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Reguleringsplan Leinesodden-Helgeland Maritime Servicebasen  

 

 

Administrasjonssjefens innstilling: 

 

I henhold til plan og bygningslovens § 12-10 legges området reguleringsplan Leinesodden (PlanID 

201501) ut til offentlig ettersyn og sendes ut på høring. 

 

 

 

Saksutredning:  

 

Reguleringsplanarbeid startet opp i 2015. Oppstartsmøte mellom forslagstiller Helgeland 

Maritime Servicebasen og Leirfjord kommune skjedde den 08.04.15. Ved oppstart planarbeid 

områdereguleringsplan Leinesodden kom det mange innspill. Innspill fra offentlige instanser mottatt 

i forbindelse med forhåndsvarsel, er i stor grad tatt til følge i reguleringsplanforslaget. 

Planprosessen har fulgt plan- og bygningslovens bestemmelser. 

Planområdet ligger ytterst på Leinesodden i Leirfjord kommune og omfatter Gnr/Bnr 113/10, 

50/156 og deler av 113/1. Bebyggelse og anlegg er på 35 daa, området til havneformål i sjø er på ca. 

17 dekar. Regulert område ligger i deler av arealplan disponert til havneformål og noe LNFR-spredt 

i kommunedelplan Leines som ble vedtatt 26.02.14, og dekker areal på ca. 50 daa. 

I dag er det ingen bygninger innenfor området. Ytterst på odden finnes det et kaianlegg i relativt 

dårlig forfatning. 

Hensikten med reguleringen er å legge til rette for en maritim servicebase med funksjoner som 

servicebygg for båter, gjestehavn for fritidsbåter, dypvannskai, ferjeleie. 

 

Adkomstvegen til planområdet er vegarm fra fylkesvei 17. Det er lite trafikk aktiviteter på denne 

strekningen og innenfor planområdet. All trafikk i området skjer til småbåthavna, til båtnaustene og til de 

spredte fritidsboligene. 



Det er ikke registret automatisk fredede kulturminner innenfor planområdet. 

Det er gjennomgått en enkel sjekkliste for risiko- og sårbarhet i planområdet, som er vedlagt. 

Leirfjord kommune har etter en vurdering kommet frem til at planen ikke trenger å bli  

konsekvensutredet.  

I forbindelse med Leirfjord kommunes 1. gangsbehandling av saken, ble planen oversendt til 

forhåndsvurdering direkte til Fylkesmannen i Nordland og Statens Vegvesen Region nord.  

Følgende endringer ble gjennomført i planen:   

 Det nedfelles en bestemmelse om at det skal utføres en støyvurdering/utredning ved 

detaljplanleggingen. 

 Kommentar om at det skal foreligge tillatelse fra Fylkesmannen før igangsetting tas til følge 

og nedfelles i bestemmelsene.   

 Det er nedfelt en bestemmelse om å sikre adgang for reindrift til ferjeleiet. Eventuell sikring 

av adgang med tilstrekkelig areal foreslåes ikke med denne planen da mye er uavklart ennå. 

 Areal for deponering tas senere i detaljplanleggingen når plassering av bygg og interne veger 

er bestemt. Det er tilstrekkelig med areal i planområdet til at dette kan avventes til senere i 

planprosessen.  

 Foreslått veg vist på plankartet regulert til privat veg innenfor industriområdet. For privat 

veg er det ikke nødvendig med byggegrenser. Tiltakshaver ønsker ikke å utvide planområdet 

da dette vil medføre forsinkelser. Dette er i overenstemmelse med kommunen.  

Planforslaget som nå legges frem for 1 gangs. politisk behandling består av følgende dokumenter: 

1. Reguleringsplankart med tegnforklaring, datert:01.02.17 

2. Planbeskrivelse, datert: 01.02.17 

3. Reguleringsbestemmelser, datert:01.02.17 

4. innkomme merknader og ROS-analyser 

5. Forhåndsuttalelser 

6. Kunngjøring planoppstart,  

 

 

 

Vedlegg: 



1. Reguleringsplankart med tegnforklaring, datert:01.02.17 

2. Planbeskrivelse, datert: 01.02.17 

3. Reguleringsbestemmelser, datert:01.02.17 

4. Innkomme merknader og ROS-analyser 

5. Forhåndsuttalelser 

6. Forhåndsuttalelser 

7. Forhåndsuttalelser 

8. Kunngjøring planoppstart 

 

 

 

 

 

 

 


