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1. Innledende del  

 

 

Bakgrunn 

 

Målsetting med planen/tiltaket 

Planforslaget legger til rette for etablering av frittliggende og konsentrert 

småhusbebyggelse. Det legges vekt på at adkomstveger, parkering og plassering av 

bebyggelse skal få en god tilpasning til terreng og landskap slik at opparbeiding av 

området kan la seg gjennomføre på en tilfredsstillende måte. Hele planområdet 

dekker et areal på ca. 165,5 daa. 

 

 

Planstatus 

 

Planstatus 

Kommunale føringer 

Kommunedelplan Leines, arealplan-id 30076 

Områdene som ønskes regulert til boligformål og industriområde er avsatt i 

kommunedelplanens arealdel til fremtidig boligbebyggelse, B3, og kombinert 

bebyggelse og anlegg, I2. For område B3 kreves det detaljregulering med 

fastsettelse av utnyttelsesgrad og byggehøyde. Området tillates bebygd med 

eneboliger og småhusbebyggelse. For område I2 kreves det reguleringsplan med en 

detaljert ROS-analyse m.m. 
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Figur 1. Utsnitt av kommunedelplanens arealdel for prosjektområdet.  

 

 

Gjeldende reguleringsplan 

Det er en reguleringsplan, Leines Turist og Friluftsområde, vedtatt 21.04.1988, som 

dekker en liten del av det sørlige planområdet.  
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Figur 2. Eksisterende reguleringsplan, Leines Turist og Friluftsområde. 

 

 

Føringer for tiltakstypen 

Detaljreguleringsplan etter plan- og bygningslovens § 12-3 benyttes i dette tilfellet for 

å følge opp foreslått arealbruk i kommunedelplanens arealdel. Bygge- og 

anleggstiltak hjemlet i planen, som ikke settes i gang senest 10 år etter vedtak av 

planen, kan ikke gjennomføres uten nytt planvedtak, jfr. pbl. § 12-4. 

 

Det må i hvert tilfelle avklares med kommunen om gjennomføring av tiltak i samsvar 

med planen er søknadspliktige. 

 

Økonomiske eller administrative virkninger 

Tiltaket vil føre til økt trafikk på offentlig og private veger samt økning av brukere på 

det kommunale vann- og strømnettet. Dette vil få enkelte økonomiske og 

administrative virkninger for utbygging spesielt av kommunalt vann- og strømnettet 



 

  Side 8 av 32 
 

over tid, i tillegg til administrativ tilretteleggingen av ny boligbebyggelse og 

næringsvirksomhet. 
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Vurdering i forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Leirfjord kommune har i 2013 utarbeidet og godkjent kommunedelplanen for Leines. 

Området B3 er her satt av til fremtidig boligbebyggelse, og tiltakshaver ønsker å 

detaljregulere dette området til boligformål. Området I2 er satt av til kombinert 

bebyggelse og anlegg og tiltakshaver ønsker å detaljregulere dette området til 

støysvak næringsvirksomhet. I forbindelse med dette har forslagsstiller fått skriftlig 

tilbakemeldinger fra kommunen, 19.03.14, om at det ikke kreves 

konsekvensutredning da planen er i samsvar med overordnet plan som er 

konsekvens utredet, før oppstartsmøtet. 

 

Nordland fylkeskommune forutsetter at hensynssonen for reindrift, H 520, i 

kommunedelplanen videreføres i detaljplanen. Forslagsstiller er informert om dette, 

men ønsker likevel å utvide boligfeltet BF1 slik at det naturlig dekker hele det platået 

som det ligger på. Det er en svært høy og bratt skrent ned fra dette platået til det som 

er resten av bredden på flytteleia. Nede i terrenget langs industrivegen hvor den 

største bredden på flytteleia er, har terrenget en skredde som er gjør det normalt 

framkommelig.  

 

I feltet BK4, nord i planområdet, er det forslått maksimalt 12 boenheter som ligger 

delvis innenfor LNFR området i overordnet plan. For å balansere opp areal som i 

overordnet plan er avsatt til LNFR, men som er foreslått til boligformål i 

reguleringsplanforslaget, er det satt av flere friområder og ett LNFR-formål i 

planforslaget hvor det i overordnet plan er avsatt til boligformål. LNFR-formålet som i 

overordnet plan er satt til boligformål er en oppdyrket åker, og denne ønskes fortsatt 

å benyttes til dette formålet. Dette er for øvrig et ganske attraktivt område som fint 

kunne vært benyttet til boligformål, noe det er lagt til rette for i kommunedelplanen.  

 

Vegen til industriområdet I1 og I2 er delvis lagt i hensynssonen til reindrift som følge 

av at det ellers vil bli unødig svært store og høye fyllinger og skjæringer på vegen. 

Dette ville igjen ha medført svært store terrenginngrep med høye fjellskjæringer, noe 

som kan skjemme landskapet, deriblant fornminnene som fornminnene ligger like 

ved. Industrivegen (o_KV1) er i tillegg forsøkt lagt utenom og på god avstand til 

fornminnene slik at det blir en buffer mellom fornminne og veg. Fornminne H730_3 

ble kartlagt av kulturminneetaten etter vedtatt kommunedelplan. 
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Kommunedelplanen for Leines har ikke beskrevet hvordan boligbebyggelsen på 

Leines skal bindes sammen med infrastruktur, hvor adkomstene skal plasseres, og 

hvordan adkomstveger skal kobles til boligområdene for å få tilfredsstillende 

skredde/fall. Det er forslått en adkomstveg med fortau over den dyrkede marka nord i 

feltet, over LNFR område som er i strid med overordnet plan, men ved å legge en 

veg her binder en sammen planområdet med eksisterende bebyggelse på Leines. I 

tillegg blir det samtidig innenfor plangrensen lagt til rette for en trygg og kortere veg til 

barnehagen på Leines uten å måtte kjøre omvegen via Fv 17 som heller ikke har g/s-

veg.  

 

Forslagsstiller fremmer dette reguleringsplanforslaget med disse endringene i forhold 

til formålsgrensene i kommunedelplanen med bestemmelser for Leines.  

 

 

Kjente/antatte problemstillinger 

For området B3 i Kommunedelplan for Leines er det ikke satt av areal til adkomstveg. 

I nord hvor felt B3 grenser mot gamle Fv17 er det allerede i dag boliger samt et 

småbruk og det lar seg ikke gjøre å etablere adkomstveg her. Det er derfor lagt opp 

til at adkomstvegen med fortau, til den sørlige delen av B3 som er med i dette 

planforslaget, må gå over dyrket mark og hensynssone for reindrift til den møte 

vegen til industriområdet I1 og I2. Det er også forslått en adkomstveg med fortau 

over den dyrkede marka nord i feltet for at de nordlige tomtene skal få adkomst med 

et overkommelig fall på denne. Denne vegen skal hovedsakelig brukes av LNFR–

området samt nedre/nordlige del av boligfelt B3. Vegen er i planforslaget plassert 

utenfor det registrerte arkeologiske kulturminnet som ligger på denne åkeren. Denne 

adkomstvegen med fortau fortsetter også inne i selve feltet, men her er den såpass 

bratt et ganske lagt stykke, 14,5 til 16,4 % i de bratteste partiene, at den er svært 

dårlig egnet som primæradkomstveg. Det lar seg ikke gjøre å legge vegen med en 

mindre helning som følge av topografien.  
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2. Planforslaget 

 

Lokalisering og avgrensning 

Planområdet, Solsiden, ligger sørvest i Leirfjord kommune. Områdene består av 

utmark og forslagsstiller ønsker å tilrettelegge for et boligfelt og næringsvirksomhet. 

Området omfatter et areal på ca. 165,5 daa og grenser mot skog- og jordbruksareal i 

nord, øst og vest og i tillegg havet i sør, jfr. figur 3 nedenfor. 

 

 

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

annonse og varsel om oppstart datert 28.11.13. 
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Figur 4. Kartutsnitt som viser planområdet med justert reguleringsgrense i forhold til 

figur 3, det er denne reguleringsgrensen som er brukt i reguleringsplanforslaget. 

Beskrivelse av tiltaket 

Planforslaget legger til rette for 8 felt med boligbebyggelse med totalt 48 tomter med 

inntil 132 nye boenheter,  og et næringsområde for kontor og industri. Hele 

planområdet dekker et areal på 165,5  daa. I tillegg er det planlagt adkomstveger og 

1,5 til 2 parkeringsplasser per boenhet. Det vil også bli tilrettelagt for lekeplasser 

samt friområder mm. Bygninger og veger vil bli forsøkt lagt inn i landskapet med 

minst mulig inngrep slik at skjæringer og fyllinger unngås i størst mulig grad. Det 

legges vekt på at området skal få en god og funksjonell tilpasning til sitt formål. 

 

Formål i planforslaget 

Planområdet har et totalt areal på ca. 165,5.  

Området er regulert til følgende formål (kart- og planforskriften av 01-07-2014): 

Kode 1111: «Boligbebyggelse-frittliggende-småhusbebyggelse» 

Kode 1112: «Boligbebyggelse-konsentrert-småhusbebyggelse» 

Kode 1610: «Lekeplass» 

Kode 1830: «Kontor/industri» 

Kode 2011: «Kjøreveg» 

Kode 2012: «Fortau» 

Kode 2018: «Annen veggrunn – teknisk anlegg» 

Kode 3040: «Friområde» 
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Kode 3060: «Vegetasjonsskjerm» 

Kode 5100: «LNFR – areal for nødvendig tiltak for landbruk og reindrift og 

gårdstilknyttet næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag» 

Kode 5210: «LNFR - spredt boligbebyggelse» 

Kode 140: «Sikringssone - Frisikt»  

Kode 370: «Faresone - høyspenningsanlegg» 

Kode 520: «Hensynssone - Reindrift» 

Kode 730: «Båndlegging etter lov om kulturminner»  

 

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: 

 Boligbebyggelse frittliggende småhusbebyggelse: tillatt bebygd areal på hver 

tomt er %- BYA = 35 % (bolig, garasje o.l.) 

 Boligbebyggelse-konsentrert-småhusbebyggelse: tillatt bebygd areal på hver 

tomt er %- BYA = 45 % (bolig, garasje o.l.) 

 Kontor/industri: tillatt bebygd areal på hver tomt er %- BYA = 100% 

 

Eiendomsforhold 

Det er følgende gårds- og bruksnummer, og eiere innenfor planområdet, oppgitt av 

Nordland Eiendom as: 

Gbnr 50/1: Rolf Lundvang 

Gbnr 50/4: Nordland Eiendom as 

Gbnr 50/30: Leirfjord kommune 

Gbnr 50/143: Leines Utleieselskap as 

Gbnr 50/154: Enduro Eiendom as 

Gbnr 113/1: Nordland Fylkeskommune 
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3. Planprosess 

Planprosessen følger plan- og bygningslovens saksbehandlingsregler. 

 

Sakshistorikk 

Oppstartsmøte med Leirfjord kommune ble avholdt 26.08.14. Kunngjøring om 

igangsetting ble foretatt med skriftlig varsel, datert 28.11.13 og i annonse i Helgeland 

Arbeiderblad 28.11.13 etter opplysninger gitt av forslagsstiller. 

Innspill fra offentlige instanser mottatt i forbindelse med forhåndsvarsel, er tatt til 

følge i reguleringsplanforslaget. Innspill fra private er tatt helt eller delvis til følge. 

Planprosessen har fulgt plan- og bygningslovens bestemmelser. 

15.04.15 vedtok Plan og næringsutvalget, i sak 13/1158-18 følgende: 

«1. Plan og næringsutvalget ber om at tiltakshaver ser på mulighetene for å unngå å 

bygge vei over dyrka mark.» 

Nordland Eiendom AS har etter en vurdering av Plan – og Næringsutvalgets vedtak 

valgt å beholde vei over dyrket mark som presentert i deres planforslag.  

Den 29.05.15 PNU vedtok å legge reguleringsplanen Solsiden (ID 201301) ut på 

offentlig høring.  

I hørings periode fra 29.05.15 til 17.08.15 innkom: 3 uttalelser fra sektormyndigheter 

og 2 av dem med innsigelser.   

Den 02.10.15 Leirfjord kommune har arrangert et møte med Statens vegvesen. 

Møte og befaring med Fylkesmannen i Nordland har skjedd den 06.11.15. 

Den 13.01.2016 sender Leirfjord kommune søknad om omlegging av flyttlei til 

Fylkesmannen som videresendt søknaden med en vurdering til departementet den 

08.06.16.  

Etter en tett dialog mad Fylkesmannen og Statens vegvesen, Leirfjord kommune har 

endret planforslag Solsiden boligfelt i samsvar med deres krav og sendt komplette 

plandokumentene den 24.11.2016. 

Statens vegvesen har gjennomgått disse endringene og mente at deres krav er 

imøtekommet. Videre de trekker sine innsigelser den 16.11.16. 

Fylkesmannen trekker sine innsigelser den 18.11.16. 
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Tidsplan 

Planforslag oversendes Leirfjord kommune for 1. gangs behandling mars 2015. 

 

Medvirkning 

Følgende berørte parter og høringsinstanser er tilsendt varsel om oppstart av 

reguleringsplanarbeid etter oversendte lister fra Nordland Eiendom as: 

 

Fylkesmannen i Nordland, Molovn 10, 8002 Bodø 

Nordland Fylkeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø 

Norges vassdrags- og energidirektorat, Vestre Rosten 82, 7075 Tiller 

Sametinget, Kautokeinoveien 50, 9730 Karasjok 

Reindriftsforvaltningen i Nordland, Sjøgata 78, 8201 Fauske 

Reindriftsdistriktet Toven/Røssåga, Leif Aksel Reinfjell, Kirkelia 5, 8890 Leirfjord 

Reindriftsdistriktet Toven/Røssåga, Helge Karlot Anti, Brygfjelldal, 8646 Korgen 

Statens Vegvesen, Region nord, boks 1403, 8002 Bodø 

Bergvesenet, Pb 3021 Lade, 7441 Trondheim 

Leines grendeutvalg, v/Jorunn Meyer, Skjøråsvik, 8890 Leirfjord 

Enduro Eiendom as, c/o Partner Revisjon DA, Pb 1942 Vika, 0125 Oslo 

Gbnr 49/2: Karin Maria Friberg og Frode Haldorsen 

Gbnr 50/1: Rolf Lundvang 

Gbnr 50/3: Liv Holmvik 

Gbnr 50/5, Ragnar Hermod Solvang 

Gbnr 50/8, Frits Helge Jenssen 

Gbnr 50/12: Liv Holmvik 

Gbnr 50/30 og 50/59, Leirfjord kommune 

Gbnr 50/53, 50/54, 50/55: Syv Søstre as 

Gbnr 50/143, Leines Utleieselskap as 

Gbnr 50/154: Enduro Eiendom as 

 

 

4. Forhåndsuttalelser og etter offentlig høring 
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Merknader til forhåndsuttalelser  

 

I forbindelse med varsling av oppstart av planarbeid har det kommet inn 7 brev/e-

poster med merknader og innspill til planarbeidet. Forhåndsuttalelsene følger som 

eget vedlegg. Merknader og innspill er kort referert og kommentert av forslagsstiller. 

 

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelinga, brev datert 28.11.13 

Fylkesmannen har ingen vesentlige merknader, men ønsker at det må vurderes om 

planlagte tiltak er utredningspliktige etter forskrift om konsekvensutredninger. 

 

Kommentar 

Innspillet tas tilfølge. 

 

Frits Jenssen, brev datert 06.12.13 

Frits Jenssen spør om forslagsstiller skal bygge på hans eiendom og ber om 

ytterligere informasjon. 

 

Kommentar 

Eiendommen til Jenssen er ikke med innenfor planområdet og hans areal skal derfor 

ikke reguleres i dette planforslaget. 

 

Sametinget, brev 11.12.13 

Sametinget opplyser om at dersom det under arbeid i marken skulle komme fram 

gjenstander eller andre levninger som viser eldre aktivitet i området, må arbeidet 

stanses og melding sendes Sametinget omgående, jfr. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 

kulturminner (kml.) §8 annet ledd. 

 

Kommentar 

Forslagsstiller er informert om dette. 

 

Enduro Eiendom as ved Advokathuset Helgeland DA v/ Karle Øvereng, brev 

datert 18.12.2013 
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Enduro Eiendom as ønsker at den private reguleringen stoppes umiddelbart da den 

er i strid med deres eiendomsrett. De opplyser om at det kan ha foregått et 

«dobbeltsalg» av eiendom. 

 

Kommentar 

Forslagsstiller er informert om dette, men ønsker likevel å fremme 

reguleringsplanforslaget. 

 

Leines grendeutvalg ved leder Jorunn Meyer, brev datert 08.01.2014 

Leines grendeutvalg er bekymret for den dyrka marka og at feltet B3 er utvidet. 

 

Kommentar 

I kommunedelplan for Leines er B3 satt av til boligformål, det er innenfor dette 

området at forslagsstiller ønsker å etablere boligbebyggelse. Bebyggelsen er regulert 

gjennom vedtatte bestemmelser til kommunedelplan for Leines. Når det gjelder den 

dyrka marka ønsker forslagsstiller kun å legge til rette for en kjøreveg samt en gang- 

og sykkelvei over den og ned til den gamle Fv 17. 

 

Nordland fylkeskommune, brev datert 08.01.2014 

Planfaglige innspill: Fylkeskommunen opplyser at det skulle ha kommet fram om 

tiltaket er vurdert i forhold til forskrift om konsekvensutredning i varsel om oppstart. 

Fylkeskommunen ber om at kommunens vurdering av og begrunnelse for om planen 

og tiltaket omfattes av KU-forskriften kommer klart fram når saken sendes på høring. 

 

Gjeldende fylkesplan med klare mål for arealpolitikken skal hensynstas i 

planarbeidet. Det må tas hensyn til fremtidige klimaendringer i planlegging og 

utbygging, sårbarhet og klimaendringer skal vektlegges i kommunens ROS-analyser. 

Funksjonshemmedes og barn og unges interesser skal ivaretas. Ny bebyggelse og 

rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold jfr. PBL § 1-1. 

Planprosessen skal legge opp til en medvirkning i tråd med PBLs bestemmelser. Det 

vises til naturmangfoldlovens §7. Alternative energikilder bør alltid vurderes. 

 

Samferdselsfaglig innspill: Dersom planlagt utbygging i reguleringsområdet vil kunne 

føre til endringer i trafikkmønster, sikkerhet og/eller framkommelighet for 
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kollektivtrafikk og skoleskyss, er dette forhold som må/bør vurderes i forbindelse med 

reguleringsplanarbeidet også opp mot tilgrensende reguleringsplaner. 

 

Kulturminnefaglig innspill: Utenfor plangrensen ligger det et felt med gravrøyser som 

er fredet etter kulturminneloven §4 (id 36549). Det forutsettes at hensynssonen for 

reindrift, H 520, i kommunedelplanen videreføres i detaljplanen. Det vurderes at 

området innehar potensial for påvisning av hittil ukjente kulturminner. Det er derfor 

nødvendig med nærmere registrering på stedet før endelig uttalelse om planen. 

Planen kan ikke egengodkjennes før forholdet til automatiske fredete kulturminner er 

avklart. 

 

Kommentar 

Fylkeskommunens planfaglige, samferdselsfaglige og kulturminnefaglige innspill tas 

til følge. Forslagsstiller er informert om Fylkeskommunens innspill om hensynssone 

reindrift. Vegtrasé i overordnet plan er svært grovt planlagt med kun rette linjer uten 

kurvatur. Det forsøkt å holde seg utenfor hensynssonen, men pga. at man vil unngå 

unødige store fyllinger i landskapet ved kulturminnene er det forsøkt å legge veien 

lavt i terrenget. Det nye kulturminnet, plan id 179592, har blitt registrert etter at 

kommunedelplanen ble godkjent og vegen må derfor legges i hensynssonen til 

reindrift for å unngå konflikt med dette kulturminnet. 

 

 

Statens vegvesen, brev datert 10.01.2014 

Det er viktig at vegnettet kan håndtere den økte trafikken eller at det er mulig å bygge 

ut eller oppgradere vegnettet til endret bruk. Antall avkjørsler skal begrenses langs 

riks- og fylkesveger. Adkomst til planområdet må komme tydelig fram i planforslaget 

og at avkjørsler utformes i henhold til krav i vegnormalen. Krysset mellom fremtidig 

veg og fylkesveg 17 kan ikke tas i bruk, uten at eksisterende kryss til veg til 

industriområdet er fjernet. Gang- og sykkelveg må være etablert før det gis 

brukstillatelse, og dette må også komme frem i reguleringsplanens 

rekkefølgebestemmelser. Gang- og sykkelvegnettet skal i tillegg avmerkes på 

plankartet. 

Byggegrensen er 50-meter målt fra midtlinje av vegen, byggegrensene i planområdet 

må markeres i plankartet og fremgå i planbestemmelsene. 
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Kommentar 

Statens vegvesen sine innspill tas til følge.  

 

 

Nordland fylkeskommune, Rapport prøvestikking datert 11.12.2014 

 

Når det gjelder Fylkeskommunens kulturminnefaglige innspill vedrørende 

arkeologiske kulturminner, så er det gjennomført arkeologiske undersøkelser i 

planområdet, 21.-24.10.14. Undersøkelsen resulterte i funn fra yngre steinalder på 

24-25 m.o.h., lokaliteten er automatisk fredet og er registrert i kulturminnedatabasen 

Askeladden under id 179592. 

 

Kommentar 

Det er tatt hensyn til denne undersøkelsen og funnene reguleringsplanforslaget. 

Funnene blir gjennomgått under tematisk kartlegging for kulturminner. 

 

Merknader under offentlig høring  

I hørings periode fra 29.05.15 til 17.08.15 innkom: 3 uttalelser fra sektormyndigheter 

og 2 av dem med innsigelser.   

 

Nordland fylkeskommune uttalelses brev datert 31.07.15 

Planfaglig uttalelse: 

Planforslaget er i hovedsak i tråd med planfaglig innspill og det er ingen ytterligere 

merknader i saken Planen er ikke i strid med regionale interesser. 

Samferdselfaglig uttalelse: 

Samferdsel har ingen ytterligere merknader i saken 

Kulturminnefaglig uttalelse: 

I området ble det utført ei arkeologisk registrering høsten 2014. Rapporten fra 

undersøkelsen er vedlagt til saksframlegget. Det ble påvist en lokalitet fra 

steinalderen. 

Veien som er inntegnet inntil markering av funnsted ID 26553 kan derfor følge 

dagens landbruksveg over dyrk marka og ikke legges i kanten av markeringen. 
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Ved anlegg av vegen forbi ID 179592 skal lokaliteten merkes godt og alt 

anleggspersonell skal være orientert om kulturminnet og de restriksjonene som er 

knyttet til det. 

Tiltakshavers har aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep 

skulle støte på forminner. Utkallelsen gjelder ikke samiske kulturminner. 

Uttalelsen gjelde ikke samiske kulturminner. 

Kommentar: 

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 13.08.15 med innsigelse 

Innsigelse gjelder flyttlei vest-øst på Leines. Den flyttlei var også tema i 

forbindelse med kommunedelplan for Leines. Da ble det påpekt at det etter 

reindriftsloven ikke er lov med utbygginger som hindrer bruken av flyttleia. 

Kommunen ble derfor bedt om å justere formålsgrensene for å hindre konflikt mellom 

flyttleias og fremtidige utbyggingsplaner. Det ble også oppfordret til gjennomgang. 

Det ble også oppfordret til gjennomgang av flyttlei-trase med reinbeitedistrikt 

for å avklare denne nærmere. Dette ble ikke fulgt opp av kommunen. 

Hensynssonen som beskytter flyttleia, er betydelig smalere enn flyttlei på reindriftas 

arealbrukskart og delvis med en annen beliggenhet. Kommunen har ikke søkt 

departement om omlegging av flyttleia. 

Flyttleia blir ytterligere innsnevret, da det leges opp til boligtomter inn i det som 

kommunedelplanen er lagt inn som hensynssone reindrift. Adkomstveien som er lagt 

inn i flyttleia og industriområdet sør for flyttlei vil trolig påvirke denne negativt. 

Fylkesmannen forsøkt organisert befaring sammen med kommunen og 

sektormyndigheter. Etter befaring vil Fylkesmannen vurdere om det er grunnlag for å 

trekke innsigelsen av hensyn til reindriftas flyttlei. 

Kommentar: 

Fylkesmannen sine innspill tas til følge og Leirfjord kommune startet tett dialog og et 

videre samarbeid for å komme fram til en løsning som gjør at innsigelsen kan trekkes 

Leirfjord kommune og Fylkesmannen i Nordland hadde møte og befaring med den 
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06.11.15.Under befaring, ble diskutert avbøtende tiltak og videre gjennomført i 

planen: 

1.  Hensynssone for reindrift er utvidet til å gjelde hele den sørlige delen av 

planområdet som i dagens planforslag er foreslått til friområde. 

2. Industriområdet er redusert mot flyttleia slik at reinen kan bevege seg opp og 

ned skrent der den er minst bratt. Dette vil også bidra til at flyttleia ikke blir for 

innsnevret. 

3. Det ble satt krav for gjerde inn foreslått industriområde slik at reinen ikke 

kommer inn på området, og slik at reinen ledes riktig vei. 

4. Planforslaget med avbøtende tiltak, slik det ble presentert av tiltakshaver og 

Leirfjord kommunen på befaring, innebærer en omlegging av flyttlei. 

Søknad om omlegging av flyttlei ble sendt til Fylkesmannen som videresendt 

søknaden med en vurdering til departementet den 08.06.16.  

 

Landbruksfaglige merknader: 

Fylkesmannen påpeker at reguleringsplanen avviker fra gjeldende kommunedelplan 

for Leines på to områder, som også berører jordbruksareal: 

- Foreslått adkomstvei med fortau fra boligfelt(B3) nordover mot boligområdene 

langs Meisfjord, er ikke avsatt i KDP Leines og er lagt rett over et større, 

sammenhengende jordbruksareal. 

Fylkesmannen ber kommunen vurdere ny adkomst, og at denne fortrinnsvis 

ikke legges over jordbruksareal. 

- Ny avkjørsel fra Fv17 mot Leinesodden er foreslått lagt rett vestover mot 

50/53, og vil berøre jordbruksareal. Foreslåtte adkomstvei er en erstatning for 

avsatt adkomstvei i kommunedelplanen. Fylkesmannen mener at planforslaget 

kan være en akseptabel og kanskje bedre løsning en den som er vedtatt i 

KDP Leines. 

Fylkesmannen’s merknader viser at kommunedelplanen for Leines ikke har vurdert 

adkomstveier til boligfeltene på en god måte. Fylkesmannen mener også at det kan 

være hensiktsmessig å revidere KDP Leines, slik at den bedre fanger opp de behov 

og hensyn som må tas og som private reguleringsplaner kan rette seg etter.  

I kapittel 5 i bestemmelsene, skilles det mellom LNFR der det ikke tillates 

oppføring av bygninger foruten til landbruksformål(kap.5.1), og LNFR der det tillates 

spredt utbygging(kap.5.2). Fylkesmannen mener at det vil være mer hensiktsmessig 
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å slå disse to arealkategoriene sammen som LNFR-formål. Da det automatisk 

innebærer at det kun tillates oppført bygninger til landbruksformål. 

Kommentar: 

Fylkesmannen sine landbruksfaglige merknader tas til orientering. 

 

 

Statens vegvesen, brev datert 07.08.15 med innsigelse 

Statens vegvesen fremmet innsigelse på bakgrunn av: 

Svv mener at adkomst til området fra fv. 17 som trafikkfarlig. Foreslått 

kryssløsning ikke sikrer trygg og effektiv trafikkavvikling i området og krever 

minimumsløsning at krysset blir kanalisert. Minste krav for sikt, på strekningen med 

fartsgrensen 80 km/t, er 115 meter i begge retninger, Krysset må etableres før det gis 

brukstillatelse i planområdet. Dette må komme også frem i rekkefølgebestemmelser. 

Behovet for areal som krevet til sikt medfører må vises i plankartet og tas med i 

reguleringsbestemmelsene. Utbygger og kommunen er ansvarlig for å dekke 

kostnadene. 

Svv krever at planforslag viser hvordan myke trafikanter skal krysse fv.17 på 

en sikker måte, og at tiltak må være realisert før det gis byggetillatelse i planområdet 

B4 i KDP for Leines. 

Planforslaget viser ikke hvordan myke trafikanter kan krysse fylkesveg og 

dette strider i mot kommunedelplanens bestemmelser. Manglende gang- og 

sykkelveg her, er ut fra hensynet til trafikksikkerhet en uheldig og farlig planløsning.  

En trygg kryssing må være etablert før det gis byggetillatelse i B4. Føringer for 

hvordan planen skal følges opp må komme fram i reguleringsplanens 

rekkefølgebestemmelser. 

 

Kommentar:  

Statens vegvesen sine innspill tas til følge og Leirfjord kommune har startet tett 

dialog og et videre samarbeid for å komme fram til en løsning som gjør at innsigelsen 

kan trekkes. 

Konklusjon fra gjennomførte møter er: 

1. I reguleringsplanen settes av tilstrekkelig areal slik at kanalisert kryssløsning 

kan ivaretas. 
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Utformingen av kryssløsningen illustreres slik at Svv kan vurdere denne. Det 

må tas utgangspunkt i SVV håndbøker for utforming av kryss. 

2.  Kulvertløsning framkommer av plankartet med tilhørende 

rekkefølgebestemmelser. 

3. Kollektivløsning internt på Leines og langs fv. 17 i retning Sandnessjøen og 

Mosjøen beskrives. 

4. Rekkefølgebestemmelser revideres slik at innsigelsen kan trekkes. 

 

 

 

5. Tematisk kartlegging 

 

Miljø 

 

Kulturmiljø og kulturminner 

Kulturmiljøet i planområdet er hovedsakelig gammel slåtte- og beitemark samt 

utmarksbeite. Det er en gammel jordkjeller innenfor området som er regulert til 

hensynssone H730 – båndlegging etter lov om kulturminner. 

 

Det er registrert arkeologiske kulturminner like ved planområdet, jfr. Riksantikvarens 

database for kulturminner, Askeladden.  

Disse lokalitetene finnes i nærheten av planområdet: 

Lokalitet ID: 26653 – Funnsted; 2 skiferkniver og 1 skiferspiss.     

Lokalitet ID: 36549 - Gravfelt. 

Lokalitet ID: 179592 – Bosetning – aktivitetsområde 
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Figur 5. Kartutsnitt fra Askeladden, informasjon om fornminner innenfor 

reguleringsplanområdet for Solsiden. Fornminnene blir ivaretatt med hensynssoner i 

reguleringsplanforslaget. 

 

 

Samisk kultur- og kulturgrunnlag 

Det er ikke funnet noen eller opplyst om noen samiske kulturminner innenfor 

området. Skulle det dukke opp noen kulturminner under bygging vil arbeidet bli 

stanset opp og de rette myndigheter varslet.  

 

Landskap 

Området består hovedsakelig av krattskog, myr og berg i dagen, men også dyrket 

mark. Landskapet har ikke noe særpreg i forhold til resten av omgivelsene. Området 

har tidligere vært brukt til landbruksformål, hovedsakelig utmarksbeite, men er i 

kommunedelplanen for Leines avsatt til boligformål.  
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Figur 7. Dagens situasjon av prosjektområdet sett mot øst. 

 

 

 

Figur 8. Området består hovedsakelig av krattskog, myr og berg i dagen. 
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Figur 9. Bilde av deler av skogsveien i planområdet. 

 

 

 

Figur 9. I forkant ses utmarka med krattskog og midt i bildet ses den dyrkede marka 

hvor det planlegges en sykkelvei over. 

 

 

Naturverdi og biologisk mangfold  
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Området har ifølge DN’s naturbase ingen spesielle kvaliteter, bortsett fra 

kulturminnene som allerede er omtalt. Det er ikke registrert noen sårbare eller truete 

arter i Artsdatabanken sin database.  

 

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 

 

Landbruk, skogbruk 

Planområdet ligger i utmark som ikke har vært i bruk til beite på flere år. Området 

bærer preg av gjengroing med en god del krattvegetasjon. Det er planlagt en 

kjøreveg med fortau over dyrket mark i planforslaget for å binde sammen Leines. 

Plassering av vei over jordbruksareal er grundig vurdert med tanke på plassering. 

Arealet på hver side av eiendomsgrense forvaltes og driftes pr.dd av uavhengige 

parter. Den foreslåtte veien erstatter vei som pr.dd er anlagt et stykke fra 

eiendomsgrense og over dyrket mark. Med tanke på å opprettholde trafikksikkerhet 

og legge til rette for kortest mulig vei for myke trafikanter anses det som nødvendig at 

plasseringen opprettholdes der den er planlagt. 

 

 

Naturressurser 

Prosjektområdet innehar ressurser gjeldende skrinn fastmark og skog av lav og 

middels bonitet. Området har ingen spesielle geologiske ressurser.  
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Figur 10: Oversiktskart fra Gårdskart som viser arealfordelingen i området.  
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Samfunn 

 

Risiko og sårbarhet 

Det er gjennomgått en enkel sjekkliste for risiko- og sårbarhet i planområdet. Denne 

følger som vedlegg.  

 

Rekreasjon og friluftsliv 

Området brukes i dag til turgåing, etter stisystemet og slitasjen på det er området i 

forholdsvis stor bruk. Det er ikke avsatt eller satt krav til et sammenhengende turdrag 

i kommunedelplanen for Leines.  Tiltaket kan dermed ha en negativ effekt på 

rekreasjon og friluftsliv.  

 

Boligbebyggelse 

Planforslaget legger til rette for 8 felt med boligbebyggelse med totalt 48 tomter med 

inntil 132 nye boenheter. Boligbebyggelsen består både av frittliggende 

småhusbebyggelse og konsentrert småhusbebyggelse.  

 

Næringsliv, sysselsetting, lokale og regionale virkninger 

Et boligfelt kan føre til en større bosetting i kommunen, noe som kan gi både lokale 

og regionale virkninger både når det gjelder sysselsetting og næringsliv. Området 

grenser også til Sandnessjøen hvor det i det senere år har vært en stor positiv 

utvikling i næringsliv og sysselsetning.  

 

Infrastruktur/Kommunikasjon/Transport/Trafikksikkerhet/Trafikkløsninger  

Det vil bli en del ekstra trafikk på både fylkesveg 17 og kjøreveger inn på området 

som følge av økt bosetting. 

En slik regulering angår  alle som bor på Leines. Derfor burde Tiltakshaver også 

drøfte forbindelsen til Leines der trafikken etter hvert vil øke betraktelig. Området har 

barnehage med et betydelig antall barn som skal kjøres fram og tilbake hver dag. En 

boligfelter har mange beboerne og andre som kjører hver dag. I tillegg til dette har 

området en stor trafikk til og fra et næringsliv. Så dette vil nok bli et stadig økende 

problem i nær framtid. 

Myketrafikanter er tiltenkt å benytte seg av bussholdeplasser ved eksisterende 

boligfelt FV17 arm for å unngå å bli sluset til FV17 ved Helgelandsbrua. Dette med 
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tanke på avstand, trafikksikkerhet, samt å opprettholde bedre flyt i trafikken på FV17 

ved Helgelandsbrua. 

Ved kryss KV1 er det avsatt tilstrekkelig areal til et kanalisert kryss fra FV17 og til 

eventuelt utvidelse av krysset. Etter at avkjørsel på FV 17 er etablert tillates ikke 

gjennomkjøring til Fv 17 arm. 

 

‘ 

Figur 11: Oversiktsbilde fra forslag av kryssutforming KV1. 

 

Gang- og sykkelveinett 

Det er forslått fortau ned til den gamle fylkesvegen på Leines for å binde sammen 

området og det legges til rette med fortau inne i planområdet for samlevegen for å 

oppfylle krav i Kommunedelplan for forbindelse mellom myke trafikanter mellom felt 

B3 og B4 i Kommunedelplanen for Leines.  

Det er planlagt kulvert mellom B3 og B4 boligområdet i Kommunedelplanen i fortau 

o_FO1. Kulverten må utbygges før området B4 i Kommunedelplanen tas i bruk men 

etter at den er regulert. 

 

Barn og unge 
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Det tilrettelegges for barn og unge med fire lekeplasser, tre lekeplasser for dem opp 

til 6 år og en lekeplass for barn opp til 12 år. Tiltaket anses å ha middels positiv 

betydning for barn og unge. 

 

Tilgjengelighet/Universell utforming 

Universell utforming med hensyn til adkomst og byggeløsninger skal tilstrekes. 

 

Bosetting og by- og tettsted 

Solsiden har en avstand fra på ca 11 km og ca 11 minutters kjøring til sentrum, 

Leland, i Leirfjord kommune og ca 7,5 km og ca. 8 minutters kjøring til Sandnessjøen 

sentrum. Tiltaket vil ha positiv betydning for Leirfjord kommune som følge av mulig 

økt bosetting. 

 

Energibruk; klima, energi og vann  

Tiltaket vil føre til en liten økning i bruk av strøm og vann på det kommunale 

vannettet. 

 

Helse 

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

 

 

6. Oppsummering  

Foreliggende forslag til detaljreguleringsplan er ikke i samsvar med 

kommunedelplanen for Leines når det gjelder noen enkelte tomter og adkomstveg og 

industriveg i området. Industrivegenstrasé er endret som følge av hensynet til 

kulturminnene og topografien i området. Det har ikke har vært avsatt areal i 

kommunedelplanens arealdel til adkomstveger inn i området og det har således vært 

nødvendig å bruke areal til dette. Noe areal som er avsatt til formål LNFR i 

kommunedelplanens arealdel er brukt til boligformål, men dette har blitt kompensert 

med å avsette andre deler til friområder, det er spesielt avsatt et større og attraktivt 

friområde i det som opprinnelig var avsatt til boligformål i kommunedelplanen. Ellers 

er vurderinger kommunen har lagt til grunn for etablering av bebyggelse i området 

fulgt. Planprosessen har fulgt plan- og bygningslovens bestemmelser. Solsiden ligger 

på Leines i Leirfjord kommune, ca. 11 km og ca. 11 minutters kjøring fra Leland, 
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sentrum i Leirfjord kommune. Området ligger på en høyde og er omkranset av skog 

og berg i dagen. Planforslaget åpner for etablering et boligområde av frittliggende og 

konsentrert småhusbebyggelse i 2 etasjer, totalt 132 boenheter, i tillegg kommer det 

adkomstveger, lekeplasser og friområder m.m. Planforslaget tar hensyn til registrerte 

kulturminner og biologisk mangfold innenfor planområdet. 

 

 

Alternativer 

Det er ikke vurdert alternative områder gjennom dette reguleringsarbeidet da slike 

vurderinger er behandlet gjennom utarbeidelse av kommunedelplanens arealdel 

samt at forslagsstiller ikke har anledning til å foreslå andre områder for lignende 

tiltak. 

 

 

 

7. Vedlegg 

 

 Reguleringsplankart for forslaget Solsiden, arealplan-ID 201302, datert 

28.10.16 

 Reguleringsbestemmelser, arealplan-ID 201302, datert 24.10.16 

 Sjekkliste, risiko- og sårbarhet, arealplan-ID 201302, datert 10.03.15 

 Forhåndsuttalelser og høringsuttalelser,  

 Rapport prøvestikking 2014 

 Annonse oppstart reguleringsplanarbeid 

 Postliste nabovarsel datert 28.11.13 


