
 

 

LEIRFJORD KOMMUNE  
TAKNIKK OG KULTUR 
 

 
HELLESVIKA 
Gbnr 78/10 m.fl. 
Planid: 30075 
 
 
 
 
 

 
 

Områderegulering 
Planbeskrivelse  
18.10.16  
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 

 

Oppstart av planarbeid:     

22.09.11        

Planforslag levert: 

24.07.14 

1.gangs politisk behandling: 

27.08.14 

Offentlig høring: 

 27.08.14 til 15.12.14 

2.gangs politisk behandling:  

18.10.16 

2.gangs offentlig høring: 

07.10.16 til 11.01.17 

Kommunestyret vedtak:  

 

Stadfestet:  

 

Forslagstiller og prosjekt leder: 

Leirfjord kommune 



LandArk as  Fagervik: 92 62 25 56 
Åsen, 8890 Leirfjord  Karlsø: 99 03 80 25 
org.nr. 995672588 mva  e-post: landark@landark.no 
konto: 96151205582  www.landark.no 

 
 

  Side 2 av 22 
 

 

Navn på plan/tiltak: 
Hellesvika 

Kommune: 
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1. Innledende del  
 
 

Bakgrunn 
 
Målsetting med planen/tiltaket 
Områdereguleringen er ment å være kommunenes planredskap for mer detaljerte, (enn i 
kommuneplanen) områdevis avklaringer av arealbruken. Kommunen har for planområdet sett et behov 
for å fastlegge avgrensing av arealer til forskjellige formål. Planforslaget er en områderegulering og 
legger til rette for friluftsliv og regulering av eksisterende områder til dagens bruk slik som 
campingplass, veger, gravlund med parkeringsplass m.m. 

 
Planstatus 
 
Planstatus 
Området er i kommuneplanens arealdel for Leirfjord 2003-2014 satt av til (figur 1 nedenfor): 

 LNF-3, område der spredt bolig- og fritidsbebyggelse er tillatt 

 

 
Figur 1. Utsnitt av kommuneplanen for prosjektområdet (grønnfarge med oransjefirkanter), utsnittet er 
hentet fra "kartportal i HALD". 
 
 
Innenfor foreslått planområde er det en detaljregulering: planid: 30042 "Reguleringsplan for Hellesvik 
hytte og rorbugrend" vedtatt av kommunestyret 07.09.04. Foreslått reguleringsgrense for 
områdereguleringen deler denne detaljreguleringen i to. 
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Figur 2. Reguleringsplan for Hellesvik hytte og rorbugrend. 
 
Føringer for tiltakstypen 
Områderegulering etter plan- og bygningslovens § 12-2 benyttes i dette tilfellet for å gi mer detaljerte 
områdevis avklaringer av arealbruken. 
 
Det må i hvert tilfelle avklares med kommunen om gjennomføring av tiltak i samsvar med planen er 
søknadspliktige, eventuelt om det må utarbeides detaljregulering for tiltak. 

 
Økonomiske eller administrative virkninger 
Tiltaket vil føre til noe økt trafikk på offentlig veger som følge av tilrettelegging for friluftsliv. Dette vil få 
marginale økonomiske og administrative virkninger for kommunen.  

 
Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning 
Planarbeidet er i tråd med gjeldende kommuneplan for Leirfjord, gjeldende fra 2003 til 2014, der det er 
tillatt med spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Da planforslaget er i henhold til overordnet plan skal 
planforslaget ikke behandles etter Forskrift om konsekvensutredning, jfr. §2. Planforslaget faller heller 
ikke inn under forskriftens §3 og §4. 
 
Kjente/antatte problemstillinger 
Deler av planområdet er utsatt for flom og springflo. Temaet vil bli nærmere beskrevet i kapittel 5 
Tematisk kartlegging for Risiko og sårbarhet. 
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2. Planforslaget 

 
Lokalisering og avgrensning 
Planområdet, Hellesvika, ligger sør i Leirfjord kommune på Sundøya. Området er i dag brukt til bolig 
og fritidsbebyggelse i tillegg finnes det en campingplass og en gravlund med parkeringsplass. Arealet 
for området er på ca 213,7 daa inkludert areal i sjø og elv. Området grenser mot havet, innmark og 
utmark i nord og boliger, fritidsboliger, innmark og utmark i vest, øst og sør. Området har fra før av 
bebyggelse, campingplass, gravlund med parkeringsplass og veger jfr. figur 3 nedenfor. 
 
 

 
Figur 3. Kartutsnitt som viser planområdet med foreslått reguleringsgrense (stiplet). 
 

 
Beskrivelse av tiltaket 
Hellesvika ligger på Sundøya i Leirfjord kommune. Området består av spredte boliger og 
fritidsbebyggelse, en campingplass, en gravlund med parkeringsplass, veger, innmark, utmark og 
naturområder ved havet med kratt. Planforslaget legger til rette for nyetablering av områder for 
fritidsformål samt at eksisterende bruk av området reguleres inn, slik som campingplass og gravlund 
m.m. 
 
Formål i planforslaget 
Planområdet har et totalt areal på ca 213,7 daa inkludert areal i sjø og elv.  
Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av 01-07-2012): 
Kode 1111: «Boligbebyggelse-frittliggende-småhusbebyggelse» 
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Kode 1121: «Fritidsbebyggelse-frittliggende» 
Kode 1122: «Fritidsbebyggelse-konsentrert» 
Kode 1173: «Campingplass» 

Kode 1588: «Småbåtanlegg i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» 

Kode 1589: «Uthus/naust/badehus» 

Kode 1700: «Grav- og urnelund» 

Kode 1730: «Nødvendige bygg og anlegg for grav- og urnelund» 

Kode 2010: «Veg» 

Kode 2011: «Kjøreveg» 

Kode 2018: «Annen veggrunn – teknisk anlegg» 
Kode 2019: «Annen veggrunn – grøntareal» 
Kode 2082: «Parkeringsplasser» 
Kode 3040: «Friområde» 
Kode 5100: «LNFR» 
Kode 5210: «LNFR – spredt boligbebyggelse» 
Kode 6720: «Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone» 
Kode 140: «Sikringssone, Frisikt»  
 
Grad av utnytting 
Bebygd areal (BYA) og bruksareal (BRA) beregnes med utgangspunkt i Norsk Standard 3940, men 
slik at parkeringsarealet inngår i beregningsgrunnlaget etter teknisk forskrift, TEK. Nødvendig 
parkeringsareal regnes således med i arealet ved beregning av BYA og BRA.  
 
Arealbehov for bebyggelse: 

 Bolig og frittliggende fritidsbolig: tillatt bebygd areal på hver tomt er %- BYA = 30 % (bolig, 

garasje o.l.) 

 For frittliggende fritidsboliger skal i tillegg BRA ikke overstige 170 m2 

 For rorbuer skal BRA ikke overstige 40 m2 

 
Eiendomsforhold 
Det er følgende gårds- og bruksnummer og eiere innenfor planområdet, oppgitt av Leirfjord kommune: 
 
Gbnr 77/3, Oswald Peder Pettersen, Sundøy, 8892 Sundøy 
Gbnr 78/2, Nordsjø Jan Alfred, Lyngheim 18F, 8626 Mo i Rana og Nordsjø Olaf Hermod, Rådhusgata 
12, 8657 Mosjøen 
Gbnr 78/5, Elstad Ann-Helen, Konrad Dahls veg 26, 7024 Trondheim, Elstad Karin Heidi, 7760 Snåsa 
Gbnr 78/6, Lie Harald Asmund, Hellesvik, 8892 Sundøy 
Gbnr 78/8, Pedersen Edmund, Tiurvegen 14, 8665 Mosjøen 
Gbnr 78/10, Leirfjord kommune, Kommunehuset, 8890 Leirfjord 
Gbnr 78/12, Aa Harald, Sundøy, 8892 Sundøy 
Gbnr 78/14, Nordsjø Jan Alfred, Lyngheim 18 F, 8626 Mo i Rana 
Gbnr 78/15, Arvid Hermansen, Aspåsvegen 8B, 8661 Mosjøen 
Gbnr 78/22, Andersen Tone og Røsdal Geir Edgar, Kjemsåsvegen 40B, 8658 Mosjøen 
Gbnr 78/24, Pedersen Gerd Oline, Tiurvegen 14, 8665 Mosjøen 
Gbnr 78/26, Lie Harald Asmund, Hellesvik, 8892 Sundøy 
Gbnr 78/27, Aune Mai Karin, 8892 Sundøy 
Gbnr 78/31, Solberg Janne Oline, Kulstadbakken 12, 8665 Mosjøen, Solberg Kjell Viggo, Hartmanns 
vei 38B, 0284 Oslo 
Gbnr 78/32, Lied Ole Arne, Mikjel Fønhus gate 30, 8802 Sandnessjøen 
Gbnr 78/33, Helgå-Lied Mariann, 8892 Sundøy 
Gbnr 78/35, Sund Svein Gunnar, Sund, 8892 Sundøy 
Gbnr 78/37, Leirfjord Sokn, 8890 Leirfjord 
Gbnr 78/38, Hansen Monica Heidi og Odd Arne, Hellesvik, 8892 Sundøy 
Gbnr 78/39, Drevland Wilma Annie, Olderbakken 4, 8661 Mosjøen 
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Gbnr 78/40, Pedersen Gerd Oline, Tiurvegen 14, 8665 Mosjøen 
Gbnr 78/41, Berntzen Kjell, Ole Rølvågs gate 34, 8800 Sandnessjøen 
Gbnr 78/43, Hermansen Hilde, Tverå, 8218 Fauske, Hermansen Jenny Ann, Nedre Hauanvei 5, 8209 
Fauske, Hermansen Kjell-Petter, Ekerudkroken 9, 1476 Rasta 
Gbnr 78/47, Hansen Monica Heidi og Odd Arne, Hellesvik, 8892 Sundøy 
Gbnr 78/51, Hellesvik og Sund Vannverk SA, 8892 Sundøy  
 
 

3. Planprosess 

Planprosessen følger plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler. 

 
Sakshistorikk 
Leirfjord kommune kunngjorde igangsetting med skriftlig varsel og annonse i Helgeland Arbeiderblad 
22.09.2011. 
Planforslag ble oversendt Leirfjord kommunen den 24.07.2014 
Den 27.08.14 PLU vedtok å legge områdereguleringsplanen Hellesvika(ID 30075) ut på offentlig 
høring.  
I hørings periode fra 27.08.14 til 15.12.14 innkom: 2 uttalelser fra sektormyndigheter og 1 fra prosjekt 
gruppa og 2 fra private personer. 
  
 
Tidsplan 
Planforslag oversendes Leirfjord kommune for 1. gangs behandling juli 2014. 

 
Medvirkning 
Leirfjord kommune har sendt ut varsel om oppstart av reguleringsplanarbeid til følgende 
høringsinstanser: 
 
Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 Bodø 
Nordland Fylkeskommune, Prinsens gate 100, 8002 Bodø 
 
 
For nabovarsel til grunneiere/leietakere vises det til kommunens egen høringsliste. 
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4. Merknader og uttalelser 

 

forhåndsuttalelser og høringsuttalelser 

 
I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid har det kommet inn 5 brev/e-poster med 
merknader og innspill til planarbeidet. Forhåndsuttalelsene følger som eget vedlegg. Merknader og 
innspill er kort referert og kommentert av forslagsstiller. 
 
Tove og Arvid Hermansen, innspill datert 04.10.2011 
Hermansen motsetter seg inngrep i den råderett de har til sin eiendom i dag. De ønsker at deres 
eiendom tas ut av planområdet. 
 
Kommentar 
Hermansen sin eiendom gbnr 78/15 tas ikke ut av planområdet. Kommunen oppfordrer at Hermansen 
kommer med konkrete tilbakemeldinger på hva de ønsker av formål på sin eiendom innenfor 
planområdet. 
 
 
Fylkesmannen i Nordland, innspill datert 06.10.2011 
Hele planområdet ligger innenfor området som i Naturbase til Direktoratet for naturforvaltning er 
definert som viktig naturtype. Området er overvintrings- og trekkområde for ærfugl, her finnes det også 
fiskemåke som er registrert i rødlista. Fylkesmannen er positiv til at området sikres til framtidig 
friluftsliv. Fylkeskommunen opplyser om at kommunen må vurdere om planen utløser KU, det må 
også tas hensyn til strandsonen, universellutforming utforming, landbruk og naturmangfoldsloven. 
 
Kommentar 
Merknadene til fylkesmannen i Nordland tas til følge. 
 
 
Erling J. Jørgensen, innspill datert 14.10.2011 
Gnbr 78/16 og 23 bruksrett til et naust som ble revet for noen år siden. Jørgensen ønsker å bygge et 
nytt naust på den ene halvparten av nausttomta som har et arel på 70m2, han viser til en byggesak. 
 
Kommentar 
Jørgensen sitt innspill tas til følge. 
 
 
Olav Nordsjø, innspill datert 26.10.2011 
Orienterer om utskiftingskartene for Nedre Hellesvik. 
 
Kommentar 
Orienteringen tas tilfølge. 
 
 
Nordland fylkeskommune, innspill datert 09.11.2011 
Fylkeskommunen er positive til at det skal utarbeides en detaljregulering for Hellesvika. Det bør tas 
hensyn til arealpolitikken for Nordland, universell utforming, barn og unge og estetiske forhold til en 
eventuell ny bebyggelse. Det vises også til at berørte parter i området må trekkes aktivt inn i 
prosessen jfr. PBLs bestemmelser samt Narturmangfoldslovens §7, §§8-12. Kulturminnefaglig har de 
foreløpig ingen merknader til planarbeidet. 
 
Kommentar 
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Innspillene til Nordlands fylkeskommune vil bli ivaretatt gjennom planarbeidet. 
 
I hørings periode fra 27.08.14 til 15.12.14 innkom: 2 uttalelser fra sektormyndigheter og 1 fra prosjekt 
gruppa og 2 fra private personer. Tabell «merknad behandling» lagt inn som vedlegg nr:6 
Nordland fylkeskommune brev datert 29.12.14 

 Det er uklart i hvilken grad denne planen avklarer området for endelig utbygging.  

 Det påpekes at for området hvor områdereguleringsplan ikke fastsetter endelige krav til 
utbygging, skal det fremkomme klart i bestemmelsene at det stilles krav til 
detaljreguleringsplan. 

Kommentarer: 

Det skal fremkomme krav om detaljreguleringsplan i bestemmelsene.  

 Det er tilfreds at det settes av områder for friluftsliv. Dette er i tråd med Fylkestingets ønsker 
om god by- og tett stedsutvikling. Planen er ikke i strid med regionale interesser. 

 Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Tiltakshavers har aktsomhets- og meldeplikt 
dersom en under markinngrep skulle støte på forminner. Utkallelsen gjelder ikke samiske 
kulturminner. 

 

Kommentarer: 
Tas til orientering. Sametinget har ikke utallet seg. Prosessen følger krav i Pbl. Om medvirkning. 
Plandokumenter sendt ut til berørte parter, og tilgjengelig på websider. Interesseorganisasjoner og råd 
har mottatt varsel, og de fleste uttalt seg til planoppstart. 

Fylkesmannen i Nordland, brev datert 19.12.14 

 Planbeskrivelsen gjør ikke rede for hvordan reguleringsplanen vil virke inn på naturverdiene i 
området.  

 Det bør ikke foretas inngrep i lokaliteten. Fylkesmannen fraråder derfor ytterligere utbygging 
innenfor byggeområdet U/N/B1. Området bør avsettes som naturområdet. 

Kommentarer: 

Tema skal utdypes i planbeskrivelsen i forhold til merknaden. Området U/N/B1 flyttes litt lenger inn i 
fjæra. Nevnte området avsettes som friområdet F1 hvor utbygging skal ikke skje. 

 Parkeringsplassen P1 fortrinnsvis gis en alternativ lokalisering utenfor kantsonen mot elva og 
brakkvannssonen. 

Kommentarer: 

Parkeringsplassen utstrekning mot elva begrenses slik at den ikke kommer i konflikt med avgrenset 
naturtype. 

Prosjektgruppa for Hellesvik, brev datert 02.12.14 

 Området avsatt til naust U/N/B1 bør flyttes. Området som er avsatt i den foreslåtte planen er 
helt nede i fjæra og under flomålet, og således uegnet.  

 Foreslår at området fra bru over elv og nedover settes av til naustområdet 4 nauster i en rekke 
der også.  

 Det fines naust rettigheter i området som vi mener bør sikres. Naustene bør minst få 35m
2
. 

Kommentarer: 

5 naust plasseres i en rekke på høyre side av veien. Planen forholder seg til merknad. Foreslått 
plassering av naustet kommer i konflikt med naturtypen. Kommunen er orientert i private naust 
rettigheter i området men områderegulering har ikke behandlet dette noe nærmere. 
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 Vei ned til naustområdet(o_AV16) videreføres helt ned til fjæra. Nye veien (o_V1) tas ut.  

 Området rundt veien som er avsatt til o_V1 bør endres til friområdet F1 eller 0_F2.  

 Veien ned mot fjæra (KV7) tas ut. Den kommer i konflikt med området som bør avsettes til 
naust. AVG1 tas ut av planen. 

Kommentarer: 

o_Av16 er avsatt til annet vei grunn, derfor den kan ikke tas ut av planen. o_V1 avsatt til privat vei tas 
ut av planen. Området rund endres til friområdet F1. Avkjørsel fra vei (KV1) mot fjæra tas ut av planen. 
Området blir avsatt til naust. AVG1 tas ut av planen. 

 I utkanten av området P2 eller o_F6 bør det være tillat å sette opp offentlig toalett i forbindelse 
med friområdet. Området U/N/B2 utvides slik at den kan settes opp 2 naust i en rekk. 

 Bål/grillplass foreslås flytte fra o_F4 til området LNFR6. Samtidig bør også området LNFR6 
omreguleres til friområdet. 

 Områdene LNFR2/LNFR3 kan reguleres til området LNFR-spredt. 
Kommenterer: 

Planen skal revideres i forholdt til merknader. Det blir satt opp offentlig toalett i forbindelse med 
friområdet. Området U/N/B2 er utvidet slik at det kan settes opp 2 naustet i en rekk. LNFR6 skal 
omreguleres til ønsket formål friområdet F6. Både LNFR2 og LNFR3 regulert som landbruksområdet 
skal omreguleres til LNFR-spredt. Bestemmelsene for LNFR-spredt åpner for oppføring av nye bygg 
bare når det foreligges reguleringsplan.  

Olaf Hermod Nordsjø, brev datert 09.12.14 

 Eiendommer Gnr 78/2 og 14 er regulert til LNFR-område og det burde derfor ikke være 
nødvendig å ta disse eiendommene med i reguleringsplanen da de allerede har denne 
statusen i kommunedelplanen. 

 Det bør reguleres in et areal for flytebrygge med nødvendige fester og landgang like nord for 
det båtopptrekket. 

 De aktuelle brukene vil miste sin tradisjonelle naustrett. Det må presiseres at dette dreier seg 
om naustretter og bruksretter til området, ikke eiendomsrett til tomter 

Kommentarer: 

Eiendommer Gnr78/2 og 14 er tatt til planen for å skape helhets bilde av området. Derfor kan disse 
ikke bli fjernet ut av planen. Planen blir vurdert i forholdt til merknader. Kommunen har vurdert naust 
rettigheter på nytt og avsatt areal til dette formål. 

Edmund Pedersen og Gerd Pedersen brev datert 26.11.14 

 Leirfjord kommune solgte hyttetomter med dispensasjon fra strandloven for bygging av hytte. 
De har søkt kommunen om utsettelse av bygging og inntil videre brukte tomten som 
oppstillingsplass for campingvogn, dette har de fått innvilget. I reguleringsplanen er begge 
tomtene inntegnet som F5 og deler av deres naust-tomt skal benyttes til landbruk og reinbeite. 
På dette protesterer de. Ønske er at tomtene 78/40 og 78/24 blir som i dag. 

 Bål/grillplassen bør anlegges på det området som opparbeidet av leder av prosjektgruppa. 

 De kan ikke se noe sted på reguleringsplanen at det er foreslått oppføring av toalett og 
renovasjon. Påpekes det at i dag benyttes strandlinjen og området rund naustene til dette 
formålet. 

 Vegen ned til deres naust er foreslått som felles veg. Dette er de uenig med, ønsker at det blir 
privat veg. 
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Kommentarer: 

Leirfjord kommune solgte hyttetomter men uten dispensasjon fra strandloven for bygging av hytte. Da 
ble det søkt om dispensasjon men det ble ikke gitt. Saksbehandler henviser til sak nr. 11/825 hvor 
Kommunestyret fattet følgende vedtak: 

«Med henvisning til Pbl. §1-8 og Kommuneplanens arealdel, jfr. Pbl.(1985), kap.VI.(sekundært Pbl. 
(2008), kap.11.) avslås søknaden. Forutsetningene for å kunne gi dispensasjon etter Pbl. §19-2 anses 
ikke som oppfylte.» 
 

 og 11/824 hvor Fylkesmannen stadfestet Kommunestyrets vedtak: 

«Fylkesmannen stadfester Leirfjord kommunes vedtak om av 1.11.2011 i sak 64/11. Etter 
Fylkesmannen vurdering er vilkårene for å kunne innvilge dispensasjon ikke oppfylt. Fylkesmannen 
mener ikke at det foreligger usaklig forskjellbehandling.» 

Grillplass/bålplass anlegges i F9 som blir opparbeidet som »hoved plassen» for aktivitet og friluftsliv. 

Offentlig toalett plassering blir avklart med kirke. Prosjektgruppa har foreslått alternativt lokalisering. 
Toalett og renovasjon blir til bruk i forbindelse med friområdet. 

Veien KV9 som er foreslått felles skal beholdes som felles skal ikke reguleres som privat. 

 
 

5. Tematisk kartlegging 

 

Miljø 
 
Kulturmiljø og kulturminner 
Det er flere kulturmiljøer innenfor planområdet blant annet eksisterende spredt bolig- og 
fritidsbebyggelse, innmark og utmark, en gravlund, en campingplass og naturområder ved sjø. 
 
Det er ikke registrert arkeologiske kulturminner verken innenfor eller i umiddelbar nærhet til 
planområdet, jfr. Riksantikvarens database for kulturminner, Askeladden.  
 
 
Landskap  
Planområdet er hovedsakelig nord- og østvendt og ligger i hovedsak i et naturområde med innmark og 
utmark og spredt bolig- og hyttebebyggelse. I høyde strekker det seg fra kote 0,0 og opp til ca kote + 
55,0. Nordvest og helt i øst i planområdet stiger terrenget bratt oppover mens terrenget i sør er slakt. 
Området er dominert av jordbrukets kulturlandskap både med innmark og utmark samt strandsone. 
Det er spredt bolig- og fritidsbebyggelse, en gravlund og en campingplass innenfor området.  
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Foto 1. Til høyre ses parkeringsplassen og til venstre ses området som ønskes til badeplass. 
 

 
Foto 2. Gravlunden i Hellesvika  
 
 

 
Foto 3. Området sett mot øst fra Naustvollen. 
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Foto 4. Innkjørsel til gbnr 78/39. 
 

 
Foto 5. Prosjektområdet sett fra vegen med campingplassen på venstre side og dyrket mark på høyre 
side. 
 
 

 
Foto 6. Vegen ned til Naustvollen. 
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Foto 7. Båtutsettet på Naustvollen. 
 
 

 
Foto 8. Vegetasjonssonen mellom veg og elv. 
 
 

 
Foto 9. Brua over Hellesvikelva 
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Foto 10. Til høyre ses Platen sett fra brua. Vegen til venstre går videre til Nordsjyen. 
 
 

 
Foto 11. Strandsonen på Naustvollen med nordsiden av Hellesvika i bakgrunnen. 
 
 

 
Foto 12. Fra Naustvollen mot Bordsjyen. 
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Naturverdi og biologisk mangfold  
Hele planområdet ligger innenfor området som i Naturbase til Direktoratet for naturforvaltning er 
definert som en viktig naturtype. I Hellesvika finnes det blant annet to viktige naturtyper; strandeng og 
strandsump, området er overvintrings- og trekkområde for ærfugl og her finnes også fiskemåke som er 
registrert i rødlista. 
 

 

 
Figur 4. Naturtype område: BN00082682: Strandeng og strandsump som er et svært viktig og viktig 
naturtype område. 
 

 
Figur 5. Artsforekomst område: BA00043282: Ærfugl, beiteområde 
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Figur 6. Rødlistearter (Artsdatabanken) Nær truet: Larus Canus, fiskemåke 
 

Forurensing 
Det er ikke registrert noe form for forurensing i planområdet. Planlagte tiltak vil måtte ha godkjente 
løsninger for avløp og renovasjon og det vil ikke foregå noen aktivitet på området som innebærer 
større fare for forurensning. Tiltaket medfører således ingen problemer med hensyn til forurensning.  
 

 

Naturressurser 

 
Jordbruk, skogbruk og reinbeitedrift  
Planområdet består av fulldyrket jord, innmarksbeite, jorddekt fastmark, skog i alle boniteter, jfr. figur 
7. 
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Figur 7. Kartutsnitt fra databasen "Gårdskart" som viser arealfordeling for bonitet for planområdet. 

 
 

Samfunn 

 
Risiko og sårbarhet 
Det er gjennomgått en enkel sjekkliste for risiko- og sårbarhet i planområdet. Det er påvist spesielle 
risikoforhold i planområdet når det gjelder flomfare og springflo. ROS-analysen følger som vedlegg.  
 
Fra 2011 har offisiell geografisk data på land gått over til det nasjonale høydesystemet Normal null 
2000 (NN2000), men ettersom kartet som er brukt i reguleringsplanforslaget til Hellesvika er av eldre 
dato, forholder utreder seg til Normal null 1954 (NN1954). 
 
Deler av planområdet ligger under anbefalt nivå for springflo og er således utsatt for flom. I tillegg er 
deler av området utsatt for flomfare fra elva som har sitt utløp i Hellesvika. Dette gjelder areal som er i 
bruk til veg, campingplass, rorbuer, naust og brygger. 
 
1000-års floa ligger på 2,23 m over NN1954 i tillegg kommer havnivåstigningen. Planforslaget har tatt 
utgangspunkt i Bjerknes-rapporten (revidert 2009) der en kan regne med fra ca 50-90 cm økning av 
havnivået fram mot 2100. Dette vil si at 1000-års floa da vil ligge på 2,73-3,13 m NN1954. Vind spiller 
også en avgjørende rolle for hvor høy vannstanden kan bli. Vind skaper bølger som kan presse vann 
inn mot land, slik at vannstanden av den grunn blir høyere. 
 
Av den grunn anbefales det ikke å bygge boliger/fritidshus under +3,2 m NN1954. Bygninger (naust, 
brygger og rorbuer) og konstruksjoner under +3,2 m NN1954 må kunne håndtere vann og dets krefter 
uten å ta nevneverdig skade av det. 
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Figur 8. Havnivå for Hellesvika fra Kartverket. 
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Naturverdier 
Planområdet er i kommunedelplanen avsatt som LNF- området spredt bolig og fritidsbebyggelse. Av 
kvaliteter er nærheten til natur- og friluftsområder med tursti, elva, badestranda. Naturområdene er i 
dag i stor grad uberørt. Ved å regulere og bevare friluftsområdene i mellom bebyggelsesområdene 
kan man beholde et naturlig preg på planområdet. Planforslaget er vurdert ihht Naturmangfoldsloven 
§8-12. Forslaget anses å ha hensyntatt naturverdiene på en best mulig måte.  
Det er ikke planlagt etablering av fritidsboligfelt, derfor vil det ikke føre til større naturinngrep på deler 
av eksisterende fri- og naturområder. 
Opparbeidelse av terreng for U/NB1 og parkeringsplass f_P1 er skal ta hensyn til eksisterende 
naturmangfold og terreng. Parkeringsplassen begrenses slik at den kommer ikke i konflikt med viktig 
naturtype. 
 
 

Rekreasjon og friluftsliv 
Det er ikke registrert spesielle interesser knyttet til rekreasjon og friluftsliv i området jfr. DN’s 
naturdatabase, annet enn eksisterende boenheters og campingplassens bruk av området. 
Planområdet er lite i bruk på grunn av få turstier/- veger.Det antas å bli større bruk av området til 
rekreasjon og lek etter tilrettelegging for friluftsliv og badeplass. 

 
Bolig- og fritidsbebyggelse 
Planområdet inneholder spredt bolig- og fritidsbebyggelse. Områdereguleringen vil ha innvirkning på 
denne med at det fastsettes reguleringsbestemmelser for eiendommene. 

 
Næringsliv og sysselsetting, lokale og regionale virkninger 
Tiltaket vil ha liten innvirkning på næringslivet totalt sett. 

 
Infrastruktur/Kommunikasjon/Transport/Trafikksikkerhet/Trafikkløsninger  
Planområdet har eksisterende smale kjøreveger og de brukes hovedsakelig av dem som bor i området 
og deres besøkende, eiere og brukere av fritidseiendommene, besøkende og kirkegårdsansatte til 
gravlunden og brukere av campingplassen. Tiltaket med tilrettelegging for friluftsliv vil føre til en liten 
økning i trafikken. Det tilrettelegges for den økte trafikken med to parkeringsplasser. 
Parkeringsplassen nærmest gravlunden kan også brukes av besøkende/gravfølger til gravlunden ved 
behov.  

 
Barn og unge 
Barn og unge skal ha tilstrekkelig og flott fri- og lekeområdet som bidrar til aktivitet og kreativ 
utfoldelse på ferie og fritid. 
Det gitt krav at leke og oppholdsareal skal sikres gode solforhold og være tilgjengelig for alle 
brukergrupper. 
Tiltaket er vurdert til å ha positiv effekt innenfor overnevnte tema da det tilrettelegges for friluftsliv og 
badeplass. 

 
Tilgjengelighet/Universell utforming 
Universell utforming med hensyn til adkomst og byggeløsninger skal tilstrebes. 

 
Bosetting og by- og tettsted 
Hellesvika ligger ca 16 km og 15 minutters kjøring fra kommunesenteret, Leland, i kommunen. Tiltaket 
vil ha begrenset virkning for nevnte forhold. 

 
Klima, energi og vann 
Tiltaket er vurdert til ikke å ha noen særskilt effekt innenfor overnevnte tema. 

 
Helse 
Tiltaket er vurdert til ikke å ha noen særskilt effekt innenfor overnevnte tema. 
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6. Oppsummering  

Planprosessen for områdereguleringen har fulgt plan- og bygningslovens bestemmelser. Hellesvika 
ligger på Sundøya i Leirfjord kommune og består av/brukes i dag til frittliggende boliger og 
fritidsbebyggelse, gravlund, campingplass, og naturområder (innmark og utmark). 
Områdereguleringen ønsker hovedsakelig å kartlegge og avgrense arealer til forskjellige formål, blant 
annet for å legge til rette for friluftsliv med etablering av friområder med blant annet en badeplass. 
Eksisterende bruk av området, slik som gravlund, fritidsbebyggelse og campingplass m.m., er regulert 
til de aktuelle formålene.  
 
 

Alternativer 

Det er ikke vurdert alternative områder gjennom dette reguleringsarbeidet da forslagsstiller ikke har 
anledning til å foreslå andre områder for lignende tiltak. 
 

 
 

7. Vedlegg 
 

 Reguleringsplankart for forslaget Hellesvika, arealplan-ID 30075, datert 24.07.2014 

 Reguleringsbestemmelser, datert 24.07.2014 

 Sjekkliste, risiko- og sårbarhet, datert 24.07.2014 

 Høringsuttalelser, totalt 5 stykker 
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