
 

 

Gildeskål kommune 

Referat, internt oppstartsmøte 
 

TEMA Oppstartsmøte, Revisjon av reguleringsplan 
DATO/STED 14.03.2018 Kommunehuset på Inndyr 
PLANNAVN Nygårdsjøen/Ertenvåg bolig- og 

næringsområde 
PLANID 1838-201803 
PLANTYPE Reguleringsplan 
FORLSAGSTILLER Gildeskål kommune 
Deltakere:  

Gildeskål Kommune Rolle 
Jelstad Bjørn Olav 
Arulnesan Dilan 
Førde Iren 
Johansen Renate 
Thoresen Bjørnar 
Andersen Richard Isdal 
Owrenn Anders Berget 

Byggesaksbehandler 
Byggesaksbehandler 
Fagansvarlig, Jordbruk 
Sekretær, Teknisk 
Ing. Oppmåling 
Ing Oppmåling 
Arealplanlegger 

Saksbehandler, Planansvarlig Kontakt 

 
Anders Berget Owrenn Tlf: 75760782 

Epost: owrand@gildeskal.kommune.no 

 

 

 

 

 

 

 

Referent: Anders Berget Owrenn 

 



 

1. Hensikt med planarbeid 
 

-tilrettelegge for fler boliger 

-legge til rette for kombinerte formål  

-vurdere formålsendringer ifra eksisterende plan 

-Utvidelse av planområdet. Ny plan vil erstatte gammel plan for Ertenvåg industriområde 

(planID 1838-201304) som blant annet omfatter bensinstasjonen på Nygårdsjøen. 

Planen skal også ta sikte på å innlemme et område på ca 82 daa i sør satt av til 

boligbygging i kommuneplan med krav til regulering samt et område i sørlig ende langs 

sjø satt av til industriformål.  

 

2. Planstatus  
 

Det tenkte planområdet er i all hovedsak ilagt reguleringer fra 2 eksisterende planer: 

1. Ertenvåg boligområde, havn og industri – vedtatt i 1985, sist revidert i 1991 med 

PlanID: 1838-199103 

2. Ertenvåg industriområde – vedtatt i 1982 med PlanID: 1838-198204 

Områder som vurderes å innlemmes i plan ligger i sørlig del og er satt av i 

kommuneplanens arealdel for boligbygging og industriformål. Det ble også diskutert å ta 

med et mindre område nord for havna for å tilrettelegge for bygging av ny molo. Dette er 

ennå ikke bestemt og kommunen vil redegjøre for behovet før det tas en endelig 

beslutning.  

 

3. Konsekvensutredning 
 

Planen vil utløse krav om konsekvensutredning dersom kommunen beslutter at det skal 

tilrettelegges for bygging av ny molo i reguleringsplan. Områder satt av til industriformål 

og boligbebyggelse i kommuneplanens arealdel som vurderes tas med i 

reguleringsplanen vil ikke utløse krav om konsekvensutredning da disse områdene har 

blitt videreført i gjeldende arealplan. 

 
 

 

 



 

4. Krav til varsel om oppstart av planarbeid 
 

-Oversiktskart som viser planområdets utstrekning 

-brev til berørte grunneiere, festere og offentlige etater 

-Planprogram dersom planen faller inn under forskrift om konsekvensutredninger 

-Referat fra møte, samt tilhørende dokument skrevet i forbindelse med foreløpig 

grunneriersamtykke, samt referat fra årsmøte i Nordfjorden Lokalutvalg. 

 

 

5. Informasjon og medvirkning.  
 

Det er avholdt folkemøte i forbindelse med årsmøtet i Nordfjorden lokalutvalg. Referat 

fra møtet kan leses her: 

 http://nordfjorden.no/wp-content/uploads/2018/03/Årsmøte-lokalutvalget-2018.pdf 

Dette referatet er også arkivert i saken. 

De som ikke leverte innspill etter møte ble orientert at dersom de ønsket innspill kunne 

dette sendes til kommunen allerede før oppstart er meldt. Det vil avholdes fler møter 

med lokalutvalg og befolkning under planprosessen. 

 

6. Antatt viktige planfaglige tema for planarbeidet 
 

 Landskap, estetikk og byggeskikk 

 Fortettingspotensiale 

 Universell utforming 

 Barn og unges oppvekstmiljø/barns interesser 

 Miljøfaglige forhold som luftforurensning og støy 

 Teknisk infrastruktur 

 Trafikkforhold 

 Risiko og sårbarhet 

 Stedsutvikling 

 Natur- og ressursgrunnlag (overskuddsmasser) 

 Sosial Infrastruktur 

 

http://nordfjorden.no/wp-content/uploads/2018/03/Årsmøte-lokalutvalget-2018.pdf

