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1. INNLEDNING 

 

1.1 Bakgrunn 

 

Kommuneplanen er den enkelte kommunes overordnede styringsdokument. Den er et verktøy 

for samfunnsutvikling og beskriver hvordan kommunen skal håndtere dagens og framtidens 

utfordringer i et langsiktig perspektiv.  

 

Kravet til kommuneplan finner man i Plan- og bygningsloven(Pbl.) §11-1,.1ledd; 

 

 
 

I Leirfjord kommunes planstrategi er det vedtatt at kommuneplanen skal være ferdig revidert i 

løpet av 2019.  

 

1.2 Hensikten med planprogrammet 

 

Et planprogram er første steg i arbeidet med revisjonen av kommuneplanen. Planprogrammet 

skal klargjøre formålet med planarbeidet og avklare rammer og premisser for den videre 

prosessen. Planprogrammet skal også belyse opplegg for medvirkning.  

 

Plan- og bygningsloven(Pbl) §4-1, 2.ledd sier følgende: 

 

 
 

Planprogrammet skal altså:  

 

 Redegjøre for hva hensikten med å revidere kommuneplanen er. 

 Legge rammene for planprosessen. 

 Beskrive hvordan innbyggere og andre skal gis anledning til å medvirke. 

 Avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredningsbehov dette 

medfører.  

 

Målet med kommuneplanprosessen i seg selv er altså å:  

 

 Utarbeide visjoner, mål og strategier for Leirfjordsamfunnet fram mot 2028.   

 Utarbeide mål og langsiktige strategier for arealplanen 



 Utarbeide en kommuneplan som er et overordnet politisk og administrativt verktøy og 

som skal være et helhetlig og solid fundament for den langsiktige og bærekraftige 

samfunnsutviklingen i Leirfjord.   

 

1.3 Rammeverk for kommuneplanen  

 

1.3.1 Nasjonalt 

 

«Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging» ble vedtatt ved kongelig 

resolusjon 12.06.2015 og skal legges til grunn for planarbeidet. Det må bemerkes at de 

nasjonale forventningene er retningsgivende, ikke bestemmende.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hovedpunktene i dokumentet er:  

 

 Gode og effektive planprosesser 

 Bærekraftig areal- og samfunnsutvikling 

 Attraktive og klimavennlige by- og tettstedsområder 

 

Plan- og bygningsloven(Pbl) §6-2, 2.ledd sier følgende: 

 

 «Statlige planretningslinjer skal legges til grunn ved: 

a) statlig, regional og kommunal planlegging etter loven her, 



b) enkeltvedtak som statlige, regionale og kommunale organer treffer etter loven her 

eller annen lovgivning.» 

 

 
 

1.3.2 Regionalt 

 

Plan- og bygningsloven(Pbl) §8-2 sier følgende: 

 
 

«Fylkesplan for Nordland 2013 – 2025» ble vedtatt av Nordland Fylkesting 27.02.2013. Den 

har følgende målområder:  

 

 Livskvalitet  

 Livskraftige lokalsamfunn og regioner 

 Verdiskapning og kompetanse 

 

Av andre regionale planer som kan legge rammer kan nevnes:  

 

 «Regional planstrategi for Nordland 2016-2020» 

 «Strategi for stedsutvikling» 

 «Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen 2016-2021» 

 «Regional plan – Klimautfordringene i Nordland» 

 «Regional plan om vindkraft Nordland 2009-2021» 

 «Regional plan om små vannkraftverk i Nordland» 

 «Transportplan Nordland 2013-2024» 

 

Det kan også tilkomme andre planer og dokumenter i løpet av planprosessen.  

 

1.3.3 Kommunalt 

 

«Kommunal planstrategi 2016 – 2019 for Leirfjord kommune» ble vedtatt av Leirfjord 

kommunestyre 22.06.2016. Angående kommuneplanen framkommer følgende:  

 

 Kommuneplanens samfunnsdel skal være vedtatt før vedtak fattes om kommuneplanens 

arealdel. 

 Kommuneplanens samfunnsdel skal være ferdig revidert i løpet av 2018. 

 Kommuneplanens arealdel skal være ferdig revidert i løpet av 2019.  

 

Utover dette har kommunen en rekke temaplaner som kan legge rammer for planarbeidet.  



 

2. Planprosessen 

 

 
 

2.1 Framdrift 

 

 
 

 
 

2.2 Deltagere 

Kommunestyret vedtok i møte 16.09.2016 i sak 60/16 følgende organisering av 

kommuneplanprosessen 2017-2029: 



 

Prosjekteier:    Kommunestyret 

Utøvende prosjekteier:  Plan- og næringsutvalget 

 

Prosjektgruppe:  Ordfører Ivan Haugland 

Leder PNU Kay–Rune Nersund 

Leder for opposisjonen Nils Magnar Johnsen 

Administrasjonssjef Britt Jonassen 

Kommunalsjef Oppvekst Maidi L. Andersen 

Kommunalsjef Samfunn Øyvind Toft 

Kommunalsjef Helse og Velferd Kjell O. Lund 

 

Prosjektleder   Helena Majforsen 

 

3. Opplegg for medvirkning 

 

Loven setter krav til medvirkning. Det er satt av NOK 200 000 i budsjettet for 2016 for arbeid 

med Kommuneplanen og dette legger også rammer for hvor stor grad av medvirkning man 

kan legge opp til. Medvirkning er viktig for å sikre bedre plan-prosesser og planer og det 

bidrar til et levende folkestyre.  

 

Som et minimum skal råd for eldre, barne og ungdomsråd, barn og unges representant og 

hovedtillitsvalgt inkluderes som ressurser i arbeidet. Utover dette er prosjektgruppa gitt 

mandat til å tilknytte seg andre råd og utvalg, enkeltpersoner og andre som kan bidra i 

arbeidet med utarbeiding av planene. 

 

 
 
Tore Sager 1990 

 

Tiltak for å sikre medvirkning kan være mangfoldige og lovens minstekrav er kun 

offentliggjøring. Utfra figuren over, er Leirfjords ambisjon å plassere seg et sted mellom 

punkt 3 og 4.  

 

  



4. Alternativer som vil bli vurdert 

 

I forbindelse med utarbeiding av planstrategi, vedtatt 2016, ble det vedtatt at følgende tema 

skulle legges til grunn: 

 Kompetanse 

 Folkehelse 

 Infrastruktur 

 Arealdisponering 

 Klima/miljø 

 

Disse temaene vil bli videreført inn i arbeidet med kommuneplanenes samfunns- og arealdel. 

 

Kommuneplanens samfunnsdel er gammel, og ble ikke revidert siste planperiode. Oppstart av 

revidering ble varslet i 2010, men arbeidet ble aldri ferdigstilt. Utarbeiding av ny 

kommuneplans samfunnsdel basert på tema vedtatt i forbindelse med planstrategien er en 

forutsetning for alle alternativene som vil bli vurdert videre. 

 

Alternativene beskriver i hvor stor grad kommuneplanens arealdel skal utredes i forhold til 

gjeldende arealplan (vedtatt 2003). 

 

0-alternativet 

Nullalternativet medfører at Leirfjord kommune viderefører dagens arealplankart (vedtatt 

2003, gjeldende 2003-2014). 

 

Utviklingen de senere årene har vist at dagens arealplankart med bestemmelser ikke er i tråd 

med de ønsker og ambisjoner kommunen har for utvikling av boligområder, befolkningsvekst 

og næringsutvikling.  

 

I kommunens arealplan er det to områder som ikke er planlagt, men avsatt til henholdsvis 

kommunedelplan Leira og kommunedelplan Leland. Disse områdene var tenkt planlagt mere 

detaljert enn resterende areal i kommunen, men ble aldri realisert. Arbeidet med 

kommunedelplan Leira er nå startet opp, og ferdig plan er tenkt vedtatt i løpet av 2017. 

Kommunedelplan Leland skal enten tas inn i kommuneplanenes arealplan, med videre 

områderegulering, eller ha oppstart i løpet av inneværende kommunestyreperiode. 

 

Kart vil bli oppdatert slik at kommunedelplan Leira og Leland tas inn i kommuneplanens 

arealdel som delplaner. 

 

Kystplan Helgeland implementeres i arealplanen hva angår bruk og vern av kommunens 

sjøområder. 

 

Alternativ 1 

Gjennomgang av alle arealressursene i kommunen.  

 

Store deler av arealene i Leirfjord kommune er enten fjell eller områder som i dag benyttes til 

tradisjonelt landbruk. Det meste av dette arealet er areal som også i fremtiden skal benyttes til 

matproduksjon, friluftsliv og rekreasjon, og det er derfor ikke behov for store utredninger hva 

angår arealbruk.  

  

Kommunedelplan Leira implementeres i planen. 



 

Kystplan Helgeland implementeres i planen. 

 

Område avsatt til kommunedelplan Leland vurderes utvidet/redusert og avsettes til 

sentrumsutvikling og boligformål. Planlegges videre i områderegulering/detaljregulering. 

 

Kommunedelplan Leines (vedtatt 2012) vurderes på nytt hva angår boligreserver i 

kommunen. Ses i sammenheng med kommunedelplan Leira og område Leland. 

 

Alternativ 2 

Viderefører nullalternativet med implementering av kommunedelplan Leira, Leines, Kystplan 

Helgeland og kommunedelplan Leland. 

 

Utreder områder som skal utvikles til bolig-, fritid- og næringsformål, og endrer 

nullalternativkart og bestemmelser i henhold til utredningenes konklusjoner. 

 

Viktig faktor i utredningene vil være hvor vi skal satse på boligbygging og om områder avsatt 

til boligbygging i dag (kommunedelplan Leines) eventuelt skal reduseres til fordel for andre 

områder. 

 

4.1 Utredningsbehov 

 

1. Kompetanse. 

a. 19.02.2016 vedtok kommune styret, i sak 6/16, strategisk kompetanseplan. 

Planen legger føringer for det videre arbeidet og kartlegging av kompetanse og 

behov for fremtidig kompetanse i hver enkelt virksomhet. 

 

 

Både endringer i oppgavene/ansvarsområdene til kommunen, stor andel av personale med høy 

alder og endring i økonomiske rammebetingelser, gjør at fokus på kompetanseutvikling og 

rekruttering blir et viktig redskap fremover. Kompetanseplanen gir føringer for virksomhetene 

når de skal utarbeide sine egne handlingsplaner. Der vil behovet, både for arbeidsgiver og 

medarbeidere, bli tatt inn i en konkret handlingsplan, blant annet som grunnlag for kommende 

budsjettprosess. Handlingsplanene vil bli rullert hvert år i forkant av budsjettprosessen. 

 

2. Folkehelse 

a. Leirfjord kommune viderefører de vurderinger og utredninger som er gjort i 

allerede vedtatte planer, herunder: 

i. ROS-analyse 

ii. Rusmiddelpolitisk handlingsplan 

iii. Handlingsplan mot vold i nære relasjoner 

iv. Boligpolitisk handlingsplan 

v. Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 

 

Listen er ikke uttømmende. 

 

Alle sektorplaner for helse, livskvalitet og oppvekstmiljø gjennomgås og eventuelle 

oppdateringer, endringer og utredninger som må gjøres tas inn i kommuneplanprosessen. 

Utarbeidelse av oppvekstplan samt helse og omsorgsplan vil gå parallelt med 

kommuneplanens samfunnsdel. 



 

3. Infrastruktur og arealdisponering 

a. Boligutvikling 

i. Leirfjord kommune har de siste fem årene hatt relativ stor økning i 

bygging av boliger. 

ii. Kommunen har i tillegg til dette en relativt stor boligreserve i gamle 

boliger og våningshus som i dag ikke er bebodd på heltid, men nyttes 

til fritidsformål, eller står tomme. 

b. Næringsutvikling 

i. Leirfjord kommune ønsker å være en kommune hvor lokale og eksterne 

aktører ønsker å etablere/videreutvikle seg. 

ii. Leirfjord kommune er i stor grad en pendlerkommune, og mange har 

sin arbeidsplass i nabokommuner, og dagpendler dit.  

iii. Det er viktig at det til en hver tid er nok, og riktig areal, avsatt til 

etableringer av arbeidsplasser. 

iv. Det er viktig at Leirfjord kommune arbeider for gode 

kollektivtransportløsninger for de som pendler. 

v. Turisme – herunder gårdsturisme og fisketurisme. 

c. Fritidsbebyggelse 

i. Leirfjord kommune har mange fritidseiendommer, og er en populær 

kommune for utvikling av områder til fritid og rekreasjon. Dette må 

videreføres i ny arealplan. 

ii. Leirfjord kommune har mange reguleringsplaner knyttet til 

fritidsbebyggelse. Det vil være viktig i kommuneplanprosessen å 

identifisere fremtidige områder for fritidsbebyggelse, samt fortetting og 

sammenknytning av eksisterende områder. 

 

Leirfjord kommune er i stor grad en bilbasert kommune. Det er ønskelig at fremtidig 

boligbygging fremmer kollektivtransport og myke trafikanter. Boligutviklingen bør derfor 

konsentreres i by- og tettstedsstruktur i tilknytning til hovedtraseen, fylkesvei 17 Leines-

Leland-Leira-Levang. I det videre planarbeidet må det gjennomføres kartlegging av behov og 

videre utredninger av arealbehovet og lokalisering av boligutvikling langs denne traseen.  

 

I likhet med boligutviklingen vil eventuelle etableringer av nye næringsaktører mest trolig 

skje langs hovedtraseen Leines-Leland-Leira Levang. Etter at tunellen gjennom Toven åpnet, 

er området rundt nytt kryss mellom fylkesvei 17 og fylkesvei 78 blitt et naturlig og meget 

sentralt knutepunkt på Helgeland. Kommunedelplan Leira skal blant annet ta for seg eventuell 

etablering av private og offentlige etableringer i dette området. 

 

I kommunedelplan Leines (vedtatt 2012), er det avsatt store arealer til næringsformål. 

Behovet for å avsette nye arealer må ses i sammenheng med disse arealene. 

 

Det vil være viktig for Leirfjord kommune at landbrukssektoren sikres nok, og riktige, arealer 

for videre utvikling. Landbruk er den desidert største næringsaktøren i kommunen og den 

sektoren (sett bort fra offentlig sektor) som sysselsetter flest personer i kommunen. 

 

Etter hvert som flere områder er blitt avsatt til fritidsbebyggelse, samt at flere bolig og 

landbrukseiendommer benyttes til fritidsformål har kommunen merket økt konfliktnivå 

mellom fastboende og fritidsbeboere. Områder for fritid bør derfor ikke legges i direkte 

tilknytning til områder avsatt for boligformål. 



 

4. Klima/miljø 

a. Leirfjord kommunes klima og energiplan (vedtatt 2010, revidert 2014), har 

som hovedmål å redusere forurensing, forebygge nye forurensinger og sikre 

fremtidige generasjoners livsgrunnlag. 

i. Delmål 

1. Redusere klimagassutslipp med minimum 5 % fra 2007 til 

2020. 

2. Redusere energiforbruk med minimum 10 % fra 2007 til 2020. 

3. Øke kommunens samlede produksjon av fornybar energi med 

200 % fra 2007 til 2020. 

 

Krav til utbyggere er fastsatt i teknisk forskrift, og behøver ikke utredes ytterligere. Det må 

utredes hvilke områder som kan avsettes til produksjon av fornybar energi, herunder vind- og 

vannkraft. Forurensing, herunder avrenning til vann og vassdrag må konsekvensutredes. 

 

4.3 Konsekvensutredning 

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel omfattes av kravet til konsekvensutredning i plan- 

og bygningslovens § 4-2 andre ledd.  

 

 
 

Som man ser av andre ledd (over) er det retningslinjer eller rammer for fremtidig utbygging 

som er omfattet av kravet om konsekvensutredning. Eksisterende, utbygde områder og 

eksisterende detaljreguleringsplaner for utbygging vil ikke bli utredet med mindre det er 

snakk om å gjøre større endringer i forutsetningene for utbygging i et gitt område.  

 

KU-forskriften forutsetter at planprogrammet så langt som mulig avklarer hvilke forhold som 

vil bli utredet og belyst i planforslag med konsekvensutredning. Hensikten er å skape 

forutsigbarhet og bidra til at konsekvensutredningen konsentreres om de temaer som er 

relevante for den aktuelle arealbruken. I arbeidet med å definere viktige problemstillinger og 

avklare hvilke forhold som skal utredes, skal det tas utgangspunkt i de temaene som er angitt i 

vedlegg III punkt b) i forskrift (gjengitt under). 

 



 
Hentet fra veileder T1493 «Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel». 

 

Alle utbyggingsplaner etter plan- og bygningsloven skal ha en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) som identifiserer risiko- og sårbarthetsforhold som har betydning for den aktuelle 

utbygging. For planer som omfattes av KU-forskriften, som kommuneplanens arealdel, er det 

naturlig at arbeidet med ROS-analysen er en del av arbeidet med konsekvensutredningen. 

 

4.4 Utredningsmetodikk 

 

Det er kommunestyret som er eier av kommuneplanprosessen og som tar de endelige 

beslutningene. Administrasjonssjefens oppgave er dermed å lede arbeidet med 

kommuneplanens samfunns- og arealdel, og stille tilgjengelige ressurser /kompetanse til 

disposisjon for arbeidet. Kommunens ulike råd og utvalg vil  også være sentrale i arbeidet 

med planene. 

 

Utbyggingsformålene i planen skal beskrives og det skal gjøres en vurdering av utbyggingens 

konsekvenser og virkning. Utredningene skal si noe om hvilken planmessig grep i form av 

bestemmelser, valg av arealbruksformål og avgrensing av disse for å redusere eventuelle 

negative konsekvenser eller øke positive effekter av utbyggingsformålene. Likeledes for 

utredningene av klima- og energispørsmål samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. For 

arealformål vil Statens vegvesens håndbok V720 (erstattet håndbok 140) ligge til grunn i 

utredningene. I tabellen nedenfor er de ulike temaene som skal utredes listet opp, med 

utredningsbehov, konsekvensutredning og metodikk beskrevet. 

 

4.5 Tema som vurderes i konsekvensutredningen 

 Landbruk 

 Naturverdier, friluftsliv m.m. 

 Biologisk mangfold 



 Kulturminner og kulturmiljø 

 Samisk natur- og kulturgrunnlag 

 Lekeområder for barn og unge 

 Støy og forurensing 

 Samfunnssikkerhet 

 Trafikkforhold 

 Næringsliv og sysselsetting 

 Kommunale tjenester og annen infrastruktur 

 Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur 

 Tettstedsutvikling 

 

 

Tema Utredningsbehov og 

beskrivelse av dagens 

situasjon 

Konsekvensutredni

nger 

Metodikk 

Landbruk Regjeringen forventer streng 

praksis i kommunene når det 

gjelder jordvern. Leirfjord 

kommune viderefører derfor 

prosjektet «jorda i drift». 

 

Jordvernhensynet trekkes 

inn i kommuneplanarbeidet, 

og føringer vedtatt i endelig 

plan har forpliktende 

oppfølging i fremtidige 

reguleringsplaner og 

enkeltsaker. 

 

Leirfjord kommune ønsker 

et aktivt og fremtidsrettet 

landbruk. 

Utbyggingsalternativer skal 

derfor vurderes i forhold til 

nedbygging av 

landbruksarealer og dyrka 

mark. 

 

Leirfjord kommune innførte 

høsten 2016 tilskudd til 

nydyrking. 

Vurdere 

konsekvenser og 

konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i 

forhold til 

landbruksarealer og 

dyrka mark 

Verdisetting av 

landbruksarealer i 

kommunen. 

 

Kartlegge 

nydyrkingspotensia

le og muligheter for 

å øke arealet av 

dyrka mark. 

Naturverdier og 

friluftsliv og 

biologisk 

mangfold 

Leirfjord kommune har i 

samarbeid med Helgeland 

friluftsråd og Turkart 

Helgeland utarbeidet 

løypekart med GPS-merkede 

løyper, samt tradisjonell 

merking av turløyper. 

 

Aktuelle 

utbyggingsområder 

sjekkes opp mot 

kjent kunnskap fra 

kartlegginger 

gjennomført i 

kommunen. 

 

Bruke tilgjengelig 

kunnskap og 

materiale, samt 

utrede områder 

hvor 

kunnskapsgrunnlag

et vurderes å være 

for dårlig. 



Det er også foretatt 

kartlegging og verdisetting 

av friluftsområder i 

kommunen. 

 

NINA (Norsk institutt for 

naturforskning) og NIBIO 

(Norsk institutt for 

bioøkonomi) har kartlagt 

vegetasjon, skog og 

biologisk mangfold i 

kommunen. 

 

Biologiskmangfoldkartleggi

ng gjennomført i 2010 er 

tilgjengelig gjennom 

www.naturbase.no.  

Nye områder som 

legges ut til 

bebyggelse og 

anlegg undersøkes 

og vurderes opp 

mot forskrift om 

konsekvensutrednin

g. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Automatisk freda 

kulturminner utredes hvor 

vidt de blir berørt, 

viktigheten av dem og 

eventuelle konfliktpotensial 

kartlegges. 

Vurdere 

konsekvenser av 

utbyggingstiltak i 

forhold til 

kulturminner. 

Kulturminnemyndi

ghet uttaler seg om 

kulturminner i 

planområdet.  

 

Undersøkelses- og 

meldeplikten til 

tiltakshaver skal 

fremgå i 

planprosessen og 

enkeltsaker på alle 

nivå. 

Lekeområder for 

barn og unge 

Alle tiltak som har fått 

spillemidler er kartfestet i 

kulturdepartementets 

anleggsregister. 

 

Trafikksikkerhetsplan 

prioriterer planlagte 

trafikksikkerhetstiltak. 

 

Tiltaksplan for statlig sikret 

friluftsområde Lysåsen.  

 

Det er behov for 

kartlegging av 

eksisterende 

lekeplasser og 

tilstand på disse. 

 

Karlegging av 

nærturområder og 

områder avsatt til 

friområder i 

reguleringsplaner. 

Kjent kunnskap. 

 

Kartfesting av kjent 

kunnskap. 

 

Gjennomgang av 

vedtatte 

reguleringsplaner. 

 

Standardiserte krav 

til lekeplasser i 

reguleringsplaner. 

Antall og avstand. 

Støy og 

forurensing 

Klima og energiplan 

gjennomgås/eventuelt 

revideres. 

 

Nye utbyggingsavtaler 

vurderes i forhold til lokale 

forhold, rekreasjon, støy vs. 

bolig/fritidsbebyggelse. 

Konsekvenser for 

omkringliggende 

om råder vurderes 

opp mot ønske om å 

legge ut områder til 

bebyggelse og 

anlegg. 

Sette krav til vann 

og avløpsordninger 

i nye 

bolig/hyttefelt. 

 

Rutiner for å kreve 

støymålinger i 

forbindelse med 

http://www.naturbase.no/


 

Vanndirektivet legges til 

grunn for landbrukssaker og 

utbyggingssaker i 

tilknytning til vann og 

vassdrag. 

nye 

reguleringsplaner. 

 

Samfunnssikkerh

et 

Foreslåtte 

utbyggingsområder vurderes 

i forhold til fare for flom, 

skred, erosjon, overvann, 

kvikkleire etc. 

 

Særlig utsatte områder 

vurderes båndlagt. 

 

ROS-analyse 

Utarbeide temakart 

for håndtering av 

overflatevann i 

bebygde områder, 

samt nye områder 

som legges ut til 

bebyggelse og 

anlegg. 

 

Vurdere 

hensynssoner i 

forhold til ras, 

kvikkleire og flom. 

Bruke kjent 

kunnskap i NVEs 

kartløsninger for 

kartlegging av 

kvikkleire, ras og 

flomutsatte 

områder. 

 

Foreslå avbøtende 

tiltak i områder 

som er bebygd, 

hvor dette er 

nødvendig. 

Trafikkforhold Trafikksikkerhetsplan 2015-

2018 legges til grunn i 

planleggingen. 

 

Gjennomgang av behov for 

tilrettelegging for myke 

trafikanter.  

Kartlegge effekter 

av utbygging og 

identifisere 

nødvendige tiltak 

Benytte 

eksisterende 

kartlegginger 

gjennomført i 

forbindelse med 

utarbeiding av 

trafikksikkerhetspla

n. 

 

Trafikktellinger 

ved behov opp mot 

nye områder som 

legges ut til 

bebyggelse og 

anlegg. 

 

Statens vegvesen 

og Nordland 

fylkeskommune vil 

være høringspart og 

kunne bistå i alle 

typer plansaker. 

Næringsliv og 

sysselsetting 

Det vurderes å sette av 

arealer til etablering av nye 

næringer i kommunen, samt 

muligheter for eksisterende 

næringer å utvide driften. 

 

Det er behov for å ha ulike 

arealer tilgjengelig. 

 

Plassering av nye 

næringsarealer 

vurderes opp mot 

støy, lukt og andre 

forhold som 

påvirker 

nærområdene 

direkte. 

Samarbeid med 

næringsorganisasjo

ner i regionen. 

 

Helgeland 

næringspark – 

møter/intervju. 



Kartlegging av mulige 

aktører som kan tenke seg å 

etablere seg i Leirfjord. 

 

 

Kommunale 

tjenester og 

annen 

infrastruktur 

Utarbeide kommuneplanens 

samfunnsdel parallelt med 

arealdelen. Samfunnsdelen 

må vedtas før arealdelen kan 

ferdigstilles. 

 

Hovedplan vann. 

 

Trafikksikkerhetsplan.  

 

Plan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser. 

 

Boligpolitisk handlingsplan. 

 

 

 

Konsekvenser av 

utbyggingstiltak 

skal ses i 

sammenheng med 

kommunesenter og 

skole/barnehage. 

 

Konsekvenser av 

spredt boligbygging 

vurderes opp mot 

samfunnsøkonomis

k og helthetlig 

areal- og 

samfunnsutvikling. 

Benytte 

eksisterende 

dokumentasjon. 

Befolkningsutvikl

ing og 

befolkningsstrukt

ur 

Kartlegge 

befolkningsutvikling og 

behov for kommunale 

tjenester, som skole, 

sykehjem, omsorgsboliger, 

ungbo-boliger og lignende. 

 

Videreføre samarbeid med 

Leirfjord boligstiftelse. 

Vurdere 

befolkningsutviklin

g opp mot nye 

områder for 

boligbygging, og 

fortetting. 

 

Kartlegge 

muligheter for 

befolkningsvekst.  

Befolkningsanalyse

r, prognoser. 

 

Vurdere eldre 

reguleringsplaner, 

mulighet for 

fortetting. 

Tettstedsutvikling Kartlegge dagens 

bosettingsmønster. 

 

Kommunedelplan Leines 

(2012). 

 

Kommunedelplan Leira 

(under arbeid) 

 

Kommunedelplan Leland 

(fremtidig). Eventuelt 

områderegulering/detaljregul

ering og 

oppheving/modernisering av 

gamle reguleringsplaner. 

Vurdere 

konsekvenser og 

synergieffekter av 

fortetting og 

endring i 

bosettingsmønster, 

mot mer utvikling 

av 

tettstedsområdene 

Leland, Leira og 

Leines. 

 

Stor pågang i 

bygging av boliger i 

Ulvang/Reinesområ

det de senere år. 

Mulig behov for 

ytterligere 

Analysere i forhold 

til nasjonale, 

regionale om 

kommunale 

føringer for 

samordnet 

arealforvaltning og 

utvikling. 



detaljplanlegging i 

området. 

 

 

 

 

 


