


2

Innhold Side

1. Innledning 3
1.1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet 3
1.2 Kommunens målsetninger, arealstrategier

og utviklingstrekk 4
1.3 Overordnede r ammer for planarbeidet 5

2. Planområdet 7
2.1 Planens formål 7
2.2. Planområdets avgrensning 7
2.3 Beskrivelse av planområdet 8
2.4 Vedtatte reguleringsplaner 14
2.5 Utbyggingsalternativ i henhold til arealstrategi 15
2. 5 .1 Alternative arealstrategier 15
2.6 Arealstrategi, område samt eiendomsforhold 16
2.6 .1 Arealstrategi 1 16
2.6 .2 Arealstrategi 2 17
2.6.3 Arealutnyttelse som finnes med i begge arealstrategie ne 17
2.7 Arealregnskap 18
2.7 .1 Arealstrategi 1 18
2.7 .2 Arealstrategi 2 18
2.7 .3 Arealutnyttelse som finnes med i begge arealstrategiene 19
2.8 . Samlede konsekvenser i henhold til respektive arealstrategi 20
2.8 .1 Utbyggingsmønster - uansett arealstrategi 20
2.8.2 Arealstrategi 1 22
2.8 .3 Arealstrategi 2 23

3. Avklaringer iht. planprogram 23
3.1 Samlet vurdering av planområdet 23
3.2 Befolkningsvekst og boligreserve 26

4 . Plan prosessen 29
4 .1 Planarbeidet framover 29



3

1. Innledning

1.1 Bakgrunn for oppstart av planarbeidet

I gjeldende kommuneplan for Leirfjord kommune 2003 - 2014, ble det vedtatt 26.11.03 at det
skal utarbeides en kommunedelplan for Leira området, når ny trase for FV 78 er endelig
fastlagt.

Planstrategi for Leirfjord kommune er vedtatt i sak: 11/1389 for perioden 2012 – 2015 og
peker på at det under denne perioden lages en ny kommunedelplan for Leira. I
kommuneplankart som vært vedtatt 2003 er det aktuelle området som det nå utarbeides ny
kommunedelplan , m arkert som KD2, område t som tegnet med hvit farge med arealformål
«planlagt kommunedel plan», i følge PBL § 20 – 4.1(henvist til eldre PBL) .

Fig. 1 Opprinnelig planavgrensning

Siden utarbeidelse av den seneste kommune planen har det tilkommet en revidert PBL 2009
og nye nasjonale, regionale retningslinjer. Kommunedelplanen skal også være preget av
lokale intensjoner og vedtak for samfunnsutviklingen i Leirfjord kommune. I tråd med god
arealforvaltning skal en ny kommunedelplan ivareta mange retningslinjer og visjoner samt
mål, med fokus på bærekraftig samfunnsutvikling, som skal gi muligheter på vann og land.

Gjennom utarbeidelse av kommunedelplan skal ulike interesser komme fram og bel yses, for
å kunne gjøre gode og helhetlige vedtak hva gjelder arealforvaltning.
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I forbindelse med at Toventunnelen ble åpent i 2014 , ble det en økt interesse og tro på å
utvikle Leira området med nye arealformål, først og frems t med fokus på næring og offentlig
og privat tjenesteyting. Det logistiske sambandet i henhold til veistrekkingen Sandnessjøen -
Leirfjord - Mosjøen er fordelaktig og styrker Leira (plan - ) områdets potensial for et positivt
sa mspill mellom nabokommunene og Hemnes kommune, som kan bid ra til en fordelaktig
regional utvikling. Området i Leira har allerede utbygde infrastrukturløsninger som bør tas
tilvære ved det fortsatte planleggingsarbeidet av området. Vedtatt «Næringsplan» åpner
opp for en bredere arena for samarbeid mellom de integr erte kommunene i HALD - og
Vefsnregionen, som kan gi økt etterspørsel av næringsareal i Leirfjord kommune.

Antall næringer (= arbeidsplasser ) som finnes allerede i kommune påv irker på en indirekte
måte, på et overordnet plan hvor mange innbyggere som finnes i kommunen, den
demografiske utviklingen samt deler av tjenesteyting innenfor kommunale virksomheter. I
tillegg har det sammenheng mellom utviklingen i samfunnet som helhet, folkehelse og
sosioøkonomiske strukturtrekk.

Formålet med planarbeidet er å utvik le Leira med fokus på å legge til rette for fortetting av
boliger og næringsvirksomheter samt offentlig og privat tjenesteyting. Den relativt nye
Toven - tunnelen gir grunnlag for et økt samarbeid på tvers kommunegrensene og derved
mer pendlingsreiser til n abo - kommunene med bedre logistikk . Disse nye forutsetninger gir
fundament for utviklingspotensial og tilvekst med økt etterspørsel på areal. Forholdet til
retningslinjene for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging utgjør et sentralt tema i
utred ningen for område Leira og stikkord for god arealplanlegging samt samfunnsutvikling er
basert på bærekraftige, langsiktige samfunnsløsninger kombinert med et helhetlig
perspektiv i Leirfjord kommune som gir fordeler f or hele HALD - regionen, Vefsn, Hemnes og
Nesna kommune .

Det har til denne høring s versjon ikke blitt utarbeidet planbestemmelser og plankart, da
arbeidet er i en fase at man bør forankra foreliggende planarbeid med overordnede
myndigheter gjeldende de to arealstrategi er (se nedenfor ) som arbeidet blitt basert på .

1.2 Kommunens målsetninger, arealstrategi er og utviklingstrekk

Hensikten med planarbeidet ha r blant annet vært å vurdere om det finnes disponibel areal
for offentlig og privat formål, sykehus i Leirfjord kommune. Dette har resultert a t pr. dag har
utarbeidelsen av kommunedelplan Leira hatt sin utgangspunkt u ti fra to overgripende
arealstrategier for samfunns utvikling og derved arealbehov, disse to er:

A real strategi 1 (betegnet A1) : - mye areal trengs for sykehus etablering i
planområ det samt for øvrige utbyggingsbehov i planområdet
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Arealstrategi 2 (betegnet A2) : - det finnes i kke så stort arealbehov (sammenlignet
med arealstrategi 1) for framtida utbyggingsformål i planområdet

Om arealstrategi 2 blir virkelighet er det ikke hen siktsmessig å ta inn areal i utarbeidelse av
plankart og bestemmelser, som i konsekvensutredningen er presentert som mulig areal for
sykehusbygging (se konsekvensutredning område T4 og T5). Dette grunnet av at prosjekt av
denne størrelse (arealstrategi 1) krever mye areal , som da forhindrer en for øvrig mer mu lig
adgang til areal enn ellers og gir i tillegg store konsekvenser for øvrig arealbruk inklusive
forskjellige natur - og landskapshensyn.

Nedenfor gis en sammenstilling over hvilke areal som gjelder f or respektive arealstrategi, et
og to, knyttet til arealformål «bebyggelse for offentlig/privat tjenesteyting». Selvfølgelig
finnes plass for fleksibilitet hva gjelder kombinasjonen av de ulike områdene for å få en
hensiktsmessig og helhetlig arealarronder ing.

I følge arealstrategi 1 har det fra politisk ledelse vært ønskelig å få fram 200 dekar areal for
evt. etablering av sykehus (offentlig og privat formål) , etter hver t ble arealbehovet endret til
100 dekar. Pr. dag har kommunen ennå ikke fått beskjed o m det er aktuelt å etablere
sykehus i kommunen (planområdet). Foreliggende planbeskrivelse har tatt opp innspill for
nye arealformål og forslag på arrondering, og mulige løsninger for de ulike arealstrategiene
utfra helhetlig arealforvaltningsperspektiv. I den fortsatte beskrivelsen vil det således være
uti fra disse to arealstrategier som planområdet er presentert. Hensikten er å få en dialog
med overordnede myndigheter og det er grunn til at foreliggende planbeskrivelse,
konsekven sutredningen og ROS - analy sen bør sendes på høring.

Det er ønskelig at man uansett arealstrategi ivaretar helhetsperspektivet på dette
overordnede plannivå, og at hvert delområdes samlede konsekvens er framgår av følgende
dokument, som bør leses parallelt:

Foreliggende planbeskriv else
Konsekvensutredning

Risiko - og sårbarhetsanalyse

Forstudie Differensiert strandsoneforvaltning

1.3 Overordna rammer for planarbeidet

På nasjonal nivå gjelder for all arealplanlegging blant annet Plan - og bygningsloven og
Naturmangfoldloven. For nye utbyggingsområder eller hvor det er foreslått en større
endring av arealbruken skal det foretas en konsekvensutredning (KU). Kravet om
konse kvensutredning er fastsatt i «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan -
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og bygningsloven» (2009). ROS - analyse (risiko - og sårbarhetsanalyser) skal ligge til grunn ved
utarbeidelse av planer for utbygging etter plan - og bygningsloven. I plan området finnes rein
beites distriktet Røssåga/Toven og derved har Reindriftsloven fått en framtredende
betydning.

Statlige planretningslinjer innenfor arealforvaltning er:

Statlige planretningslinjer for samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging for å
redusere transportbehovet og legge til rette for klima - og miljøvennlige
transportformer
Barn og unges interesser i planlegging, rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og
unges interesser i planleggingen
Statlige planretningslinjer for differ ensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen

• Arealplanlegg ing og utbygging i fareområder Flom - og skredfare i arealplanlegging
• Meld. St. 13 (2012 - 2013), Ta heile Norge i bruk
• Nasjonale føringer for universell utforming
• Nasjonale programmet om kar tlegging av marine naturtyper
• Nasjonaltransportplan 2014 - 2023
• Nasjonal sykkelstrategi
• Nasjonal gå strategi
• Nasjonale handlingsplan for elvemusling
• Medvirkning i planlegging – tilrettelegging for deltakelse
• Sametingets planveileder
• Statlig pl anretningslinjer for klima - og energiplanlegging i kommunene
• Forskrift om rikspolitiske bestemmelser for kjøpesentre, vedtatt 27. juli 2008
• Meld. St. 29 Om samfunnssikkerhet (2011 - 12)
• Meld. St. 21 Norsk klimapolitikk (2011 - 2012)
• Meld. St. 26 Regjer ingens miljøpolitikk og rikets miljøtilstand (2006 - 2007)
• Meld. St. 34 – Folkehelsemeldingen, God helse - felles ansvar
• Retningslinjer for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging
• Retningslinjer for behandling av støy i arealplanlegging

Regionale planretningslinjer innenfor arealforvaltning er:

• Regional transportplan Nordland 2013 - 2024
• Et nyskapende Nordland - Innovasjonsstrategi for Nordland 2014 – 2020
• Fylkesplan for Nordland 2012 - 2016, Mitt Nordland – mi framtid 2013 - 2025
• Rammeplan for avkjørsler i Nordland
• Regional plan – klimautfordringene i Nordland
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• Regional plan for vannforvaltning for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 - 2021)
med tilhørende tiltaksprogram

• Friluft kartlegging av Nordland
• Landskapskartlegging av Nordland

K ommunale planretningslinjer innenfor arealforvaltning er:

• Energi - og klimaplan, vedtatt 21.06.2010
• Landbruksplan 2013 - 2020
• Regional strategisk næringsplan for midt – Helgeland 2014 - 2022
• Kommunedelplan for fysisk aktivitet og naturopplevelser 2011 - 2015
• Plan for trafikksikkerhet, 2015 – 2018
• Fiberutbygging Leirfjord 2015 - 2020

2. Planområdet

2 .1 Planens formål

Formålet med arbeidet er å klargjøre hvor det ut fra et arealperspektiv finnes areal som har
utviklingspotensial i planområde, samt sikre disse areal for økt samfunnsutvikling i Leirfjord
kommune. Det handler først og fremst om å finne attraktive areal for nærings - og offentlige
formål, samt evt. for boliger.

2.2 Planområdets avgrensning

Fig. 2 Ny avgrensning for planområde i tykk rød stiplet linjekommunedelplan Leira, opprinnelig
planområde i hvit farge, ikke planlagt område
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Området som det pr. dag utarbeides en kommunedelplan for er (delvis) et ureg u lert område.

Planområdet er lokalisert nor d for Leland der planområdet i det store hele avgrenses av FV
17, 220, 78 og 217. Det er viktig at areal som er interessant og som har verdier knyttet opp
mot mulig utviklingspotensial tas med planområdet og derved ble det i saksframlegg 14/355 -
1 gitt forslag på at man endrer planområdets avgrensning, slik at det gis mulighet å være i
tråd med samordnet og helhetlig arealplanlegging. Planområdet er utvidet i forhold til
opprinnelig planavgrensning, ( se fig. 1. )med ekstra areal vest for FV 17, ved Nilslaneset og
strandområde (vurdert som fr iluftsområde ) samt Bryggervika småbåthavn.

Planområdet er på ca. 3240 dekar og er kara kterisert som i hovedsak et LNF område med
spredt boligbygging og gårdstun med tilhørende landbruksareal.

Kommunen som helhet har ca. 465 km2 landareal og 452 km2 vann areal.

2.3 Beskrivelse av planområdet

Grunnforhold og terreng

Fig. 3 Berggrunn i planområdet
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Fig. 4 Løsmassekart for planområde

Planområdet er under marine grense og løsmasser med tykk strandavsetning, samt andre
marine avsetninger (med varierende mektighet) dominerer i foreslåtte utbyggingsområder,
deretter torv og myr mark . For samtlige foreslåtte utbyggingsområder vil det være påkrevet
med geoteknisk utrednin g.

Beliggenhet for foreslåtte utbyggingsområder i planområdet , muliggjør utbyggingsmønster i
syd - østlig retning med gode solforhold. Noen planerte boligområder høyer seg oven
omgivende terreng men utmerker likevel ikke på en negativ måte i henhold til
landskapsbilde og harmoniserer godt med bibeholdt vegetasjonskorridor. Fores lått
næringsareal er relativ flatt, men områder for formål offentlig og privat arealformål har mer
kupert /helling i terre ng et . Det finnes ikke «geologiske arv» i planområdet.

Markslag

Fig. 5 Mark slag er vist til venstre og til høyre forekomst av dyrkbar mark
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Planområdet karakteriseres av frittliggende eneboliger og helhetlige gårds tun med åpne
jorder omkring seg i LNF - område. Innslaget av fulldyrka og dyrkbar jord samt skogsmark
dekker områder som er vurdert som interessante for ulike utbyggingsfo rmål. Løv træ r og
«ikke tre satt område» dominerer i de utvalgte foreslåtte delområdene.

Naturverdier og naturmangf old

Planområdet oppviser en palett av flere mangfolds hensyn som skal tas. Ranelva (Stillelva)
sammenfaller som et område som har særlig stor forvaltningsinteresse med et vassdrag som
er vurdert som viktig naturtype. Strandområdet som o gså inkluderer eksisterende
små bå thavn, er registrert som «område som har særlig stor forvaltningsinteresse», med
flere fugl e - arter som har vannområdet som s itt leveområde /biotop og i henhold til
naturmangfold loven er fuglene fredet .

Fig. 6 Res triksjoner for arealbruk iht. naturmangfoldloven

Ytterligere viktige naturtyper med rikmyr finnes i område Limyra, samt nor d for og utenfor
planområdet finnes den v iktige naturtypen k ystmyr, med nærhet til Leirmyra som gir
ytterligere restriksjoner i arealbruk for utvi delse av planområdet nor d over.

Røssåga/Toven reinbeites distrikt har vidstrakte areal for høst - og vinterbeite samt
passasje er r eservert for flyttlei/trekklei i planområdet.

Friluftslivet har tilgang til, fra strandsonsområde og ca. 180 meter ut i Lerifjæra vannområde
registrert som « leke - og rekreasjonsområde » samt friluftsområde område Forslandsvatnet.
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Planområdet har følgende t re «grunntype grupper» av landskap i planområde Leira :
Fjordlandskap, innlands ås - og fjell landskap og innlands dals landskap. Landskapene er
vurdert som vanlig forekommende. (kilde: Nordlandsatlas)

Foreslåtte utbyggingsområder berør ikke på I NON - områder .

Fig. 7 Naturen kledd i vår skrud
Fotoserie: Helena Majforsen

Flere bekker finnes i planområdet som utgjør viktige biotoper for flora/fauna.

Eksisterende bebyggelse og infrastruktur

Fig. 8 Kartutsnittet viser bebyggelse s mønster i planområdet
Kilde: Gisline

Planområdet er preget av frittliggende eneboliger, landbruks basert virksomhet knyttet til
gårdstun. Planomr ådet har i det store hele kapasitet innenfor vann - og avløp, men imidlertid
trengs oppdatering og ny installasjoner av vann - og avløps baserte løsninger ved utbygging i
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noen deler av planområdet. B redbåndsinfrastruktur er beskrevet i ROS - analyse. Tekniske
anlegg tilhørende Helgeland Kraft AS og dens strakte el ledninger er synlige i landskapet og
passerer tvers over noe foreslåtte utbyggingsområder.

Fig. 9 Bryggervika i sommer skumring
Foto: Helena Majforsen

Planområdet har tilgang til en småbåt havn nevnt Bryggervika, med beliggenhet sør f or FV
220, i område 1 (se. Fig 9 ) og ligger åpent og til dels uvegetert inn ved Leirfjæra . Området er
eksponert av værforhold, og har registre rte naust SEFRAK bygginger før 1900 . For havn -
området er det ønskelig at det utarbeides en reg uleringsplan s om kan sette fokus på
detaljregulering i tråd med gjeldene lov etc. samt at man har mulighet at ta til vare områdets
hele potensial på en positiv måte . Båttrafikk medfører noe forurensning til vannområde og
her finnes flere registrerte arter som har særlig stor forval tningsmessig interesse. I tillegg er
ø nske om mulig utvidelse av området, og detaljregulering av småbåthavnen vil derved være
hensiktsmessig. Området er i dag regulert til FFN - 2 område.

Planområdet har også andre registrerte SEFRAK bygginger, og på gårds - og bruksnummer
60/6 er det i Askeladden registrert arkeologisk minne som imidlertid har blitt fjernet og på
gårds - og bruksnummer 65/1, 113/6 finnes ytterligere et registrert arkeologisk minne. Det er
ikke kjent funn av samiske kulturminner i planområdet .

Nyere tids kulturminner / - miljø i planområdet kan for eksempel være:
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Fig. 10 G ammel stein bru Gbnr: 64/11
Foto: Helena Majforsen

Samtlige foreslåtte utbyggingsområder har sin beliggenhet ved noen av FV:ene: 17 (ÅDT
total1750) ,78 (ÅDT total 1310) , 220 (ÅDT total 800) eller 217 (ÅDT 100). Andelen lange
kjøretøy er for eksempel på FV 17, tolv prosent. Innenfor, og med nærhet til foreslåtte
utbyggingsområder finnes ho ldeplass er for buss. (se fig. 11 )

Fig. 1 2 Kartutsnittet viser strekking av veg kategori i planområdet

Fig. 11 Naust /sjøbu ved Leirelva Gbnr: 64/3, 64/14
Foto: Helena Majforsen
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Fig. 1 3 Kartutsnittet hvor i planområdet det finnes holdeplasser for buss

For en mer fordypende b eskrivelse av infrastruktur i planområdet etc., se risiko - og
sårbarhet sanalyse , ROS. - analyse.

2.4 Vedtatte reguleringsplaner

I tabellen nedenfor vises hvilke vedtatte reguleringsplaner som finnes i planområdet og som
framleides skal gjelde.

Reguleringsplaner i planområdet
Planens navn PLAN ID Vedtatt
Neshøgda 30084 03.16.2009
Sommerseth hyttefelt 30088 07.05.1979
FV 78 Lading - Leirosen, Kvitnes - Strand
Tiltakshaver: Statens Vegvesen

30044 25.06.1997

FV 78 Lading – Leirosen , Åselva – Leirosen
Tiltakshaver: Statens Vegvesen

30047 25.06.1997

Toven tunnelen
Tiltakshaver: Statens Vegvesen

30091 2003

FV. 78 Holand – Leirosen m/ arm Drevja –
Ømmervatn

------- 22.11.2006

Tab. 1 Vedtatte reguleringsplaner i planområdet

Planområdet grenser mot reguleringsplan Åselva industrifelt, PLAN ID: 3001 9



15

2.5 Utbyggingsalternativ i henhold til arealstrategi

2.5.1 Alternative arealstrategier

Planarbeidet har som utgangspunkt utgått fra følgende to overgripende arealstrategier:

Arealstrategi 1: - mye areal trengs for sykehus etablering i planområdet samt for
øvrige utbyggingsbehov i planområdet:
Arealst rategi 2: - ikke behov for slik store arealbeslag (ikke etablering av sykehus)

I llustrasjonen neden for viser arealarrondering og hvilke utbyggingsmønster som skal utvikles
på sikt , for begge disse to a realstrategiene. Det finne pr. dag ikke noe konkret uttalt
(etterspørsel) behov av offentlig og privat areal formål i området eller næringsareal .

Fig. 1 4 Arealstrategi 1, foreslått utbygging med stort område for offentlig og privat
areal formål nr. 5 og 6

A1
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Fig. 1 5 Arealstrategi 2 , foreslått utbygging med litt mindre områd e for offentlig og privat
arealformål nr. 5

F orskjell, hva gjelder antall dekar , arrondering og konsekvenser for områdene 5 og 6 (se fig.
14 og 15), henvises til konsekvensutredning.

2.6 Arealstrategi, o mråde samt eiendomsforhold

For å få en oversikt over betegnelser som er brukt for ulike områder /arealformål henvises til
konsekvensutredningen.

2.6 .1 Arealstrategi 1

Her er det tatt med kun område 5 og 6 som er forskjellen mellom disse to alternativene , i
følge fig. 1 4 og 1 5 .

Område Gårds - og bruksnummer
T4 Aksla alt. 60/14; 60/15; 60/16; 60/6, 60/2; 60/30; 60/33; 60/5
T6 Tågholt vest alt 2 60/8, 60/20, 60/58, 60/45

A1

A2
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2.6 .2 Arealstrategi 2

Her er det tatt med kun område 5 som er forskjellen mellom disse to alternativene, i følge
fig. 1 4 og 1 5 .

Område Gårds - og bruksnummer
T3 Sør - Aksla 60/14

2.6 .3 Arealutnyttelse som finnes med i begge arealstrategiene

Områder som er tatt med uansett hvilken arealstrategi 1 eller 2, (A1 eller A2) som vil bli
realitet.

Område Gårds - og bruksnummer
B1 (alt 1) 60/49, 60/2, 60/50
B2 (alt 2)
Sør Osen

60/2, 60/50

B3
Storhaug

60/3, 60/4

B6
Leiren

64/1

B8
Stormo bakke

60/16, 60/5

B9
Storhaug syd

69/3, 60/4

B10
Berghaug

64/3, 64/4, 64/2

B11
Stormoen

60/5

T7 Ranmarka alt 2 64/6
V2 Adkomst Aksla 60/47, 113/1, 113/6,60/7, 60/22
V3 Adkomst Sør Osen –
Storhaugen

113/6, 60/5, 60/4, 60/5, 60/14, 60/2, 60/16, 60/6, 60 , 60/22, 60/17,
113/1, 60/3

V4 Adkomst Aksla - Sør
Osen – Storhaugen

113/2, 60/6, 60/10

A2
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V8 Adkomst Berg
Haugen alt 2

64/4

V9 Adkomst Berg
Haugen alt 3

64/2, 64/3

2.7 Arealregnskap

Sammenstillingen nede n for viser i henhold til arealstrategi (eller arealarrondering som
finnes i begge arealstrategiene) arealregnskap for alle områder/ areaformål som har blitt
vu rdert i konsekvensutredningen .

2.7 .1 Arealstrategi 1

OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING
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T4
Aksla alt.

36,3 2,6 25,4 5,3 27,7 8,8

T6
Tågholt vest alt
2

5 1 0,3 0,4 20 4,3

Sum dekar 41,3 3,6 25,7 5,3 0,4 47,7 4,3 8,8

2 .7 .2 Arealstrategi 2

OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING
MARK SLAG ANTALL DEKAR
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T3
Sør - Aksla

4 14 2

2.7 .3 Arealutnyttelse som finnes med i begge arealstrategiene

MARK SLAG ANTALL DEKAR
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BOLIGBEBYGGELSE
B1 (alt 1)
Sør Osen

0,3 4,6 1,7 0,5 0,04

B2 (alt 2)
Sør Osen

0.8 2 0,2 0,5

B3
Storhaug

3 11 8

B6
Leiren

2,9 0,6 0,9

B8
Stormo bakke

0,6 8,6 0,2

B9
Storhaug syd

2,1

B10
Berghaug

0,3 1 6 7,5

B11
Stormoen

3,1 0,086

Sum dekar 10,2 1 5,5 120 6 31,4 0,2 10,3 1,9 0,04

NÆRIN G
T7
Ranmarka alt 2

19,4 37,8 17 24 4,6

SAM FERDSEL OG TEKNISK IN FRASTRU KTU R
Vei

V2
Adkomst Aksla

1,2 0,08 0,7 0,9

V4
Adkomst Aksla

0,7 0,5 1 0,8

V5
Adkomst
Leirmyra -
Tovveien -
Tågholtan øst

0,04
8

0,06 1 0,9 1

V8
Adkomst Berg
Haugen alt 2

0,07 0,06

V9
Adkomst Berg
Haugen alt 3

0,4 0,06

Sum
Dekar

2,34 0.08 0,13 0,06 0,5 2 1,66 2,7
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2.8 Samlede konsekvenser i henhold til respektive arealstrategi

2.8.1 Utbygging smønster - uansett arealstrategi

Følgende beskrivelse omfatter områdene 1, 2, 3 og 4 ( se fig. 1 4 og 1 5 ) som er vurdert som
aktuelle, uavhengig hvilken arealstrategi et eller t o som vil bli realitet .

Område 1 – Areaformål: boligbebyggelse samt evt. fritidsbebyggelse

Men sin strategiske plassering ved FV 17 og andre hovedveger, korte avstand til bussrute,
tilgang til friluftsområder utgjør området som helhet godt egnet for boligformål. Disse n ye
utbyggingsområder, fem fra hverandre separat e boligområder, hvilke sammenlagt gir
grunnlag for et enhetlig boligomr åde anbefales . Området er pr. dag utbygget med
eneboliger og gårdstun med tilhørende landbruk. Her finnes tilgang til flott utsikt og gode
solforhold, og andre klimaspekter og naturrisikoer er vurdert som positivt. Tilpassing i
henhold ti l landskapet som helhet er vurdert som gode. Eksisterende infrastruktur finnes for
området, men som ved utbygging av området trenger oppgrader av vann og av løp samt veg.

Fig. 1 6 Område 1 er oppdelt i flere delområder Fig. 1 7 Beliggenhet for område B1, F1

Forslagstiller har ønske om at for områdene B1, F1 skal h a arealformål fritidsbebyggels e med
beliggenhet vist på fig. 17 . For dette område har to alternative løsninger på arealdisponering
tegnets. B1, F1 har langstrakt arealarrondering og noe mer rammet av klima faktorene.
Framtida klima faktorer som kan ramme B 2 , F 2 området er vurdert som et alternativ som
har bedre forutset ninger for framtida klimaendringer. Arealutnyttelse for området B2, F2 er
mindre iht. antall dekar av landbruksareal, sammenlignet med alternativ B1, F1. Det er
ønskelig å ha bygge grense < 100 meter fra strandsonen for området, med d ifferensiert
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strandson e. Helningsr etning er sørlig og relativt flatt . Innenfor hvert utbyggingsområde
finnes ikke registrert f lora/fauna i følge naturbasen.

Delområde B3 :s beliggenhet er høyere i terrenget , og det er med fordel det b ev art en
vegetasjons skjerm rundt boligområdet for å bev are grønn korridor og biotop for
flora/fauna. Planforslaget, med de ulike delområdene vil harmonisere med l andskapsbilde .

Allmennheten skal ha adgang til strandsone og i det store hele vil områdes friluftskvaliteter
styrkes av tiltak et. Vann området er i dag regulert til FFN - 2 område.

Område 2 – Areaformål: boligbebyggelse

Men sin strategiske plassering ved FV ( som knytter sam men privat adkomstvei) , korte
avstand til bussrute, tilgang til friluftsområder er området som helhet egnet for boligformål.
Områdets beliggenhet med nærhet til Leirelva, medfører at området må sik res for å unngå
utglidning av forekommende løsm asser som finnes ved elvekanten , og t iltak er påkrevet ved
elvens kantsone f or å forhindre erosjon. Det er ønskelig å ha bygge grense < 100 meter fra
strandsonen for området, med differensiert strandsone.

Område 3 - Areaformål: boligbebyggelse

Tiltaket berører skog og innmarksbeite . Høyspentledning som går tvers området, anbefales å
graves i jordkabel, ellers vil areal bli redusert grunnet hensynssone. Området gir sosiale
fordeler med g angavstand til eksisterende bolig - og friluftsområder , med relativt li te trafikk .
Inngjerding av kraftstasjonens virksom hetsområde bør påreg nes. Kostnader for infrastruktur
løsninger for håndtering av avløp samt utbygging av veg (som knytter an til FV som trenger
oppgradering) til boligområde må vurderes inn i prosjektet. Foreslått adkomst veg til
boligområdet reduserer noe jordbruksareal.

Område 4 – Arealformål: næring sbebyggelse

Målsetningen med dette planarbeid har blant annet vært å fi nne areal for næringsetablering .
Et viktig aspekt er at arealet, mht. tung trafikk etc. er adskilt fra boligbebyggelse .
Konsekvensutred ningen viser hvilke andre alternativ som har blitt vurdert for dette
arealformål, og sammenlignet med de andre alternativen e er dette alternativ vurdert som
aktuelt. Pr. dag brukes området for skogs - og jo rdbruksdrift, og disse markslag vil med
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tiltaket gå tapt. Med hensyn til jordvern, kan kompenserende tiltak være at det legges til
rette for nydyrking. Tomten har relativt slake terrengforhold. Samlede samfunnsøkonomiske
verdier av å omdisponere dette areal til næringsformål, må vurderes mot å bibeholde i følge
null - alternativet. De t er i planforslaget presentert en trafikal løsning med r undkjøring som
knytter sammen Tovåsveien i sør med Tovv eien FV 78 i nord, for å få adkomst in n til
næringsområdet.

2.8 .2 A realstrategi 1

Arealstrategi 1: - mye areal trengs for s ykehus samt for øvrige utbyggin gsbehov i
planområdet, se fig. 1 4 .

Område 5 – arealformål: offentlig og privat tjenesteyting

Beliggenheten ved FV 17 ses som en fordel, men arealet vil ytterligere reduseres grunnet
hensynssone 50 meter fra FV. Med hensyn til reindrift, har arealet avsevært reduserts og fikk
derved denne langstrakte, relativt smale arealarrondering . Områdets skogs - og
jordbruksresurser vil med tiltaket gå tapt. Med hensyn til jordvern, kan k ompenserende
tiltak være at det le gges til rette for nydyrk ing . Området har pr. dag begrenset infrastruktur,
selv om høyspentledninger går tvers området, som enten kan graves ned i jordkabel , eller s
vil dette areal ytterligere bli redusert med påført hensynssone. Evt. sykehus etablering vi l
kreve omfattende tiltak for å forsyne området med tilstrekkelig mengde vann og andre
infrastruktur tiltak som avløp, og området mangler veg . Foreslått arealarrondering de kker
eksisterende eneboliger. Alternative forslag for evt. sykehus er område T5 (se
konsekvensutredning ) og s elv om det er et stort areal , som vil komme i konflikt med
særinteresser anbefales det at arealet tas med i den videre planprosessen for å vurdere
dette mot samlede positive samfunnsmessige verdier.

Område 6 - arealformål: offentl ig og privat tjenesteyting

Den langstrakte arronderingen i område 5, suppleres med ytterligere område for arealformål
offentlig og privat tjenesteyting, vest for Ranelva som her i hovedsa k går i berg ( og ikke mot
løsmasser) og utgjør liten risiko for framt ida utbygging/ infrastruktur. Elven utgjør en viktig
biotop for flora og fauna og langs vassdraget må det legges hensynssone. Markslaget består i
hovedsak av myr, som i seg har viktige fu nksjoner for flora og fauna, er vurdert som dyrkbar
jord og binder opp vekshusgass. Beliggenheten ved FV 17 og FV 78 er fordelaktig.

A1
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2.8.3 A realstrategi 2

Arealst rategi 2: - ikke behov for store arealbeslag ( sammenlignet med arealstrategi 1, det er
ikke aktuelt med etablering av sykehus) , se fig. 1 5

Område 5 - arealformål: offentlig og privat tjenesteyting

Med hensyn til rein drift fås dette veldig langsm ale, rektangulære arronderingen for område
5 . A realformål et er offentlig og privat tjenesteyting utgjør i dette alternativ (sammenlignet
med område 5, i følge arealstrategi 1 ) begrenset tilgang på disponibel areal, men like vel
omfatter området landbruksareal. For eksisterende boligområder og evt. ny utbygging kan
området utvikles med fo rdeler for beboerne. Trafikal løsning med rundkjøring er foreslått for
område t, som o gså med fordel knytte r sammen adkomstvei til boligområde 1. Delområdet
dekker areal som omfatter to eksisterende eneboliger.

3. Avklaringer iht. planprogram

3 .1 S amlet vurdering av planområdet

Et overordnet mål for arealforvaltningen i Nordland er at arealforvaltningen skal være
bærekraftig og gi forutsigbare rammer for næringslivet og befolkningen. Forvaltningen skal
skje på grunnlag av kunnskap og oppdaterte kommuneplaner. Arealdelen skal blant annet
synliggjøre sammenhengen mellom framtidig sa mfunnsutvikling og ulike typer arealbruk.
Den skal også angi rammer og betingelser for hvilke nye tiltak og ny arealbruk som kan settes
i verk knyttet til hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen av areal.

Vedtatt planprogram har i kapittel 6, side ne 22 - 23 beskrevet problemstillinger som
planarbeidet skal belyse. For å få en mer utfyllende beskrivelse knyttet til ulike
problemstillinger, henvises til følgende dokumenter:

• Foreliggende Planbeskrivelse
• Risiko - og sårbarhetsanalyse
• Konsekv ensutredning

A2
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• Forstudie Differensiert strandsoneforvaltning og vurdering av
vassdragsområde iht. nye tomte - og byggegrenser

Utgangspunktet for planarbeidet h ar vært å klargjøre, hvor det fra et arealperspektiv, finnes
attraktive areal med areal med mulig utviklingspotensial i planområdet, samt sikre disse
areal for økt samfunnsutvikling i Leirfjord kommune. Det handler først og fremst om å finne
areal for nærings - og offentlige samt private areal formål, samt for boligformål.

Planområdet har blitt inndelt i så enhetlige miljøer/områder som mulig iht. arealformål, og
størrelsen på foreslåtte utbyggingsområder varierer uti fra arealformål samt mulig
arealutnyttelse.

Det finnes ikke registrert hendelser med skred - , ras - eller erosjon innenfor foreslåtte
utbyg g ingsområder (se fig. 14 og 15). Det finnes ikk e noe kart som viser kvikkleire -
forekomster for planområdet. Arealanalysen har blitt basert på jor darttyper , som inkludert
kan ha sannsynligh et for kvikkleireforekomster. For nesten samtlige områder gjelder at det
potensielt sett, kan finnes risiko for løsmasser som kan utgjøre skre drisiko. I tillegg til disse
løsmasser, finnes bekk er nedstrøms i helling sområder, som ytterliggere kan forsterke
risikoen , og det forutsettes at man gjør vurdering av områdes stabil itet ved evt.
detaljregulering .

Planens konsekvenser uttrykkes i f orhold til 0 - alternativet, der d agens situasjon er en
referanse som benevnes som 0 - alternativ et. Et foreslått planforslag som er presentert i
konsek vensutredningen, omfatter stort antall de kar areal og er vurdert at prosjektet med
dens enorme krav på areal vil harmonis ere dårlig med landskapsbilde samt at mht. reindrift
har området blitt tatt ut i denne vurderingen. Flere foreslåtte områder har blitt fjernet, og
det er vurdert at det er bedre å bibeholde dagens arealbruk for å unngå omf attende inngrep
i naturmiljøet samt fordi at forslagen ikke har oppfylt vesentlige forventninger iht.
infrastruktur samt grunnforhold.

Foreslåtte områder kommer ikke i konflikt med kulturminnen /kulturmilj øer /kulturlandskap.

Basert på risiko - og sårbarhetsanalyse er det registrert « forhold eller uønskede hendelser »,
som tilsier at planlagt e arealbruk medfører økt risiko eller sårbarhet som må reduseres med
avbøtende tiltak. Dette gjelder ikke minst barn - o g unges omgivelse og den trafikale
situasjon s om råder på fylkesveiene .

Deler av foreslåtte utbyggingsområder har ikke tilfredsstillende vann - og avløpsløsninger, og
dette må utredes nærmere ved reguleringsarbeid. Noen f oreslåtte boligområder kan bruke
ek sisterende veier, selv om det er nødvendig med oppgradering av veiene ( blant annet
private veier i område 1 og 2) . Det mangler gode adkomst muligheter fra FV inn til privat vei,
og foreslåtte boligområder , (samt inn til områder for nærings - og offentlig – og privat
arealformål) må ses over i den fortsatte prosjekteringen . Man må se boligbygging, arealbruk
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og samferdsel i sammenheng. I et framtidsperspektiv er det ønskelig at det bygges gang - og
sykkelveg fra Leira til Leland.

I det store hele, (unntatt area l for næring og offentlig og privat areal formål) finnes gode
forutsetninger å ta i bruk allerede eksisterende infrastruktur , og vann - og avløpsløsninger må
utredes nærmere i forbindelse ved evt. detaljplanearbeid.

Den samlede vurdering en av utbyggingsforslagene vil ikke ødelegge eller forringe
leveområder for truede eller nær truede arter. Eksisterende kunnskapsgrunnlag om
naturmangfoldet er tatt fra Naturbase og Artskart og er vurdert som rimelige for
kommuneplannivå, og i henhold til naturm angfoldens prinsipper §§ 7 - 12. Planforslaget som
det pr. dag er presentert, mangler planbestemmelser og plankart for områder, men det
forutsettes at aktuelle områder vil bli vernet i planbestemmelser og hensynssone i plankart.

Arealanalyser viser at det f innes mange hensyn som man må ta i det aktuel l e planområde t:

• Leirelva har kraftig meandring med løsmasser i elvekanten (geoteknisk undersøkelse
påkreves)

• Vidstrakte areal omfatter reinbeites næring (gir et redusert areal se T4 i
konsekvensutredning)

• Fulldyrka jord, og dyrkbar jord (jordvern) , gir begrenset mulighet til arealutnyttelse.
• Løsmasser som potensielt kan innebære mulighet for kvikkleire (geoteknisk

undersøkelse påkreves)
• Planområdet er «oppdelt» av elvene Ranelva (Stillelva) og Leirelva ( vil det gjenstå

svært litt sammenhengende areal)
• Viktige naturtyper og arter som har særskilt forvaltningsinteresse finnes i

planområdet

Areal ved FV:ene og elvene vil få ytterligere redusert disponibel areal grunnet
hensynssone

• Høyde i terre nget skaper barriere for å gjøre arealutvidelse (landskapsbild e vil bli
ødelagt og helling gir begrenset mulig disponibel arealutnyttelse )

• Myrmark, for eksempel N2 (se konsekvensutredning) trengs for å forebygge flom
men er også viktig biotop med åpne va nnspeil , myrene fungerer som opptak av
karbon/klimagasser

• Noen planforslag forutsetter differensiert strandsone for å gjøre det mulig med
utbygging på avstand < 100 meter fra vassdrag

Kommunedelplanen har hatt som mål å kartlegge hvilket utviklingspoten sial området har
som helhet og vise hvilke områder som er betraktet som interessante for ulike arealformål
som vises på plankart med tilhørende planbestemmelser. Arealanalysen viser ut fra helhetlig
arealforvaltnings perspektiv at finnes det begrenset med store sammenhengende områder,
om man ønsker å verne naturmiljøet/omgivelsene uten altfor omfattende inngrep.
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Område T5 er beskrevet i konsekvensutredningen som mulig areal for sykehus. Selv om det
er et stort areal som vil komme i konflikt med særinteresse r anbefales at arealet tas med i
den videre planprosessen for å vurdere dette mot samlede positive samfunnsmessige
verdier.

3 .2 Befolkningsvekst og boligreserve

Beregnet utfra framskrivning for befolkningsvekst bør det resultere i økt antall innbyggere i
kommunen, samt forhåpentligvis økt antall aktive næringsvirksomheter og/eller flere
arealformål for all menn tjenesteyting , som det trenges areal for.

Følgende grunnkretser som berører planområdet er:

• Leira
• Nordnes/Tovås

Fig. 1 8 Grunnkretser som er i planområdet
Illustrasjon: Helena Majforsen

Folketallet den 1. januar 2015 var i kommunen som helhet 2188 personer. I grunnkrets Leira
var folkemengden 64 personer 2015 som derved har hatt en reduksjon med 4 % fra 2010 til
2015, i reelle tall en minskning med 3 personer. I krets Nordnes/Tovås har det under de
seneste fem årene skjedd en reduksjon i folkemengde, fra år 2005 til år 2015 med 26
personer som tilsvarer en prosent forandring med 20 %.
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Fig . 1 9 Befo lkning fordelt i grunnkretser 2005 – 2015
Illustrasjon: Helena Majforsen

Folkemengden for Leland/Tømmervik har under samme periode økt med 82 personer,
hvilket er en økning med ca. 13 prosent. I en s tatistisk befolknings prognose for hele
kommunen er det utført beregninger som tyder på en prosentuell befolkningstilvekst på mer
enn 20 % under perioden 2014 – 2040. I en utført studie er det påvist 2 scenarier for
befolkningstilvekst for Midt – Helgeland regionen, en beskjeden og en noe djervere, som vil
krev e ekstraordinære innsatser for å oppfylles. I arbeidet med å ta fram en kommunedelplan
for Leira området er det nevnt i «Regional strategisk næringsplan for Midt – Helgela nd 2014
– 2022» at H ALD - regionen som helhet er viktig for økt befolknings tilvekst.

Fig. 20 Framskriving i alders fordeling og befolkning i kommunen som helhet
Kilde: Nordland fylkeskommune , illustrasjon: Helena Majforsen
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Fig. 21 Framskriving boligbehov
Kilde: Nordland fylkeskommune , illustrasjon: Helena Majforsen

I følge fig. 20 - 21 vil det være et primært mål å tilgodese det framtidige boligbehovet på
grunn av generell økt befolkningsvekst, men også fordi at aldersgruppen 19 - 24 trenger bolig
som utflyttere fra familiehjemmet samt at antall eldre i alder 68 år og over, kan ha et ønske
om å skifte bosted som er mer tilrettelagt for sine/deres behov. Fra et samfunnsperspektiv
betyr dette at man trenger mer areal for boligbygging, samt en diversitet av boliger tilpasset
ulike aldersgruppers behov.

I kommunen som helhet finnes alle rede en vesentlig boligreserv e, (i hovedsak for eneboliger)
areal som er regulert for arealformål boliger og som pr. dag er urealiserte, som ikke har blitt
utbygget. Innenfor planområdet finnes ikke noen boligreserve av dette slag som i
kommunen for øvrig. I det kommende overgripende arbeidet må man vurdere hele
kommunens sammenlagte boligreserve og kanskje justere antall i boligreserve, slik at det er i
tråd med virke lig etterspørsel av boligtomter .

Fig. 2 2 Stolpediagrammet viser antall nettopendling i kommunene Leirfjord, Alstahaug og
Vefsn under periode 2008 - 2015
Kilde: Statistikkbase Nordland fylkeskommune , illustrasjon: Helena M ajforsen



2 9

Stolpediagrammet ovenfor viser at det i Leirfjord kommune er man ge som pendler ut av
kommunen (h er vist med minustegn) samt at det fra år 2008 til år 2015 har inntruffet en
økning med 46 prosent i antall ut pendlere fra kommunen. I henhold til de nasjonale
retningslinjene; samordnet bolig - , areal - og transportplanlegging og framtidsrettet
næringsutvikling kan det være ønskelig at satse på at få flere arbeidsplasser i kommunen
men også for pendlere som ønsker bosette seg slik at man unngår lange pendlingsveier.

4 . Plan prosessen

4 .1 Planarbeidet framover

Det har blitt holdt to folkemøter, det første for å få innspill og det andre for å presentere
forslag arealformål iht. arealarrondering ut fra innkomne innspill (se konsekvensutredning)
Et overordnet mål for arealforvaltningen er at den skal være bærekraft ig og gi foru tsigbare
rammer for næringsliv og befolkning . I det fortsatte planarbeidet trengs avklaring om det vil
bli aktuelt med å omdisponere store areal til offentlig og privat tjenesteyting (sykehus) i
planområdet. Det er en fordel å være kjent med h vilke forutsetning er man skal arbeide ut fra
når man skal formulerer planbestemmelser med tilhørende plankart, alternativt at man
arbeider fram to plankart med bestemmelser f or de to ulike arealstrategiene 1 og 2
(anbefales ikke). I tillegg er det ønskelig med oppdatering av kommunens overordned e
arealstrategier i kommuneplan for å være i tråd med foreliggende planarbeid samt oversyn
og korrig ering av kommunens boligreserve. Det er i denne fase viktig å få dialog/involvere
overordnede myndigheter i foreliggende planarbeid.
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