunne etablere så god sikt som mulig fra alle boligene ble det valgt flate kompakte
tak. Man ønsker ikke at takflaten skal dominere sikt og utsyn mot vest. Takflaten i
byggene mot vest elimineres/reduseres derfor i siktlinjen når byggenes høyeste gesims i
fremre rekke, defineres av den horisontale linje. For å få et ensartet uttrykk i de nye
boligene som gruppe ble det valgt ens takform.
Car-porter er planlagt med samme utførelse som bolig når det gjelder formspråk og
materialvalg.
Man tilstreber ellers en nedtonet bebyggelse, med et rolig og enkelt uttrykk som ny nabo
til de omkringliggende bygninger. Den nye bebyggelsen vil fremstå som en egen helhetlig
gruppe og representerer et nytt uttrykk som slik vil stå frem i det eksisterende og
tydeliggjøre det eksisterende.
Byggene har et homogent uttrykk som helt volum uten unødige detaljerte tillegg.
Byggene som helhet vil bli oppført med liggende mørk tre-kledning med tilhørende mørke
detaljer i omramming, karmer og beslag. Rekkverk i balkonger vil være av glass
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