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2.gangsbehandling - Detaljregulering høydebasseng Stamsund - Plan-ID 1860-
202014  
 
Sammendrag 

Asplan Viak AS har på vegne av Vestvågøy kommune utarbeidet forslag for detaljreguleringsplan for 
etablering av et nytt høydebasseng for Stamsund vannverk for å gi økt sikkerhet til vannforsyningen i 
Stamsund. Planforslaget ble 1.gangsbehandlet i Forvaltningsutvalget som sak 043/21 den 15.6.2021 
og deretter sendt på høring og offentlig ettersyn. Etter høringsrunden, hvor det har kommet 10 
innspill som kun delvis er tatt til følge, legges planforslaget nå frem til 2. gangsbehandling og endelig 
vedtak. 

 
Saksdokumenter 
10.01.2022 Planbeskrivelse Stamsund 1545725 
10.01.2022 Rp_1860-202014-A3-L 1545728 
10.01.2022 Planbestemmelser Stamsund 1545726 
10.01.2022 Vedlegg - ROS-analyse 1545730 
10.03.2022 Høringsinnspill Gimsøy og Myhr 1578035 
10.03.2022 Høringsinnspill Gry Vebostad Hansen 1578036 
10.03.2022 Høringsinnspill H.C.Jahren 1578037 
10.03.2022 Høringsinnspill Jon Heger 1578038 
10.03.2022 Høringsinnspill Lofotkraft 1578039 
10.03.2022 Høringsinnspill NFK 1578040 
10.03.2022 Høringsinnspill NVE 1578041 
10.03.2022 Høringsinnspill Samediggi 1578042 
10.03.2022 Høringsinnspill Statsforvalteren 1578043 
10.03.2022 Høringsinnspill SVV 1578044 
 
Saksopplysninger:   
Stamsund vannverk forsyner abonnenter på strekningen Justad til Stamsund og Steine. På 
Brennhaugen i ytre del av Stamsund er det etablert et basseng i berg med volum 300 m3. Dette 
bassenget er tatt ut av drift, og det er i dag ikke høydebasseng i vannverket. Det skal nå bygges nytt 



høydebasseng i området ved det eksisterende bassenget for å gi økt sikkerhet til vannforsyningen. 
Etter en vurdering av VA-tekniske forhold, topografi på tomt, muligheter for adkomstveg og 
beliggenhet i forhold til ledningsnett er det valgt å plassere bassenget sør for Brennhaugen slik at 
topp vannspeil blir på kote +33. Anbefalt plassering er ikke i tråd med areal avsatt til framtidig 
høydebasseng i overordnet plan, arealet må dermed reguleres. 
Forslagsstiller er Vestvågøy kommune og plankonsulent er Asplan Viak AS. Deler av eiendommene 
52/2, 52/88, 52/471 og 52/47, inngår i foreslått planområde. Eiendommene har private grunneiere. 
 

 
Oversiktskart 
 
Planstatus: 

Kommuneplanens arealdel: 

Kommuneplanens arealdel 2019-2031 for Vestvågøy kommune (PlanID: 1860-201810) ble vedtatt 
20.05.2020. Arealet hvor nytt høydebasseng er tenkt er i planen avsatt til LNFR-område. I foreslått 
planavgrensning inngår også boligformål. Videre er det en hensynssone for kulturmiljøet i hele 
planområdet. 

Nord-vest i planområdet er det et areal avsatt til høydebasseng. Det ble utarbeidet et skisseprosjekt 
for høydebassenget, og anbefalt plassering var ikke innenfor arealet avsatt til høydebasseng (AB28) i 
overordnet plan. Tiltaket er i tråd med grepet i overordnet plan, men avgrensningen på tiltaket vil 
ikke være i tråd med arealdelen.  

Arealet avsatt til «Andre typer bebyggelse og anlegg» AB28 (høydebasseng i bestemmelsene), får 
formålet friområde. 
 



 
Utsnitt fra kommuneplanens arealdel: AB28 er avsatt til fremtidig høydebasseng i overordnet plan. Hensynssone H570_35 
(hensynssone kulturmiljø) inngår i hele planområdet. Planområdet er markert i rødt. 
 
Gjeldende reguleringsplaner: 
Områdeplan for Ytre Stamsund (planid: 1860-201806) ble vedtatt 27.11.2018. Arealformålene i 
foreslått planområdet er friområde, veg og boligbebyggelse. Deler av planen vil utgå når ny 
reguleringsplan (denne planen) vedtas. 
 

 
Reguleringsplaner i området: Planområdet er markert i rødt. 
 
Planprosess: 
Oppstartsmøte ble holdt den 17.02.2021. Varsel om oppstart av planarbeid jf.PBL§12-8, ble sendt ut 
den 18.02.2021, med frist for å komme med innspill den 21.03.2021. Brev ble sendt ut til berørte 
grunneiere, naboer, interessenter og myndigheter. Annonse ble publisert i Lofot-tidende den 
25.02.2021 og på både kommunens og Asplan Viaks hjemmeside. Totalt ble det mottatt 8 innspill 
etter oppstartsvarsel. Se vedlagt dokument «Merknadsbehandling etter varsel om oppstart». 
Planforslaget ble 1.gangsbehandlet i Forvaltningsutvalget som sak 043/21 den 15.6.2021 og deretter 
sendt på høring og offentlig ettersyn. I høringsrunden har det kommet inn 10 merknader. Disse er 
vedlagt og sammenfattet med kommentar fra rådmannen nedenfor. 
 
Innkomne merknader 
1. NVE 
Generelt innspill – ingen merknader. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Tas til orientering. 
 
2. Lofotkraft 
Lofotkraft i gang med planlegging av ny 22kV linje-/kabeltrase gjennom området som erstatning for 
den gamle linja. Det må avklares at Lofotkrafts tiltak og høydebassenget kan etableres uten 
konflikter. Lofotkraft har i dag en 22kV linje over Kattberget med grunnrettigheter til traseen, men de 



forsøker å tilpasse plasseringen ny linje til planene med høydebassenget. 

Skulle detaljprosjekteringen i etterkant vise noe annet og de må gjøre ytterlige tiltak som blir 
kostnadskrevende, kan dette medføre at utbygger må ta ekstrakostnadene utover det som først var 
planlagt. De satser på en god dialog og at tiltakene kan etableres uten ekstra kostnader. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Dialogen mellom partene opprettholdes. Innspillet tas til etterretning. 
 
3. Samediggi 
Sametinget er tilfreds med at tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt er ivaretatt i 
planbestemmelsenes nummer 3, punkt I, og har ingen øvrige merknader. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Tas til orientering. 
 
4. Statens vegvesen 
Generelt innspill – ingen merknader. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Tas til orientering. 
 
5. Mette Myhr og Gøran Gimsøy 
Som eier av eiendom 52/471 opplever de det som en fortvilet situasjon at kommunen tenker å 

ekspropriere store deler av eiendommen for anleggelse av adkomstveg til høydebassenget.  

 

Områderegulering med planid 1860_201806, ble ikke kommunisert til dem før nå. I en sak som er 
såpass inngripende for oss, burde man kunne forvente tettere dialog og samarbeid fra kommunen i 
prosessen. 

 

Utover manglende kommunikasjon har de følgende merknader: 

1. Ulempene ved å legge veien over eiendom 52/471 er betydelige og alternativ trasé enten sør for 
eiendommen eller nord for 52/88 vil være vesentlig mindre inngripende. Det stilles spørsmål om 
disse alternativene er mer kostnadsdrivende enn alternativet som blir presentert i planforslaget, 
spesielt sett opp mot deres ulempe.  

De ber om innsyn i disse evalueringene, inkludert den økonomiske kalkyle som hensyntar deres 
ulempe. 

2. De mener at vei sør for deres tomt  vil være av minimalt høyere anleggskostnad men samtidig gi 

besparelser ifb, dagens tomteeieres ulempe og tap av naturminner. 

3.Halsan er skoleveg for barna i Ytre Stamsund som ikke tar bussen. De ser med stor uro på økt 
trafikk (spesielt anleggstrafikk) kombinert med skolebarn på denne veien. Det stilles spørsmål om 
hvordan VVK tenker å løse utfordringene for myke trafikanter, spesielt i anleggsfasen? 



4. De er bekymret for at ny trafostasjon i tilknytning til veien, hvor størrelse og nøyaktig plassering 
ikke er angitt, kan bli potensielt verdiforringende for dem. 
5. En ekspropriering vil forringe tomtas potensial, utsikt og trivsel.  

a. Tap av potensiale for utvikling av tomta med garasje, ekstra bygg/bolig eller utvidelse av hagen er 
en åpenbar stor ulempe både i form av trivsel og økonomi. 

b. I tillegg vil det være en betydelig forringelse av eiendomsverdi ved fremtidig salg. Verdien av 
tomten er den naturnære og skjermede beliggenheten utenfor vei og trafikk. 

c. Høyst sannsynlig vil de påløpe tid og kostnader i form av behov for beplantning, gjerder og 
lignende for å skjerme for tap av utsikt og økt støv/støy/trivsel. 

d. Økt trafikk på smal vei uten gangvei, hvilket er farlig for barn og skolevei. Det er en forringelse av 
både trivsel og eiendomsverdi at skoleveien vil oppleves som utrygg. 

e. Ut fra tegningene i planbeskrivelsen vil de miste parkeringsplassen, men ser ingen forslag til 
alternativer i planverket. 

Ved en evt ekspropriasjon vil de komme til å benytte lovfestet rett til kostnadsdekning for 
advokathjelp. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Først og fremst er det ønskelig å komme til enighet. Ekspropriasjon er siste utvei.  
Veien til planlagt høydebasseng ble regulert allerede i områdereguleringsplan Ytre Stamsund med 
plan-id 200805, vedtatt 24.6.2008 og dermed nesten ett år før M. Myhr ervervet eiendommen. 
Endringen av planen, som resulterte i områdereguleringsplan Ytre Stamsund med plan-id 201806 
(vedtatt 27.11.2018) gjaldt kun området rundt Tankholmen ved innseilinga til havna. For øvrig ble 
planen ikke endret, kun oppdatert til ny plan- og bygningslov med nye koder. 
1. I innledende prosjektfase ble forskjellige alternativer både for lokalisering av høydebassenget og 
adkomstvei vurdert. Foreslått plassering av høydebasseng ble valgt som den faglig beste løsning. 
Foreslått adkomstvei ble valgt som både beste, mest praktiske og mest uproblematiske alternativ, 
siden traséen allerede var regulert som adkomstvei siden 2008. Adkomstveialternativene ble ikke 
kostnadsberegnet per i dag. 
2. se pkt. 1. 
3. I utgangspunktet har alle skolebarn i Ytre Stamsund mulighet for å ta bussen. For øvrig er 
Vaglesvingen, enten langs veien eller langs kaia, et alternativ som kan benyttes i anleggsfasen, Når 
anlegget er ferdig vil forholdene være uendret i forhold til i dag. Tiltaket medfører ingen nevneverdig 
trafikkøkning, bortsett fra anleggsperioden. 
4. Ny trafostasjon er ikke detaljprosjektert per i dag, men vil neppe føre til stor verditap for 
eiendommen. Netteier kan etablere trafostasjonen i rammen for områdekonsesjonen, altså uten 
byggesøknad, men er avhengig av grunneiersamtykke. 
5.a. Den delen av eiendommen som er foreslått regulert som adkomstvei med tilhørende sideareal 
for skråningsutslag, er i dag ikke i synlig i bruk som del av boligeiendommen. Som kompensasjon ble 
det foreslått fra kommunen at området nord fra planlagt adkomstvei kan fylles opp og planeres av 
kommunen i forbindelse med gjennomføring av prosjektet, slik at man skal kunne bruke område som 
garasjetomt, hage, lekeplass eller eventuell ny boligbygning. Behov for kommunal erverv av areal 
hadde blitt betraktelig mindre og et område på 350-400 kvm kunne har blitt opparbeidet som 
tomteareal med avkjørsel fra planlagt adkomstvei. Dette forslaget fant dessverre lite gehør hos 
eierne av gnr 52 bnr 471. 
b. Tiltaket medfører ingen nevneverdig trafikkøkning, bortsett fra anleggsperioden. Eiendommen vil 
fremdeles ligge forholdsvis skjermet og naturnær, selv om noe av disse verdiene vil gå tapt. Eventuell 
kan en forbedret adkomst, samt bedre vannforsyning med ny infrastruktur kompensere for det. 
c. I forbindelse med dialog om erverv av nødvendig areal for etablering av veien vil man kunne finne 



en løsning for beplantning av området for å skjerme eiendommen best mulig. 
d. Tiltaket medfører ingen nevneverdig trafikkøkning, bortsett fra anleggsperioden. Veien Halsan skal 
ikke bli dårligere enn i dag etter at prosjektet er gjennomført.  
e.I. utgangspunktet skal parkeringsplasser ligge på egen eiendom med godkjent avkjørsel fra vei. I 
hvilken grad nevnte parkeringsplasser bare har oppstått eller er godkjent vites ikke, men det skal 
være mulig å finne en løsning for å enten beholde dagens parkeringsløsning eller etablere nye. 
 
6. Hans Christian Jahren 
Tilstøtende nabo, eier av gnr 52 bnr 3. 

Det varslede tiltak vil nødvendigvis medføre anleggstrafikk, permanente nye veiløsninger og 
håndtering av 

overskuddsmasse. For å skåne nabolaget i Halsan for unødige arealmessige inngrep i etablerte hager 
og unødvendig nær opp til eksisterende bebyggelse stiller de alternativt til fri (gratis) disposisjon 
nødvendig areal fra eiendom 52/3 for anleggelse av ny alternativ adkomstvei, snuplass og areal for 
overskuddsmasser uten krav på økonomisk vederlag. Tilbudet står ved lag ut år 2021. 

De forutsetter at tiltakshaver uansett ivaretar veg, grøfter, stikkledninger, overvannshåndtering o.l. i 
vegen 

Halsan og at vegen tilbakeleveres i samme eller bedre stand etter at tiltaket er gjennomført enn før 
tiltaket 

iverksettes. 

 
Kommunedirektørens kommentar: 
VVK takker for tilbudet av areal for etablering av adkomstvei over 52/3 fra sør. Dette alternative 
vurderes derimot ikke som spesielt godt egnet utfra nødvendig terreng- og naturinngrep, selv om 
konsekvensene for spesielt en grunneier kunne har blitt mindre. 

I forbindelse med gjennomføring av prosjektet vil det være nødvendig med utskifting av ledninger og 
oppgradering av veien Halsan. Grøfter, stikkledninger og overvannshåndtering skal bli ivaretatt. 
 
7. Jon Heger 
Viser til innspill etter varsel om oppstart (se merknadsbehandling pkt. 2.3, s.10). I tillegg til det som 
framkommer der vedr krav til veiens beskaffenhet, ansvar og vedlikehold, Finner han det svært lite 
ønskelig med etablering av et veikryss helt inntil og delvis overskridende hans tomtegrense. En evt. 
breddeøkning av veien, må på ingen måte kommer til å berøre trær/ busker annen vegetasjon eller 
hageanlegg på hans tomt. Selv om dette imøtekommes vil uansett et kryss med denne plassering 
være lite ønskelig, det vil gå utover trivsel, trygghet og funksjonalitet i området (der også barn leker). 

I tillegg kommer det helt uhørte at den nye veien foreslås lagt rett over Mette Myhrs og Gøran 
Gimsøys eiendom. Han støtter dem helhjertet. Av hensyn til både veien og nabolaget bør alternativer 
overveies. 

Som tillegg til de alternativer Pål Krüger anførte etter oppstartsvarsel (over toppen av Halsan eller i 
den gamle trase opp fra Hartvågen-siden) foreslås at veien kan avgå fra Halsan lenger ned, i 
«svingen» og føres i vestlig retning over dammen (det er uansett ønskelig å fylle denne for å 
forebygge drukningsulykke m/ barn) og derfra nordover, vest for Gimsøy/Myhrs eiendom, i retning 
mot høydebassenget. Eier av 52/3 stiller seg positiv til en slik løsning. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 



Veien Halsan skal ikke breddeutvides mot øst, dette er heller ikke del av reguleringsplanen. 
Gjennomføring av prosjektet vil nok nødvendigvis medføre behov for noe oppgradering av Halsan, 
men en utvidelse vil ikke skje uten at grunneier er innforstått med løsningen. Det som omtales som 
«kryss» vil i praksis ikke være mer enn en avkjørsel. Det blir ikke nevneverdig trafikkøkning, bortsett 
fra anleggsperioden. 
Foreslått adkomstvei over 52/471 var allerede regulert som adkomstvei til et høydebasseng når 
Mette Myhr og Gøran Gimsøy kjøpte eiendommen. 
Foreslått veitrasé fra svingen i sør og over dammen vurderes som uegnet utfra topografien og 
nødvendig terreng- og naturinngrep, selv om konsekvensene for 52/471 kunne har blitt mindre. 
 
8. Gry Vebostad Hansen 
Er tilstøtende nabo på gnr 52 bnr 684. 

Gjennom flere år har det vært problem med vann som renner ned over eiendommen i JM Johansens 
vei 94. Dette skal ifølge kommunens VA-avdeling være overskuddsvann fra det eksisterende 
vannreservoaret i Halsan. Flere ganger har det også vært brudd på vannledningen som også går over 
hennes eiendom. Hun forventer at dette blir utbedret ved bygging av nytt høydebasseng. Hun ønsker 
klarhet i hvor, og om ny vannledning er planlagt lagt i området. 

Lykke til med tiltaket. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Bygging av nytt høydebasseng vil medføre utskifting av ledningsnett i området, slik at problemer med 
lekkasjer og overvann/overskuddsvann fra tidligere vannreservoar vil forsvinne. Ny ledningsnett 
legges sannsynligvis langs veien. VA-avdelingen skal følge opp dialog med berørte parter. Innspillet 
tas til etterretning. 
 
9. Nordland fylkeskommune 
Fylkeskommunen har ingen vesentlige merknader til planforslagets arealdisponering. 
 
Kulturminner 

Nyere tid: De ser positivt på at hensynssonen for bevaring av kulturmiljø videreføres i planen og at 
fylkeskommunen skal høres før utbygging kan iverksettes. Utover dette har de ingen merknader. 

Automatisk fredete: Kulturminner i Nordland har ingen merknader til planforslaget og er tilfreds med 
at aktsomhets- og varslingsplikten jf. Kulturminnelovens §8 er ivaretatt gjennom planens 
fellesbestemmelser. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 
Innspillet tas til orientering. 
 
10. Statsforvalteren i Nordland 
Statsforvalteren har i henhold til Kommunal- og moderniseringsdepartementets brev av 22.12.17 
ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker. Til denne planen 
foreligger det ved fristens utløp ingen innsigelser, og derfor ingen samordningsplikt.  
Stien som går gjennom området beslaglegges på de første 50 meterne av atkomstveien opp til 
vannforsyningsanlegget. Adkomst til stien fra vegen er ifølge planbestemmelsene sikret slik illustrert 
på plankartet. Statsforvalteren registrerer at stien i det nordøstlige hjørne av o_BVF ligger innenfor 
byggegrensen. I verste fall vi stien her kunne bli stengt som følge av realisering av selve 
forsyningsanlegget eller tiltak tilknyttet dette (herunder parametersikring). De ber om at kommunen 
ser nærmere på forslaget og påser at ferdsel kan skje forbi byggeområdet. 
 
Kommunedirektørens kommentar: 



Innspillet tas til følge.  
 
Alternative løsningsforslag: 

1. Kommunestyret egengodkjenner forslag til detaljregulering Høydebasseng Stamsund, datert 10.5.2021. 
Vedtaket er fattet i medhold av plan- og bygningsloven § 12-12. 

2. Kommunestyret sender planforslaget tilbake til administrasjon for ny behandling. Følgende føringer skal 
gjelde for det videre planarbeidet: utvalget angir selv føringer / endringer. 

 
Beskrivelse av området: 
Området befinner seg i Stamsund i Vestvågøy kommune, sør-øst for Brennhaugen, og er ca. 5,3 daa 
stort. Deler av eiendommene 52/2, 52/88, 52/471 og 52/47, inngår i planområde. Planområdet 
befinner seg vest for vegen «Halsan», mellom Halsan 6 og Halsan 12. Deler av den private vegen 
Halsan inngår i foreslått planavgrensning for å kunne etablere et kryss og adkomstveg til 
høydebassenget. Videre er noe av arealene regulert til veg og øvrige kommunaltekniske anlegg i 
gjeldende reguleringsplan for Ytre Stamsund tatt med. 
 

 
Nåværende planområde markert med blått. Planavgrensning ved varsel om oppstart var noe bredere mot nord og sør, øst i 
planområdet (markert med svart stiplet linje). 
 
Det er ikke bebyggelse innenfor planområdet i dag. Det er boliger utenfor planområdet. Det går en 
høyspentlinje gjennom området. Eksisterende høydebasseng er nedlagt og ligger i fjell. 
 
Planområdet i sin helhet inngår i en hensynssone for kulturmiljø. Det aktuelle kulturminnet (H570_35 
i arealdelen) er kalt 111-Bjørnhalsen i kulturminneplan for Lofoten. Dette er et «Nyere tids 
kulturminne. 
 
Se for øvrig vedlagt planbeskrivelse, pkt 5, side 11-17. 
 
Beskrivelse av planforslaget: 
Planen tilrettelegger for nytt høydebasseng med tilhørende adkomstveg. Området som i overordnet 
plan er avsatt til høydebasseng, omreguleres til friområde. 
 



 
Plankart: 
 
Det ønskes tilrettelagt for et høydebasseng. Ut fra en totalvurdering, der blant annet muligheter for 
tilpasning til den aktuelle tomta har vært tungtveiende, er det besluttet å gå for et rektangulært plasstøpt 
basseng. I front vil det være et ventilkammer. 
 
Tiltenkt bygg vil ha et fotavtrykk på litt under 400 m2. Bygget vil bestå av et plasstøpt rektangulært 
basseng med ytre mål 13x26 m og et ventilkammer. Høyden vil være på under 8 meter. Det er tenkt at 
gulvet i ventilkammeret blir bakkeplan, noe som gir trappefri adkomst. 
 
For å ta hensyn til små justeringer som kan oppstå under detaljprosjektering, settes maks utnyttelse til 
maks BYA=450m2. Oppstillingsplass for bil inngår ikke i dette arealet. Maks høyde: c+35. 
 

 
Lengdesnitt fra skisseprosjektet. Her er det 7,7 meter mellom det høyeste punktet og bakkeplan på ventilkammer. 
 
Det legges følgende nye hovedledninger (jf. Figur 6-4): 

· Vannledning DN200 fra nord kobles ut 

· Ny innløpsledning DN200 (250 PE SDR11 evt. 225 PVC) fra Gimlekummen legges i veg 

· Ny utløpsledning DN200 (250 PE SDR11 evt. 225 PVC) fra Gimlekummen legges i veg 



 

 
Situasjonsplan fra skisseprosjektet 
 
Det er valgt å føre tømme- /overløpsledning (200 PVC) via Gimlekummen til sjø (jf. Figur 6-4 og Figur 
6-5). Et annet alternativ kunne være å føre en tømmeledning mot dammen nedstrøms for bassenget, 
men dammen må i så fall utbedres slik at man får større magasin og en kontrollert nedtapping/ 
struping av utløp pluss en overløpsterskel av dette. Det er fare for inntrengning av vann i kjellere og 
utvasking av terreng/vei ved stor vannføring og alternativet via Gimlekummen anbefales. 
Vann fra vask/spillvann føres til tett tank. 
 
Det er flere objekter som antas å være kulturminner i og ved området. Det er en bunker og gjerde 
utenfor planområde. Innenfor området er det rester av en betong konstruksjon, trapper og gjerde. 
Disse vil sannsynligvis komme i konflikt med adkomstveg og/eller bygg. 
 

 
Ca. plassering av noe som antas å være kulturminner, observert i området. Planområdet i svart stiplet linje og avgrensning 
på tenkt inngrep (bygg, skjæring/fylling ved veg) i blått. 
 
Det er lagt opp til at formålsgrensen mellom annen veggrunn og kjøreveg er fleksibel, slik at vegen/ 



snuhammeren kan justeres noe. Vegen vil likevel føre til en del fyllinger, og det vil sannsynligvis 
medføre at trappen blir begravd. Endelig plassering må avklares med fylkeskommunen. For øvrig er 
vegtraséen som allerede er regulert inn i områdeplanen for Ytre Stamsund i konflikt med trappen. 
 
Se for øvrig vedlagt planbeskrivelse, pkt 6, side 18-27. 
 
Vurdering av konsekvenser 

· Historikk 

Behov for nytt høydebasseng i Stamsund er ikke nytt. Rundt årtusenskiftet ble det 
utarbeidet et skisseprosjekt. Et nytt høydebasseng ble regulert i 
områdereguleringsplanen Ytre Stamsund i 2007 og videreført i kommuneplanens 
arealdel. 
I forkant av reguleringsprosessen, ble det utarbeidet et skisseprosjekt for tiltaket 
(P.36100307 Høydebasseng Stamsund skisseprosjekt, Asplan Viak, datert 18.01.2021). 

· Faglige og generelle forhold 

Planforslaget (og spesielt adkomstvegen) kommer i konflikt med det som antas å være 
kulturminner fra krigen. Planforslaget legger opp til at vegarealene kan justeres noe, men det 
antas at det likevel vil bli en konflikt med kulturminner. Vegen er for øvrig allerede regulert i 
områdeplan for Ytre Stamsund, og traséen er basert på denne vegen. 

For direkte berørte grunneiere og naboer, kan planforslaget oppleves som en ulempe. For 
Stamsund-befolkningen generelt vil planforslaget være et positivt tiltak ettersom 
vannforsyningen blir sikrere. 

Trafikk 

Den private veien Halsan, som er adkomstveg til området, er i dårlig stand. Anleggsfasen vil 
føre til økt trafikk i området. En del av ledningene tenkes plassert i tilknytting til vegen og det 
vil være naturlig å oppgradere veien i forbindelse med dette. 

Teknisk infrastruktur 

Høyspentlinja som i dag går i området, skal flyttes noe mot øst for å sikre nok avstand mellom 
høydebassenget og høyspentlinja. Videre er det tenkt å etablere en trafostasjon i området 
(denne tenkes plassert i areal regulert til annen veggrunn -tekniske anlegg). Når det gjelder 
vannledninger, skal det legges nye ledninger i vegen Halsan, i forbindelse med etablering av 
høydebassenget. 

· Økonomiske konsekvenser 

I handlingsplan 2021-2024 er det avsatt ca. 15 millioner basert på et tidligere 
skisseprosjekt fra 1999/2000 som ble videreført hvert år. Ny skisseprosjekt, datert 
18.01.2021, viser at kostnadene vil øke. Det vil legges frem sak om tilleggsbevilgning når 
detaljprosjektering er ferdig og eventuell etter at anbud er innhentet.. 

· HMS: Organisasjons-/personellmessige konsekvenser  

ivaretatt ihht til lov- og avtaleverk 



· Miljøkonsekvenser 

Landskap 

Den valgte tomta har en naturlig nedsenking mellom Brennhaugen og fjellrygg mot sør. 
Samtidig faller terrenget fra ca. kote 50 på og østover. Ved å plassere et rektangulært 
basseng med lengste sider i retning øst-vest vil bassenget legge seg inn i terrenget mot 
nord, vest og sør. Fra disse himmelretningene vil bassenget være stort sett helt nedfylt. 
Tiltaket vil ha små konsekvenser for landskapsbilde. 

Kulturminner/-miljø 

Hele planområdet inngår i hensynssone for kulturmiljø i arealdelen til Vestvågøy 
kommune. Mangfoldet i kulturminner i området er dermed viktig å hensynta. 
Planforslaget (og da spesielt adkomstvegen) kommer i konflikt med anlegg som antas er 
minner fra krigen (bl.a. en trapp og et gjerde). Det er sikret gjennom bestemmelsene at 
vegen kan justeres noe, men det antas at trappen uansett vil bli begravd ved bygging av 
adkomstvegen til høydebassenget. Bestemmelsene har krav om at all utbygging skal 
godkjennes av fylkeskommunen. 

Naturmangfold 

Det er ikke registrert viktige naturtyper eller rødlistede arter i eller i direkte tilknytting til 
planområdet. Kunnskapsgrunnlaget vurderes som tilstrekkelig for å vurdere virkninger på 
naturmiljø innenfor planområdet og anses å stå i et rimelig forhold til sakens karakter og 
risiko for skade på naturmangfoldet. 

Friluftsliv 

Plasseringen av tiltaket kommer ikke i konflikt med kartlagte friluftsområder, slik som 
plasseringen i arealdelen eller områdereguleringen for Ytre Stamsund. Områdene som 
tidligere var regulert til høydebasseng (med deler av regulert adkomstveg som ikke 
lenger er nødvendig) får nytt formål «friområde». Innenfor området er bestemmelsene 
fra områdeplanen for Ytre Stamsund delvis videreført og det vil kunne tillates 
opparbeiding eller klopping av turstier og bygging av gapahuk (så lenge det ikke kommer 
i konflikt med kulturminner i området). Tiltaket vil dermed få positive konsekvenser for 
friluftslivet. I kartgrunnlaget er det tegnet inn en sti. Denne er ikke mye brukt. Traseen 
inngår i området som allerede er regulert til veg og de første meterne vil dermed være 
på opparbeidet vei (adkomstvegen til høydebassenget). Adkomst til stien fra vegen skal 
sikres når adkomstvegen opparbeides (ivaretatt i bestemmelsene). 

· Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Tiltaket vil bidra til å øke sikkerheten i forsyningsområdet til Stamsund vannverk. Det nye 
bassenget skal sikre forsyning ved bortfall av Justad vannbehandlingsanlegg, som er 
eneste vannkilde i forsyningsområdet. 

Se vedlagt ROS-analyse. 

· Universell utforming (diskriminerings- og tilgjengelighetsloven) 

Bassenget krever full funksjonsdyktighet for å driftes. Det er derfor ikke lagt opp til 



universell tilgjengelighet av adkomst eller bygg. 

· Folkehelse 

Tiltaket vil sikre trygg vannforsyning og dermed være positive til folkehelsen generelt. 
Tiltaket har ingen negative konsekvenser for folkehelse. 

· Forebygging av kriminalitet 

Ikke relevant 

· Andre fagområders vurdering 

Enhet «Prosjekt og infrastruktur» er oppdragsgiver og selvsagt positive til planforslaget. 
Andre fagområder er ikke direkte berørt. 

· Forhold vedr. øvrige vedtak og planer 

Etablering av nytt høydebasseng i Stamsund inngår i «Hovedplan Vann» og det er avsatt 
midler til prosjektering og gjennomføring i Handlingsplanen.  

I kommuneplanens arealdel og områdereguleringsplan Ytre Stamsund er det avsatt areal 
for et høydebasseng, men skisseprosjektet viser at plasseringen bør endres noe. 
Planforslaget er likevel i tråd med intensjon i overordnet plan. 

· Barn og unges interesser 

Barn og unges interesser vurderes som uendret/ikke påvirket av planforslaget. Barn og 
unge vil lettere få tilgang til området med opparbeidet adkomstveg og det kan tenkes at 
området brukes som lekeområde. Bygget sikres mot uvedkommende og skal sikres mot 
fall. 

 

Konklusjon: 
Asplan Viak AS har på vegne av Vestvågøy kommune utarbeidet forslag for detaljreguleringsplan for 
etablering av et nytt høydebasseng i Stamsund for å øke sikkerheten i forsyningsområdet til 
Stamsund vannverk. I høringsperioden etter 1.gangsbehandling ble det mottatt 10 innspill, herav 4 
fra naboer og 6 fra eksterne fagmyndigheter. Naboer/grunneier er til dels sterkt imot planlagt 
adkomstvei over 52/471 og for øvrig mest bekymret for veistandard, trafikkmengde og –sikkerhet, 
samt overvann, mens fagmyndighetene ikke hadde vesentlige merknader.  

Etter høringsperioden var administrasjonen i flere runder i dialog med eierne av 52/471 for å komme 
til enighet og å finne en bedre løsning for alle – men uten å lykkes. Siden den omstridte adkomsten 
over 52/471 til planlagt høydebasseng allerede siden 2008 (altså før dagens eier kjøpte eiendommen) 
er regulert som veg og fortsatt vurderes som beste alternativ, anbefaler kommunedirektør at 
planforslaget egengodkjennes av kommunestyret.  

 
Kommunedirektørens innstilling: 

1. Det vises til forslag til detaljregulering Høydebasseng Stamsund, planID 202014, med tilhørende 
plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 10.5.2021. 

2. Vestvågøy kommune egengodkjenner forslaget til detaljregulering Høydebasseng Stamsund, planID 



202014. 
3. Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket er i tråd med grepet i overordnet plan og en gjennomføring av 

tiltaket vil øke sikkerheten i forsyningsområdet til Stamsund vannverk og vil være et godt 
samfunnssikkerhetsstiltak. 

4. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12. 

 
Vedtak som innstilling fra Forvaltningsutvalg - 22.03.2022 
1. Det vises til forslag til detaljregulering Høydebasseng Stamsund, planID 202014, med tilhørende 
plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 10.5.2021. 
2. Vestvågøy kommune egengodkjenner forslaget til detaljregulering Høydebasseng Stamsund, 
planID 202014.  
3. Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket er i tråd med grepet i overordnet plan og en 
gjennomføring av tiltaket vil øke sikkerheten i forsyningsområdet til Stamsund vannverk og vil være 
et godt samfunnssikkerhetsstiltak. 
4. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
22.03.2022 Forvaltningsutvalg 
Pål Krüger FRP ba om vurdering av habilitet, siden han bor i området. Han ble vurdert ikke habil, og 
fratrådte under behandlingen. Magnus Ellingsen FRP trådte inn som vararepresentant. 
 
Votering: 
Kommunedirektørens innstilling enst vedtatt. 
 
FO-017/22 Vedtak: 
1. Det vises til forslag til detaljregulering Høydebasseng Stamsund, planID 202014, med tilhørende 
plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 10.5.2021. 
2. Vestvågøy kommune egengodkjenner forslaget til detaljregulering Høydebasseng Stamsund, 
planID 202014.  
3. Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket er i tråd med grepet i overordnet plan og en 
gjennomføring av tiltaket vil øke sikkerheten i forsyningsområdet til Stamsund vannverk og vil være 
et godt samfunnssikkerhetsstiltak. 
4. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
29.03.2022 Kommunestyret 
Kurt Atle Hansen SV fremmet følgende utsettelsesforslag: 
Saken utsettes og alternativ plassering av veg til nytt høydebasseng vurderes i dialog med berørte 
naboer og regionale myndigheter. 
 
Votering over utsettelsesforslag fra Kurt Atle Hansen: 
Utsettelsesforslaget fikk 1 stemme, og falt mot 28 stemmer. Kurt Atle Hansen voterte for eget 
forslag. 
 
Votering over forvaltningsutvalgets innstilling: 
Forvaltningsutvalgets innstilling vedtatt med 28 mot 1 stemme. Kurt Atle Hansen SV voterte mot. 
 
KS-020/22 Vedtak: 
1. Det vises til forslag til detaljregulering Høydebasseng Stamsund, planID 202014, med tilhørende 
plankart, planbeskrivelse og bestemmelser datert 10.5.2021. 
2. Vestvågøy kommune egengodkjenner forslaget til detaljregulering Høydebasseng Stamsund, 
planID 202014.  
3. Begrunnelsen for vedtaket er at tiltaket er i tråd med grepet i overordnet plan og en 
gjennomføring av tiltaket vil øke sikkerheten i forsyningsområdet til Stamsund vannverk og vil være 
et godt samfunnssikkerhetsstiltak.  



4. Dette vedtaket har hjemmel etter plan- og bygningsloven § 12-12. 
 
 
 
Leknes, 29.09.2021 
 


