
PRIVAT REGULERINGSSAK FOR gnr/bnr.: 29/185, FLAKSTAD KOMMUNE

S T U D I O   H O V

PLANINITIATIV 



RAMBERG, FLAKSTAD KOMMUNE
GNR/BNR : 29 / 185
FLAKSTADVEIEN 305 OG 306

EIENDOM
GNR/BNR: 29/185, FLAKSTADVEIEN, FLAKSTAD KOMMUNE
FORSLAGSSTILLER : GALINA MANIKOVA / FREMMEDART AS, VESTRE BRÅÅRUDGATEN 2B, HORTEN
PLANKONSULENT: KAROLINE HOV LARSEN / STUDIO HOV



Planområdet som initieres er vist innenfor angitt grense i situasjonskart og detaljkart under. Området ligger plassert langs E10/Flakstad-
veien nord for Ramberg sentrum i Flakstad kommune. Eiendommen deles i to av Flakstadveien, hvor vestre del av eiendommen ligger 
langs Rambergstranden. Fra planområdet er det ca 1 km til Ramberg sentrum med noe service- og handelstilbud. Eiendommen ligger 
i et etablert boligområde med spredt boligbebyggelse langs Rambergstranden, og utgjør en naturlig fortetting av dette området. 

Formålet med planen er å tilrettelegge for utnyttelse av egen eiendom til oppføring av minihusbebyggelse, i tillegg til allerede ram-
megodkjent enebolig, og et felles atelier med et lite galleri på sjøsiden. Hensikten er å utvikle hele eiendommen til et samlet konsept 
med fokus på bærekraftige boligtyper, tilrettelagt for kultur og kunst for beboere og turister. Det er ønske om å kunne etablere et 
fåtalls minihus på sjøsiden i tillegg til et felles galleri og atelier. Prosjektet som planlegges for tomten har en ambisjon om å finne de 
mest relevante og tidsaktuelle løsninger for å kunne bli en visningsarena og et pilotprosjekt for minihusfelt konseptet som er meget 
populært verden over. Det planlegges flere små boliger i størrelser 35-70 kvm på fjellsiden (i tilknytning til et større hovedbygg med 
åpent galleri og atelier på strandsiden). Planavgrensningen er satt til å inkludere eiendommen og del av Flakstadveien som går på 
tvers gjennom eiendommen, for å kunne vurdere gode løsninger for avkjørsel fra veien. Planen vil ha et stort fokus på å hensynta 
eksisterende terreng, topografi og bebyggelse på naboeiendommer, samt trafikale forhold. Hensikten er å skape et unikt område 
på Ramberg som vil tilføre nye kvaliteter og verdiskapning. Etablering av en ny bebyggelse vil føre til innflytting av nye mennesker til 
Flakstad kommune med alle positive ringvirkninger det medfører. Nærheten til den nye skolen er også en meget positiv faktor både 
med tanke på et mulig samarbeid og tilbud om undervisning fra kunstnere og tilbud til barn, men også at den nye bebyggelsen vil 
bli spesielt attraktiv for barnefamilier.

PLANENS HENSIKT

PLANOMRÅDETS BELIGGENHET



REGULERINGSPLANER:
OMRÅDEPLAN FOR RAMBERG: Deler av planområdet faller inn under områdeplan for Ramberg, med plankart 
datert 04.11.2019 og  bestemmelser angitt med dato for kommunestyrets vedtak/egengodkjenning 10.03.20.  

AKTUELLE FORMÅL:
Sjøsiden: Boligformål (B14) og Naturområde (GN3)
Fjellsiden er tatt ut av planavgrensningen ihht siste revisjon av plankartet. Det er gitt dispensasjon fra LNF formål 
til boligformål for hele fjellsiden. Dispensasjonen gjelder oppføresle av en enebolig. 

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYKKELVEI LANGS E10, nordover fra Ramberg sentrum, vedtatt 16.06.2009. 
Eiendommen plasserer seg på begge sider av denne veien, og berøres derfor av denne planen.

PLANARBEID I NÆRHETEN:
- Statens vegvesen har våren 2017 varslet oppstart av reguleringsarbeid for områdene Spengerleira og Flak-
stadpollen som rassikringstiltak.

- Det er under utarbeiding en VVA-plan (vann, avløp og overvann) for Flakstad kommune 2018-2028 (forslag 
til planprogram utlagt hos Flakstad kommune). Planen skal ha status som kommuneplan og sikre velfungeren-
de og trygge systemer for drikkevannskvalitet og forsyning, samt velfungerende og miljøriktig avløpssystem og 
overvannshåndtering.
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KOMMUNEPLAN:
Gjeldende kommuneplan for Flakstad kommune (2009-2021) med utfyllende bestemmelser og retningslinjer 
datert 16.12.2010.

AKTUELLE FORMÅL:
Strandsiden: Boligformål / Turdrag
Fjellsiden; LNF (dispensasjon til boligformål er gitt).

FYLKESPLAN:
Planarbeidet skal forholde seg til og henspeiles til gjeldende fylkesplan for Nordland 2013 - 2025, (vedtatt av 
fylkestinget 27.02.13) 

PLANSTATUS

KOMMUNEPLANENS AREALDEL

OMRÅDEPLAN FOR RAMBERG

REGULERINGSPLAN FOR GANG- OG SYK-
KELVEI LANGS E10



STATLIGE PLANRETNINGSLINJER

- Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging (2014)
- RPR Styrke barn og unges interesser i planleggingen (T-2/08)
- Barn og unge og planlegging etter plan- og bygningsloven (T-1513)
-Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009) / Kommunal Klima og energiplan 2013 – 2017 (2013).

De rikspolitiske planretningslinjene for barn og unge og planlegging har som mål å sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygg-
het mot fysiske og psykiske skadevirkninger. Formålet med retningslinjen er å synliggjøre og styrke barn og unges interesser i all plan-
legging og byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Det skal finnes trygge uteoppholdsarealer hvor barn kan utfolde seg 
og skape sitt eget lekemiljø. Forholdene ligger godt til rette for å etablere skjermede felles lekearealer og arealer innenfor planområ-
det. Planforslaget vil ikke påvirke eksisterende barnetråkk eller lekeområder.

De statlige retningslinjene for samordnet bolig-areal- og transportplanlegging har som mål at planlegging av arealbruk og transport-
system skal fremme samfunnsøknomisk effektiv ressursutnyttelse, god trafikksikkerhet og effektiv trafikkavvikling. Planleggingen skal 
bidra til å utvikle bærekraftige byer og tettsteder, legge til rette for verdiskapning og næringsutvikling, og fremme helse, miljø og 
livskvalitet. Utbyggingsmønstre og transportsystem bør fremme utvikling av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet 
og legge til rette for klima- og miljøvennlige transportformer. I henhold til klimaforliket er det et mål at veksten i persontransporten i 
byområder (og sentrumsnære områder) skal tas med kollektivtransport, sykkel og til fots. Ved å planlegge for tilpasset konsentrert og 
arealeffektiv minihusboligbebyggelse innenfor planområdet vil prosjektet representere en areal- og energieffektiv boligform og en 
fortetting innenfor et allerede etablert boligområde. 
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Faresone opptegnet ihht faresonekart
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H730_N38
IKKE FREDET

GJELDENDE HENSYN

BYGGEGRENSE HØYSPENTLREDNINGER (Fjellsiden)
Minimums avstand fra høyspentledning til nye boliger er 30 meter.

STØYSONER: Ingen støysonekart funnet for området. Antas støyutfordring fra E10.

BYGGEGRENSE VEI
Byggegrense langs riksvei (Flakstadveien (EV10)) er satt til 20 meter fra senterlinje i områdeplan for Ramberg (2020). 
For uregulert del av eiendommen gjelder byggegrense fra vei 50 m ihht veglova. Byggegrense på 20 m som for resten av 
området vil inititeres i planforslaget. Byggegrense fra utsiktsplass/parkeringsplass) for sjøsiden er satt til 25 m i områdeplan for Ramberg (2020).

FLOMGRENSE (Sjøsiden):
Nederste tillatte kotenivå for industribygninger, veier og terrengtiltak til 3,0m og for boliger til 3,5m. 
Byggegrense fra sjø er satt til 75m i områdeplan for Ramberg (siste revisjon febr.2020)

SIKRINGSSONE MOT SKRED (Fjellsiden) 
Grensene for rassoner i kommunedelplanens arealdel berører tomtens øverste del. Disse grensene ikke er nøyaktig digitalt utsatt. Faresonekart fra NVE er under 
utarbeidelse, og foreløpig kart utstedt fra NVE datert 22.01.20 viser at sør-østre del av tomten havner innenfor oransje og gul skredsone.  
Sikkerhetsklasse S2 - oransje - middels konsekvens - årlig sannsynlighet for skred 1/1000
Sikkerhetsklasse S3 -gul - stor konsekvens - årlig sannsynlighet for skred 1/5000 
Fra kommunedelplanen:
- SKREDGRENSE 300 (Blå/lilla skredsone) : Garasjer, naust e.l. kan bygges. Større ombygging bør unngås.
- SKREDGRENSE 1000 (Grønn skredsone) : Etablering av våningshus bør unngås. Garasjer, naust e.l. kan bygges. 

BÅNDLEGGING ETTER KULTURMINNELOVEN (Fjellsiden)
H730_N38 : Kulturminneområde 74790 (Automatisk fredet). 
Området innenfor hensynssonen ble befart under arkeologisk registrering sommeren 2020.  Lokalitet id 74790 har fått endret geometri til å inkludere samtlige 
arkeologiske enkeltminner, og strikket nye lokalitetsgeometri rundt disse. Vernestatus er endret til ikke fredet.

TOMTEKART MED BYGGEGRENSER OG HENSYNSSONER

SJØSIDEN FJELLSIDEN



BEFARING AV HENSYNSSONE FOR KULTURMINNER
Arkeolog fra fylkeskommunen har gjennomført et arkeologisk feltarbeid på eiendom gnr 29 bnr 185, Flakstad kommune, utført sommeren 2020.
Det befarte området ligger øst for E10, og har et kjent kulturminne (lokalitet id 74790) i østre del av eiendommen. Kulturminnet har tidligere vært registrert som 
en automatisk fredet boplass fra jernalder, inneholdende to tufter og ei røys. Gjennom befaring ble det påvist seks arkeologiske strukturer (tre tufter, to rydnings-
røyser og en steingard), tolket til å være etterreformatoriske. Det er sannsynlig at strukturene knytter seg til bruk av området til beite for tamdyr, der strukturene 
representerer skjul for dyrene og kanskje sommerfjøs. Det finnes også noen rydda flater i den skarpe skråningen, som kan ha vært brukt til potetland eller slåtte-
mark. Det ble gjort en rekke prøvestikk på eiendommen uten funn. 

Lokalitet id 74790 har fått endret geometri til å inkludere samtlige arkeologiske enkeltminner, og strikket nye lokalitetsgeometri rundt disse. Vernestatus er en-
dret til ikke fredet. Oppdatert informasjonen i Askeladden er gjengitt i kartutsnitt under. Befaringen ble gjort på bakgrunn av søknad om etablering av enebolig 
med garasje på fjellsiden, og fylkeskommunen konkluderer med at så langt det er kjennskap til, var tiltaket ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner 
innenfor fylkeskommunens forvaltningsområde. Ny vurdering av hensynet til kulturminner vil bli gjort ifbm. planprosessen. 

Fylkeskommunen oppgir i uttalelse datert 06.07.2020 at alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Skulle kommunen innvilge søknad om tiltak på tomten, vil 
fylkeskommunen derfor vise til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre 
ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må vi underrettes umid-
delbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal utføre arbeide i marken.

Fra Askeladden, oppdatert geometri for kulturminner innenfor eiendommen etter befaring 2020



OMRÅDEANALYSE

LANDSKAP
Landskapet er typisk bratt, alpint Lofoten–fjellterreng. Den ca 1km lange Rambergstranda setter et 
tydelig preg på Ramberg. Landskapet er preget av åpent beiteland med generelt lav vegetasjon 
og lite skog. Enkelte områder med lauvskog (i hovedsak selvgrodd bjørk) og avgrensede felt med 
plantet granskog (sitkagran). 
Det er ingen vernede naturtyper på land i området, men generelt er store deler av sjøområdene 
rundt Ramberg, samt landområder nord og sør for tettstedet listet med spesielle naturkvaliteter. 
Rambergstranda er et svært viktig friluftsområde og i tillegg brukes hele fjæresonen som rekreasjon-
sområder, med langsgående stier. Det er etablert et stoppunkt og utsiktspunkt nord på Ramberg-
stranda, som plasserer seg nord for tomten på strandsiden. 

KLIMA
Ramberg ligger åpent for vinder fra nord, vest og sør, og er godt soleksponert fra tidlig formiddag til 
midnatt. Klimaet er typisk Lofoten-kystklima med moderat nedbør og snø, og årsmiddeltemperatur 
med milde vintre og kjølige somre.

VEG OG TRAFIKKFORHOLD
E10 går gjennom eiendommen (og deler den i to; fjellsiden og sjøsiden) og utgjør en vesentlig sikker-
hetsbelastning på stedet. E10 er en trafikkert gjennomfartsvei med hastighet 60km/t. Årsdøgnstrafik-
ken målt langs E10 fra Leknes til Moskenes varierer fra 900 - 1600, og var per 2018 ca. dobbelt så stor 
i juli som i januar. Reguleringsplan for ny gang- og sykkelvei langs Flakstadveien vil gi økt trafikksikker-
het for gående og syklende i området.

STØY
Det er i dag moderat trafikkstøy knyttet til stamvei gjennom Ramberg; Flakstadveien (E10). Veien har 
hastighet 60km/t og varierende ÅDT fra 600-1600 (KVU-E10)

RISIKO OG SÅRBARHET (miljø)
Ramberg omfattes av store skredsoner som legger vesentlige begrensninger på utbygging-
smuligheter. Skredsonekart fra 2020 er lagt til grunn for tomteanalysen. 



STRANDSIDEN

FJELLSIDEN

UTSIKT FRA FJELLSIDEN
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TOPOGRAFI
Fjellsiden av tomten består av skrånet terreng som jevnes ut på tomtens høyeste del. Den nedre delen av tomten (mot 
E10) er godt egnet til minihusbebyggelse som kan plasseres trappert oppover terrenget på separate tomter. Disse tom-
tene vil også få svært gode kvaliteter mhp utsikt og sol. Felles adkomstvei vil kunne legges med tilkoblingspunkt til E10 sør 
på tomten, slik at veien får maksimal strekning over tomtens bredde som kan ta mest mulig av høydeforskjellen. Sjøsiden 
innehar relativt flatt terreng, og skråner svakt mot strandlinjen i vest. 



PLANLAGT BEBYGGELSE OG TILTAK
Det planlegges for oppføring av bærekraftig minihusbebyggelse og en felles hovedbygning med felles atelier og et lite galleri på 
sjøsiden. Det er ønske om å kunne etablere et fåtalls minihus på sjøsiden i tillegg til hovedbygningen for å kunne redusere størrelsen 
av hovedbygget. Minihus er en miljøvennlig og attraktiv boligtypologi som gir et mindre fotavtrykk både hva gjelder kvadratme-
ter og CO2 utslipp. Konseptet Minihus (Compact Living) handler om å bo funksjonelt på mindre areal og hvordan man kan utnytte 
boligens kvadratmeter optimalt.  Å bo kompakt motiverer til en mer bærekraftig livsstil som forbedrer både livskvalitet og miljøutsikter 
ved å oppmuntre oss mennesker til å revurdere begrepet «nok», både når det kommer til areal, ting og egne prioriteringer. Mini-
husene vil ha et beskjedent fotavtrykk, tilpasses eksisterende terrengfoskjeller og bygges i ulike størrelser for å imøtekomme ulike 
behov og en større gruppe potensielle beboere. Dette vil representere en funksjonell og arealeffektiv bruk av området. Bebyggelsen 
integreres i landskapet ved en delvis nedgravd løsning der enten bygningenes bakvegg eller sidevegger bygges inn i terrenget 
ved å fylle tilbake med jordmasser som glir sømløst over i bygningens grønne tak hvor stedsegen grunn vegetasjon får en kamufler-
ende effekt på bebyggelsen. Ny bebyggelse vil ha fokus på bærekraftige løsninger for å bygge og bo, og vil representere et mer 
bærekraftig bo-alternativ og et pilotprosjekt i kommunen. Det skal satses på energieffektive løsninger og miljøvennlige innovative 
materialer. Det har lenge vært diskutert å etablere et pilotprosjekt for minihus i Flakstad. Minihusbebyggelsen vil bidra positivt til den 
nye satsingen på arealeffektive boliger i Flakstad. Minihus bebyggelsen vil bli tilbudt til alle de som kan være interessert, ikke bare 
kunstnere. Dette vil føre til en bedre integrering sosialt. Den varierende størrelsen på husene vil skape et miljø bestående av menne-
sker fra ulik bakgrunn og alder, og føre til et levende felleskap.

Bebyggelse på sjøsiden planlegges som en unik men samtidig beskjeden bygning som kan fungere som bolig med felles atelier og 
lite galleri, tilgjengelig for evt. andre kunstnere som ønsker å etablere seg på Ramberg og i minihusbebyggelsen på fjellsiden. Dette 
bygget skal også kunne bli en base for gjennomføringen av festivaler og andre aktiviteter ute på stranden med tilbud til både lokal-
befolkningen og turister. Det vurderes om bebyggelsen på sjøsiden skal brytes opp fra ett hovedbygg til et mindre hovedbygg og et 
fåtalls minihus i tillegg. Disse to alternativene vil utredes nærmere i planprosessen.
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VISUELT KONSEPT

BEBYGGELSEN VOKSER OPP OG UT AV LANDSKAPET MED RYGGEN MOT FJELLET OG ANSIKTET MOT HAVET

BEBYGGELSEN RESPEKTERER LANDSKAPET OG EKSISTERENDE TOPOGRAFI VED Å INTEGRERES / HEVES PÅ PÅLER

INTEGRERE + KAMUFLERE + IDENTIFISERE

BEBYGGELSEN GIS ET SÆREGNET UTTRYKK GJENNOM FORM, MATERIALITET OG BRUK AV GRØNNE TAK

TERRENGET VOKSER OPP FRA BAKKEN OG BLIR TIL BYGNINGENS TAK, SOM ÅPNER OPP MOT HAVET . 



VIRKNINGER AV PLANEN
BESKRIVELSE AV PLANOMRÅDET OG VIRKNINGER AV PLANFORSLAG

En utnyttelse og fortetting av planområdet til planlagt bebyggelse vil skape en naturlig fortetting av eksisterende boligområde med attraktiv be-
liggenhet i svært nær tilknytning til Ramberg sentrum. Planområdet ligger landlig og naturskjønt til, men har likevel en sentrumsnær beliggenhet 
som gjør det mulig å nå de handels- og servicefunksjonene Ramberg sentrum tilbyr enten til fots eller på sykkel. Dette gjør det mulig å kunne re-
dusere andel av transportbehovet som må løses med bil. Et nytt og attraktivt boligprosjekt vil gi rom for tilflytting og verdiskapning i lokalsamfunnet. 
Prosjektets bærekraftige tilnærming med mer miljøvennlige boligformer  i form av minihus i ulike størrelser vil kunne bli et pilotprosjekt i kommunen.

Sjøsiden av eiendommen legger seg tett på strandsonen for Ramberg stranden, men vil ikke påvirke allmenn ferdsel eller tilgjengelighet til stran-
den. Bebyggelsen på sjøsiden vil forholde seg til gjeldende beyggegrenser fra sjø og vei, samt ta utgangspunkt i maks tillatt utnyttelsesgrad nedfelt 
i gjeldende plan. Sjøsiden er avsatt til boligformål i kommuneplanens arealdel, og regulert gjennom områdeplan for Ramberg sentrum, og utnyt-
telse av denne delen av området er da allerede blitt vurdert på høyere plannivå. 

Flakstad kommune har behov for flere boliger i nær avstand til skole, butikk, helse og andre sentrumstilbud. Kommunen har deltatt i utredning 
av minihus som et supplement for de som ønsker å ha et enklere boligalternativ.  Dette er et aktuelt tiltak for følge opp vedtatt boligpolitisk plan 
for Flakstad. Minihus vurderes som aktuelle i det området som denne eiendommen omfatter, med attraktiv beliggenhet og utsikt mot Ramberg-
stranda. Flakstad kommune er i gang med et felles arbeid med kommunene i Lofoten for å utvikle en ny klima- og energiplan. Innovative og 
miljøvennlige løsninger er et viktig tema i denne sammenheng.

TOPOGRAFI OG LANDSKAP

Fjellsiden av tomten består av skrånet terreng som jevnes ut på tomtens øverste del. Tomtens topografi tilsier en terrassert bebyggelse som har 
potensiale til å integreres godt i landskapet og redusere den visuelle påvirkningen i landskapet. Bebyggelsen integreres i landskapet ved en del-
vis nedgravd løsning der enten bygningenes bakvegg eller sidevegger bygges inn i terrenget ved å fylle tilbake med jordmasser som glir sømløst 
over i bygningens grønne tak hvor stedsegen grunn vegetasjon får en kamuflerende effekt på bebyggelsen. Slik gis bebyggelsen et underdanig 
uttrykk i landskapet og det bygde miljøet opptrer som en integret del i sine omgivelser. 

Tomtens kotelinjer på fjellsiden tilser en bebyggelse som plasseres som rekketun langs med kotelinjene. Dette gir minst mulig inngrep i landska-
pet og gir potensiale til å integrere bebyggelsen i terrenget på en hensiktsmessig måte samtidig som man når en høy utnyttelse av tomten. 
De enkelte boligene planlegges med et beskjedent fotavtrykk og med en trappert plassering som gir gode utsiktsforhold for bakenforliggende 
bebyggelse og sikrer gode solforhold mellom boligene. Fjellsiden av tomten ligger høyt i forhold til fylkesveien og Rambergstranden nedenfor og 
tilrettelegger for gode boliger med en unik beliggenhet og svært gode sol - og utsiktsforhold. 



VARSEL OM OPPSTART AV PLANARBEID

Ved varsel om oppstart av planarbeid vil berørte offentlige organer og andre interesserte bli varsles direkte. Dette inkluderer naboer, 
gjenboere, Flakstad kommune, Nordland fylkeskommune, Fylkesmannen, Statens Vegvesen, lag og foreninger i nærmiljøet, med flere.

PROSESSER FOR SAMARBEID OG MEDVIRKNING

Foreløpig beskrivelse av hvilke prosesser for samarbeid og medvirkning fra berørte fagmyndigheter, grunneiere, festere, naboer og 
andre berørte som vil være aktuelle for plansaken: 
- Detaljert varsel om oppstart sendes til naboer, gjenboere og andre berørte parter direkte, der de oppfordres til å komme med innspill 
og merknader som kan ha verdi og betydning for planarbeidet.

SAMFUNNSSIKKERHET 

For å ivareta forhold knyttet til samfunnssikkerhet og forebygge risiko og sårbarhet, vil det utarbeides en ROS -analyse som del av pla-
narbeidet der de viktigste punktene hva gjelder samfunssikkerhet vurderes.

FORHOLDET TIL KONSEKVENSUTREDNING

Behov for konsekvensutredning avklares i samarbeid med kommunen på bakgrunn av planinititativ. Foreløpig notat om vurdering av 
KU ihht. forskrift om konsekvensutrening (2017) er vedlagt innsendt planinitiativ. 

PLANPROSESSEN



Revidert planinitiativ 18.03.2021 pga oppretting av tomtegrenser i matrikkelen. Tomteareal etter korriger-
ing av tomtegrenser er oppgitt til 22 398,5 m2 for fjellsiden og 9 252,6 m2 for sjøsiden, ihht. matrikkelen.

PLANINITIATIVETS DATO: 18.03.2021


