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KYSTPLAN HELGELAND

Rådmannens innstilling:

Leirfjord kommune sender interkommunal kystsoneplan for Helgeland, Kystplan Helgeland, 

ut på høring og legger den ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan og bygningsloven § 9 

og § 11-14. 

Plan består av følgende dokumenter:

o Planprogram, datert 5.mars 2014 

o Plankart, datert 01.mai 2016 

o Plankart delt ned på den enkelte kommune 

o Planbeskrivelse datert 01. mai 2016

o Bestemmelser, datert 01.mai 2016 

o Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 01.mai 2016 

o Følgebrev datert 01. mai 2016

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 04.02.2014 sak 5/14

Behandling:

Rådmannens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

1. Leirfjord  Kommune vedtar deltagelse i Interkommunalt samarbeid om arealplan i sjø: 
Kystplan Helgeland  

2. Leirfjord kommune slutter seg til forslaget til styringsgruppe for Kystplan Helgeland
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3. Leirfjord Kommune vedtar å legge ut utkast til planprogram for Kystplan Helgeland til 
offentlig ettersyn i 6 uker ved tidspunkt dette fastsettes av samarbeidende kommuner i 
Hald regionen.

Hjemmel for vedtak i punkt 1 til 3 er etter PBL §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) 
og § 4-1 (for planprogram).

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 19.02.2014 sak 8/14

Behandling:
Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling.

Vedtak:
1. Leirfjord  Kommune vedtar deltagelse i Interkommunalt samarbeid om arealplan i sjø: 

Kystplan Helgeland  

2. Leirfjord kommune slutter seg til forslaget til styringsgruppe for Kystplan Helgeland
3. Leirfjord Kommune vedtar å legge ut utkast til planprogram for Kystplan Helgeland til 

offentlig ettersyn i 6 uker ved tidspunkt dette fastsettes av samarbeidende kommuner i 
Hald regionen.

Hjemmel for vedtak i punkt 1 til 3 er etter PBL §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) 
og § 4-1 (for planprogram).

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 14.05.2014 sak 26/14

Behandling:

Saken utsatt.
Vedtak:
Saken utsatt

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 04.11.2014 sak 66/14

Behandling:
Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
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Vedtak:

Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-13 fastsetter kommunestyret planprogram for 
interkommunal kystsoneplan, Kystplan Helgeland revidert 19.08.2014 slik det ligger som 
vedlegg.

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 18.11.2014 sak 51/14

Behandling:
Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling.

Vedtak:
Med hjemmel i plan og bygningsloven § 11-13 fastsetter kommunestyret planprogram for 
interkommunal kystsoneplan, Kystplan Helgeland revidert 19.08.2014 slik det ligger som 
vedlegg.

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 11.05.2016 sak 26/16

Behandling:

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt.
Vedtak:

 Leirfjord kommune sender interkommunal kystsoneplan for Helgeland, Kystplan Helgeland, ut på
høring og legger den ut til offentlig ettersyn, med hjemmel i plan og bygningsloven § 9 og § 11-14.
Plan består av følgende dokumenter: 
o Planprogram, datert 5.mars 2014 

o Plankart, datert 01.mai 2016 

o Plankart delt ned på den enkelte kommune 

o Planbeskrivelse datert 01. mai 2016 

o Bestemmelser, datert 01.mai 2016 

o Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 01.mai 2016 

o Følgebrev datert 01. mai 2016 

Saksutredning:

Saksutredning: 

Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Vefsn, Herøy, Dønna, Nesna, Leirfjord, Træna, 

Lurøy og Rødøy kommune har fattet vedtak om et samarbeid om interkommunal kystsoneplan

Helgeland i 2013. 

Samtlige kommuner har også vedtatt Planprogram for Kystplan Helgeland i 2014/2015. 
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Den enkelte kommune kan kun gjøre vedtak om areal i egen kommune. Det er tidligere fattet 
vedtak som følger: 
Leirfjord kommune i sak nr: 66\14 den 04.11.2014, med hjemmel i plan og bygningsloven § 

11-13, fastsetter kommunestyret planprogram for interkommunal kystsoneplan, Kystplan 

Helgeland revidert 19.08.2014 slik det ligger som vedlegg.

Kommunene har hatt planprogrammet ute på offentlig høring i henhold til Pbl § 11-12. 

Merknader til planprogrammet er mottatt fra regionale myndigheter sektormyndigheter og fra 

lag og foreninger. Merknadene er behandlet og mindre endringer er lagt inn i planprogrammet

etter møter med regionale myndigheter, sektormyndigheter etter vedtak i styringsgruppen.

Kystplan Helgeland utgjør en felles plattform for en bærekraftig forvaltning av kystsonen på

Helgeland. Verdiskapingen som skjer i planområdet er et gode for hele regionen. Planen skal

gi  sjøretta  næringer  mulighet  til  økt  verdiskaping  i  tråd  med  prinsippet  om  bærekraftig

utvikling  samtidig  som andre  interesser  ivaretas.  Eksisterende  og fremtidig  arealbehov til

ulike aktiviteter  må veies mot hverandre,  miljøforhold,  lokale og politiske interesser,  samt

føringer fra myndigheter. Planen dekker sjøområdene i de deltakende kommunene, og skaper

en forutsigbar og avklart  situasjon for næringsliv og andre aktører som ønsker å ta i bruk

sjøarealer  i  regionen.  Øyriket  og  fjordsystemene  er  vurdert  under  ett  i  planarbeidet.

Planprogram for KPH er fastsatt av de tretten kommunene i samarbeidet. 

Deretter har det vært arbeidet med planforslaget i styringsgruppen, i ulike arbeidsgrupper og

ute i kommunene. Et utkast til plan ble presentert for kommunenes planleggere og politikere

12.mai  i  Sandnessjøen og i  regionalt  planforum i Brønnøysund 10.juni  2015.  Det er  også

avholdt to møter med lokale fiskerlag i samarbeid med Fiskeridirektoratet.

Det er lagte plankart for hele området, samt at plankartet er delt ned på hver enkelt kommune

da  den  enkelte  kommune  kun  kan  vedta  arealbruk  i  egen  kommune.  Bestemmelsene  er

sammen med plankartet  den juridisk bindende delen av planen. Retningslinjene for planen

finnes i samme dokument som bestemmelsene. Retningslinjene gir ikke hjemmel for vedtak,

men  er  en  hjelp  til  tolkning  av  bestemmelsene  og  er  retningsgivende  for  kommunens

saksbehandling. 
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Planbeskrivelsen  omtaler  føringer  for  planarbeidet  fra  lokalt,  regionalt  og  nasjonalt  nivå.

Videre gir dokumentet en beskrivelse av planprosessen og av hvordan problemstillingene i

planen er løst. Planbeskrivelsen har en omtale av all ny arealbruk i kystsoneplanen. 

Konsekvensutredning (KU) og risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) er et vedlegg til  planen.

Det er utarbeidet KU for alle forslag til ny arealbruk. Det er også laget et overordnet KU og

ROS for planen, samt en oversikt over samlete konsekvenser. Konsekvensutredningen er en

viktig del av beslutningsgrunnlaget for planforslaget. 

Det er viktig å se sammenhengene mellom plan, enkeltsaksbehandling og drift. KPH åpner for

nye og avsatte areal for akvakultur og for flerbruk, men det er nasjonale myndigheter som

bestemmer hva arealene skal fylles med. Det er også nasjonale myndigheter som bestemmer

driftskrav til akvakultur. I tillegg skal sektormyndighetene enkeltsaks-behandle og eventuelt gi

tillatelse jf. Akvakulturloven.

Hvis det ikke tillates ny vekst så vil mange nye avsatte areal og åpning av flerbruk kunne bli

brukt i en omlokaliseringssammenheng for å bedre bærekraften i oppdrett. Da fører til større

total bærekraft. 

Akvakultur: Det  et  ønske fra  næringa  om etablering  i  større  og  mer  eksponerte  areal.  I

Tosenfjorden pågår et forsøk med påvekst av lusefri smolt som senere skal settes ut i havet.

Det er også utredet soner basert på Strømmodell Nordland. Totalt er det kommet inn 30 nye

innspill  om  akvakultur  til  planen,  hvor  24  er  nye  lokaliteter  og  de  resterende  er

arealendring/flytting av etablerte lokaliteter. 

Fiske:  Fiskeområder  er satt  av i  samarbeid med Fiskeridirektoratets og bygger på nye og

kvalitetssikrede kystnære fiskerdata. Disse områdene omfatter viktige fiskeområder/gytefelt,

områder for aktive redskap og låssettingsplasser. Et framtidig behov for å legge til rette for

levendelagring av villfisk kan løses på låssettingsplasser. 

Det har ikke vært store arealkonflikter mellom fiskeri og havbruk. I flere kommuner er det et

godt  samarbeid  mellom næringene,  som er  til  dels  er  avhengige  av  et  godt  samarbeid.  I

områder  med  viktige  rekefelt  og  gytefelt  har  fiskeinteressene  blitt  tillagt  størst  vekt  som

enbruks fiske. 
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Ferdsel og farleder, havner og deponi:  De viktigste farledene er sikret som egne formål,

evt. som kombinertformål med fortøyninger som ligger dypere enn 25m.  Kystplan Helgeland

tar ikke stilling til fiskerihavner, industrihavnene eller småbåthavner, da dette ansees som den

enkelte kommune sitt anliggende. Det er heller ikke ressurser til denne delen av planleggingen

og den påvirker i liten grad nabokommunene. Kommunene ønsket ikke å avsette deponi for

dumping av rene masser da tiltakene kan være er langt unna deponiene. Det må derfor søkes

til Fylkesmannen i Nordland om hvert enkelt tiltak.  

Friluftsliv:  Kystsonen i  planområdet har store verdier i forhold til  friluftsliv.  De viktigste

områdene  som på  lang  sikt  skal  forbeholdes  friluftsliv  er  satt  at  til  dette  formålet  etter

kommunenes innspill.

Samisk kultur- og naturgrunnlag – svømmeleier for reindrift  er vist med hensynssone i

kystsoneplanen. 

Samfunnssikkerhet:  Det  er  ikke  lagt  inn  ras-  og  flom  i  kartet.  Det  enkelte  tiltak  (her:

akvakultur) vil blir vurdert i forhold til konkrete søknader. Det er ikke lagt inn tilpasning til

ventede klimaendringer, slik som høyere havnivå, da landhevinga i Norge foregår raskere enn

havstigninga. 

Natur: Naturverdiene i planområdet omfatter ville laksestammer, røye og sjøørret, lokalt og

regionalt viktige gytefelt  for kysttorsk, sjøfugl,  hubro og marine naturtyper.  Det er satt av

store arealer til naturformål, og areal som er grunnere enn 20m har egne bestemmelser. Det er

gjort en vurdering av kystsoneplanen i forhold til prinsippene i naturmangfoldloven §§8-12. 

Planområdet er leveområder for en rekke arter som står på Norsk rødliste for arter og dette er

hensyntatt i overordnet konsekvensutredning og i konsekvensutredning av enkelttiltak. Det er

godt  kunnskapsgrunnlag  for  virkningen  av  ny  arealbruk  på  naturmangfoldet  i  forhold  til

kommuneplanen arealdel i sjø. Lakselus og rømming er de største truslene for villaksen og

sjøørret.  På  denne  bakgrunnen  er  føre-var  prinsippet  lagt  til  grunn.  Vefsnfjorden  og

Ranfjorden er nasjonale laksefjorder og bevares oppdrettsfrie,  og hovedmålet i planen er å

flytte akvakultur ut i mer eksponerte havområder.
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Samfunn: Samfunnsinteressene er sterke og må veies opp mot mulige negative konsekvenser

for naturmiljøet. Nye data fra Fiskeridirektoratet viser at av 1627 årsverk som NOFIMA har

beregnet for planområdet (basert på at 51 tonn produsert laks git ca. 1 årsverk i primær og

sekundærproduksjon), så finner vi nærmere 1000 årsverk er i planområdet (eksklusive bygg-

og anlegg). Samlet belastning på naturmangfoldet er vurdert til å være akseptabelt for hele

planområdet sett under ett. For ytterligere beskrivelse av planen og dens virkninger for miljø

og  samfunn  blir  det  vist  til  planbeskrivelsen  og  konsekvensutredningen.  Kystsoneplanen

viderefører mye av arealbruken i gjeldende kommuneplaner. 

Vurdering: Interkommunal  kystsoneplan  for  Helgeland,  Kystplan  Helgeland,  fremmer  et

balansert  forslag til  ny arealbruk i  sjøarealene i  regionen.  Det er  satt  av nye områder  for

akvakultur  samtidig  som  andre  næringsinteresser  og  hensynet  til  naturverdier,  friluftsliv,

landskap og kulturmiljø er ivaretatt.   Administrasjonssjefen mener derfor at  interkommunal

Kystplan Helgeland sendes på høring og legger den ut til offentlig ettersyn. 

Vedlegg:

Vedlegg 1: Planprogram, datert 5. mars 2014 

Vedlegg 2: Plankart delt ned på den enkelte kommune 

Vedleg  3:  Planbeskrivelse,  Bestemmelser,  Konsekvensutredning  og  risiko-  og

sårbarhetsanalyse datert 01. mai 2016

Vedlegg 4: Tegnforklaring datert 01.mai 2016 

Vedlegg 5: Plankart, datert 01.mai 2016 

Vedlegg 6: Følgebrev, datert 01.05.2016


