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Søknad om rammetillatelse - oppføring leilighet/næringsbygg, gbn 
13/23, 24, 25 og oppgradering/bruksendring gbn 13/14 Kabelvåg 
 
Vedlegg: 
Dok.dato Tittel Dok.ID 
29.05.2018 Rammesøknad - oppføring av bolig- og næringsbygg 1438183 
29.05.2018 F-01 Folgebrev til rammesoknad 1438184 
29.05.2018 C-05 Kommentarer til nabomerknader 1438185 
29.05.2018 C-02 Opplysninger gitt i nabovarsel 1438186 
29.05.2018 D-01 Situasjonsplan 1438187 
29.05.2018 D-02 Landskapsplan 1438188 
29.05.2018 E-01 Plan1 1438190 
29.05.2018 E-02 Plan2 1438191 
29.05.2018 E-03 Plan3 1438192 
29.05.2018 E-04 Plan4 1438193 
29.05.2018 E-05 Plan5 1438194 
29.05.2018 E-06 Plan6 1438195 
29.05.2018 E-07 SnittAogB 1438196 
29.05.2018 E-08 SnittC 1438197 
29.05.2018 E-09 Fasader 1438198 
29.05.2018 E-10 Perspektiv1 1438199 
29.05.2018 E-11 Perspektiv2 1438200 
29.05.2018 E-12 Perspektiv3 1438201 
29.05.2018 E-13 Perspektiv4 1438202 
29.05.2018 F-02 Beskrivelse LARK 1438203 
29.05.2018 F-03 Notat Byggehøyder og flomsikring Canningen 1438204 
29.05.2018 F-04 Notat Byggehøyder og flomsikring Kolflaathbrygga 1438205 
29.05.2018 Uttalelse - rammesøknad for tiltak - gbn 1314 Kolflaath-

brygga og 1323, 24 og 25 Canningen Brygge, Kabelvåg 
1438300 

07.06.2018 D-03 Landskapssnitt 1439736 
07.06.2018 Utbyggingsavtale for Canningen brygge - forslag 

underskrevet av utbygge (152409) 
1439737 

 
  



Rådmannens innstilling: 
 

Nabomerknader tas ikke til følge. 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 gis rammetillatelse for oppføring av 
leilighet/næringsbygg på eiendommene gbn 13/23, 24, 25 og oppgradering/bruksendring til 
leilighet/næringsbygg for gbn 13/14 Kabelvåg. 

Vilkår: 
1. Tiltaket må prosjekteres etter tekniske krav gitt i byggteknisk forskrift TEK 10, i 

henhold til overgangsbestemmelsen i TEK 17 § 17-2.  
              Ved søknad om IG (bygning) må det foreligge dokumentasjon som viser at tiltaket  
(på kote +3.0) har tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følger av natur - 
eller miljøforhold (Pbl § 28-1 og TEK 10 § 7).  

2. Tiltaket skal prosjekteres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, 
miljø og energi ihht. plan- og bygningsloven § 29-5. Det skal tas hensyn til 
geografiske forskjeller og klimatiske forhold på stedet. 

3. Tiltaket må prosjekteres etter bestemmelser gitt i gjeldende reguleringsplan 
(Kabelvåg Torg, ID 245). 

4. Geotekniske vurderinger skal utarbeides og forurensningsundersøkelser av masser 
i grunnen skal foretas før IG (grunnarbeid) kan gis.   

5. Det er utbyggers ansvar å ivareta riktig eiendomsforhold, samt plassering i forhold 
til eiendomsgrensen og ledninger/rør i grunnen. Kommunen kan være behjelpelig 
med å plassere tiltak. Ta kontakt med kommunens oppmålingsavdeling. 

6. Plan for håndtering av overvann og avløp skal godkjennes av Teknisk drift i 
kommunen før IG kan gis. Omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger 
løses internt i samarbeid med kommunen. 

7. Det er utbyggers ansvar å ivareta/sikre privatrettslige avtaler. 
8. Før IG (bygning) kan gis, må uttalelse fra (KRFF) foreligge. 
9. Det må foreligge samtykke fra Arbeidstilsynet før IG (bygning) kan gis. 
10. Aktsomhets- og meldeplikten jf. kulturminnelovens § 8 må etterkommes. 
11. Utearealet skal sikres i tråd med krav i forskriften. 
12. Avfallshåndtering skal utføres i tråd med TEK 10. 
13. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 2 og 3. Gjennomføringsplan foreligger. 
14. Gebyr for saksbehandlingen må innbetales, faktura ettersendes tiltakshaver. 

 
Denne tillatelsen gjelder i 3 år, jf plan- og bygningslovens § 21-9, 1.ledd. 

 
 
 

 

 
  



20.06.2018 Hovedutvalg for næring, plan og utvikling 

Fellesforslag fra NPU ble fremmet vedrørende parkeringsforhold: 
Som nytt punkt 14. tas inn følgende: Antallet nødvendige parkeringsplasser må være 
dokumentert innfridd før ferdigattest gis. Tidligere punkt 14 blir da punkt 15. 
Fellesforslag enstemmig vedtatt. 
 
NPU- 093/18 Vedtak: 
Nabomerknader tas ikke til følge. 

Med hjemmel i Plan- og bygningslovens § 20-1 gis rammetillatelse for oppføring av 
leilighet/næringsbygg på eiendommene gbn 13/23, 24, 25 og oppgradering/bruksendring til 
leilighet/næringsbygg for gbn 13/14 Kabelvåg. 

Vilkår: 
1. Tiltaket må prosjekteres etter tekniske krav gitt i byggteknisk forskrift TEK 10, i 

henhold til overgangsbestemmelsen i TEK 17 § 17-2.  
Ved søknad om IG (bygning) må det foreligge dokumentasjon som viser at tiltaket 
(på kote +3.0) har tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som 
følger av natur- eller miljøforhold (Pbl § 28-1 og TEK 10 § 7).  

2. Tiltaket skal prosjekteres slik at det ferdige tiltaket oppfyller krav til sikkerhet, helse, 
miljø og energi ihht. plan- og bygningsloven § 29-5. Det skal tas hensyn til 
geografiske forskjeller og klimatiske forhold på stedet. 

3. Tiltaket må prosjekteres etter bestemmelser gitt i gjeldende reguleringsplan 
(Kabelvåg Torg, ID 245). 

4. Geotekniske vurderinger skal utarbeides og forurensningsundersøkelser av masser 
i grunnen skal foretas før IG (grunnarbeid) kan gis.   

5. Det er utbyggers ansvar å ivareta riktig eiendomsforhold, samt plassering i forhold 
til eiendomsgrensen og ledninger/rør i grunnen. Kommunen kan være behjelpelig 
med å plassere tiltak. Ta kontakt med kommunens oppmålingsavdeling. 

6. Plan for håndtering av overvann og avløp skal godkjennes av Teknisk drift i 
kommunen før IG kan gis. Omlegging av eksisterende vann- og avløpsledninger 
løses internt i samarbeid med kommunen. 

7. Det er utbyggers ansvar å ivareta/sikre privatrettslige avtaler. 
8. Før IG (bygning) kan gis, må uttalelse fra (KRFF) foreligge. 
9. Det må foreligge samtykke fra Arbeidstilsynet før IG (bygning) kan gis. 
10. Aktsomhets- og meldeplikten jf. kulturminnelovens § 8 må etterkommes. 
11. Utearealet skal sikres i tråd med krav i forskriften. 
12. Avfallshåndtering skal utføres i tråd med TEK 10. 
13. Tiltaket plasseres i tiltaksklasse 2 og 3. Gjennomføringsplan foreligger. 
14. Antallet nødvendige parkeringsplasser må være dokumentert innfridd før 

ferdigattest gis. 
15. Gebyr for saksbehandlingen må innbetales, faktura ettersendes tiltakshaver. 

 
Denne tillatelsen gjelder i 3 år, jf plan- og bygningslovens § 21-9, 1.ledd. 

 
 
 

 
  



Saksopplysninger: 
 
Bakgrunn og problemstilling 
Det foreligger rammesøknad for oppføring av leilighet/næringsbygg på eiendommene gbn 
13/23, 24, 25 og oppgradering/bruksendring til leilighet/næringsbygg for gbn 13/14 Kabelvåg. 
 
Oversiktskart: 

 
 
Ansvarlig søker: VINDVEGGEN ARKITEKTER AS 
 
Tiltakshaver: CANNINGEN BRYGGE AS  
 
Tiltakshaver er hjemmelshaver på alle eiendommene. 
Bygning på gbn 13/14 Kolflaathbrygga er regulert til bevaring og skal ombygges til nye 
funksjoner, men beholde tilsvarende volum som i dag. 
Nybygg på gbn 13/23, 24 og 25 oppføres i 3. -  6. etasjer, med næringslokaler i 1. etg. og 
boliger i de resterende etasjer. Det er ikke avklart hvilke næringsvirksomheter som skal inn i 
bygningene, men det planlegges totalt 17 boenheter, hvorav 4 i Kolflaathbrygga.  
Bebygd areal (BYA) er oppgitt til totalt 664 m² og bruksareal (BRA) er oppgitt til totalt 1761 
m². 
Parkering ivaretas med 9 p-plasser på egen tomt langs Sjøgata og på ervervet tilleggstomt, 
gbn 13/319 og resterende ved frikjøp. 



Fasader: 

 
 
Perspektiv: 

 
 



Situasjonsplan: 

 
 
Regulering 
Reguleringsplan for Kabelvåg Torg (ID 245) er grunnlag for byggesaksbehandlingen. 
 
Utsnitt reguleringsplan: 

 
 
Havnivåstigning og stormflo: 
Ny bebyggelse beliggende lavere enn kotehøyde +4.0 skal planlegges, prosjekteres og 
utføres slik at det oppnås tilstrekkelig sikkerhet mot skade eller vesentlig ulempe fra 
naturpåkjenninger,  
jf. Pbl § 28-1 og TEK10 §7. 
 
Ved søknad om igangsettingstillatelse (IG) må det foreligge dokumentasjon som viser at 
disse kravene er oppfylt. 
Parkering: 



I reguleringsplanen er det krav om 0,5 parkeringsplass for bolig under 70 m², 1 
parkeringsplass for bolig over 70 m² og 1 parkeringsplass per 100 m² forretning/kontor. 
Omsøkte tiltak har totalt 17 boenheter og 236 m² næringsareal. Det gir et parkeringsbehov 
på 15 parkeringsplasser. Reguleringsplanen beskriver i tillegg at nedbygging av eksisterende 
parkeringsplasser skal erstattes med nye. 9 plasser er beregnet på egen tomt, 5 plasser på 
tilleggstomt og resterende ved frikjøp. 
Det skal avsettes tilstrekkelig antall plasser for HC-parkering, minimum 10%. Lokalisering av 
disse skal være ihht. TEK § 8. 
Dersom parkeringsplassene nærmest heis reserveres for HC-parkering anses dette å være 
imøtekommet. 
 
Utnyttelse: 
Reguleringsplanen tillater maks. (BRA) for Canningen = 1400 m². 
(BRA) for Canningen er opplyst til 1218 m², i tillegg kommer (BRA) for Kolflaathbrygga på 
543 m². 
 
Plassering og høyder: 
For Canningen er det satt krav om variasjon i høyder, fra 3 til 6 etasjer og nedtrapping av 
bebyggelsen mot krysset Sjøgata/Storgata. Bebyggelsen (mindre del) tillates inntil kotehøyde 
+21.0. For Kolflaathbrygga tillates det utover eksisterende fotavtrykk, etablering av svalgang, 
rømningstrapp o.l. 

 

 
 
Atkomst: 
Via heis og trapper fra Sjøgata. 
 
Utomhusplan: 
En samlet utomhusplan og riggplan må godkjennes av kommunen før IG kan gis. 
 
Reguleringsplanen stiller krav om uteoppholdsareal på min. 30 m² per boenhet. Takterrasse 
og privat uteoppholdsareal på balkong/terrasse og opparbeiding av nærliggende offentlig 
uteoppholdsareal i henhold til utbyggingsavtale med Vågan kommune ivaretar dette. 
 
Havnepromenade og torg: 
Skal være ferdig opparbeidet i henhold til utomhusplan og utbyggingsavtale med Vågan 
kommune, før brukstillatelse kan gis. 
 
Materialbruk: 
For Canningen er 1. etg. planlagt prosjektert med søyle/dekkekonstruksjon i betong med 
hensyn til sikkerhet mot naturfare/stormflo. Øvrige bærende konstruksjoner er planlagt 
hovedsakelig i massivtre. Kolflaathbryggas eksisterende konstruksjoner vil bli forsøkt bevart 
der det er mulig. 



Kolflaathbrygga heves i tillegg 0,6 m som bidrag til sikringstiltak mot stormflo. (uttalelse fra 
Fylkeskommunen vedlagt) Tiltakene er planlagt prosjektert med vanntett betongbrystning og 
mobile lemmer som skal påmonteres åpninger ved behov. Andre aktuelle avbøtende tiltak 
prosjekteres inn i prosjektet for å etterkomme reguleringsplanens bestemmelser. 
Tiltakene er planlagt med flere typer trekledning og fargede fibersementplater. Fargevalg 
skal gjenspeile historien og variasjonen i Kabelvågs øvrige bebyggelse. Innglassede 
balkonger utgjør sammenhengende vertikale glassfelt som visuelt deler opp 
bygningsvolumene. 
Kolflaathbrygga kles med liggende hvitmalt trekledning og andre detaljer, som gjenspeiler 
tidligere fasadeuttrykk. 

 
Nabovarsel: 
Naboer er varslet i henhold til Pbl § 21-3. Det foreligger 2 merknader. 
Merknadene og søker/tiltakshavers kommentarer er vedlagt i dokument C-05.  
 
Kommunalt råd for funksjonshemmede (KRFF): 
Saken oversendes KRFF for uttalelse. Før IG (bygning) kan gis må det foreligge uttalelse fra 
KRFF. 
 
Vann og Avløp: 
Omsøkte tiltak skal tilknyttes offentlig vann og avløp. Plan for håndtering av overvann og 
avløp skal godkjennes av Teknisk drift i kommunen før IG kan gis.  
 
Trafostasjon: 
Tiltakshaver og Lofotkraft er i dialog angående eksisterende plassering eller flytting. 
 
Sikkerhet ved brann: 
Det skal utarbeides brannkonsept for tiltakene som angir overordnede branntekniske krav, 
forutsetninger og ytelseskrav til konstruksjoner, bygningsdeler og installasjoner. 
Det skal utføres uavhengig kontroll av utførelse i fagområdet brannsikkerhet. Uavhengig 
kontroll av prosjekteringen av brannkonseptet skal foreligge ved søknad om IG bygning. 
Hydrant/kum i tilstrekkelig nærhet til tiltaket, bygningene planlegges med automatisk 
slukkeanlegg (sprinkling). Plassering av nøkkelsafé avklares med Vågan Brannvesen.  
 
Energi- og fjernvarmeanlegg: 
Ikke beskrevet i søknad. Prosjekteres i henhold til reguleringsplanens bestemmelser og TEK 
10 § 14. 
 
Arbeidstilsynet: 
Samtykke fra Arbeidstilsynet må foreligge før IG kan gis. 

 
Ansvarsrett: 
Tiltakene plasseres i tiltaksklasse 2 og 3. Gjennomføringsplan (versjon 1) foreligger. 
 

 VINDVEGGEN ARKITEKTER AS erklærer ansvar for SØK, TKL 2. 

 VINDVEGGEN ARKITEKTER AS erklærer ansvar for PRO Arkitektur, TKL 2. 

 GULLIK GULLIKSEN AS erklærer ansvar for PRO Landskapsutforming, TKL 3. 

 
Gjennomføringsplan oppdateres fortløpende (versjonsnummer og signatur), og skal vise alle 
funksjoner, fagområder og tiltaksklasser i prosjektet. 
Det stilles krav om obligatorisk uavhengig kontroll i tiltaket som samsvarer med SAK10 § 14-
2. 
 
Konklusjon: 
Tiltakene vurderes å være i tråd med gjeldende reguleringsplan, nabomerknadene tas ikke til 
følge. 



 
 
 
 
Tommy Stensvik   
Rådmann  Bjarte Henriksen 
  Ingeniør 
 
 
 

 
 
 
 


