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DEL I  INNLEDNING 

1. Planarbeidet Innledning 

1.1 Bakgrunn 

Planstrategi for Leirfjord kommune er vedtatt i sak: 11/1389 for perioden 2012 – 2015 og 

peker på at det under denne perioden lages en ny kommunedelplan for Leira. I 

kommuneplankart som vært vedtatt 2003 er det aktuelle området som det nå skal 

utarbeides ny plan for, markert som KD2, et område som er tegnet med hvit farge med 

arealformål «planlagt kommunedelplan», i følge PBL § 20 – 4.11. Nå tar Leirfjord kommune, 

teknikk- og kulturavdelingen initiativ til å utarbeide en kommunedelplan for område Leira.  

Siden utarbeidelse av den seneste kommuneplanen har det tilkommet en ny, revidert PBL 

2009 og nye nasjonale, regionale retningslinjer. Kommunedelplanen skal også være preget 

av lokale intensjoner og vedtak for samfunnsutviklingen i Leirfjord kommune. I tråd med god 

arealforvaltning skal en ny kommunedelplan ivareta mange retningslinjer og visjoner samt 

mål, med fokus på bærekraftig samfunnsutvikling, som skal gi muligheter på vann og land. 

 

Gjennom utarbeidelse av kommunedelplan skal ulike interesser komme fram og belyses, for 

å kunne gjøre gode og helhetlige vedtak hva gjelder arealforvaltning.  

Formålet med planarbeidet er å utvikle Leira med fokus på å legge til rette for fortetting av 

boliger og næringsvirksomheter samt offentlig tjenesteyting. Den relativt nye Toven- 

tunnelen gir grunnlag for et økt samarbeid på tvers kommunegrensene og derved mer 

pendlingsreiser til nabo-kommunene med bedre logistikk i den retningen med omgivelsene. 

Disse nye forutsetninger gir fundament for utviklingspotensial og tilvekst med økt 

etterspørsel på areal. Forholdet til retningslinjene for samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging utgjør et sentralt tema i utredningen for område Leira og stikkord for 

god arealplanlegging samt samfunnsutvikling er basert på bærekraftige, langsiktige 

samfunnsløsninger kombinert med et helhetlig perspektiv i Leirfjord kommune som gir 

fordeler for hele HALD-regionen, Vefsn og Hemnes kommuner.  

 

Henvist til PBL § 4 – 1 er det»… krav på at man utarbeider planprogram ved planlegging av 

nye områder der områdets beskaffenhet og tiltak i planområdet kan medføre vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn. Planprogrammet skal mer nøyaktig redegjøre for formålet 

med planarbeidet og selve planprosessen, deltakelse for allmenheten samt øvrig viktig 

informasjon knyttet til planarbeidet».  

 

Leirfjord kommunevåpen symboliser at kommunen er lokalisert i en kommunikasjonsmessig 

sentral lokalisering i Helgelandsregionen2. Det er også ut fra dette lokaliserings- og 

                                                           
1
 Henvist til eldre PBL 

2
 Kilde: Leirfjord kommune 100 år, John Haugen, side 75 



Forslag utarbeidet av Helena Majforsen Side 5 
 

kommunikasjonsperspektiv det er viktig å planlegge dette område, som åpner opp for evt. 

mulig utviklingspotensial og samspill i hele HALD-regionen, Vefsn og Hemnes kommuner. 

 

2. Overordna rammer for planområdet 

2.1 Plan- og bygningsloven samt Naturmangfoldloven 

PBL 2009: 

Siden forrige kommuneplanens arealdel ble utarbeidet har det kommet en ny PBL. 

Statlige planretningslinjer ligger til grunn for planlegging etter Plan- og bygningsloven og  

loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for den enkelte, samfunnet og framtidige 

generasjoner med vekt på langsiktige løsninger, og konsekvenser for miljø samt at prinsippet 

om universell utforming skal ivaretas i planleggingen der det passer. Det er også lovpålagt å 

inkludere barn og ungdommer i planprosessen, for å ta inn deres erfaringer og opplevelser 

av sitt oppvekstmiljø.  

 

Naturmangfoldloven 2009: 

Naturmangfoldlova setter noe grunnleggende retningslinjer for alt planarbeid etter Plan- og  

bygningslova.  

I Naturmangfoldlovens § 1 heter det: ” Lovens formål er at naturen med dens biologiske, 

landskapsmessige og geologiske mangfold og økologiske prosesser tas vare på ved 

bærekraftig bruk og vern, også slik at den gir grunnlag for menneskenes virksomhet, kultur, 

helse og trivsel, nå og i fremtiden, også som grunnlag for samisk kultur”.  

 

Følgende prinsipper gjelder for forvaltning etter naturmangfoldloven3: 

§ 8 Kunnskapsgrunnlaget: Vedtak skal så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig 

kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbreiing og økologiske tilstand, samt 

effekten av påverknader. 

§ 9 Føre-var-prinsippet: Ved vedtak uten tilstrekkelig kunnskap om verknader på 

naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå vesentlig skade på naturmangfoldet. 

§ 10 Økosystemtilnærming og samla belastning: Verknaden på et økosystem skal vurderes ut 

fra den samla belastninga som økosystemet er eller vil bli utsett for. Kostnadene ved 

miljøreduksjon skal bæres av tiltakshaver. 

§ 12 Miljøforsvarlege teknikker og driftsmetoder: For å unngå eller avgrense skader på 

naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i driftsmetoder, teknikk og lokalisering som, ut 

fra ei samla vurdering av tidligere, nåværende og framtidig bruk av mangfoldet og 

økonomiske forhold, gir de bestesamfunnsmessige resultat. 

 

 

  

                                                           
3
 Henvist til naturmangfoldloven § 7 
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2.2 Konsekvensutredninger, ROS-analyse og utredningsbehov 

 

Konsekvensutredninger: 

For nye utbyggingsområder eller hvor det er foreslått en større endring av arealbruken skal 

det foretas en konsekvensutredning4(KU). Kravet om konsekvensutredning er fastsatt i 

«Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan- og bygningsloven» (2009). Den 

KU metode som er representert i håndbok 140, kapittel 6, publisert av Statens Vegvesen skal 

brukes ved konsekvensanalyse, samt for konsekvenser, der tema ikke kan økonomisk 

fastsettes på grunnlag av verdi og omfang. Tilrådninger/avbøtende tiltak som kan dempe 

konfliktene vises samt synliggjøre utbyggingsområder som ikke er fremmet fordi de negative 

konsekvensene vil være store, skal framgå av utredningen. 

Planområde Leira utløser krav om utarbeidelse av konsekvensutredning blant annet fordi at: 

• Foreliggende planområde er på antall daa > 15 daa og som omfatter nye områder til 

utbyggingsformål 

• Hensikten er utarbeidelse av kommunedelplan for utbyggingsformål 

 

Plan– og bygningslovens(PBL) § 4-2 sier at: Alle forslag til planer etter loven skal ved offentlig 

ettersyn ha en planbeskrivelse som beskriver planens formål, hovedinnhold og virkninger, 

samt planens forhold til rammer og retningslinjer som gjelder for området. 

 

For regionale planer og kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig 

utbygging og for reguleringsplaner som kan få vesentlige virkninger for miljø og samfunn, 

skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av 

planens virkninger for miljø og samfunn…..» 

 

 

Konsekvensene av forslaget er vurdert i forhold til disse tema: 

 Naturmangfold5: i hvilken grad tiltaket påvirker regionale- og nasjonale viktige 

naturtyper, vilt og inngrepsfrie områder, truede arter. 

 Kulturminner/Kulturmiljøer: i hvilken grad tiltak påvirker kulturminner og kulturmiljø. 

Vurderingene blir i hovedsak basert på opplysninger i Askeladden  - database6. 

 Nærmiljø – og friluftsliv7 samt grønnstruktur: På hvilken måte påvirkes mulighetene 

til friluftsliv i ens nærmiljø.  

                                                           
4
 Det anbefales å veileder T 493 Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel brukes ved utredninger 

5
 Hensyn til vannressursloven skal tas for å koordinere sektorovergripende vannforvaltning 

6
 Dersom Askeladden beskriver kjente kulturminner betyr det at det under veis kan dukke opp ukjente formål. 

7
 «Frilufts kartlegging» fra Nordland Fylkeskommune skal brukes ved utredninger 
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 Areal – og transportplanlegging: Vurdert ut fra prinsippet bærekraftig 

samfunnsutvikling – vurdere transportbehov, konsekvenser for lokalnett, logistikk, 

samt forbindelse av veier, sammenlignet og vurdert opp mot by- og tettstedsutvikling  

 Teknisk infrastruktur: En vurdering av hvordan nye tiltak utnytter eksisterende 

infrastruktur og behov av ny  

 Attraktivitet: Hva gjør området attraktivt – hvordan planlegge/tilrettelegge for høy 

attraktivitet8 

 Naturressurser: Evt. påvirkning / uttak av naturressurser, fornybare og ikke fornybare 

naturressurser 

 Landskap9/estetikk: Vurdere nær og fjernvirkninger av tiltak og konsekvenser av 

lokalisering for tilgrensende arealer 

 Risiko – og sårbarhet: Analyse av naturrisiko10 og virksomhetsbasert risiko 

 Forurensing: Klimagass og annet utslipp til luft, jord og vann 

 Støy og støv: Økt trafikk kan gi ulemper med støy og støv. 

 Klima/miljø: Gir tiltakene negative konsekvenser for miljø og/eller klima. For 

eksempel transportgenerering kan ha negativ miljø påvirkning støy og støv. 

 Næringsliv og sysselsetting11: Hvilken grad tiltakene kan påvirke næringsliv og 

sysselsetting 

 Universell utforming og økt tilgjengelighet skal vurderes av offentlige rom inklusive 

trafikk areal 

 Barn og unges oppvekst-vilkår: Hvordan tiltaket vil påvirke hensynet til barn- og unge 

samt deres tilgang til lekeområder, i hvilken grad utbygging påvirker folks, barn og 

unges mulighet til å gå til og fra skole 

 Veinett12 og reisemiddelfordeling samt i henhold til kollektivtransport, tilrettelegging 

for holdeplasser m.m. Vurdering av utbyggingsmønster i henhold til vegnettet og 

vegstandard mht. økt trafikk. Vurdere om det er mulig å bygge ut / oppgradere 

veinettet i tråd med ønsket utbygging 

 Reindrift etc.: Reindriftsarealene med særlig hovedfokus på: 

 Flytteleier og høstbeite13  

 Landbruks- og skogsområder: Konsekvenser for spesifikk dyrka mark, dyrkbar mark, 

beite, kulturlandskap og produktivt skogsareal. Ved omdisponering14 av jord- og skog 

ressurser skal følgende utredes: 

                                                           
8
 Definere hva som er attraktivt, forskjellige verdier for ulike arealformål. Arkitektonisk og estetisk utforming, 

uttrykk og kvalitet er tatt ut i denne planprosessen, dersom det må tas opp i reguleringsplanarbeid. 
9
 Kilde «Landskapskartlegging» fra Nordland Fylkeskommune skal brukes ved utredninger 

10
 Beregning av bølgepåslag, skred, havnivåstigning etc. inngår som tema i ROS 

11
 Her ment næringslivsutvikling 

12
 Trafikale løsninger skal utarbeides i følge SV håndbøker 

13
 Evt. kan det være ønskelig (om hensiktsmessig)med felles befaring av flyttleier for rein. Søknad om 

omlegging av flyttlei skal omsøkes til Landbruks- og matdepartementet via FM. 
14

 Tabell med oversikt over evt. omdisponering av dyrka og dyrkbar jord, forslag med tabell fra FM skal brukes. 
Alternative vurderinger av plassering der dyrka jord blir berørt, og at alternative plasseringer skal utredes og 
synliggjøres i planforslaget, samt med helhetlig bilde av kommunens landbruksareal og driftsgrunnlag. 
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 Arealomfang 

 Jordens og skogens produksjonsevne (bonitet) 

 Driftsmessige konsekvenser 

 Indirekte konsekvenser om press mot tilgrensende landbruksområder, 

adkomst til tilgrensende landbruksområder 

 Framtidig klimaendringer: Hvordan påvirkes området av forventede endringer i 

klima/vær/havstigning/overvann 

 

ROS-analyse: 

ROS-analyse15 (risiko- og sårbarhetsanalyser) skal ligge til grunn ved utarbeidelse av planer 

for utbygging (etter PBL) og må planlegges enten som egne analyser eller som en del av 

konsekvensutredninger. Vurdering av risikoforhold gir beskjed om arealenes egenhet til 

tiltenkt formål og eventuelt om det kan iverksettes tiltak for å ivareta sikkerheten samt om 

utbyggingen i seg selv kan føre til økt risiko. 

Område med fare, risiko eller sårbarhet merkes i plankart med hensynssone. Tema som det 

skal belyses risiko for er: 

 Naturrisiko 

 Virksomhetsrisiko 

 Sårbare objekter 

 Infrastruktur 

 Beredskap 

Evt. øvrige utredninger: 

Det er ved dette tidspunktet litt vanskelig å si hvilke ytterligere utredninger som må gjøres i 

forbindelse med planarbeidet, siden det ennå ikke har blitt utført en nøyaktig arealanalyse 

av området med tilhørende KU og ROS-analyse. Men ut fra et mer generelt perspektiv er det 

rimelig å forvente seg at det er behov av følgende vurderinger/utredninger:  

 Befolkningsanalyser 

 Inndeling av delområder i henhold til arealformål 

 Alle utbyggingsområder skal ha forankring i arealregnskap, som innebærer en 

vurdering av arealreserver og arealbehov til blant annet boliger, fritidsboliger og 

næringsvirksomhet og det skal settes opp mål for utbyggingsvolum og 

utbyggingsmønster/lokalisering. 

 Alternative energikilder bør vurderes mht. fremtidige klimaendringer etc. 

 Hensyn til personer med funksjons nedsettelse må ivaretas.   

                                                           
15

 ROS-analyse vektlegges og sjekkes av mot NVE:s skjema 
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 At det gis en helhetlig bilde av kommunens landbruksarealer og driftsgrunnlag samt 

at kommunen foretar reelle alternative vurderinger av plassering der dyrka jord blir 

berørt, og at alternative plasseringer skal utredes og synliggjøres i planforslaget16 

 Hensyn i følge vannforskriften skal tas for å koordinere samordning og 

sektorovergripende vannforvaltning17. 

 Vurdering for regional virksomhet 

 Fordypende analyse geoteknisk undersøkelse – med fokus på for eksempel: 

 Berggrunn og geologiske strukturer av betydning for skredfare 

 Løs-masse forhold av betydning for skredfare  

 Registrering av vann- og vassdragsforhold 

 GEO morfologisk kartlegging av potensielle flomområder 

 

Siden planområdet pr. dag utgjøres av store arealer av ubygde områder er det særlig viktig å 

få utført en fordypet undersøkelse av grunnforhold. 

 

2.3 Nasjonale 

For å fremme en bærekraftig samfunnsutvikling har regjeringen utarbeidet tre overordnede 

nasjonale forventninger18 til regional og kommunal planlegging for å oppnå en 

arealplanlegging i tråd med:  

1)Gode og effektive planprosesser19 for og blant annet: gi raskere prosesser for planlegging 

av boliger, næring og samferdsel og gode samarbeidsprosesser 

2)Bærekraftig areal – og samfunnsutvikling blant annet gjennom at: 

 Man legger vekt på reduksjon av klimagassutslippene20, energiomlegging og 

energieffektivisering gjennom planlegging og lokalisering av næringsvirksomhet, 

boliger, infrastruktur og tjenester 

 Det settes av tilstrekkelige arealer for næringsutvikling som ivaretar næringslivets 

behov og som er lokalisert ut fra hensynet til samordnet bolig-, areal- og 

transportplanlegging21 

 Man sikrer reindriftens arealer samtidig som hensynet til reindriften veies opp mot 

andre samfunnsinteresser22 

3) Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder23 blant annet gjennom at: 

                                                           
16

 Kommunen etterstreber å sikre viktige jordbruksområder i følge «nasjonale forventninger til regional og 
kommunal planlegging, juni 2015 
17

 Inngår i KU og ROS 
18

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, vedtatt 12. juni 2015  
19

 «Kommunal planstrategi – Miljøverndepartementet» 
20

 Meld. St. 33 (2012-2013) Melding til stortinget, klimatilpasning i Norge, Det kongelige 
miljøverndepartementet 
21

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig, areal- og transportplanlegging, fastsatt 26.09.2014 
22

 Reindriftsloven § 22 
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 Man legger til rette for tilstrekkelig og variert boligbygging, lokalisert ut fra hensynet 

til samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging 

 Man sikrer høy arealutnyttelse24 rundt kollektivknutepunkt og tilrettelegger for 

sammenhengende og økt bruk av gang- og sykkelveier samt sørger for prinsippene 

om tilgjengelighet og universell utforming i sin planlegging 

Statlige planretningslinjer innenfor arealforvaltning er:  

 Barn og unges interesser i planlegging, rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og 

unges interesser i planleggingen25  

 Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging26 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging for å 

redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og miljøvennlige 

transportformer27  

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen28  

 Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging29 

 Arealplanlegging og utbygging i fareområder30 Flom- og skredfare i arealplanlegging 

 Meld. St. 13 (2012-2013), Ta heile Norge i bruk 

 Nasjonale føringer for universell utforming 

 Nasjonale programmet om kartlegging av marine naturtyper  

 Nasjonaltransportplan 2014-2023 

 Nasjonal sykkelstrategi 

 Nasjonal gå strategi 

 Nasjonale handlingsplan for elvemusling 

 Medvirkning i planlegging – tilrettelegging for deltakelse 

 Sametingets planveileder 

 Statlig planretningslinjer for klima- og energiplanlegging i kommunene 

 Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre, vedtatt 27. juli 2008 

 Meld. St. 29 Om samfunnssikkerhet (2011-12) 

 Meld. St. 21 Norsk klimapolitikk (2011-2012) 

 Meld. St.26 Regjeringens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (2006-2007) 

 Meld. St.34 – Folkehelsemeldingen, God helse-felles ansvar 

 

 

                                                                                                                                                                                     
23

 «Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» 12 juni 2015, Kommunal- og 
moderniseringsdepartementet 
24

 T-4/97 Grad av utnytting 
25

 Jf. rundskriv T – 2/08 «Om barn og planlegging» 
26

 Rundskriv T – 1442 «Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging» 
27

 Fastsatt ved kgl. res. av 26.09 2014, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008, § 6-2 
28

 Fastsatt ved kgl.res. av 25. mars 2011, jf. plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 § 6-2  
29

 T-1520 - Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging 
30

 T-5/97 Fareområder – arealplanlegging og utbygging i fareområder 



Forslag utarbeidet av Helena Majforsen Side 11 
 

2.4. Regionale  

Fylkesdelplaner skal legges til grunn for planarbeid så langt de er relevante for arbeidet. 

Gjeldende regionale retningslinjer er beskrevet i blant annet:  

 Regional transportplan Nordland 2013-2024 

 Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 – 2020 

 Fylkesplan for Nordland 2012-2016, Mitt Nordland – mi framtid 2013- 2025 

 Rammeplan for avkjørsler i Nordland 

 Regional plan – klimautfordringene i Nordland 

 Regional plan for vannforvaltning for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016-

2021) med tilhørende tiltaksprogram 

 Frilufts kartlegging av Nordland 

 Landskapskartlegging av Nordland 

 

2.5 Kommunale  

I Leirfjord kommune er det i kommunestyret vedtatt sentrale dokumenter som inngår i 

kommunens planstrategi for perioden 2012 - 2015 og som vil være veiledende for 

utarbeidelse av kommunedelplan Leira. I arbeidet med å ta fram en kommunedelplan for 

Leira bør intensjonene være i tråd med: 

 Energi- og klimaplan, vedtatt 21.06.2010 

 Landbruksplan 2013 - 2020 

 Regional strategisk næringsplan for midt – Helgeland 2014-2022 

 Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2011-2015 

 Plan for trafikksikkerhet, 2015 – 2018 

 Fiberutbygging Leirfjord 2015 - 2020 

Kommunens visjon er «muligheter på vann og land» og kommunen har ca. 465 km2 landareal 

og 452 km2 vann areal. Kommunedelplan området Leira har ca. 4 km2 (3942 da) land-areal 

og har ca. 15 km landareal som grenser til vann.    

Kommunedelplanen skal kartlegge hvilket utviklings-potensial området har som helhet og 

vise hvilke områder som er betraktet som interessante for ulike arealformål som vises på 

plankart med tilhørende planbestemmelser. 

 

2.6 Gjennomføring og forhold til andre planer – generelt 

Kommunal planstrategi er et verktøy for det nye kommunestyret til å avklare hvilke 

planoppgaver kommunen skal utføre i tråd med ønsket utviklingstrekk i kommunen som 
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samfunn, for eksempel, hvilke nye planer som skal utarbeides eller revideres og hvordan 

kommunen skal fungere som organisasjon. 

I følge PBL § 11-2 sies at: «Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige 

utfordringer, mål og strategier for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som 

organisasjon. Den bør inneholde en beskrivelse og vurdering av alternative strategier for 

utviklingen i kommunen. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i 

kommunen. Den skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal 

gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og 

private.  

Kommunedelplaner for temaer eller virksomhetsområder skal ha en handlingsdel som angir 

hvordan planen skal følges opp de fire påfølgende år eller mer. Handlingsdelen skal revideres 

årlig». 

 

Kommuneplanens samfunnsdel legges til grunn ved utarbeidelse av tematiske kommunedel- 

planer og planer som gjelder arealforvaltning. 

PBL § 11-5 tar opp kommunens mulighet at utarbeide kommunedelplaner for deler av 

kommunens område med følgende: «Kommunedelplaner skal angi hovedtrekkene i 

arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan 

settes i verk, samt hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av arealene. 

Kommunedelplaner skal omfatte plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det 

framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og overordnede planer for arealbruk, er 

ivaretatt». 

Kommuneplanens arealdel har rettslig virkning etter plan- og byggingslova slik at man ikke 

kan: 

 Ta i bruk eller endre bruk i områder (som ikke er i samsvar med kommuneplanen 

arealdel) 

 Gjøre tiltak på sin eiendom som er i strid med planen (krever dispensasjon) 
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Fig. 1 Oversikt over de formelle mulighetene loven gir for å gå fra kommuneplan til 

gjennomføring av nye tiltak 

En kommunedelplan viser et avgrenset område i henhold til kommuneplanens arealdel og er 

knyttet til et juridisk bindende plankart31 som viser hvilke arealdisponeringer som er tillatt. 

Kommunedelplanen utfylles med planbestemmelser som en del av den juridisk bindende 

planen. Kommuneplanens arealdel skal siden legges til grunn for arbeid med 

områderegulering og detaljregulering. Reguleringsplaner må vurderes på nytt for å ikke være 

i strid med arealplan og en vurdering av eldre planer må gjøres. 

For kommunedelplaner som kan ha vesentlige innvirkning for miljø og samfunn, skal det som 

ledd i varsling av planoppstart utarbeidas et planprogram som gir grunnlag for planarbeidet. 

Planprogrammet skal bygge på føringer i kommunal planstrategi. Et planprogram skal belyse: 

 Formålet med planarbeidet (se Kapittel 3.2) 

 Behovet for utredninger (se kapittel 2.2) 

 Hva alternativ som vil bli vurdert (se kapittel 6) 

 Hvilke problemstillinger som anses viktige for miljø og samfunn (se kapittel 6) 

 Planprosessen med frister og deltakere (se kapittel 9) 

 Opplegget for med verknad og informasjon (se kapittel 9) 

 

  

                                                           
31

 Det er ønskelig at planer som som skal være på høring vil være tilgjengelig på internett «Nordlandatlas». Kart 
med SOSI-filer som PDF og lenke til plandokumentet vil bli sendt til Plannordland. 
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DEL II PLANOMRÅDET__ 

3. Kommunedelplan Leira 

3.1 Plan avgrensning 

Planområde 

Kommunen har ønske om å etablere virksomheter på areal som i følge vedtatt 

kommuneplan 2003-2014 ligger utenfor markert område KD i kommunedelplan og har 

endret planavgrensningen for planområdet. Slik planavgrensningen for planområdet var satt, 

i følge kommuneplanens arealdel 2003-2014 var det ikke egnet for å oppfylle intensjonen 

med å utarbeide en kommunedelplan. Etter utført arearealanalyse mente Majforsen, at ut 

fra en faglig vurdering er det hensiktsmessig å oppheve den forrige planavgrensning (i følge 

kommuneplanens areal 2003-2014) og at det i stedet skulle utarbeides en ny plan avgrensing 

for planområde Leira. 

Planområdet er lokalisert øst for Leland der planområdet i det store hele avgrenses av FV. 

220, 78 og 217. Det er først og fremst områder nordvest for FV 17 som er interessant og i 

tillegg ønskes utvidet areal øst for Leirelva for å sikre areal her. Det er viktig at areal som er 

interessant og som har verdier knyttet opp mot mulig utviklingspotensial tas med 

planområdet og derved ble det i saksframlegg 14/355-1 gitt forslag på at man endrer 

planområdets avgrensning, slik at det er i tråd med samordnet og helhetlig arealplanlegging. 

 

Fig.2 Ny avgrensning for planområde i tykk rød stiplet linjekommunedelplan Leira, 

opprinnelig planområde i hvit farge 
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Det ble vedtatt i Plan- og næringsutvalget (sak: 48/15 ) den 28. oktober ny plan avgrensing 

som vist på fig. 2. Tiltakshaver er Leirfjord kommune. PLAN-ID: 201503 

Endelig plangrense vil bli vurdert gjennom planprosessen og fastsettes ved vedtak av planen. 

Ved senere rullering av kommuneplanen kan det bli aktuelt å innlemme kommunedelplanen 

for Leira i kommeplanens arealdel.  

Administrative grenser 

Leirfjord er inndelt i 16 grunnkretser. Navn på kretser som berører planområdet (markert 

med gule farge) er:  

 Leira 

 Nordnes/Tovås  

 

Fig.3 Administrativ inndeling av kretser i planområde 
Illustrasjon: Helena Majforsen 

 

3.2 Formålet med planarbeidet 

Formålet med arbeidet er å klargjøre om og hvor det finnes utviklings-potensial i 

planområdet. Det handler først og fremst å sikre areal for nærings- og offentlige formål, 

samt evt. boliger.  

I tillegg består området av ressurser for frilufts-formål som bør ivaretas og et deponiområde 

samt tekniske anlegg som må sikres.  
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4. Eiendommer i planområdet 

 

BERØRTE GRUNNEIER I PLANOMRÅDET32: 

NORDNES, Gårdsnummer: 60 

Bruksnummer: 1-8, 10, 13-17, 19-20, 22 -23, 25, 30 -33, 35-42, 45-53, 55-62 

VATNET, Gårdsnummer: 62 

Bruksnummer: 1, 4 

SOMMERSET, Gårdsnummer: 63 

Bruksnummer: 1, 3-4, 6-9, 17-18 

LEIREN, Gårdsnummer: 64 

Bruksnummer: 1 - 8, 10-16, 18, 21, 22-26, 28, 30-33, 35-38, 41-46, 48, 51-53, 55 

DROGÅSEN, Gårdsnummer: 65 

Bruksnummer: 1, 3, 5,-8, 10-12 

VEGER, Gårdsnummer: 113 

Bruksnummer: 2 (GAMLE FV 78), 1 (FV17), 8 (FV216), 9 (VATNVEIEN – FV 217), ? (NYE FV 78) 

 

BERØRTE NABOER: 

NORDNES, Gårdsnummer: 60  

Bruksnummer: 29,56  

LEIREN, Gårdsnummer: 64 

Bruksnummer: 2-3, 5, 14 

DROGÅSEN, Gårdsnummer: 65 

Bruksnummer: 2 

FORSLAND, Gårdsnummer: 68 

Bruksnummer: 4 

 

5. Generell beskrivelse av Leira og omgivelse 

5.1 Folkemengde 

Folketallet den 1. januar 2015 var i kommunen33 som helhet 2188 personer. I grunnkrets 

Leira var folkemengden 64 personer 2015 som derved har hatt en reduksjon med 4 % fra 

2010 til 2015, i reelle tall en minskning med 3 personer.  

                                                           
32

 Gårdsnr /bruksnr. For mer informasjon kontakt leirfjord kommune. 
33

 Kilde: www.SSB, 2015(sammenstilling, tegn av grafer, utvalg av parameter og analyse: Helena Majforsen) 
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Fig.4 Befolkning fordelt i grunnkretser34 2005 – 2015 

I krets Nordnes/Tovås har det under de seneste fem årene skjedd en reduksjon i 

folkemengde, fra år 2005 til år 2015 med 26 personer som tilsvarer en prosent forandring 

med 20 %. 

Folkemengden for Leland/Tømmervik har under samme periode økt med 82 personer, 

hvilket er en økning med ca. 13 prosent. I en statistisk befolknings prognose35 for hele 

kommunen er det utført beregninger som tyder på en prosentuell befolkningstilvekst på mer 

enn 20 % under perioden 2014 – 2040. I en utført studie er det påvist 2 scenarier for 

befolkningstilvekst for Midt – Helgeland regionen, en beskjeden og en noe djervere, som vil 

kreve ekstraordinære innsatser for å oppfylles. I arbeidet med å ta fram en kommunedelplan 

for Leira området er det nevnt i «Regional strategisk næringsplan for Midt – Helgeland 2014 

– 2022» at denne del av området et viktig område for økt befolknings tilvekst.  

Kartutsnitt på figur 5 viser at i planområdet, innen for blå markert rute er det flest 

innbyggere, >20 innbyggere per km2. Her tilsvarer det areal på 2 km2. Innen for de grønne 

fargede rutene er befolknings tettheten 10-19 innbyggere per km2. Ut fra et framtids-senario 

som er i tråd med nasjonale mål hva gjelder bærekraftig areal – og samfunnsutvikling, betyr 

det at arealplanlegg skal harmonisere med samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. 

Når man mer bestemt ønsker å peke retningen hvor man skal planlegge nye områder for 

næringer og boliger er det først og fremst der det allerede finnes en eksisterende 

infrastruktur og planert utbygging av IKT. 

  

                                                           
34

 Nb! Leirfjord kommune er inndelt i 16 grunnkretser 
35

 Kilde: SSB 
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Fig. 5 Kartutsnitt som viser befolkningstetthet fordelt per km2 år i planområde år 2015  

Det er fremst gjennom fortetting i sentrumsnære og infrastruktur-utbygde områder som 

man kan realisere bærekraftig areal- og samfunnsutvikling.  Selvfølgelig må man i en første 

fase vurdere tilgjengelig og ledig areal i planområdet hvis det er egnet for tiltenkt 

arealformål. 

Denne framtidsrettede arealplanlegging skal også gjelde på tvers av kommune slik at man 

arbeider i et felles lag med koordinering og oppdatering av forskjellige områder/plantyper, 

og at man ser på området ut fra et helhetlig perspektiv i henhold til hele kommunens areal. 

Fig. 6 gir en indikasjon om at det har vært mye utbyggings-fokus i krets område 

Leland/Tømmervik, og det kan også bety at det i dette område i framtiden vil oppstå mangel 

på areal-diversitet for forskjellige arealformål og at det dermed kan være strategisk riktig å 

planlegge områder for utbygging i kretsene Leira og Nordnes/Tovås. 

 

5.2 Infrastruktur 

Veinettet på fig. 6 viser blant annet fylkes- og kommunale samt private veier i planområdet 

og hvor eksiterende el ledninger (kraftlinjer) har sin strekking. Kartutsnittet viser på en i 

terrenget god tilgang på nødvendig infrastruktur og betraktet ut fra kun dette perspektivet 

finnes det også forutsetninger for utbygging i planområdet, og utviklingspotensial som kan 

bidra med fordeler til hele HALD-regionen. 
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Fig 6 Grov oversikt av infrastruktur, veier, el linje strekking og vegtunnel samt ÅDT 

I 2014 var Toven-tunnelen ferdig som knytter an område sørover i Vefsn kommune og 

derved med sentrale transportnoder som for eksempel E6. Den nye transport linken er en 

viktig del mellom ulike infrastruktur samspill i hele HALD- regionen, Vefsn og Hemnes 

kommuner. I tillegg skal det nevnes at det går kollektivruter gjennom planområdet. 

En utbygging av området krever ytterligere forsterking av infrastruktur-innsatser for at 

området skal kunne leve opp til de krav som er forventet av et utviklingsområde.  

 

Fig. 7 Kartutsnitt viser fordeling av virksomheter per km2 i planområde år 2015 
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Kartutsnittet over viser hvor det er etablert virksomheter i planområde år 2015. Antall 

varierer mellom 1- 4. Virksomhet(-ene) dekker areal med tilgang til etablert infrastruktur og i 

tillegg skal utbygging av fibernett skje i området (se fig. 6 og 8). Kartutsnittet over dekker 2 

km2 og det er pr. i dag kun en etablert virksomhet her, Neshøgda. Kun vurdert tilgang på 

areal, er det trolig at det finnes plass for fortetting for virksomheter i området. 

Utviklingen av forskjellige områder i HALD-regionen, er avhengig av blant annet tilgang til 

god internettdekning. For å få overblikk over fiberutbygging er det vedtatt en «Plan for 

utbygging av fiberkabel med bredbånd til innbyggere og næringslivet i Leirfjord kommune, 

2015 - 2020». I lys av denne framgår influensområdet der det skal skje utbygging av 

fiberutbygging i Leira området (og nord over til Vatne) som vil medføre en forbedret 

bredbåndskapasitet for kommunedelplan område Leira.  

Med henvisning til fig. 8 er det planlagt utbygging av fibernett innenfor planområde36, eller 

med direkte nærhet til planområdet, i følgende delprosjektområder: 

1) Tovåsen – ca. 1,4 km  

2) Kviting – ca. 1,8 km 

3) Leira – ca. 2, 3 km 

 

Fig. 8 Skisse over planlagt utbygging av fibernett i kommunedelplan37 område, eller som 
grenser mot område 
Illustrasjon: Helena Majforsen 

                                                           
36

 Strekkingen av utbygging av fibernett, ikke kun i planområde.  
37

 Samt i nærområder 
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For at det over-hodet skal være interessent for næringsliv og offentlige institusjoner å 

etablere sine virksomheter i området kreves godt utbygget fiberkapasitet. Pr. i dag er de 

fleste mennesker avhengige, på en eller annen måte å få hverdagslige ting utført via bruk av 

internett. Ved utbygging av områder, forutsettes at det finnes tilgang til pålitelig 

internetdekking. I kommunens landbruksplan for 2013 – 2020 er visjonen «Levende 

Leirfjordbygder», og muligheten for å oppfylle denne visjonen øker selvfølgelig hvis man 

gjennom et godt utbygget fibernett bidrar til at mennesker kan være en del av moderne 

samfunn. 

Disse planlagte utbyggingsplaner for bredband gjør at disse områder vil være mer attraktive 

hva gjelder planlegging for virksomheter og boliger, samt at man sannsynligvis reduserer 

kostnadene for bredbands-utbygging dersom flere er knyttet opp mot nettet dvs. det vil 

være til mer samfunnsøkonomisk nytte, ut fra en helhetlig infrastruktur perspektiv. 

VA-nettet følger i det store hele den strekkingen som er vist på fig. 8 for fibernetts 

utbygging. For å redusere framtidige kostnader for brøting på kommunale veger, håndtering 

av VA er det fordelaktig og vurdere hvis det er mulig å planlegge utbygging, der det allerede 

finnes eksisterende infrastruktur. Således har ikke alle tilgang til det kommunale vei- og VA 

nettet og i planområdet pr. i dag. 

Utbygging av områder i Leira krets må betraktes ut fra et større sammenheng enn kun den 

areal som omfatter kommunedelplan Leira. Framfor alt betyr det på hvilken måte man har 

utviklet og tatt tilvære områder som er interessante for næring, boliger etc. kontra hvilke 

behov som skal oppfylles i henhold relevant og utviklings potensial i kommunen som helhet 

og/eller relatert i hele HALD-regionen, Vefsn og Hemnes kommuner.  

I planområde finnes vannkraftverk men til vannkraftverket tilhørende infrastruktur anlegg er 

delvis lokalisert utenfor planområde med dam og inntakspunkt i Dalevatnet.  

 

5.3 Miljø og klima 

Leirfjord kommune tar hensyn til miljø ved utarbeidelse av ny kommunedelplan. «Miljø og 

klima» et selvfølgelig tema med flere innbyrdes og ibland komplekse forhold og der begrepet 

«miljø» favner stort. 

Ved planlegging av området skal det tas ulike miljøhensyn, som er nevnt i kapittel «2.2 KU- 

forskrift, ROS-analyse og utredningsbehov». På hvilken måte man har vurdert ulike 

miljøaspekter vil framgå av utførte konsekvens- og ROS analyser og presenteres senere i 

planprosessen. Arealplanlegging skal rettes opp mot nasjonale og regionale, lokale 

retningslinjer. Miljø- og klimautfordringene henger sammen og skal ses i lyset av helhetlig 

arealplanlegging. I fremtiden kan man for eksempel vente en økning i alle skredtyper på 

grunn av økt nedbør, økende temperatur, som vil gi flere hendelser med frostsprengning, 
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kanskje i områder som tidligere har vært rolige, og derfor må arealplanlegging også utgå fra 

en bredere og framtids-orientert plattform for planlegging av områder. I følge Leirfjord 

kommunes «Energi og klimaplan», skal kommunen arbeide for å redusere forurensning, 

forebygge nye forurensninger og sikre fremtidige generasjoners livsgrunnlag. Ut fra et 

arealplanleggings-perspektiv åpnes det opp for mange tiltak som vil være i tråd med denne 

intensjon. 

 

6. Problemstillinger som planen skal avklare 

Samfunn, miljø og klima: 

Samfunnsutvikling, miljø- og klimautfordringer er knyttet til hverandre der strategisk 

arealplanlegging kan gi positive effekter på miljø og klima samt vice versa. 

Utbygging i planområde, vil føre til økt trafikkmengde først og fremst på fylkesveiene fra/til 

Sandnessjøen og inn til Vefsn kommune. I området finnes allerede utbygget infrastruktur 

som skal brukes men at man må beregne en økt belastning og derved ytterligere utbygget av 

VA-nett. KU og ROS-analyse vil gi nærmere informasjon om evt. risikoer og negative 

miljøeffekter ved utbygging av området.  Planbestemmelser er knyttet til avbøtende tiltak 

med hensikt å forhindre risikoer og /eller redusere den samt negative miljøeffekter.  

I kommuneplanens arealdel fra 2003 der kommunedelplanområdet Leira opptas mye dyrka 

mark, i et område som avgrenses av de to elvene: Ranelva og Leirelva samt Stillelva samt av 

fylkesveiene. Å bruke dyrka mark/dyrkbar mark utgjør en konflikt mellom vern om disse 

areal som et LNF-område og evt. fordringer på at områdets bruksformål endres.  I tillegg kan 

det være en risiko å ta i bruk et betydende areal som på begge sider avgrenses av elver, der 

vannmengde m3 etc. kan være uforutsigbar med henvisning til framtidig ekstremvær, og som 

kan gi store skader for bosetning og infrastruktur. Her vil det være aktuelt å vurdere om det 

finnes noe andre alternative arealer som er bedre egnede for utbygging, med mindre 

kalkulert risiko for natur farer. Et gjennomgående trekk vil være å ha gode løsninger for 

håndtering av overvann med såkalte lokale tiltak, dvs. tiltak som er lokalisert utenom 

avløpsnettet.  

Hvordan man skal planlegge for klimatilpasning, tilgjengelighet, pålitelig samfunnssikkerhet i 

henhold til beredskap og sårbarhet er svært vesentlige spørsmål og skal vurderes i KU. 

Tilpasning til lokale mikroklima-forhold er mulig å vurdere i henhold til samordnet 

arealplanlegging mellom ulike arealformål, utgjør også et viktig mål for planområde som 

helhet.  

Områder med dyrka mark eller dyrkbar mark er man pliktig å verne med hensyn til jordloven 

og landbruksinteresser, og prøve velge alternativt areal som gir minst mulig konflikt med 

landbruket. Det er i tillegg en utfordring og finne gode løsninger mellom motstridende 
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interesser, for eksempel areal for boliger kontra næring slik at areal gir rom for samspill og at 

utnyttelse av områdene i framtiden vil være oversiktlig samt forutsigbar. 

Området vil bli utbygget etter prinsippet « bærekraftig samfunnsutvikling» i området som 

helhet. Fokus vil blant annet være å prosjektere gode løsninger med integrerte gang- og 

sykkelveier, i og mellom de ulike delområdene for boliger og næringer, med planlegging i 

følge retningslinjer for rekkefølge for utbygging38.  

I kommunedelplan Leira skal den overbyggende areal-strategi gå ut fra et langsiktig 

perspektiv og være i tråd prinsipper for bærekraftig arealplanlegging. Bærekraftig 

utbyggingsmønster med blant annet: 

 Tilrettelegge et diversifisert utvalg av næringsareal kombinert med offentlige 

allmenne virksomheter – offentlig tjenesteyting med fleksibilitet. Potensial for areal 

ved ønsket vekst av næringer.  

 Gi forutsigbare arealmessige rammer for arealbruk i henhold til arealformål 

 Tilpasse arealplanlegging og utbyggingsløsninger med vekt på klimaendringer  

Arbeidet med å lage en kommunedelplan for Leira vil omfatte en rekke krevende 

problemstillinger. 

 Planarbeidet må i størst mulig grad avdekke utfordringer for øvrig veinett som følger 

av utbygging av areal, i pr dag ubygde områder. I tillegg er det viktig at 

utbyggingsmønstret dimensjoneres etter vegnettet, dvs. framtidig utbygging 

anlegges i områder der vegnettet er i stand til å håndtere økt mengde,(11)eventuelt 

der det er mulig å bygge ut / oppgradere vegnettet i tråd med ønsket utbygging.  

 Konflikter og konsekvenser for flytt-lei av rein samt beiteområder for rein 

 Konflikter med å verne landbruksareal og evt. arealbeslag 

 Evt. ulemper for nærings interesser av fiske og jakt og hvordan håndtere dette  

 Håndtering av overskuddsmasser 

Samtlige problemstillinger krever samordning mellom ulike krav på ulike områder for å få 

stand en god og helhetlig løsning med hensyn til ulike særinteresser. En helhetlig vurdering 

skal: 

 Estimere virkning av arealbruksendringene for de områdene som foreslås 

omdisponert til utbyggingsformål  

 Estimere samlet virkning av foreslåtte arealbruksendringer 

  

                                                           
38

 Kommunen vurderer om tiltak er nødvendige for gjennomføring av planen og vurdering av nødvendigheten 
av utbyggingsavtaler er aktuell i den seinere planprosessen hjemmel PBL § 17. 
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Hva alternativ som vil bli vurdert: 

Planområdet utvikles med hovedvekt på: 

1) nærings- og offentlige formål 

2) boligformål, dagens næring opprettholdes  

3) en kombinasjon av bolig-, nærings- og offentlige formål 

4) 0-alternativet dvs. dagens situasjon opprettholdes i henhold til eksisterende 

arealformål, evt. utvikling av området vil være et resultat av dispensjoner 

I tillegg vurderes alternativer for enkeltområder: 

 Alternative arealformål samt lokalisering 

 Bygge ut deler av arealet 

 Endre utnyttelsesgrad 

 

I etterkant, i sluttfasen av plan prosessen, skal det tas stilling til om planarbeidet er utført i 

samsvar med planprogrammet i følge tema og metodikk. 

 

7. Sammenstilling over gjeldende reguleringsplaner i området 

I tabellen nedenfor vises hvilke vedtatte reguleringsplaner som finnes i planområdet. 

Reguleringsplaner i planområdet 

Planens navn PLAN ID Vedtatt 

Neshøgda 30084 03.16.2009 

Sommerseth hyttefelt 30088 07.05.1979 

FV 78 Lading- Leirosen, Kvitnes-Strand 
Tiltakshaver: Statens Vegvesen 

30044 25.06.1997 

FV 78 Lading – Leirosen, Åselva – Leirosen 
Tiltakshaver: Statens Vegvesen 

30047 25.06.1997 

Toven tunnelen  
Tiltakshaver: Statens Vegvesen 

30091 2003 

FV. 78 Holand – Leirosen m/ arm Drevja – 
Ømmervatn 

   ------- 22.11.2006 

Tab. 1 Vedtatte reguleringsplaner i planområdet 

                                                           
 Statens Vegvesen er tiltakshaver for disse reguleringsplaner 
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I planprosessen må det vurderes hvilke planer som skal videreføres og hvilke som skal 

oppheves, men pr. dag finnes det ikke noe grunn til å tro at det vil skje noe endringer for 

disse planer.  

DEL III PLANPROSESSEN 

9. Planarbeidet 

9.1 Saksgang og framdriftsplan 

Saksgang og framdriftsplan:  

• Prosjektleder skriver saksframlegg vedr. «varsel om oppstart av utarbeidelse av 

kommunedelplan Leira », og samtidig høring av planprogram i desember - februar 

• Plan- og næringsutvalget vedtar å legge planprogram ut på høring på offentlig 

ettersyn samtidig som de ber om innspill til planarbeidet. Beskjed om frister for 

innspill gis på kommunens hjemmeside samt myndigheter/organisasjoner.  

• Plan- og næringsutvalget behandler innspill/merknader til planprogrammet og 

innstiller til kommunestyret 

• Kommunestyret fastsetter planprogrammet 

• Høring og offentlig ettersyn av kommunedelplan  

• Plan- og næringsutvalget behandler innspill/merknader til planforslaget og innstiller 

til kommunestyret 

• Plan- og næringsutvalget behandler innspill/merknader til planprogrammet og 

innstiller til kommunestyret  

• Kommunestyret vedtar og godkjenner kommunedelplan Leira 

Fig. 9 Viser grov skisse over saksgangen i planprosessen og framdriftsplan39 for utarbeidelse 

av kommunedelplan Leira  

 

                                                           
39

 NB! Foreløpig framdriftsplan, evt. kan endringer skje på grunn av uforutsigbare hendelser. 
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9.2 Planprosess og plandokumenter 

 

Nedenfor vises planprosessen som gjelder for utarbeidelse for kommunedelplan i henhold til 

de ulike plandokumentene som må utarbeides. Som allerede nevnt i kapittel 1.1 må det i 

dette tilfellet utarbeides et planprogram som ligger til grunn for fortsatt arbeid med 

kommunedelplanen. Kapittel 2.2 beskriver litt om behovet for å arbeide fram en 

konsekvensutredning og hvilke mulige tema som kan være interessante og ta opp. Det kan 

være slik at man underveis med arbeidet med arealanalyse av området, etter at 

planprogrammet allerede er vedtatt, finner noe uforutsett som gjør at man må vurdere areal 

og evt. nødvendige tema i en KU annerledes. 

 

 

Fig. 10 Planprosess40 i korthet med tilhørende plandokumenter 

Derfor kan det være litt vanskelig at i planprogrammet være kjent med alle ulike tema som 

skal vurderes i en KU. Etter vedtatt planprogram er hensikten at man skal arbeide etter den i 

plan prosessen framleides og utarbeide følgende plandokument:  

 Planbeskrivelse med KU 

 ROS-analyse 

 Plankart  

 Planbestemmelser 

                                                           
40

 Planprosess og opplegg for medvirkning skal følge reglene fastsatt i plan- og bygningsloven kapittel 5 og 11, 
samt krav i forskrift om KU.  
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I tabellen nedenfor er vist planlagt framdrift for planarbeidet: 

 

DOKUMENT TIDSPUNKT 

PLANPROGRAM 

Utarbeidelse av planprogram Høsten 2015 

Varsel om planoppstart av kommunedelplan  
Høring av planprogram 

Plan- og 
næringsutvalget 
desember 2015 

Planprogram utarbeides, folkemøte 1, veiledning, innspill til 
planprogram/planområde   

Uke 51 - 6 

Høring av planprogram Uke 51 – 6 (minst 6 
uker 

Vedtak planprogram Kommunestyret juni 
2016 

Kunngjøring av vedtatt planprogram - informasjon om vedtak av  
på kommunens hjemmeside 
Vedtatt planprogram sendes til berørte organisasjoner og myndigheter 
 

Juni 2016 

KOMMUNEDELPLAN PLANDOKUMENT: KART, PLANBESKRIVELSE, KU, ROS, PLANBESTEMMELSER 

Møter med avklarende samtaler med dem som har kommet med innspill 2016 

Dialog med sektormyndigheter og Planforum 2016 

Vedtak om høring/off. ettersyn av planforslag 2016 - 2017 

Høring kommunedelplan. Folkemøte 2 og mulighet for å komme med 
skriftlige merknader 

2016 - 2017 

Sammenstilling av merknader og møte i regionalt planforum41 2016 - 2017 

Åpen for samtaler med berørte 2016 - 2017 

Folkemøte 3: Presentasjon av planforslag August 2017 

Folkemøte 4: Presentasjon av planforslag til ungdommer, ny i bygda etc. August 2017 

Vedtak og kunngjøring av kommunedelplan Kommunestyret 2017 

Tab. 2 Framdriftsplan for politiske vedtak i henhold til plandokumenter og folkemøter 

 

Plan- og næringsutvalget legger forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn i desember 

2015. 

 

9.3 Informasjon, organisering og medvirkning 

 

I område som er «reservert» som planområde er det ønskelig med medvirkning fra 

grunneier, andre rettighetshavere, beboere, næringsliv, interesseorganisasjoner samt 

statlige/regionale instanser (som har ansvarsområdene å verne for). I PBL er det fastsatt at 

barn og unge skal medvirke i planprosesser og det har derfor stor betydning at så mange 

                                                           
41

 Fylkeskommunen må gjøre befaring av områder / funn hva gjelder kulturminner før endelig uttalelse kan gis. 
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som mulig er involvert i planprosessen ved utarbeidelse av kommunedelplan Leira. 

Grunneier på areal som kan være aktuell å bruke i planområdet, interesse-organisasjoner og 

statlige samt regionale instanser, vil bli tilskrevet direkte. Alle kan komme skriftlige 

merknader til planarbeidet til fastsatte frister. Særlig berørte grunneier kan bli spesielt 

invitert til kommunen.  

I Leirfjord kommune vil det være folkemøter med grunneiere og innbyggere, men det ønskes 

også medvirkning fra organisasjoner og næringsaktører. I tillegg ønskes det at barn og unge 

gir innspill til planen, gjerne synspunkter på hvordan godt oppvekstmiljø skal tilrettelegges. 

Muligheten for å komme med innspill til gis på folkemøter og under høringsperioden. 

Reindriftsnæringen og Leirfjord Bondelag involveres så tidlig som mulig i planprosessen.  

I løpet av desember 2015 skal det holdes et folkemøte. Hensikten er å få i gang en dialog 

med innbyggere i Leirfjord kommune og innspill på hvilken måte man ønsker i framtiden 

bruke området. Planområdets definitive avgrensning er litt avhengig av disse innspill. Det 

betyr at planområdets avgrensning kan bli endret alt ettersom man under den pågående 

plan prosessen gjør en faglig vurderer av innspillene. Hvis foreliggende planområdets 

avgrensning blir forandret i følge fig. 2 vil det sendes ut et nytt varsel slik at dette 

oppmerksommes av allmennheten. 

Kommunen ønsker å ha møter med kretser for å få innspill og for å komme i dialog med alle 

berørte. Møtedato vil bli annonsert og vist på kommunens hjemmeside og Facebook samt i 

avis.  

Leirfjord kommune ønsker få innspill for to typer av dokumenter som under planprosessen 

skal ut på høring: 

1. Planprogrammet og dettes innhold, for å få innspill på tema, hvilke områder som er 

interessante for utvikling for eksempel: 

 Forskjellige tema som kommunen ønsker få innspill på er: 

 Hvor skal vi drive ulike typer av næring? 

 Hvor ønsker vi bo? Hvilken type av boliger er ønskelig? 

 Hvor skal det være fortetting av busteder? 

 Hvilke områder skal vi bygge ut og hvilke områder skal vi bevare? 

 Skal man endre på hva et område brukes for, til noe annet i stedet? 

Dette planprogram er første del av planprosessen og endelig planprogram fastsettes etter 

vurdering av uttalelsene. 

2. Innspill på utarbeidet planforslag, med tilhørende plandokumenter  

Innspillene skal sendes inn til kommunen og inneholde følgende: 

 Hvem er du som gir innspill: Gi navn, telnr. email adresse.  

 Tekst som forklarer hvorfor arealbruken ønskes endret 
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 Kart som viser hvor området er med tydelig avgrensning, gjerne GBnr  

 Innhente informasjon om det er spesielle forekomster innenfor området for 

eksempel. kulturminner, biologisk mangfold etc.  

 

Plan- og bygningsloven har bestemmelser om samrådsplikt med nabokommuner og 

regionale myndigheter som vil bli varsel gjennom kunngjøringer og utsendelse av forslag til 

planprogram. 

 

 

 

Fig. 11 Eksempel på samråd og medvirkning på ulike nivåer i planprosess 

Opplegget for informasjon: 

Kunngjøring og informasjon om planarbeid skal ivaretas på følgende måte: 

 Kommunens hjemmeside www.leirfjord.kommune.no 

 Facebook Leirfjord kommune 

 Annonsering i lokalavisene42om oppstart av planarbeid, samtidig med 

utleggelse av forslag til planprogram til høring  

 Åpne møter 

Merknader til planprogrammet eller andre innspill til plan arbeide/område sendes til:  

Pr post: Leirfjord kommune 

8890 Leirfjord 

Pr mail: postmottak@leirfjord.kommune.no senest 31. januar 2016  

                                                           
42

 Helgelandsblad og Helgelendingen  

http://www.leirfjord/
mailto:postmottak@leirfjord.kommune.no
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(Husk at merk arkivsak 14/355 eller kommunedelplan Leira) 

 

Hvis du har spørsmål - vennligst kontakt Helena Majforsen for nærmere informasjon om 

planarbeidet: 

Helena.majforsen@leirfjord.kommune.no 

Tel: 750 74102 

 

Opplegg for en bred medvirkning skal inkludere politisk involvering, samordning med 

regionale myndigheter samt deltagelse/involvering av eksterne aktører.  

Skisse nedenfor viser administrasjonens arbeids-organisasjon. Administrasjonen vil opprette 

arbeidsgrupper og innhente kompetanse fra eksterne aktører hvis det har vist seg være en 

nødvendighet. 

 

 

Fig. 12  Organiserings-skisse av planarbeidet i Leirfjord kommune 

Opplegg for en bred medvirkning skal inkludere politisk involvering, samordning med 

regionale myndigheter samt deltagelse/involvering av eksterne aktører. For eksempel er det 

ønskelig at reinbeites-distrikt får mulighet til medvirkning i den kommende planprosessen. 

Og - det vil avsettes tid til gjennomgang av forslaget med sektormyndighetene før det 

framlegges til politisk behandling og offentlig ettersyn. Lokal landbruksnæring, her nevnt 

mailto:Helena.majforsen@leirfjord.kommune.no
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som Leirfjord bondelag kontaktes for at medvirkning i planarbeidet, med ønske om at disse 

utarbeider kartgrunnlag over viktige landbruksområder med innmarksområder, 

utmarksbeite mv. som skal danne grunnlag for endelig planforslag.  

 

 


