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Bakgrunn  

- hensikt med planen 

Planforslaget har til hensikt å legge til rette for boliger med tilhørende anlegg.  

Område skal bebygges med eneboliger, småhus, eller eneboliger i rekke. I et område B7 kan det 

bygges leilighetsbygg i tre etasjer. 

I forbindelse med utbygging og økt aktivitet rundt Harstad/Narvik lufthavn, Norges brannskole og 

forsvaret i Ramsund/Evenes ønsker Tjeldsund kommune ved prosjekt utviklingstiltak og tilrettelegg for 

boligbygging på Ramstad.   

Det er allerede i dag stor inn pendling til kommunen i forhold til arbeidsplasser på Sigma nord, Norges 

brannskole og Ramsund orlogsstasjon. 

 

Prosjekt utviklingstiltak er initiert av ordfører Liv Kristin Johnsen, og det er bevilget tilskudd fra 

fylkeskommunen.  

 

Planforslaget er en detaljreguleringsplan, og det stilles derfor ikke krav til ytterligere regulering etter 

vedtatt plan. Imidlertid er det krav til detaljert dokumentasjon før tillatelse til tiltak kan gis 

(byggetillatelse). Det er ikke meningen at kommunen skal bygge ut noe selv. En sannsynlig 

fremgangsmåte for videre gjennomføring vil være at de ulike felt blir lagt ut som et tilbud for 

utbygging med bakgrunn i vedtatt plan.  

 

 - forslagsstiller 

Tjeldsund kommunen ved prosjekt «utviklingstiltak i Tjeldsund» har utarbeidet 

detaljreguleringsplanen. Norconsult har utarbeidet en mulighetsstudie for område.   

 

Det vil være aktuelt å skrive utbyggingsavtale med aktuelle utbyggere, jf. plan- og bygningsloven  

Kapitel 17. Dette kan være aktuelt i forhold til teknisk infrastruktur, lekeareal, Kollektivholdeplass og 

leskur.  

Kommunen er åpen for samarbeid om tilvisningsavtaler ihht husbankens regler.  

 

- eierforhold 

Tjeldsund kommune har inngått opsjonsavtale og/eller fått avtale om kjøp med alle grunneierne i 

planområde. Følgende eiendommer inngår i planområdet: 

- gnr.73/2, Dagfinn Bertheussen 

- gnr.73/10, Ketil Edvardsen 

- gnr.73/25, Forsvarsbygg 

- gnr.73/11,31, Rigmor Janne Skårnes   

- gnr. 73/3, Oddgeir Arvid Ytterstad 

- gnr.73/51 med på stående bygg, eies av Hålogaland kraft as  

 

Gnr.73/108,69,81,70,71,76,78 og 4 er også så vidt berørt. Dette for å få med eksisterende avkjørsler 

og siktesone ved fv824.  
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 - vurdering konsekvensutredning 

Planforslaget anses å være i tråd med kommunedelplan Fjelldal/Ramstad arealdel, vedtatt oktober 

2004 og vil ikke medføre vesentlige virkninger for miljø og samfunn. Krav om konsekvensutredning 

utløses ikke.  

Planprosess 

- oppstart av planarbeid 

Grunneierlaget/båtforening har fått oversendt forslagene til utbygging av feltet og gitt tilbakemelding 

på dette. I tillegg er område befart sammen med to representanter fra Ramstad grunneierlag/Ramstad 

båtforening den 29.5.18.  Grunneierlaget ønsket ikke at skogsbilveien skulle være innlemmet i 

boligområde. Noe som er fornuftig, boligfelt og landbruk har aldri vært gode kombinasjoner. Ut fra 

deres innspill ble planområde endret. 

 

Kulturminnemyndighetene ble kontaktet pr. epost om et forestående reguleringsarbeid, med 

muligheter for å gi innspill om aktuelle kulturminner i området. I og med at planområde ble endret så 

ønsket kulturminnemyndigheten å befare område. Brev med rapport og regnskap ble mottatt 11.12.18, 

- det var ikke funnet verneverdige kulturminner i planområdet. 

 

Det er videre kunngjort oppstart av planarbeid i Harstad tidene den 6.7.18. Naboer og grunneiere er 

varslet pr brev. Offentlige organ og lokale lag og foreninger er varslet pr epost. Det er avholdt åpent 

folkemøte på Norges brannskole der planene i område var tema, bla. Ramstad. 

 

Dokumenter i forbindelse med oppstart av planarbeid har blitt publisert på kommunens nettside.  

 

Ved varsel om oppstart var det innkommet 10 innspill innen fristens utløp som var den 30.7.18. 

Innspillene er kommentert i vedlegg1. beskrivelse – sammendrag av innspill til varsel om oppstart.  

 

- høring og offentlig ettersyn 

Formannskapet vedtok i sak 33/19 den 27.03.2019 at forslag til reguleringsplan legges ut til høring og 

offentlig ettersyn.  

Plandokumentene blir kunngjort på kommunens nettside og i kommunens resepsjon i perioden 

29.3.2019 til 20.5.2019. Naboer og grunneiere er varslet pr brev. Offentlige organer og lokale lag og 

foreninger blir varslet pr. epost. 
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Planstatus og rammebetingelser 

- kommunedelplan  

for Fjelldal og Ramstad vedtatt oktober 2004 viser at arealet innenfor planområde i all hovedsak er 

avsatt til fremtidig boligbygging.   

Arealet er avsatt til fremtidig boligområde, (A) bygning med særskilt allmennyttig formål, gang-

/sykkelvei og LNF formål.  

       

På grunn av skogsvei flyttes planområde nord og øst.  

 

Det er ingen vedtatte reguleringsplaner i nærheten 

 

- aktuelle regionale planer 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 har arealpolitiske retningslinjer. Arealbruk skal skje etter en 

avveining mellom nærings-, friluftslivs- og miljøinteresser. Gjennom samordning av arealpolitikk skal 

Nordlands arealer forvaltes slik at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige kvaliteter i omgivelsene 

blir ivaretatt. 

 

- aktuelle rikspolitiske retningslinjer som berøres 

For å fremme bærekraftig utvikling, er det utarbeidet statlige planretningslinjer med nasjonale føringer 

til kommunal planlegging.  

- barn og planleggingen (T-2/08) 

- klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (2018) 

- støy (T-1442/2016) og luftkvalitet (T-1520/2012) i arealplanleggingen  

- samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014) 

 

Utsnitt av kommunedelplan 

 

 

Arealformål i kommunedelplan med omriss av 

detaljplanen Ramstad boligfelt 
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Beskrivelse av planområde  

- Beliggenhet  

Planlagt boligfelt ligger ved Ramstadhøgda like sørvest for tettstedet Fjelldal. Feltet er plassert på 

østsiden av Fv. 824 og er planlagt i videreføring av eksiterende boligfelt her fra Hestesletta og opp mot 

Brattlian. 

Det er 47 km og 47 minutter til Harstad, 16 km og 18 min til Evenes airport, 7 km og 8 min til 

Ramsund orlogsstasjon og 3 km og 5 min til Norges brannskole.  

 

Avstand til barne- og ungdomsskolen er ca. 7 km. Skolen ligger i Ramsund. Det er idrettsbane og 

barnehage på Fjelldal.  

 

- avgrensning, størrelse på planområde 

Planområde grenser mot eksisterende boliger i Nordvest, skogsbilveg i sør og øst, og fv824 i vest.  

Planområde er på 76 dekar. 

 

Ved varsel om oppstart var område på ca. 123 dekar. Arealet er redusert i prosessen.  

Adkomsten til planområde vil gå fra FV824/Ramstadveien.  
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Plangrense ved høring og offentlig ettersyn 

 

 

 

- dagens arealbruk, landskap og vegetasjon  

Området er flatt skogkledd terreng i nedre del mot fylkesveien og terrenget stiger slakt oppover mot 

Brattlian. Topografisk eksponering gir god skjerming mot nord, øst og sør mens det er et åpent utsyn 

utover Tjeldsund mot vest. Dette gir god solgang gjennom dagen i sommerhalvåret og en lun og 

skjermet plassering.  

 

Arealet er ikke opparbeidet med infrastruktur, men ligger nært knyttet til eksiterende vei, EL-kobling / 

trafo og planlagt ny vann- og avløpsledning. Det går et høyspenn gjennom nedre del av området.  

 

Miljøforhold er i hovedsak stedstypisk med småvokst bjørkekratt i nedre deler og mer storvokst 

bjørkeskog oppover i lia. Et mindre bekkefar går gjennom området i dag og drenerer ut i bunnen av 

området over en mindre myrflate ved fylkesveien og videre via «kulvert» og åpent videre ned til 

Hammervika, utenfor planområdet. 
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Kommunedelplanen legger til rette for fremtidig naustområde mellom Hammarvika og Børsteinen. 

Naustområde er knyttet til Hammarvika båthavn som har en aktiv Ramstad båtforening med 21 

båtplasser.  

 

- masseuttak  

 

Grus og pukk 

Masseuttaket er avsluttet, men er ikke 

istandsatt eller revegetert.     

Det kan brukes masser fra uttaket til 

opparbeiding av veier og utskifting av 

masser i boligfeltet. Dette som et ledd i 

istandsetting og revegetering av uttaket.   

 

Kommunen har opsjon på arealet 

 

 

 

Ligger ca. 250 - 300 meter fra 

planområde.  

 

- kulturminner og kulturmiljø 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområde eller umiddelbar nærhet.  
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Beskrivelse av planforslaget 

Reguleringsplanen består av plankart og bestemmelser som er juridisk bindene.  

 

- planlagt arealbruk, reguleringsformål og arealfordeling 

Planområde omfatter om lag 76 daa. Tabellen under viser arealformål og omfang:  

Kode/pbl § Reguleringsformål Areal m2 

§ 12-5 nr.1 Bebyggelse og anlegg  

1110 Boligbebyggelse – B1til B15 48084 

1500 Andre typer bebyggelse og anlegg – gnr.73/51 456 

1610 Lekeplass - BLK 5256 

§ 12-5 nr.2 Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur  

2010 Veg - SV 6158 

2011 Kjøreveg – avkjørsler (109 m²) og kollektiv (161 m²) 270 

2015 Gang-/sykkelveg - SGS 364 

2016 Gangveg – SGG1 til SGG6 1679 

2019 Annen veggrunn - SVG  5424 

2073 kollektivholdeplass og leskur - SKH 108 

§ 12-5 nr.3 Grønnstruktur  

3001 Grønnstruktur - G 6875 

 Totalt alle kategorier, ca.:  74674 

 

Hensynssone tabell (§ 11-8, jf § 12-6): 

Hensynssone  Areal m2 

Sikringssone   

H140 Frisikt 674 

Faresone   

H370 Høyspenningsanlegg 4891 
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- plankart 

 

Over vises plankart (ikke riktig målestokk). Plankartet er endret etter høring og offentlig ettersyn, 

plankart datert 17.9.2019 gjelder. 

 

- område for bebyggelse og anlegg 

Boligbebyggelse 

Feltet kan inndeles i 30 - 35 boligtomter. Norconsult har utarbeidet en mulighetsstudie med 30 

boligtomter og 2 rekkehus. Forslag til byggenes plassering er gjort slik at garasjer og hovedinnganger 

er vendt mot adkomstvei, og slik at alle tomter og boliger kan oppnå god solgang og solrike 

uteplasser.  

Terrengeksposisjonen gir lune uteplasser med god solgang gjennom dagen for alle tomter. En 

terrassert utnyttelse vil kunne gi gode utsiktsforhold fra alle tomtene. 
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Perspektiv mot sør (Norconsult) 

I utgangspunktet legges det til rette for eneboligtomter med en tomtestørrelse på ca. 1.000 m². Dette 

gir tomt stor nok for en enebolig og gir plass til garasje og gode uteareal.  

 

Det er behov for å ha fleksibilitet i utbyggingen og planens bestemmelser gir stor frihet med tanke på 

utforming av bygninger og takform. Bygningene kan oppføres med sokkel eller kjeller. 

Garasje/uthus/carport kan ha avvikende takvinkler fra bolighuset, men skal tilpasses disse. 

 

Innenfor område kan det også settes opp rekkehus eller eneboliger i rekk. For område B7 kan det 

oppføres leilighetsbygg i 3 etg. Parkering kan etableres i parkeringskjeller under terreng.   

 

Boligfeltet er organisert rundt en intern adkomstvei med lekeareal i midten av feltet. Området ligger i 

en skål form som gir en god innramming og lun plassering. Bygge trinnene har en terrassert plassering 

oppover i terrenget og er orientert langsetter adkomstveien som slynger seg slakt opp gjennom feltet.  

 

Lekeareal, friområde, gangvei 

Midt i boligfeltet er det lagt til rette for et stort friområde med mulighet for tilrettelegging av gode 

lekeareal, ballbinger og fellesareal.  

Gjennom nordlig del av friområdet ligger dagens bekkefar og kan bli et ekstra kvalitetselement i 

friområdet. Det er foreslått å knytte sammen lekearealet via et gangveisystem fra øvre til nedre del og 

mellom nord og sør. Gangvei skal gi sikker adkomst til bussholdeplass ved fylkesvei og god 

tilgjengelighet mot tilliggende friluftsområder i vest. 

 

Langs bredden av bekken skal det opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker 

avrenning og gir levested for planter og dyr.  
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Lekeplass / friområde 

I denne plan avsettes det ca. 4.9 dekar til felles uteoppholdsareal / lek. I tillegg skal det opparbeides 

sandlekeplass der det skal bygges rekk-/kjedehus eller leilighetsbygg. Ved etablering av eneboliger 

kan sandlekeplass etableres på egen eiendom.  

 

- samferdsel og teknisk infrastruktur 

Veg (o_SV) 

Planlagt boligfelt har hovedadkomst fra fv824, via eksisterende adkomst til fire av dagens boliger på 

Ramstad. Plassering har god oversikt langs fv824 i begge retninger og anses som dimensjonert for å 

håndtere planlagt utbygging av trinn 1 (B1, B2, B3, B4). Dagens avkjørsel har R=4/5 og skal dermed 

være tilstrekkelig for 10 boenheter. Trinn 1 kan antakelig bebygges med 8-10 boenheter. På grunn av 

høyspent er utnyttelsen av område B3 sterkt redusert. 

 

Det settes rekkefølgekrav om at avkjørselen til fv824 skal opparbeides samtidig med trinn1.  

 

Avkjørsel til fv824 er regulert inn med R=9 Jf. V121. For avkjørsel med ÅDT >50, og ÅDT på 

primærvegen <2000, bør hjørneavrundingen utføres som en enkel sirkelkurve med radius R=9m.  

 

180 meter sør for hovedadkomst ligger adkomstvei til skogsbilvei. Denne har lite trafikk og antas å 

ikke å komme i konflikt med økt trafikkmengde ved nytt / oppgradert kryss for boligfelt. 

 

Alle veger i planområde foreslås regulert til formål veg. Det antas at renovasjonsbil (lastebil) brannbil, 

er det største kjøretøy som det skal legge opp til innenfor område.  

Vegene er dimensjonert med utgangspunkt i vegklasse A1 i håndbok N100. Vegklassen er angitt som 

aktuell for boligområder med mer enn 50 boenheter i blindveg eller mer enn 80 boenheter i sløyfe.  

I Ramstad boligfelt det planlagt for max. 50 boenheter, fartsgrense 30 km/t. 
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For SV er det i tillegg 2,5 meter på hver side av vegen til annet vegformål. Dette totale arealet er ment 

å skulle dekke behovet for selve vegen, samt arealer som skal nyttes til fyllinger og skjæringer. I de 

bratteste delene av område, fra B8 og til B15, må det regnes mer plass til terrenginngrepene for vegen 

og her må framføringa av vegen ses i sammenheng med opparbeidelse og utforming av bebyggelse og 

grenser for den enkelte tomta.  

 

Parkering løses på egen tomt. Det stilles i planens bestemmelser krav til at det skal settes av areal for 

garasje og/eller carport for alle boliger på egen eneboligtomt. Det skal avsettes tilstrekkelig plass for 

minimum 2 biler på egen grunn. Dersom det opprettes 2 boenheter skal det opprettes minimum en 

ekstra parkeringsplass.  

 

Annen veggrunn – grøntareal (SVG) 

Arealer mellom kjøreveg og utbyggingsformål avsatt.  

 

Kollektiv (SKH) 

Det er lagt til rett for etablering av nye buss holdeplasser. På østsiden av fv824 kan det etableres buss 

lomme og på vestsiden kantstopp. Det bør bygges venteskur/leskur med gjennomsiktige vegger, sitte 

benk og avfallskurv. Av hensyn til trafikksikkerhet, opplevd trygghet og universell utforming skal 

holdeplassene belyses tilstrekkelig.  

 

Gang- og sykkelvei (SGS)  

SGS, fra kryss inn til boligfeltet og frem til innkjøring til gnr.73/4 skal være opparbeidet før midlertidig 

brukstillatelse gis for første boenhet. Ved å opparbeide SGS har en tilrettelagt for kryssing av fv824 for 

alle eiendommene innenfor planområde og frem til bussholdeplass. I tillegg er det avsatt annen 

veggrunn på 2 meter der fotgjengere kan ferdes.  

 

Intern gangvei (SGG) 

Det skal etableres gangveisystem i hele boligfeltet. 

 

Det er en bekk i område som skal være åpen. – maksimal vannstandstigning regnes å være 2-3 meter 

jf. nve aktsomhetskart for flom. (dette er beregnet i Heimgardselva som ligger litt lenger nord på 

Ramstad.) 
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- grønnstruktur 

Det er viktig at trær bevares i område mot fv824. Dette vil motvirke støy og støv fra biltrafikk. 

 

- hensynssoner 

Siktesone frisikt (H140) 

Det er avsatt frisiktsone i plankartet (Jf. krav i håndbok N100), samt gitt bestemmelser til disse.  

 

Faresone (H370) 

Det er avsatt en faresone i forbindelse med høyspente som går gjennom planområde. Sonen bortfaller 

ved en eventuell omlegging av høyspentlinjen.  

 

- juridiske linjer 

Byggegrense 

Det er vist byggegrense 30 meter fra fylkesveg 824 sin senterlinje i område G1. Fra o_SV er 

byggegrensen fra senterlinje vei 8 meter. 

 

Mot bekk i øvre del av feltet er det avsatt en byggegrense på 10 meter fra bekken.  

 

- rekkefølgebestemmelser 

Bestemmelsen stiller krav til at lekeareal og gangsti skal opparbeides trinnvis før ferdigattest gis. I 

tillegg skal gang - og sykkelvei (SGS), kollektivholdeplassene (SKH) samt sikker kryssing av fv824 være 

etablert før midlertidig brukstillatelse gis for første boenhet. 

Avkjørsel til fv.824 skal opparbeides samtidig med trinn 1 og være ferdig før det gis byggetillatelse 

trinn 2.   

Løsningsforslag på utbygging av feltet: 

Norconsult har utarbeidet en illustrasjon som viser hvordan område kan tenkes utbygget innenfor 

planens rammer. Forslaget viser eneboliger (1 til 30) og rekkehus (1A, 1B) 

Kvaliteter som nærhet til friområde «ramstadskogen», lekeareal og gode gangforbindelser er viktige 

elementer i planforslaget.   
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Virkning av planforslaget 

- barn og unges interesser  

I De rikspolitiske retningslinjene for å sikre barn og unges interesser i planleggingen legges bl.a. vekt 

på at barns behov skal synliggjøres.  Det har ikke vært lagt opp til at ulike grupper av barn og unge 

selv har deltatt i planprosessen, men prosessen har blitt organisert slik at synspunkter som gjelder 

barn og unge er ivaretatt ved innspill.  

 

Det er to barn/ungdommer i nærliggende boligområde.  

 

Det framgår av RPR 5a at arealer og anlegg som skal brukes av barn og unge skal være sikret mot 

forurensning, støy, trafikkfare og annen helsefare. Lekearealet som er avsatt i planen er sikret mot 

nevnte egenskaper. 

 

Et punkt i rikspolitiske retningslinjer (RPR) er at barn og unge skal ha mulighetene til å skape sitt eget 

lekemiljø. I Tjeldsund vil det være mulighet for egenaktivitet og skape egne lekemiljø i omegn til 

planen / boligområde. 
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Planforslaget legges til rett for tilstrekkelig lekeplass og uteoppholdsareal tilrettelagt for barn og unge. 

Det er utarbeidet rekkefølgebestemmelser som sikrer en gradvis opparbeidelse av lekeplass/ 

fellesareal. Før felt 3 ferdigstilles skal lekeplass være ferdig opparbeidet.  

 

Videre sikrer reguleringsplanen en gjennomgående gangveg fra fv824/buss stopp til felt 3 og videre til 

etablert skogsbilveg. Rekkefølge bestemmelse sikrer at gangvegen bli etappevis utbygget.  

 

Fv824 regnes ikke som skolevei, barn tar buss til skolen som ligger i Ramsund. Det er i 

kommunedelplan for Fjelldal/Ramstad avmerket gang - og sykkelvei langs fv824 fra Ramstad til 

Fjelldalskaret. Trafikkmengden er relativt liten, og strekningen er ikke ulykkesbelastet. Med tanke på 

den relativt spredte bebyggelsen og få beboere langs fv824, er det svært lite sannsynlig at det 

prioriteres offentlige midler til gs-vei på denne strekningen i overskuelig fremtid.  

Privat utbygging av gs-veg vurderes ikke som gjennomførbart.   

 

- folkehelse og universell utforming, - rekreasjonsbruk / uteområde 

Planen påvirker ikke viktige miljømessige områder omfattet av Forskrift for miljørettet helsevern eller 

forskrift om miljørettet helsevern for barnehager og skoler. 

 

Ramstad skogen med merkede turløyper og skogsbil veger til bruk både sommer og vinter. Altså en 

meget lett tilgang til rekreasjon, trening og idrett. 

 

 

Skilt turløyper på Ramstad - ved skogsbilveien 
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- friluftsliv  

 

 

Friluftkartlegging i regi av Nordland fylkeskommune. 

 

 

Innenfor planområde går det noen stier. Planen legger opp til gangsti langs bekken fra skogsbil vegen 

og ned til fylkesveien. De fleste som benytter seg av det registrerte område «ramstadsskogan» tar seg 

inn i område ved hjelp av eksisterende skogsbilveier / driftsveier i landbruket.  

 

Planforslaget vil i liten grad være negativt for friluftsliv.  Det er lite som tyder på at det innenfor 

planområde er arealer som blir brukt til opphold og lek og/eller rekreasjon. Det går imidlertid noen 

stier gjennom område. Område fremstår som en gjennomgangs sone.  

 

- landskap 

Ramstad er ikke registrert som verdifullt landskap i naturbasen.  

 

Ut fra at landskapet i Ramstad ikke er kartlagt som spesielt verdigfult, tiltak skjer i et allerede bebygd 

område og at de ikke sperrer utsikt fra eksisterende bebyggelse vurderes konsekvensene for landskap 

ikke å være av vesentlig karakter.  

 

- naturmangfold 

Temaet er utredet ut fra de fem prinsippene i NML §§ 8-12. Område er sjekket ut mot naturbasen og 

artskart. Det er en registrering som kun viser livskraftige fugler i område. Ut over det er det ingen 

viktige naturtyper, kulturlandskap eller andre sårbare arter i planområde og omegn.  

 

- landbruk inkl. reindrift  

Det er ikke fulldyrka areal innenfor eller i nærheten av planområde. ca. 37 dekar er definert som 

dyrkbar jord (Jf. NIBIO gårdskart) 

Består stort sett av glissen lauvskog / impediment - skogsboniteten er definert som middels, høg og 

særs høg bonitet. 

Område «ramstadsskogan» er definert som et 

viktig nærturterreng og er viktig friluftslivs 

område. Følgene områdebeskrivelse: «Natur: 

Skogkledt relativt bratt li som går over i flatere 

partier lenger opp. Noe myrlendt med små 

vatn øverst i området. Riksvegen til Ramsund 

går langs sjøen. Kultur: Nedlagt festningsverk 

med rester av bunkerser i Forrholtenområdet. 

Friluftsliv: Turgåing, sykling, bærplukking, 

fiske, skigåing. Skogsbilveg fra Ramstad 

oppetter lia til fjellet gjør de øverste delene av 

området lett tilgjengelig, bl.a. med merkede 

turløyper på snaufjellet opp til Fjelldalsheia. 

Forrholten og Sørtuva er viktige turområder 

også for den lokale skolen og barnehagen.» 
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Planområde ligger i Troms reinbeiteområde og i Roabat/Grovfjord reinbeitedistrikt. I følge NIBIO kilden 

reindriftskart er det ikke registrert eller etablert gjerder og anlegg eller flytteleier eller 

oppsamlingsområde. Deler av vår- og vinterbeite (okse- og simlebeiteland) er registrert i område og vil 

bli nedbygd ved iverksetting av denne plan. 

 

- samisk natur og kulturgrunnlag  

Det er ikke registret samiske kulturminner i område. 

 

- kulturminner og kulturmiljø 

Ifølge askeladden er det ikke registrert automatisk fredede kulturminner i planområde.  

Det tas inn en generell bestemmelse om eventuelle funn av automatisk fredede kulturminner ved 

graving og bygging i område. Det skal utvises aktsomhet ved graving i grunnen og eventuelle funn skal 

meldes kulturminnemyndigheten. Kulturminnemyndigheten i Nordland har vært på befaring og har 

ikke funnet kulturminner i planområdet. 

 

- forurensning i grunn 

Det er ikke grunn til å tro at det er forurensing i grunn (forurensningsforskriften kap.2). Det er heller 

ikke registrert grunnforurensning i omegn, jf. miljødirektoratets kartkliene grunnforurensning. 

 

- støy og støv problematikk  

Planområde vurderes ikke å være utsatt for vegtrafikkstøy eller andre former for støy. I forbindelse 

med anleggstrafikk og anleggsarbeid vil dette medføre støy og støv for eksisterende boliger i område. 

Det tas med en bestemmelse som setter krav til plan for beskyttelse av omgivelsene i bygge- og 

anleggsfasen. 

 

- samferdsel og trafikkforhold 

Planen legger til rette for at det over tid kan bli en økning på inntil 50 boenheter i planområdet. Dette 

medfører en økning i trafikktetthet, men regulert vegstandard vil være tilpasset dette. Frisiktsonen vil 

bidra til å sikre oversikt med trafikk på fv824. Fartsgrense på fv824 er 50km/t. Det er lagt 5 turer pr. 

bolig til grunn for utregning av ÅDT. Det vil si ca. 250 ÅDT fra planlagt boligfelt.  

Viser til Trafikkanalyse V3 utarbeidet av Norconsult.  

 

180 meter sør for hovedadkomst ligger adkomstvei til skogsbilvei. Denne har lite trafikk og antas å 

ikke å komme i konflikt med økt trafikkmengde ved nytt / oppgradert kryss for boligfelt. 
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- teknisk infrastruktur (vann, avløp) 

 

 

 

 

 

Plan avløpsledning 

Fjelldal/Ramstad.  

Sweco 1.12.16.  

 

For eksisterende bebyggelse slippes avløpsvann utrenset i flomålet mot Garsøyvika. Tjeldsund 

kommune har utarbeidet ny hovedplan for avløp for perioden 2018-2022. Her er det planlagt tiltak for 

Ramstad med etablering av ny slamavskiller og utslippsledning, samt pumpestasjon med 

overføringsledning. Det må videre sikres at dette er dimensjonert for å ta imot behov for planlagt 

boligfelt på Ramstad. Planlagt plassering er vist i figur ovenfor, og beskrevet i rapport fra Sweco 

08.06.17, «Hovedplan avløp 2018-2022. Tjeldsund kommune».  

 

- økonomiske konsekvenser for kommunen 

Det legges ikke opp til at kommunen skal stå som utbygger av område. Kommunen tilrettelegger ved 

vedtatt reguleringsplan for boligbygging. Det er så ønskelig med utbyggere som kan overta med 

opparbeiding av infrastruktur og boliger. Salg / videreføring av opsjoner på område må gjenspeile 

kostnadene kommunen har hatt ved å regulere område.  

 

 


