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3. GANGS BEHANDLING AV OMRÅDEREGULERING AV SOLSIDEN 

BOLIGFELT (id201302) 

 

Administrasjonssjefens innstilling: 

 

I henhold til plan og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Solsiden(ID 201302). 

 

Følgende endringer innarbeides før planen vedtas: 

1. I grensen mellom friområdet/hensynssone reindrift til K/I1 etableres det 

vegetasjonsskjerm eller gjerde som leder reinen utenfor industriområdet. 

2. Adkomstveien som berører hensynssone H_530 etableres med fylling som er tildekket 

slik at reinen kan passere uhindret. Adkomstveien stenges ved flytting av rein i det aktuelle 

tidsrommet flytting pågår.  

3. Hensynsone H_520 tilpasses topografien i området iht. trase som ble befart med 

Fylkesmannen.  

4. Plassering av veien over jordbruksareal beholdes. Foreslåtte vei er grundig vurdert i 

forhold til trafikksikkerhet og lagt til rette for kortest mulig vei for myke trafikanter. 

5. Avkjørsel fra Fv 17 anlegges iht KDP Leines. Vei B erstatter det som presenteres som 

vei C.  

6. Krysset fra fv. 17 blir kanalisert i tråd med vegnormalen, før brukstillatelse i området 

godkjennes. 

7. Siktkrav tas opp i reguleringsbestemmelser og vises i plankartet 

8. Trygg løsning for myke trafikanter innarbeides i planen, og følges opp med en 

rekkefølgebestemmelse for å sikre at hensynet til myke trafikanter er ivaretatt.  

Det påpekes at søknad for omlegging av flyttlei i reguleringsplanområdet er til behandling i 

Landbruks- og matdepartementet.  Inntil departementet har godkjent en omlegging av flyttleia, 

er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som innebærer stenging av eksisterende flyttlei. 

 

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 29.11.2016 sak 61/16 

Behandling: 

 

Administrasjonssjefens innstilling enstemmig vedtatt. 
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Vedtak: 

 

I henhold til plan og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Solsiden(ID 201302). 

 

Følgende endringer innarbeides før planen vedtas: 

1. I grensen mellom friområdet/hensynssone reindrift til K/I1 etableres det 

vegetasjonsskjerm eller gjerde som leder reinen utenfor industriområdet. 

2. Adkomstveien som berører hensynssone H_530 etableres med fylling som er tildekket 

slik at reinen kan passere uhindret. Adkomstveien stenges ved flytting av rein i det aktuelle 

tidsrommet flytting pågår.  

3. Hensynsone H_520 tilpasses topografien i området iht. trase som ble befart med 

Fylkesmannen.  

4. Plassering av veien over jordbruksareal beholdes. Foreslåtte vei er grundig vurdert i 

forhold til trafikksikkerhet og lagt til rette for kortest mulig vei for myke trafikanter. 

5. Avkjørsel fra Fv 17 anlegges iht KDP Leines. Vei B erstatter det som presenteres som 

vei C.  

6. Krysset fra fv. 17 blir kanalisert i tråd med vegnormalen, før brukstillatelse i området 

godkjennes. 

7. Siktkrav tas opp i reguleringsbestemmelser og vises i plankartet 

8. Trygg løsning for myke trafikanter innarbeides i planen, og følges opp med en 

rekkefølgebestemmelse for å sikre at hensynet til myke trafikanter er ivaretatt.  

Det påpekes at søknad for omlegging av flyttlei i reguleringsplanområdet er til behandling i 

Landbruks- og matdepartementet.  Inntil departementet har godkjent en omlegging av flyttleia, 

er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som innebærer stenging av eksisterende flyttlei. 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 20.12.2016 sak 79/16 

Behandling: 

 

Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling. 

 

Vedtak: 

I henhold til plan og bygningslovens § 12-12, vedtas reguleringsplan for Solsiden(ID 201302). 

 

Følgende endringer innarbeides før planen vedtas: 

1. I grensen mellom friområdet/hensynssone reindrift til K/I1 etableres det 

vegetasjonsskjerm eller gjerde som leder reinen utenfor industriområdet. 

2. Adkomstveien som berører hensynssone H_530 etableres med fylling som er tildekket 

slik at reinen kan passere uhindret. Adkomstveien stenges ved flytting av rein i det aktuelle 

tidsrommet flytting pågår.  

3. Hensynsone H_520 tilpasses topografien i området iht. trase som ble befart med 

Fylkesmannen.  

4. Plassering av veien over jordbruksareal beholdes. Foreslåtte vei er grundig vurdert i 

forhold til trafikksikkerhet og lagt til rette for kortest mulig vei for myke trafikanter. 

5. Avkjørsel fra Fv 17 anlegges iht KDP Leines. Vei B erstatter det som presenteres som 

vei C.  

6. Krysset fra fv. 17 blir kanalisert i tråd med vegnormalen, før brukstillatelse i området 

godkjennes. 

7. Siktkrav tas opp i reguleringsbestemmelser og vises i plankartet 



Side 3 av 5 

8. Trygg løsning for myke trafikanter innarbeides i planen, og følges opp med en 

rekkefølgebestemmelse for å sikre at hensynet til myke trafikanter er ivaretatt.  

Det påpekes at søknad for omlegging av flyttlei i reguleringsplanområdet er til behandling i 

Landbruks- og matdepartementet.  Inntil departementet har godkjent en omlegging av flyttleia, 

er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak som innebærer stenging av eksisterende flyttlei. 

 

Saksutredning:  

Arbeidet med områdereguleringsplan startet opp i 2013. Den 28.11.2013 foreslo Norland 

Eiendom AS v/Pål Andreas Einmo  privat detaljreguleringsplan «Solsiden» og la oppstart 

melding ut på høring. Ved oppstart planarbeid detaljregulering Solsiden kom det mange 

innspill, som ville ha hørt inn under høringsprosessen. 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. 

Området Solsiden ligger sørvest i Leirfjord kommune, et område som forslagstiller ønsker å 

tilrettelegge for boligfelt og næringsvirksomhet. Området omfatter et areal på ca. 165,5 daa. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for etablering av frittliggende eneboliger, 

terrassehus og rekkehus. I tillegg reguleres inn infrastruktur som vei og sykkelsti, og 

kryssløsning for avkjørsel fra fylkesvei 17.  

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

132 nye boenheter. Det er planlagt adkomstveg og 1,5 til 2 parkeringsplasser per boenhet. I 

boligfeltet befinner seg også lekeplasser og friområder. Det er lagt vekt på at området skal få 

en god og funksjonell tilpasning til sitt formål. 

Detaljreguleringen ligger i deler av område B3 og deler av I2 i kommunedelplan Leines som 

ble vedtatt 26.03.13. Forslag til reguleringsplan er ikke i samsvar med kommunedelplanen for 

Leines når det gjelder noen enkelte tomter og adkomstveg og industriveg i området. 

Industrivegens trase er endret som følge av hensynet til kulturminnene og topografien i 

området. Noe av arealet 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 forslått fortau ned til den gamle fylkesvegen på Leines for å binde sammen , og det 

legges til rette med fortau inne i planområdet for samlevegen. Og det er i samsvar med 

kommunedelplan for Leines.  

 

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  valgt å beholde vei over dyrket mark som presentert i deres 

planforslag. Det areal som blir benyttet til vei balanserer de med å avsette ytterligere LNFR - 

område i planen. Veien er fastsatt i eiendomsgrensen og vil ikke være til særlig hinder for 

landbruk.  

For myke trafikanter vil det være meget uhensiktsmessig at veien eventuelt utgår fra planen. 

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

høring.  

Følgende endringer ble innarbeidet før planen sendt ut på 1 gangs høring: 

 

• I bestemmelsen datert 16.03.15. Feil i feltnavn på kart, skulle vært BK 1,2,3 i stedet for 

BK 2,3,4. 

• Og i teksten under rekkefølgebestemmelser stod det BF7 hvor det skulle vært BK4. 
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I hørings periode fra 29.05.15 til 17.08.15 innkom: 3 uttalelser fra sektormyndigheter og 2 av 

dem med innsigelser. Det var Statens vegvesen og Fylkesmannen som fremmet innsigelser.  

Leirfjord kommune har startet tett dialog og et videre samarbeid for å komme fram til en 

løsning som gjør at innsigelsen kan trekkes. 

 

Den 02.10.15  arrangerte Leirfjord kommune  et møte med Statens vegvesen. 

Konklusjon fra møte var: 

1. Det må settes av tilstrekkelig areal i reguleringsplanen slik at kanalisert kryssløsning 

kan ivaretas. 

Utformingen av kryssløsningen må også illustreres slik at Svv kan vurdere denne. Det må tas 

utgangspunkt i SVV håndbøker for utforming av kryss. 

2.  Kulvertløsning må framkomme av plankartet med tilhørende rekkefølgebestemmelser. 

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

beskrives. 

 

Møte og befaring med Fylkesmannen i Nordland skjedde den 06.11.15. 

Under befaring ble avbøtende tiltak diskutert og videre gjennomført i planen: 

1. Utvide hensynssone for reindrift til å gjelde hele den sørlige delen av planområdet som 

i dagens planforslag er foreslått til friområde. 

2. Redusere industriområdet 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, jf. rød sirkel 

på figuren under. 

3. 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. 

 

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, har  Leirfjord kommune  endret 

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

den 24.10.2016. 

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

Dermed  trekker de  sine innsigelser den 16.11.16. 

 

Fylkesmannen trekker sine innsigelser den 18.11.16. De påpeker at søknad for omlegging av 

flyttlei i reguleringsplanområdet er til behandling i Landbruks- og matdepartementet.  Inntil 

departementet har godkjent en omlegging av flyttleia, er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak 

som innebærer stenging av eksisterende flyttlei. 

 

Planprosessen har fulgt plan- og bygningslovens bestemmelser. Planforslaget tar hensyn til 

registrerte kulturminner og biologisk mangfold innenfor planområdet. 

I tillegg er det gjennomgått en enkel sjekkliste for risiko- og sårbarhet i planområdet, som er 

vedlagt. 

 

Planforslaget som nå legges frem for 3 gangs. politisk behandling består av følgende 

dokumenter: 

1. Reguleringsplankart med tegnforklaring datert: 28.10.16 

2. Reguleringsbestemmelser datert: 25.10.16 
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3. Planbeskrivelse datert: 25.10.16 

4. ROS-analyser datert: 16.05.15 

5. Rapport prøvestikking 2014  

6. Høringsuttalelser datert:29.05.16 

 


