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DEL 1 I NNLEDNING

1. Bakgrunn

1.1 Hvorfor konsekvensutredning

I henhold til Plan – og bygningsloven § 4 - 2 skal alle kommuneplaner med retningslinjer eller rammer for framtidig utbygging, og som kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, ha r blitt konsekvens utredet . P lanforslaget utreder b åde nye områder og vesentlig e endr inger i
eksisteren de bygge områder . Kravet om konsekvensutredning er fastsatt i «Forskrift om konsekvensutredninger for planer etter plan - og
bygningsloven» (2009). Den KU metode som er representert i håndbok 140, kapittel 6, publisert av Statens Vegvesen s kal brukes ved
konsekvensanalyse for ikke prissatte verdier. Tilrådninger/avbøtende tiltak som kan dempe konfliktene vises samt synliggjøre
utbyggingsområder som ikke er fremmet fordi de negative konsekvensene vil være store, skal framgå av utredningen.

Planområde Leira utløser krav om utarbeidelse av konsekvensutredning i tillegg fordi at:

Foreliggende planområde er på antall daa > 15 daa og som omfatter nye områder til utbyggingsformål
Hensikten er utarbeidelse av kommunedelplan for utbyggingsformål

PBL, § 4 - 2 Planbeskrivelse og konsekvensutredning

«… For regionale planer og kommuneplaner med retningsl injer eller rammer for framtidig utbygging og for reguleringsplaner som kan få
vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal planbeskrivelsen gi en særskilt vurdering og beskrivelse - konsekvensutredning - av planens
virkninger for miljø og samfunn….»
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Konsekvensutredningen inngår som utdypende del av planbeskrivelsen for kommunedelplan Leira, PLAN - ID: 201503. Konsekvensutredningen
viser en vurdering av virkninger for samfunn og miljø, planens utviklingsstrategier samt forslag til arealdisponeringer fo r de ulike delområdene .

For en mer utfyllende beskrivelse av hvert enkelte område, henvises til dokumentet ROS - analyse, Planbeskrivelse og tema utredningen
«Differensiert strandsoneforvaltning», ( sak: 17/93 - 13 ) . Det er ønskelig å ha bygge grense < 100 mete r fra strandsonen for enkelte områder i
planforslaget.

1.2 M etode

1.2.1 Innledning

I forskrift om konsekvensutredninger er det det sagt at en konsekvensutredning skal:

utarbeides på bakgrunn av fastsatt planprogram
være tilpasset plannivå , u tredningens innhold, omfang og detaljeringsgrad er tilpasset et overordnet plannivå, det aljeringsgraden må
fordypes i evt. reguleringsplan - arbeid
være beslutningsrelevant
ta utgangspunkt i foreliggende kunnskap og nødvendig oppdatering av denne, men baseres på innhen ting av ny kunnskap der det ikke
foreligger kunnskap om viktige forhold , k onsekvensutredningen baserer seg på delutredninger og rapporter, kombinert med kunnskap
tilegnet gjennom planprosessen. I forbindelse med planarbeidet er det gjennomført en delutredn inger som er oppsummert i eget
vedlegg til kommunedelplanen .

Planprogrammet har klargjort hvilke mål og rammer som skal vektlegges i planleggingen og hvilke spørsmål/tema som må utredes. I følge
vedtatt planprogram (sak 14/355 - 28 ) skal denne legges til gr unn i det videre arbeidet med kommunedelplan som presenterer behovet av
utredninger. Konsekvensutredningen (KU) i sin tur beskriver de virkninger som kan oppstå for miljø og samfunn.

Nærmere angivelse av hva som er vurdert under hvert fagtema er angitt i egen tabell under (Fagtemaoversikt). Noen tema overlapper
hverandre og for å tydeliggjøre grensesnitt vises dette i tabell med vurderingskriterier.
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Kvaliteten på datagrunnlaget er vurdert skjønnsmessig ut fra detaljeringsgrad på denne overgripende planniv å
Utrednings tema Datagrunnlag Kvalitet på datagrunnlaget
Generelt for alle tema 1. Ulike digitale kart på nett

2. Kommunes digitale kart, plan - og
eiendomsbaser

3. Innspill under planprosessen
(lokalkunnskap)

4. Befaringer

Tilfredsstillende / Godt

1.2.2 Metode f or ikke - prissatte temaer og noen begreper

Som grunnlag for denne konsekvensutredningen er det benyttet metodikk fra Statens vegvesen håndbok 140 «Konsekvensanalyser». I følge
denne metodikk e r analysen gjennomført etter følgende t rinnvise metode:

Beskrive lse av alternativer
Vurdering av verdi
Vurdering av omfang
Vurdering av konsekvens

Verdi: Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdien blir fastsatt langs en glidende skala som spenner
fra liten verdi til stor verdi, b asert på den relative betydningen av området for gjeldende tema. Verdivurderingen i et d elområde kan
differensieres i en verdi kart, men registreringskategoriene må også gis en samlet vurdering. Ulike tema har ulike kriterier for verdisetting.
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Omfang: Med omfang menes en vurdering av hvordan og i hvilken grad et område påvirkes. Dette trinnet består i å beskrive og vurdere
type og omfang av mulige virkninger på de ulike temaene som blir verdise tt dersom tiltaket gjennomføres. Omfanget blir blant annet
v urdert ut fra påvirkning i tid og rom, og sannsynligheten for att virkning skal oppstå. Omfanget blir gjengitt langs en trinnløs skala fra stort
negativt omfang til sort positivt omfang.
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Konsekvens: Det siste trinnet i vurderingene består i å samme nholde
verdivurderingene og omfanget av tiltaket for derved å utlede den samlede
konsekvens i he nhold til diagram vist i figur 1 . Med konsekvens menes
fordeler og ulemper e t definert tiltak vil medføre i forhold til alternativ 0.
Konsekvensene uttrykkes i forhold til 0 - alternativet. Dagens situasjon er en
referanse som benevnes som 0 - alternativet, og i konsekvensutredningen
gjøres en sammenligning av forventet tilstand etter utført tiltak mot forventet
tilstand uten at tiltak utføres . Konsekvens framkommer ved sammenstilling av
områdets verdi og omfanget av påvirkning på området.

Fig. 1 Konsekvens tabell – hvor en finner konsekvensgrad ved sammenstilling av verdi og omfang
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Verdi

Omfang

Liten Middels Stor

Stort posit ivt ++(Middels positiv
Konsekvens)

+++(Stor positiv
konsekvens)

++++(Svært stor
positiv konsekvens)

Middels positivt +(Liten positiv
konsekvens)

+(Liten positiv
konsekvens)

+++(Stor positiv
konsekvens)

Lite positivt +/0(Liten/ubetydelig
positiv konsekven s)

+(Liten positiv
konsekvens)

+(Liten positiv
konsekvens)

Ingen /ubetydelig
konsekvens

0 0 0

Lite negativt - /0(Liten/Ubetydelig
negativ konsekvens)

- (Liten negativ
konsekvens)

-- (Middels negativ
konsekvens)

Middels negativt - ()Liten negativ
konsekvens)

-- (Middels negativ
konsekvens)

--- (Stor negativ
konsekvens)

Stort negativt -- (Middels negativ
konsekvens)

--- (Stor negativ
konsekvens)

---- (Svært stor
negativ konsekvens)

Tab. 1 Beskrivelse av konsekvensene

Konsekvens angis på en ni - delt skala fra m eget positiv konsekvens (++++) til meget stor negativ konsekvens ( ---- ). Prinsippene og kriteriene for
disse er koordinert, slik at for eksempel stor verdi innenfor ett fagtema er sammenlignbart med stor verdi innenfor et annet fagtema. Den
samlede helhetl ige vurderingen av alle temaene vil preges av at de enkelte temaene er ulike i sin kar akter. Konsekvensnivået ved
gjennomføring av enkelte tiltak er visualisert med farger. Grønt er positiv eller nøytral konsekvens, der en arealendring som følge av innspil let
er vurdert til å være positivt. Gul er liten negativ konsekvens. Rødt er middels og stor negativ konsekvens for miljø og/elle r samfunn. Natur - og
kulturmiljø er vernetemaer, og når noe går tapt vil de være borte for alltid, det gjelder også ikke - fornyb are naturressurser .
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Fargekode Konsekvens
Positiv eller nøytral vir kning på miljø og/eller samfunn og
har høy egnethet.
Noe negativ vir kning på miljø og/eller samfunn og her
middels egnethet.
Negative konsekve nser for miljø og/eller samfunn og har lav
egnethet.

Tab. 2 Skala for ikke prissatte konsekvenser

Det er laget oppsummeringstabeller som viser verdi, omfang og konsekvens for alle alternativer og ulike tema. De ulike fagtemaene
kategorisert under samfunn lar seg ikke vurdere på samme måte som for miljøtemaene i forhold til verdi og omfang. Noen av temaene er
konkrete og lettere å vurdere konsekvensen av mens andre vil det bli foretatt en fagmessig skjønnsvurdering av. Konsekvensene vil likevel
vurderes og plasseres etter tilsvarende skala som for miljøtemaene.

Det vil likevel alltid være en grad av usikkerhet og skjønn knyttet til vurdering av verdi og omfang samt relevante kriterier på disse, samt de
indirekte virkningene av utbyggingen.

Øvrige begreper som brukes er:

Planområde: Område som fysisk kan bli berørt av tiltaket og planområdet er delt inn i mindre enhetlige delområder.

Influensområde: Område som kan bli påvirket av tiltaket – inkludert planområdet. Undersøkelsesområde og vil variere fra tema til tema og
størrelsen på influensomr ådet vil variere fra fagtema til fagtema, og det må derfor gjøres en faglig vurdering for hvert tema. De ulike
fagtemaene har ulike influensområde. Delområder som berør influensområdet er oppgitt.

Delområder: Mindre og enhetlige områder innenfor planområ det/influensområdet. Skal avmerkes på kart og verdi tas fram.
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1.3 Planområdet

1.3.1 Akt uelle vurderingsområder og nye arealformål

Boligområder
Område ID Område navn Antall dekar
B1 (alt 1) Sør Osen 6,8
B2 (alt 2) Sør Osen 9
B3 Storhaug 24
B4 (alt 1) Stille 7,8
B5 (alt 2) Stille 16
B6 Leiren 4,4
B7 Leirfjæra 6,6
B8 Stormo bakke 9
B9 Storhaug syd 1.5
B10 Berghaug 15
B11 Stormoen 2,7
F1 Sør Osen

( Vurderes seinere i planprosessen om det vil
være et områ de egnet for bo liger eller
fritidshus)

Se alt. B1 og B2

T 1 Ranmarka – øst alt 1 9
T2 Tågholtan – vest alt 1 13
T3 Sør - aksla 21
T4 Sør - Aksla alt. 1 108
T5 Aksla alt. 2 214
T6 Tågholt vest alt. 2 36,5
T7 Ranmarka øst alt 2 91
N 1 Tovveien 43
N 2 Leirmyra 83
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N 3 No rd - aksla 33
Veg/adkomst Lengde/Dekar
V1 Adkomst til Sør Osen /Storhaugen boligfelt Ca. I km
V2 Adkomst Aksla og Storhaugen rundkjøring 3
V3 Adkomst Sør Osen – Storhaugen alt 2 1 km
V4 Adkomst – rundkjøring til Nord - aksla 3
V5 Adkomst – rundkjøring Lei rmyra - Tovveien -

Tågholtan
3

V6 Adkomst Stille 43 meter
V7 Bergshaug alt. 1 109
V8 Bergshaug alt. 2 43 meter
V9 Bergshaug alt. 3 110 meter
P1 Forslandsbakken 0,9
P2 Forslandsvatnet 0,2
Tab. 3 Vis er blant annet utbyggingsområder med arealformål og an tall dekar eller strekking av vei

Kommentarer: I planområdet finnes ikke noe boligreserve uten antall dekar for boliger, må vurderes opp mot hele kommunes tilgjengelige
boligreserve i en senere planfase.
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1.3.2 Arealstrategi

Det har blant annet vært av interesse å vurdere om det fin nes disponibel areal for offentlig og privat formål, ( sykehus ) i Leirfjord kommune.
Dette har resultert i at pr. dag har utarbeidelsen av kommunedelplan Leira hatt sin utgangspunkt u ti fra to overgripende a realstrategier for
samfunnsutvikling og derv ed arealbehov. Disse to arealstrategier er:

Arealstrategi 1: - mye areal trengs for sykehus etablering i planområdet samt for øvrige utbyggingsbehov i planområdet:

Arealstrategi 2: - ikke behov for slik store ar ealbeslag (ikke etablering av sykehus)

Om arealstrategi to blir virkelighet er det ikke hensiktsmessig å ta inn alle disse areal som er presentert i konsekvensutredningen i den ende lige
utarbeidelsen av plankartet, fo rdi prosjekt av denne størrelse krever svært med areal som da forhindrer en for øvrig mer mulig adgang til areal
enn ellers. I tillegg gir utnyttelse av slik størrelse (antall dekar) store konsekvenser for øvrig arealbruk inklusive forskj ellige natur - og
landskapshensyn.

Areal som er tatt op p som næringsareal kan k omme at endres til bebyggelse for offentlig/privat tjenesteyting i stedet , et politisk vedtak som vil
bli tatt senere i plan prosessen.

Noen andre v iktige trekk for utbyggingsmønstret er at :

Bevare stedets identitet og karakteristi ske bygningsmiljøer med spedt bebyggelse selv om det er ønskelig med helhetlige nye
boligområder
Tilrettelegge for næringsliv og a vsette arealer til viktige fellesfunksjoner for kommunen
Bevare nære, verdifulle grøntarealer og friområder , Verne grønnstrukt ur, med grønn korridorer som passasje for dyr, samt tilrettelegge
for felles areal uti fra prinsippet «blå - grønn - strategi», sikre tilgang til disse nærområder som bidrag til rekreasjon og folkehelse
Ta hensyn til klima - og miljøutfordringene – planlegge seg bort fra sårbarhet mot naturfarer
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Fleksibilitet, planen skal være langsiktig og må kunne tilpasses fremtidige endringer og behov
Areal i boligområdet har nærhet til kollektivknutepunkt og arealkrevende arealformål skal sin beliggenhet i tilknytting til
hovedferdselårene
Fortetting i eksisterende boligområder og utnytte allerede etablert infrastruktur

DEL 2 FAGTEMAOVERSIKT OG VURDERINGSKRITERIER

2 . Naturressurser

2.1. Jord - og skogsbruksressurser

2 .1.1 Generelt om temaet

Det er ønskelig at landbrukss ektoren sikres i tilstrekkelig grad, men man må gjøre en avveining av allmenne interesser for eksempel
utbyggingsareal for boliger jfr. mot landbruksinteressene. LNF - områder er konfliktfylte arealer i forhold til utbygging. Det gir konsekvenser for
lands kapsforhold og jordbruksinteresser kan bli påvi rket ved utbygging og store sammenhengende svært viktige jor d bruksarealer vurderes som
mye viktigere enn små jordlapper. Arealregnskap viser andelen av aktuelle arealer med dyrka mark og dyrkbar mark hver for seg. Tidligere
omdisponerte og/eller regulerte arealer tas ikke med.

I Leirfjord kommune arbe id er flest antall personer innen for offentlig sektor, og på andre plass er det landbruket, som dominerer arealbruket
og grunn et denne aspekt har jeg valgt å uti fra et overgripende perspektiv å adskille kriteriene for jord - og skogsbruk, for å se en tydelig
forskjell.
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2 .1.2 Vurderingskriterier

Landbruk
Skog

Verdi

Omfang

Liten Middels Stor (

- Nedbygde områder. Uproduktiv
skog. Lav bonitet .

- Skog med middels bonitet.
Inneklemte skogteiger .

- Skog med høy bonitet. Vernet skog. Viktige skogstyper.

Stor positiv - Tiltaket vil ikke berøre skog, og evt. styrke skogsbruket.

Middels positivt - Tiltaket vil ikke berøre skog med høy eller midd els bonitet. Tiltaket berører skog som er inneklemt.

Lite /intet negativt - Tiltak et berører noen mer skog . Tiltaket berører skog med middels - lav bonitet eller uproduktiv skog.
Middels negativt - Tiltaket berører middels bonitet skog i større sammenheng og/eller skog med høy bonitet som er inneklemt og dermed vanskelig å drive.
Stort negativt - Tiltaket berører skog med høy bonitet. Tiltaket splitter opp skog. Tiltaket berører vernede områder eller viktige skogstyper.

Jordbruk
Verdi

O mfang

Liten Middels Stor

- Områder i brakk. Svært oppdelte
små områder uten dyrkning. Ikke
klassifisert eller ingen/liten verdi
som landbruksareal. -

- Inneklemte arealer som er vanskelig å
drive. Svært skrinn jord. Beitemark.

- Fulldyrka arealer. Lettb rukt dyrbar jord. - 3 til - 2

Stor positiv - Tiltaket berører ikke jordbruksarealer

Middels positivt - Tiltaket berører svært lite jordbruksarealer. T iltaket berører noe brakk areal , i fragmenterte ikke sammenhengende områder
Lite /intet negativt -- Tiltak et berører lite jordbruksarealer.
Middels negativt - Tiltaket berører noen jordbruksarealer og/eller lettbrukt dyrkbar jord
Stort negativt - Tilt aket berører fulldyrket arealer, store områder som fragmenteres

2 .2 Biologisk mangfold

2 .2.1 Generelt om temaet

Naturmangfoldlova setter noe grunnleggende retningslinjer for alt planarbeid etter Plan - og bygningslova.
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Temaet naturmangfold/biologisk mangfold omhandler verneområder, inngrepsfrie naturområder, utvalgte og verdifulle naturtyper, prioriter te
arter, rødlistearter og vikti ge artsforekomster/yngleområder , store/rike forekomster av bergarter/malmer, løsmasser som er av nasjonal
interesse. I tillegg områder med gode forekomster med overflatevann/grunnvann samt områder med kystvann som er egnet t il fiske eller
fiskeoppdrett.

Utbyggingstiltak kan gi negative innvirkninger på det biologiske mangfoldet - planter og dyr; og sjeldne arter kan stå i fare. I
konsekvensutredningen har tilgjengelig vitenskapelig kunnskap og prinsippene i naturmangfoldlove n blitt benyttet. Denne kunnskapen er ikke
heldekkende, da verdier knyttet til biologisk mangfold i stor grad er basert på enkle observasjoner og ikke alltid systematiske undersøkelser. Det
kan derfor være behov for evt. supplerende undersøkelser, og ut fr a §§ 9 og 11 i naturmangfoldloven kan det være aktuelt å kreve at
tiltakshavere innhenter supplerende kunnskap i forbindelse med detaljplanlegging, selv om det ut fra foreliggende kunnskap ik ke er noe til
hinder for tiltaket.

2 .2.2 Vurderingskriterier

O mfanget av tiltaket innebærer virkning både direkte og indirekte på naturressurser som berøres av anleggsfasen og utbyggingen. Direkte
nedbygging av arealer vil føre til evt. direkte tap av en del naturressurser for eksempel grus og samtidig kan andre ress urser kunne bli indirekte
påvirket av tiltaket. De indirekte virkninger kan være kompliserte å vurdere fordi de kan være kny ttet til flere innbyrdes forhold . Det vil alltid
være en grad av usikkerhet og skjønn knyttet til vurdering av omfang på de indirekt e virkningene av utbyggingen. Virkningen på eventuelle
influensområder er også vurdert.

Naturens mangfold
Verdi Liten Middels Stor
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Omfang

- Naturmiljøet er vanlig
forekommende uten spesielle
arter eller typer .
- Små forekomster av
bergarter/ malmer som er vanlig
forekommende .
- Små forekomster av nyttbare
løsmasser som er vanlig
forekommende, større
forekomster av dårlig kvalitet
- Vannressurser som har
dårlig kvalitet eller
liten kapasitet
- Vannressurser som er
egnet til energiformål
- Vannressurser som er egnet til
fiske eller fiskeoppdrett

- Buffer sone INON delvis

- Område t har noen eller flere verdier,
for eksempelvis rødliste arter, viktige
naturtyper mf l .
- Større forekomster av
bergarter/ malmer som
er va nlig forekommende og godt
egnet for mineral
utvinning eller til byggestein/
byggeråstoff (pukk)
- Større forekomster av
løsmasser som er
vanlig forekommende
og meget godt egnet til
byggeråstoff (grus/sand/leire)
- Vannressurser med
middels til god kvalitet
og kapasitet til flere
husholdninger/ gårder
- Vannressurser som er
godt egnet til
energiformål
- Vannressurser som er
meget godt egnet til
fiske eller fiskeoppdrett
- Fragmenterte områder av INON

- Vernede områder etter naturmangfoldsloven, utvalgte natu rtyper og prioriterte arter .
- Store/rike forekomster av bergarter/ malmer, løsmasser som er av nasjonal interesse.
Vannressurser med meget god kvalitet, stor kapasitet, og som det er mangel på i området
- Vannressurser av nasjonal in teresse til energiform ål , er nasjonalt viktige for fiske eller
fiskeoppdrett , i nngrepsfri natur tas helt i br uk i et sammenhengende område. ….

Stor positiv Tiltaket vil i stor grad styrke naturmangfoldet .
Tiltaket vil i stor grad øke ressursgrunn lagets omfang og/eller kvalite t

Middels positivt Tiltaket vil i noen grad styrke naturmangfoldet .
Tiltaket vil øke ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet

Lite/intet omfang Tiltaket vil i stort sett ikke endre naturmangfoldet .
Tiltaket vil stort sett ikke endre ressursgrunnlag ets omfang og/eller kvalitet

Middels negativt Tiltaket vil svekke naturmangfoldet
Tiltaket vil redusere ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet

Stort negativt Tiltaket vil svekke og/eller ødelegge naturmangfoldet .
Tiltaket vil i stor grad redusere eller ødeleg ge ressursgrunnlagets omfang og/eller kvalitet
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2.3 Reindrift

2.3 .1 Generelt om temaet

Lov om reindrift (reindriftsloven) regulerer hvilke rettigheter og plikter reindriftsutøvere har i forhold til arealbruk.

Evt. endringer i reindr iftas flytteleier som følge av etablering av utbygging må godkjennes av Landbruks - og Matdepartementet.

Reindrifta er en særegen næring ut fra flere forhold:

(1) Den utøves over store arealer, men med lav intensitet i arealbruken.
(2) Den er sårbar for fo rstyrrelser og inngrep. Andre arealbrukere må ta hensyn til dette.
(3) Den er en urfolksnæring og har rettskrav på særlig beskyttelse.

Områder som hør er til rein næring er tatt ut som utbyggingsområder, men evt. utbyggingsområder vil gi konsekvens for rei nnæringens
influensområde.

Reindriftsloven § 20 omfatter rett til beite for alle årstider, flyttleier, kalvings - og parningsland. Flyttleier har et spesielt sterkt vern (RDL § 22)
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2.3.2 Vurderingskriterier

Reindrift
Verdi

Omfang

Liten Middels/liten
verdi verdi

Middels verdi Stor/Middels
verdi

Stor verdi

Tilgang på
området har
liten verdi i
reindrifts -
sammenheng.
Ikke f orek omst
for samisk
kulturgrunnlag
i planområde.

Området er
noe brukt til
beting i dag og
har noe
betydning i
reindrifts -
sammenheng

Området utgjør en
del av
beitegrunnlaget i
deler av året.

Området utgjør
en del av

beitegrunnlaget.

Tilgang på området for beiti ng, flytting og/eller kalving er en forutsetning for opprettholdes av
reindriften på dagens nivå. Forekomst for samisk kulturgrunnlag i planområde.

Stor positiv Tiltaket har positive virkninger for dagens elle r framtidig reindrift i området og samisk ku ltur.

Middels positivt Tiltaket har ubetydelig eller ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området.
Lite/intet omfang Reindrift i området blir begrenset i forhold til dagens nivå eller planlagt aktivitet ikke blir gjennomført.
Middel s negativt Drift eller planlagt reindrift må endres
Stort negativt Drift eller planlagt drift må enten opphøre eller reduseres betydelig og påvirker negativt for samisk kulturgrunnlag. i

3. Kul turminne og kulturmiljøer

3.1 Generelt om temaet

Med kult urminner menes alle spor etter menneskelig aktivitet i vårt fysiske miljø, herunder lokaliteter det er knyttet historiske hen delser, tro
eller tradisjon til. Med kulturmiljø menes et område hvor kulturminner inngår som en del av en større helhet eller samm enheng. Alle faste og
arkeologiske kulturminner fra før 1537, samt alle erklærte stående byggverk fra før 1650 er automatisk fredet, jf. lov om kul turminner § 4.

De problemstillinger en står over for ved konsekvensanalyser på dette nivået er at man har beg renset kunnskap om hvilke verdier som
utbyggingen kan ha konsekvenser for. Kulturminneloven slår fast at det er undersøkelsesplikt, og § 9 legger til grunn at: «Ved planlegging av
offentlige og større private tiltak plikter den ansvarlige leder eller det a nsvarlige forvaltningsorgan å undersøke om tiltaket vil virke inn på
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automatisk fredete kulturminner (…)». Det er ikke tillat å sette i gang tiltak som kan skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule
eller på annen måte utilbørlig skjemme kulturminner innenfor disse områder, uten tillatelse til inngrep fra kulturminnemyndighet jf. KM L §§ 3
og 8. I foreliggende plan er det kjent automatisk fredede kulturminner i nærheten av utbyggingsområder. En senere reguleringsplan f or
utbyggingsområder må, ifølge § 9, oversendes rette myndighet (Fylkeskommunen) for godkjenning før utbygging kan ta til.

Verdisettingen gjelder også nyere tids kulturminner i KU som finnes i planområdet. Landskapets historiske innhold, forståelsen av historien,
vektlegges un de r tema kulturmiljø.

3.2 Vurderingskriterier

Kulturminne og kulturmiljø
Verdi

Omfang

Liten Middels Stor

K ulturmiljøet er vanlig
forekommende. Kulturminnene
er uten spesielle kvaliteter.

Området grenser mot et automa tisk
fredet kulturminne/fredet bygg eller
slikt kulturminne ligger i ytterkant av
området. SEFRAK - registrert bygg
innenfor området. Kultur miljøet er
representativt for perioden.

Kulturmiljøet og /eller har nasjonal, regional eller lokal verdi. Automatis k fredet kulturminne eller
fredet b ygg innenfor området.

Stor positiv - Tiltaket vil i stor grad styrke viktige kul turminner og/eller kulturmiljøer

Middels positivt - Tiltaket vil styrke viktige kulturminner og/eller kulturmiljøer
Lite/intet positivt - Tiltaket vil stort sett ikke berøre kulturminner og/eller kulturmiljøer
Middels negativt - Tiltaket vil svekke kulturminner og/eller kulturmiljøer.
Stort negativt omfang - Tiltaket vil ødelegge kulturminner og/eller kulturmiljøer
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4 . Landskapsbilde

4. 1 Generelt om temaet

Temaet landskap vurderer de visuelle kvalitetene i omgivelsen og hvordan disse endres som følge av det planlagte tiltaket. Dette tema tar f or
seg både hvordan tiltaket er tilpasset landskapet sett fra omgivelsene og hvord an landskapet o ppleves sett fra tiltaket. Begrepet landskapsbilde
brukes i denne sammenheng om de visuelle omgivelsene, forekomst av visuelle barriere og landskapsrommet i sin helhet.

Landskapskarakter: Landskapskarakter er et konsentrert uttrykk f or samspillet mell om et områdes naturgrunnlag, arealbruk, historiske og
kulturelle innhold, og romlige og andre sansbare forhold som særpreger området og adskiller det fra omkringliggende landskap.

Fastsetting av landskapskarakter bygger på en helhetlig tolkning av landskap et slik det forstås og oppfattes.

4 .2 Vurderingskriterier

Landskapsbilde
Tiltakets lokalisering og evt. linjeføring

Verdi Liten Middels Stor

LANDSKAPSTYPE: Områder der naturlandskapet er dominerende

Landskap betyr et område, slik folk et oppfatter det, hvis særpreg er et resultat av påvirkningen fra o g samspillet mellom naturlige
og/ eller menneskelige faktorer.
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Omfang

- Områd er med reduserte visuelle
kvaliteter

- Områder med visuelle kvaliteter som
er typiske/representative for
landskapet i et større område (region)
og/eller områder med vanlig gode
visuelle kvaliteter

- Områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, som er uvanl ige i et større
område/region
- Områder der landskapet er unikt i nasjonal sammenheng

LANDSKAPSTYPE: Områder i spredtbygde strøk
- Områder med reduserte visuelle
kvaliteter
- Områder hvor landskap og
bebyggelse/anlegg gir et mindre
godt totalinntrykk

- Omr åder med visuelle kvaliteter som
er typiske/representative for
landskapet i et større område/region
- Landskap og bebyggelse/anlegg med
vanlig gode visuelle kvaliteter

- Områder med spesielt gode visuelle kvaliteter, som er uvanlige i et større
område/region
- Områder hvor landskap og bebyggelse/anlegg til sammen gir et spesielt godt eller unikt
totalinntrykk

Landskapstypene

Stor positiv
- Tiltaket vil i stor grad styrke landskapsbilde/ estetikken i område

Middels positivt - Tiltaket vil stedvis framheve landskapets/ stedets form og elementer, og tilføre landskapet nye kvaliteter
Lite/intet omfang - Tiltaket vil stort sett være tilpasset/forankret til landskapets/stedets form og elementer
Middels negativt - Tiltaket vil stedvis være dårlig tilpasset ell er forankret til landskapets/ stedets form og elementer.
Stort negativt - Tiltaket vil være dårlig tilpasset eller forankret til landskapets/stedes form og elementer

Tiltakets dimensjon/ Skala
Stort positivt omfang - Tiltaket vil erstatte eller endre eksi sterende veier eller anlegg, slik at tiltaket vil stå i et harmonisk forhold til landskapets/omgivelsenesskala
Middels positivt
omfang

- Tiltaket vil erstatte eller endre eksisterende veier eller anlegg, slik a tiltaket vi stå i et noe mer harmoniskforhol d til landskapets/omgivelsenesskala

Lite/intet omfang - Tiltakets dimensjon vil stort sett stå i et har monisk forhold til landskapets/ omgivelsenes skala
Middels negativt
omfang

- Tiltakets dimensjon vil stå i et lite harmonisk forhold til landskapets /om givelsens skala

Stort negativt
omfang

- Tiltakets dimensjon vil ødelegge landskapets/ omgivelsenes skala

Tiltakets utforming
Stort positivt
omfang

Tiltakets utforming vil framheve omgivelsenes kvaliteter/særpreg

Middels positivt
omfang

Tiltakets utfor ming vil styrke omgivelsenes kvaliteter/særpreg

Lite/intet omfang Tiltakets utforming vil stort sett være tilpasset omgivelsene
Middels negativt
omfang

Tiltakets utforming vil stedvis være dårlig tilpasset omgivelsene

Stort negativt
omfang

Tiltakets ut forming vil være dårlig tilpasset omgivelsene
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5. Friluftsliv

5 .1 Generelt om temaet

Under dette temaet er det vurdert hvilke konsekvenser tiltaket har for utøvelse av allment friluftsliv, rekreasjon, uteopphol d og befolkningens
tilgjengelighet til disse områdene.

5 .2 Vurderingskriterier

Friluftsliv
Verdi Liten Middels Stor

Nedbygde områder. Vanlige
skogsområder uten spesielle
kvaliteter. Ikke klassifisert eller
ikke brukt som friluftsområde.
Område t er lite brukt i dag.
Området har heller ingen store
O pplevelse sv erdier eller
symbolverdier av betydning. Det
har liten betydning i forhold til
den ov erordnete grønnstrukturen
områder

Jaktterreng. Områder for barn – og
unges friluftsinteresser. Skogsområd er
med kvaliteter.
- Området er noe bruk t i dag
- Området er lite br ukt i dag, men
oppfyller ett av følgende kriterier:
- Landskap, naturmiljø eller kulturmiljø
har disse opplevelseskvaliteter:
- Området er egnet for en
enkeltaktivitet som det
lokalt/regional t/nasjonalt ikke finnes
alternative områder til
- Området inngår som del av en større,
sammenhengende

- Statlig (regionalt, lokalt) sikra fr iluftsområder og/eller store, sammenhengende og
villmarkspregede områder, sikret i plan eller andre verdifulle områd er med et godt utbygd
stinett.
- Området er mye brukt i dag
- Området er ikke mye br ukt i dag, men oppfyller ett av følgende kriterier:
- Land skap, naturmiljø eller kultur miljø har opplevelseskvaliteter av stor betydning
- Området er godt egnet for en enkelt aktivitet som det lokalt/ regionalt/nasjonalt ikke finnes
alter native områder til av noenlunde tilsvarende kvalitet
- Området har et mangfold av opplevelsesmuligheter i forhold til landskap, naturmiljø,
kulturmiljø og/eller aktiviteter
- Området inngår som d el av en større, sammenhengende grønnstruktur av stor verdi, elle r
fungerer som ferdselskorridor mellom slik e områder, eller som adkomst til slike områder
- Området har stor symbolverdi

Lov om friluftslivet, § 1

Formålet med denne loven er å verne om friluftslivets naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdse l, opphold mv. i naturen, slik at muligheten til
å utøve fri luftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og fremmes.
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Omfang

grønnstruktur av en viss verdi, eller
fungerer som ferdselskorridor
mellom slike områder, eller som
adkomst til slike

Stor positiv - Tiltaket vil i stor grad styrke mulighetene til å drive friluftsliv og tar vare på friluftsområder med stor verdi.

Middels positivt - Tiltaket vil styrke muligheten til å drive friluftsliv og be rører ikke friluftsområder eller senker verdien på disse.
Lite/intet omfang - Tiltaket vil stort sett ikke endre viktige friluftsområder eller muligheten til å drive friluftsliv
Middels negativt - Tiltaket vil svekke muligheten til å drive friluftsliv og berøre friluftsområder og senker verdien på disse.
Stort negativt
omfang

- Tiltaket vil ødelegge mulighetene til å drive friluftsliv og ødelegge friluftsområder

6. Nærmiljø

6 .1 Generelt om temaet

Nærmiljøet er det miljøet rundt beboerne som fal ler naturlig å bruke daglig. Stedets sosiale liv og betydning for de som bor (med fokus på barn - og unge) i
eller er brukere av et område er behandlet under temaet nærmiljø og friluftsliv . Dersom planområdet er et karakteristis k LNF område med spredt
bolig bygging blandet med gårdstun, er vurderingen av nærmiljø og friluftsliv oppdelt på grunn av at det vurdert uti fra et barns bevegelsmønster kan være
lange avstand samt rent av farlig å ta seg alene til friluftsområder. En vurdering av nærmiljø må gjøres av de forskjellige delområdene av barn - og unges
oppvekstmiljøer . Men det er for eksempel ikke særlig aktuelt å vurdere arealformål næring , betraktet uti fra barn - og unges perspektiv, uten her er det
fremst bolig - og hytteområd er, samt trafikksituasjonen (o g influensområde) som inkluderes i begrepet nærmiljø. Temaet henger til en viss grad sammen
med overlappende tema et friluftsliv , og vurderingen må sees uti fra et helhetlig perspektiv.

Nærmiljøet defineres som menneskers daglige livsmiljø. Kultur - departementet har definert nærmiljøanlegg som: ”Nærmiljøanlegg er enkle anlegg
eller områd er tilrettelagt for uorganisert fysisk aktivitet, beliggende i eller i direkte tilknytning til boområder.”
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Verdien av barn og unges oppvekst v ilkår er flersidig, u like kvalitete r i fysiske bo - og nærmiljø påvirker trivsel og trygghet, og gir endrede forutsetninger for
fysisk aktivitet og sosial deltakelse. Den ene siden er knyttet til bomiljø og de mulighetene dette gir, ikke minst for lokal ungdom, til fysisk aktivitet og
mening sfylt fritid. Det kan være barrierevirkning for barn - og unge som ønsker komme til friluftsområder når de må krysse FV:ene. En annen side er knytta
til trafikksikkerhet i henhold til strekking FV 17 og mangel på gang - og sykkelveier .

Pr. dag har eksiteren de planområdene for boligfelt ikke utbygget lekeplasser men ve d evt. utbygging vil lekeplasser og barns utemiljø være et tema i
planbeste mmelsene. I den videre prosjekteringen av delområder for boliger, må samhandling mellom utbygging, teknisk - og sosial i nfrastruktur følges tett
opp.

Om n ærmiljø ikke er nok bra, kan det bli tilrettelagt med avbøtende ti ltak. Universell utforming er en rettesnor som all planlegging i fysisk miljø, i følge PBL
skal utgå uti fra. Dette tema vil bli tatt opp i en egen § i planbestemmelsene.

6. 2 Vurderingskriterier

Nærmiljø
Verdi Liten Middels Stor

Nærmiljøet forandres ikke
nevneverdig. Utbygging vil ikke gi
fordeler for noen grupper eller
samfunnet. Barn – og unges

Nærmiljøet styrkes noe ved utbygging.
Utbygging gir fordeler til
lokalsamfunnet eller grupper. Positive
fordeler eller utvikling for barn – og

Nærmiljøet styrkes mye. Utbygging gir store positive fordeler for del er av samfunnet eller
grupper. Store positive fordeler og utvikling for barn – og unges interesser.

I Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen er det sagt at:

a) Sikre et oppvekstmiljø som gir barn og unge trygghet mot fysiske og psykiske skadevirkninger, og som har de fysiske, sosiale og kulturelle
kvaliteter som til enhver tid er i samsvar med eksisterende kunnskap om barn og unges behov.

b) Ivareta det offentlige ansvar for å sikre barn og unge de tilbud og muligheter som samlet kan gi den enkelte ………….
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Omfang

interesser forand res ikke, ingen
nevneverdig fordeler.

unge.

Stor positiv - Tiltaket vil i stor grad styrke nærmiljøet og /eller barn – og unges interesser og tar vare på eksisterende kvaliteter samt gir nye positive kvaliteter.

Middels positivt - Tiltaket vil styrke nærmiljøet og/eller barn – og unges interesser. Tiltaket tar vare på eksisterende kvaliteter.
Lit/intet omfang - Tiltaket vil stort sett ikke endre nærmiljøet eller tilføre noe til barn – og unges inter esser.
Middels negativt - Tiltaket vil svekke nærmiljøet og/eller barn – og unges interesser.
Stort negativt - Tiltaket vil svekke nærmiljøet og/eller barn – og unges interesser og svekke eller ødelegge eksisterende kvaliteter.

7. Folkehelse

7.1 Gen erelt om temaet

All kommunal planlegging skal ivareta nasjonale mål i det lokale folkehelsearbeidet. Det pådrivende helsearbeidet skal gjenno msyre tvers av sektorgrenser,
og at det benyttes integrerte tverrsektorielle strategier for å møte helseutfordring ene rettet mot kjente påvirkningsfaktorer for helse. Kommunene er
oppfordret til å kople det forebyggende arbeidet tettere til kommune( - del) planer etter plan - og bygningsloven .

Blant annet følgende forhold avgjørende for folkehelse og gode sosiale fo rhold:

komplettering av boligmassen med sikte på å dekke befolkningens behov for tilgang på varierte boliger (nyetablerere, barnefam ilier, eldre og
personer med behov for boligbistand)

Folkehelseloven § 6 heter det blant annet:

« Kommunen skal i sitt arbeid med kommunedelplaner etter plan - og bygningsloven kapittel 11 fastsette overordnede mål og strategier for
folkehelsearbeidet som er egnet til å møte de utfordringer kommunen står overfor… »
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krav til kvaliteten på uformelle sosiale møteplasser som lekearealer og uteoppholdsarealer
god tilgang til gang - og sykkelveier (redusert risiko for myke trafikanter)og kollektivbetjening samt
opparbeiding av aktivitetsområder i nærmiljøet med flere funksjoner slik at det kan benyttes av både unge og eldre
tilpassing av terr engforhold som tar hensyn til en befolkning i alle aldersgrupper
tilstrekkelig støyskjerming
hvilk e muligheter finns det for å gå / sykle, tilgang til friområder og tilgjengelighet for funksjonshemmede?

Kommunedelplanen Leira omfatter delvis friluftsområde t Forslandsvatnet.

7.2 Vurderingskriterier

Folkehelse
Verdi

Omfang

Liten Middels Stor

- Innspillet fremmer i liten grad
befolkningens helse og utjevner
ikke sosiale forskjeller. Innspillet
bidrar i liten grad til å legge ti l
rette for aktive og trygge
lokalsamfunn

- Innspillet fremmer i noen grad
befolknin gens helse og motvirker
sosiale forskjeller. Deler av innspillet
legger til rette for aktive og trygge
lokalsamfunn.

- Innspillet fremmer befolkningens helse og motvirker sos iale forskjeller. Innspillet legger til rette for
aktive og trygge lokalsamfunn.

Stor positiv - Tiltaket vil i stor grad fremme befolkningens hel se og motvirker sosiale forskjeller.

Middels positivt - Tiltaket vil fremme befolkningens helse og motvirker sosiale forskjeller.
Lite/intet omfang - Tiltaket vil ikke gi noe forskjell på befolkningens helse og/eller motvirker til sosiale forskjeller jfr. Med dagens situasjo n.
Middels negativt - Tiltaket vil ikke frem me befolkningens helse og/eller motvirke sosi ale forskjeller.
Stort negativt - Tiltaket vil gi dårligere betingelser for befolkningens helse og/eller til økt sosiale forskjeller jfr. med dagens situasjon.
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8 . Risiko - og sårbarhet samt samfunnssikkerhet

8 .1 Generelt om temaet

I begrepet risiko - og sårbarhet samt samfunnssikkerhet gjøres en vurdering av hvert enkelt delområde samt influensområde i henhold til risiko
for flom, skred, ras, radon. I tillegg vurderes samfunnssikkerhet uttrykningstid ved evt. brann, ulykkes rammede veger, behov av avbøten de ved
forbedring av veier, sårbarhet av drikkevannskilder samt høyspentledninger (med tilhørende hensynssone).

8 .2 Vurderingskriterier

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang
Verdi Liten Middels Stor

Liten fare for skred/ras
(s teinsprang) . Ingen kjente
risikoer eller sårbarheter .

Middels fare for skred/ras
(steinsprang) på innspillsområdet. Få
kjente risikoer eller sårbarheter.
Krever ikke mye tiltak .

Stor fare for skred/ras (steinsprang) på planområdet . Kjente risikoer og sår barheter. Krever
tiltak .

Flom/springflo/havnivåstigning
Verdi Liten Middels Stor

Innspillsområdet ligger ikke
innenfor registrerte områder for
flom/springflo/havnivåstigning

Deler av innspillsområdet ligger
innenfor registrerte områder for
flom/spr ingflo/havnivåstigning.

Hele innspillsområdet ligger innenfor registrerte områder for flom/springflo/havnivåstigning.

Løsmasser som potensielt kan innebære mulighet for kvikkleire
Verdi Liten Middels Stor

D et er ikke registrert løsmasser
( som potens ielt kan innebære
mulighet for kvikkleire ) ve d eller
inntil innspillsområdet .

Det er registrert l øsmasser som
potensielt kan innebære mulighet for
kvikkleire i influensområdet.

Det er registrert l øsmasser som potensielt kan innebære mulighet for kvikkleir e innenfor
innspillsområdet . Tykk dekke, og bekk, helling.

Høyspent ledninger, mobilmaster, trafostasjoner m.m.
Verdi Liten Mid dels Stor

Det er ikke
høyspentledninger/mobil
master/trafostasjoner på
innspillsområdet

Det er høyspentledninger/mobil
mas ter/trafostasjoner inntil
innspillsområdet.

Det er høyspentledninger/mobil master/trafostasjoner innenfor innspillsområdet.
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Radon
Verdi

Omfang

Liten Middels Stor
Det er ikke registrert radon i
området .

Det er registrert radon på deler av eller
hele innspillsområdet, eller ukjent om
det finnes radon.

Det er registrert radon på store deler eller hele innspillsområdet

Stor positiv Tiltaket vil i stor grad gi økt sikkerhet og minske sårbarheten i område
Middels positivt Tiltaket vil gi økt sikkerheten og minske sårbarheten i område
Lite/intet omfang Tiltaket vil ikke ha innvirkning på verken risiko eller sårbarhet i området
Middels negativt Tiltaket vil gi økt risiko og derved redusert sikkerhet i området
Stort negativt
omfang

Tilt aket vil i stor grad gi økt risiko og samtidig minske sikkerheten i i området.

9 . Areal - og transportplanlegging

9 .1 Generelt om temaet

Areal – og transportplanlegging skal her legge vekt på konsekvensene av transportbehovet. For dette temaet er det v iktig å se på hvordan
forslagene påvirker transportbehovet, og om det er en arealbruk i tråd med samordna areal – og transportplanlegging.

Leirfjord kommune er i stor grad en bilbasert kommune. Det er ønskelig at fremtidig boligbygging fremmer kollektivtra nsport og myke
trafikanter. Boligutviklingen bør derfor konsentreres i by - og tettstedsstruktur i tilknytning til hoved traseen, fylkesvei 17 Leines - Leland - Leira -
Levang. I det videre planarbeidet må det gjennomføres kartlegging av behov

I Leirfjo rd kommune ønsker man fremdeles å ha mulighet til spredt bebyggelse.

Statlige planretningslinjer for bolig - og transportplanlegging sier blant annet at man skal strebe etter følgende mål:

redusere transportbehovet og
legge til rette for klima - og miljøvennlige tra nsportformer
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9 .2 Vurderingskriterier

Areal – og transportplanlegging
Verdi

Omfang

Liten Middels Stor

Mer enn 600 meter til
kollektivtrafikk. Avgrensede
boligområder utenfor sentral
knutepunkt og som utløser
bilkjøring og /eller barn må ha
skoleskyss . Knytter ikke opp mot
sentrale trafikkleder.

Avstand > 300 meter og < 600 meter
til kollektivtransport. Gangavstand til
skole og/eller barnehage.
Gangavstand til nærområdene.
Knytter delvis opp mot sentrale
trafikkleder veier F V etc.

Mindre enn 300 meter til kollektivtransport. Gangavstand til skole og/eller barnehage. Knytter
opp mot sentrale trafikkleder veier FV etc.

Stor posi tiv - Tiltaket vil i stor grad styrke hen sikten med areal – og transport planlegging og utløser ikke mer enn nødvendig bilkjøring.

Middels positivt - Tiltaket vil styrke hen sikten med areal – og transport planlegging og utløser ikke nevneverdig mer bilkjøring.
Lite/intet omfang - Tiltaket vil stort sett ikke endre kjøremønster eller trafikk
Middels ne gativt - Tiltaket vil svekke h ensikten med areal og transport planlegging og/eller utløse større behov for bilkjøring.
Stort negativt - Tiltaket vil bryte med nasjonale og regionale føringer for areal og transport

- Planlegging og/eller utløse betydelig økt trafikkmengde

10 . Infrastruktur

10 .1 VA

10 .1 .1 Generelt om temaet

Med gode og sikre vann - og avløpstjenester oppnår man grunnleggende forutsetninger for miljømessige fordeler, god helse, og for at sentrale
samfunnsfunksjoner samt næringsliv skal funger e. Ved utbygging av områder, er det verdifullt at man ser på det lokale vann - og avløpsnettet
utfra en helhetlig sammenheng med hensyn til d e utfordringer som er tilpasset i henhold til klimatiltak og håndtering av overvann.

Det etterstrebes at nye utbyggi ngsområder allerede har infrastruktur, strøm, vei, vann - og avløp etc. Det vil medføre lavere kostnadene for
utbygging infrastruktur som i sin tur påvirke salg priset av tomter på en fordelaktig måte for kjøpere. Områder som allerede har utbygget VA vil
og så gi positive effekter for miljø, som vil gi en god håndtering av overvann. Den samlede konsekvensen vil være positiv. Årsaken til at dette
tema ikke er lagt sammen med annen infrastruktur er at sikkerstille at det uti fra områdets karakter tas spesifikke hensyn om det er realistisk
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med å knytte VA til det allmenne VA – nettet eller om det er rimelig med andre alternative separate løsninger. Flere ulike samvirkende faktorer
er av betydning om a vløp skal knyttes opp mot allmenne nettet eller om det i stedet er bedre med enkelte, separate a vløps løsninger sett ut fra
samfunns økonomi og stedets karakteristikk mht. for eksempel risiko og konsekvensene av evt. utslipp.

Noen nye områder har ikke tilgang til kommunalt a vløpsnett og det må vurderes i henhold til ko mmunens «Hovedplan for vann - og avløp» eller
vurderes spesifikt ved utarbeidelse av reguleringsplaner f or hvert område. Private brønner kan bli mer sårbare ved ny og endret arealbruk og
ved økt aktivitet i området som helhet. Det er ønskelig at det etabler es nye vann - og avløpsledninger, som vil kunne medføre at eksisterende
bebyggelse blir knyttet til offentlig anlegg.

A vløp er et eget tema fordi det ikke er alltid synkronisert i henhold til øvrig infrastruktur, hvilket kan gi forskjellige verdier og omfa ng o g derved
samlede konsekvenser. A vløp gis ekstra oppmerksomhet dersom det kan gi økt risiko for forurensninger og negative helserelaterte
konsekvenser.

(ROS - analysen tar opp tilhørende supplement til tema forurensning)

10 .1. 2 Vurderingskriterier

VA
Verdi

Omfang

Liten Middels Stor

Ikke utbygget Avløp – krever
installasjon og utbygging, evt.
dårlig fall på avløp. Ikke nokk med
vann.

- Utbygget A vløp / noe begrenset
kapasitet , omlegging og/eller
oppgradering må påregnes . Evt. noe
begrenset kapasitet på vann.

- Eksiterende a vløps anlegg kan brukes og vanntilgang med god kapasitet .

Stor positiv Tiltaket vil i stor grad styrke utnytt elsen av det eksisterende avløpsanlegget . Tilgang på vann.

Middels positivt Tiltaket vil styr ke utnyttelsen av eksisterende avløpsanlegget . Tilgang på vann.
Lite/intet omfang - Tiltaket vil verken svekke eller styrke utnyttelsen eksisterende avløpsanlegget . Tilgang på vann.
Middels negativt - Tiltaket ka n knyttes sammen, krever oppgradering/om legging/utbygging av tekniske anlegg. Evt. krever tiltaket løsninger for adgang til vann.

Stort negativt - Tiltaket krever helt nye løsninger/installasjoner for avløpshåndtering og infrastruktur løsninger for vann
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10 .2 V eg, digital teknikk, kraftf orsyning

10 .2.1 Generelt om temaet

Vur dering gjøres om det finne s tilgjengelig infrastruktur for strøm og mulige adkomstveier. Det kan være også behov for ny/oppgradert vei til
ulike delområder. Det er også av vesentlig å vurdere mulige løsninger for å få tilgang til digitale funksjoner som for eksempel bredband. Det er
en stor samfunns - og miljø økonomisk fordel hvis tiltaket i stor grad vil utnytte eksisterende infrastruktur . Alternative klimavennlige løsninger
må vurderes mer nøyaktig ved evt. utarbeide lse av reguleringsplan.

10 .2 .2 Vurderingskriterier

V eg, digital teknikk, strøm
Verdi

Omfang

Liten Middels Stor

- Ikke anlagt adkomst, dårlig
adkomst muligheter
- Stor ko stnad å føre strøm til
område. - Vanskelig å få digitale
funksjoner
- D å rlig trafikksikkerhet

- Adkomst eksisterer inn til område.
Strøm eksisterer i område.
- Digitale muligheter går å få til.
- B egrenset mulig god trafikk sikkerhet

- Strøm i nærhet av område.
- Adkomst lett tilgjengelig.
- Digitale muligheter. - Pr. dag.
- god sikkerhet, tiltak som trolig vil bedre de trafikale forhold

Stor positiv - Tiltaket vil i stor grad utnytte eksisterende infrastruktur.
Middels positivt - Tiltaket vil i stor grad utnytte eksisterende infrastruktur eller kunne anlegges lett.
Lite/intet omfang - Tiltaket har ikke behov for infrastruktur
Middels negativt - Tiltaket vil kreve utbygging for adkomst, strøm og digital teknikk
Stort negativt - Tiltaket krever store inn grep for å få anlagt adkomst, strøm, digital tekni k k.
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11. Forur ensning og klima

11.1 Generelt om temaet

Tema forurensin g omfatter klimagassutslipp, annen forurensning til luft (støy, støv og lukt) , jord og vann. Temaene er sammensatte og er i
tillegg tatt opp i risiko og sårbarhetsanalysen (ROS) . Forurensning av uli k art som støv og luktpr oblemer, landbruksforurensning,
grunnforurensning og støy har stor betydnin g for om et område er egnet til utbyggingsformål. Det vil også være nødvendig å ta stilling til om
og, i hvilken grad forslaget vil kunne skape foruren snings problemer for omgivelsene spesielt etablering av næringsarealer, fyllinger etc.
Utbyggingsområder må ivareta hensynet til klimaendringer, og spesielt framtida e kstremnedbør .

11.2 Vurderingskriterier

Forurensning
Klima

Verdi

O mfang

Liten Middels Stor

Ikke noen kjente forhold som har
betydning for klima og/eller
forurensning.

Noen kjente faktorer som har
betydning for klima og/eller
forurensning.

Flere kjente faktorer som har betydning for klima og/ eller forurensning.

St or positiv Det planerte tiltaket bidrar til at i stor grad å redusere faren for forurensning. Vurdert fra klimaperspektiv er tiltaket my e positivt.

Middels positivt Det planerte til taket bidrar til å redusere faren for forurensning. Vurdert fra klimaper spektiv er tiltaket positivt.
Lite/intet omfang Det planerte tiltaket har ikke noen betydning/ubetydelig for klima og/eller forurensning.
Middels negativt Det planerte tiltaket bidrar til å øke faren for klima og/eller forurensning på en negativ måte.
Stort negativt Det planerte tiltaket bidrar mye til å øke faren for klima og/eller forurensning på en negativ måte.
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12. Næringsliv/sysselsetting

12.1 Generelt om temaet

I kommunedelplan Leines (vedtatt 2012), er det avsatt store arealer til næringsformål. Behovet for å avsette nye arealer må ses i sammenheng
med disse arealene og man ønsker etablering av nye næringer i området.

I likhet med boligutviklingen vil eventuelle etableringer av nye næringsaktører mest trolig skje langs hoved traseen Leines - Leland - Leira . Etter at
tunellen gjennom Toven åpnet, er området rundt nytt kryss mellom fylkesvei 17 og fylkesvei 78 blitt et naturlig og meget sent ralt knutepunkt
på Helgeland. Kommunedelplan Leira skal blant annet ta for seg evt. private og offentlige etableri nger i dette område . I tråd med kommunens
næringsplan og i tråd med areal - og transportstrategien i kommunen skal næringsarealer av ulik type tilrettelegges slik at de kommer på rett
plass i forhold til transportsystemet. Innenfor kommunedelplan Leira er n ærings aktuell beliggenhet utmed FV 17 og FV 78.

12 .2 Vurderingskriterier

Næringsliv/sysselsetting
Verdi

Omfang

Liten Middels Stor

Negative verdier for næringsliv og
sysselsetting

Ingen vesentlige verdier for næringsliv
o g sysselsetting, ut over det som
vanligvis følger av bolig - og
hyttebygging .

Positive verdier for næringsliv og sysselsetting, følge r av tiltaket.

Stor positiv - Tiltaket vil i stor grad gi økt e forutsetninger for etablering av næringsliv og sysselsettin g.

Middels positivt - Tiltaket vil gi økt e forutsetninger for næringsliv og sysselsetting
Lite/intet omfang - Tiltaket vil i lite/begrenset omfatting gi økt e forutsetninger for næringsliv og sysselsetting.
Middels negativt - Tiltaket vil troligvis ikke gi økt e forutsetninger for næringsliv og sysselsetting.
Stort negativt - Tiltaket vil ikke styrke forutsetninger for næringsliv og sysselsetting .
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13 . Attraktivitet

13 .1 Generelt om temaet

Attraktivitet er et ikke prissatt tema med skjønnsmessig vurd ering av ulike delområdenes attraktivitet. Det er forskjell på hvordan ulike
målgrupper opplever attraktivitet. For eksempel næringslivet har andre parameterer for attraktivitet enn innbyggere i et boli gområde. Tema
næringsliv og sysselsetting viser den at traktivitet og muligheter som planlegnings tiltak gir for deres fordel. I dette tema er det i hovedsak satt
fokus på utbygging av boliger og fritidsboliger, og hvordan disse areal er vurdert opp mot attrakti vitet. Høy attraktivitet fås når man blant annet
har : bra lokalklima; eksempel solvendt stedt, flott utsikt, etablert infrastruktur, nærhet til grønn - og friluftsområder, nærhet til sentral
knutepunkt (Leland), tilg ang til skole og barnehage innen rimelige avstand – helst gang - og sykkelavstand, gode sik re trafikkløsninger og tilgang
til allmenne kommunikasjoner.

13 .2 Vurderingskriterier

Attraktivitet
Verdi

Omfang

Liten Midde ls Stor

Ikke så stor etterspørsel av slike
areal. Ikke så mange parameterer
som er i tråd med attraktivitet.
Høye kostnader for å anlegge
infrastruktur. Utilgjengelig
område.
Ikke attraktivt område for
det planlagte areal formålet.

Nærhet til friluftsområder, grønn
områder, fiskemuligheter, tilgang til
kollektivtrafikk, ikke så nært til sentral
kn utepunkt i Leland. Fordelaktig
lokalklima, utsikt og mulighet å bygge
ut infrastruktur.
Gir noen positive positive verdier for
det planlagte formålet.

Flere parameterer bidrar til økt attraktivitet. Utsikt utmerker på fordelaktig måte. Nærhet til
frilufts områder, grønn områder, fiskemuligheter, tilgang til kollektivtrafikk, nærhet til sentral
knutepunkt i Leland. Fordelaktig lokalklima med gode solforhold, vurdert ut fra sammenheng
mellom avstand – tilgjengelighet til barnehage og skole, utbygget infrastru ktur, servicetilbud etc.
Etterspørsel av slike boligområder.
For allment arealformål/næring ( el l er andre arealformål en n bolig/hytte ) menes attraktivitet om
området er attraktivt til det planlagte areal formålet.

Stor positiv - Tiltaket vil i stor grad gi økt attraktivitet for området og som helhet ut fra et lokalt og/eller regionalt perspektiv.

Middels positivt - Tiltaket vil gi attraktivitet for området og som helhet ut fra et lokalt og/eller regionalt perspektiv.
Lite/intet omfang - Tiltaket vil ik ke gi nevneverdig attraktivitet for området og som helhet ut fra et lokalt og/eller regionalt perspektiv.
Middels negativt - Tiltaket vil ikke gi spesielt mye attraktivitet for området og som helhet ut fra et lokalt og/eller regionalt perspektiv.
Stort n egativt - Tiltaket gir ikke økt attraktivitet for området og som helhet ut fra et lokalt og/eller regionalt perspektiv.
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DEL 3 KONSEKVENSUTREDNING

1 4 . Vurdering av områder

1 4 .1 Bolig bebyg g else

1 4 .1.1 Sør Osen fritidshus - eller boligområde , alternativ 1

B 1 , F1 , alternativ 1

Gårds - og bruksnr 60/49, 60/2, 60/50
Pr. dag brukes
området for areal -
f ormål

Uregulert område
Brukes for landbruk

Foreslått arealformål Bolig
Dekar 6,8
Influensområde Influensområde har po tensiell jord - og flomskredfare , tynn marin strandavsetning, tykk strandavsetning
Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens Kommentarer

S kogsbruksressurser - I nnklemt areal med skog av middels bonitet
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Jordbruksressurser - Innmarksbeite
Biologisk mangfo ld 0 Ingen kjente .
Reindrift 0 Har ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området
Kulturminne og
kulturmiljøer

0 Bygging. SEFRAK - nummer 1822 - 0108 - 004 . 1800 - tallet ., ruin etter fjøs 1800 - tallet SEFRAK 1822 - 0108 -
005 men fjernet.

Landskap sbilde + Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap og utbygging knyttes til eksisterende bebyggelse. Hva gjelder tiltakets lokalisering og
linjeføring vil tiltaket f ramheve landskapets/stedets f orm og elementer samt tilføre landskapet nye
kvaliteter fordi u tbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen og planlegging
av området vil være i tråd med omgivelsens topologi . Tiltakets dimensjon gis middels positivt verdi fordi
at t iltaket vil erstatte eller endre eksisterende veier eller anlegg, slik a tiltaket vi stå i et noe mer
harmoniskforhold til landskapets/omgivelsenesskala . Og tiltakets utforming vil styrke omgivelsens
kvaliteter /særpreg.

Friluftsliv + Tiltaket vil st yrke friluftslivet
Nærmiljø ++ Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk. Før

utbygging av boliger skjer skal gode løsninger tas fram og gang - og sykkelvei skal være utbygget.
Utbygging åpner opp til at fl ere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser til
områder som i dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet med dess nærhet på
gangavstand, tilgang til badeaktivitet. Planforslaget legger til rette for bruk til friluftformål for små og
store. Nært til skoleskyss .

Folkehelse + Tiltaket vil fremme folkehelsen gjennom gode bomiljøer, god muligheter til friluftsliv.
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivå
stigning

- På grunn av tom te ns plassering på kote < 5 moh kan området evt. påvirkes av framtidig stormflo,
havnivå.

Løsmassekart som
potensielt kan
innebære mulighet for
kvikkleire

0 I hovedsak b ergflate , noe helling mellom 1:5 og 1:3

Høyspent ledninger,
mobilmaster,

+ Tiltaket vil gi økt sikkerhet og minske sårbarheten.
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trafostasjone r m.m.
Radon -- Forekomst av stedvis veksling med amfibolitt og glimmerskiffer
Areal – og
transportplanlegging

+ + Legger rett ved FV . 17, med nærhet til busstop p .

VA
Vann ++ + + Vannledning med god k apasitet finnes for området
Avløp -- Pr. dag finnes ikke kommunale avløpsledninger og tiltak kreves for knytting opp mot avløpsledningen,

eller privat renseanlegg kan være et alternativ.
V eg, digital teknikk,
strøm

+++ Eksisterende adkomstvei kan til sto r del brukes men krever forbedringstiltak, tilgang til digital teknikk
og strøm.

Forurensning
K lima

- Mer støy fra trafikk og for nabo er. Evt. lukt ulemper fra rev farm. Området har middels sosial og fysisk
sårbarhet for klimaendringer i framtiden. Mulige g ode solforhold og vindutsatt. Nedbørfelt til hav, økt
framtidig nedbør.

Folkehelse + Tiltaket vil fremme folkehelsen gjennom gode bomiljøer , god muligheter til friluftsliv.
Næringsliv/
sysselsetting

+ Hvis det blir næringsetablering er det en fordel a t det finnes god utvalg boliger, hvis ikke kan det også
forhindre /stanse utviklingen av næringsetableringer.

Attraktivitet + Framtidige værprognoser gjør at stedet får redusert attraktivitet. Fin utsikt over Le i rfjæ ra, kort avstand
til buss rute og Lelan d sentrum, allerede etablert skole kyss. Nært til friluftsområder, god nærmiljø for
barn - og unge. Knyttet opp mot FV. 17 eller FV. 220.

Samlet vurdering : Tiltaket anbefales med usikkerhet . Arealet er til liten sjenanse fra omkringliggende (vann - )arealer men er knyttet til framtida
risiko med klina/vær. B2, F2 er å foredra.
Konklusjon: Utbygging av området kan evt. anbefales.



42

1 4 .1.2 Sør Osen fritidshus - eller boligområde , alternativ 2

B 2 , F2 , alternativ 2

Gårds - og bruksnr 60/2, 60/50
Pr. dag brukes
området
for/arealformål

Uregulert område
Landbruk

Foreslått arealformål Bolig
D ekar 9
Influensområde A rter av særlig forvaltnings interesse , marin strandavsetning – tykt dekke
Forslagsstiller Privat
T ema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser - Innklemt areal med skog av middels bonitet

Jordbruksressurser - - Innmarksbeite , lite fulldyrka jord
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 (ikke grunnvannspotensiale i løsmassene)

Reindrift 0 Har ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området
Kulturminne og 0 ruin etter fjøs 1800 - tallet SEFRAK 1822 - 0108 - 005 men fjernet.
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kulturmiljøer
Landskapsbilde + Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig foreko mmende

landskap og utbygging knyttes til eksisterende bebyggelse. Hva gjelder tiltakets lokalisering og
linjeføring vil tiltaket framheve landskapets/stedets forn og elementer samt tilføre landskapet nye
kvaliteter fordi utbygging åpner opp til at flere ka n få mulighet til å bruke strandsonen og planlegging
av området vil være i tråd med omgivelsens topologi. Tiltakets dimensjon gis m iddels positivt verdi
fordi at tiltaket vil erstatte eller endre eksisterende veier eller anlegg, slik a tiltaket vi stå i et noe mer
harmoniskforhold til landskapets/omgivelsenesskala. Og tiltakets utforming vil styrke omgivelsens
kvaliteter /særpreg.

Friluftsliv + Tiltaket vil styrke friluftslivet
Nærmiljø ++ Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk. Utbygging

åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser til områder som i
dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet lett tilgang til badeaktivitet.
Planforslaget legger til rette for bruk til frilufts formål for små og store. Nært til skoleskyss.

Folkehelse + Tiltaket vil fremme folkehelsen gjennom gode bomiljøer , god e muligheter til friluftsliv.
Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav niv
åstigning

0 På grunn av tomtens plassering på kote 5 - 10 moh, vil det ikke påvirkes av fremtidig havstigning. Når
det gjelder mulig flom, finnes det ikke registrerte fareområder som berører planområdet.

Løsmasser som
potensielt kan
innebære mulighet for
kvikkleire

- Tynn marin strandavsetning , noe helling mellom 1:5 og 1:3

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Tiltaket vil gi økt sikkerhet og minske sårbarheten.

Radon -- Forekomst av stedvis veksling med amfibolitt og glimmerskiffer
Areal – og + + Beliggenhet fordelaktig. Legger rett ved FV . 17, med nærhet til busstop p .
transportplanlegging
VA
Vann ++ + Vannledning med god kapasitet finnes for området
Avløp - Pr. dag finnes ikke kommunale avløpsledninger og tiltak kreves for knyt ting opp mot den kommunale
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avløpsledningen, eller privat renseanlegg kan være et alternativ.

V eg, digital teknikk,
strøm

+++ Eksisterende adkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak, tilgang til digital teknikk
og strøm.

Forurensning
K lima

- - Mer støy fra trafikk gir ulemper for boende . Evt. duf t ulemper fra rev farm. Området har middels
sosial og fysisk sårbarhet for klimaendringer i framtiden. Mulige gode solforhold.

Næringsliv/
sysselsetting

+ Hvis det blir næringsetablering er de t en fordel at det finnes god utvalg boliger, hvis ikke kan det også
forhindre /stanse utviklingen av næringsetableringer.

Attraktivitet ++ Fin utsikt over Leirfjæ ra, kort avstand til buss rute og Leland sentrum, allerede etablert skole kyss.
Nært til fri luftsområder, god nærmiljø for barn - og unge. Knyttet opp mot FV. 17 eller FV. 220.

Samlet vurdering : Attraktiv tomt ved vann. A realet er til liten sjenanse fra omkringliggende (vann - )arealer. Konsekvensene av en utbygging
vurderes å vær e positiv . Alterna tive B2, F2 e r å foredra framfor alternativ B1, F1 .
Konklusjon: Utbygging av området anbefales.

1 4 .1.3 Storhaugens boligområde

B3

Gårds - og b ruksnr 60/3, 60/4 .
Pr. dag brukes området Uregulert område
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for arealformål Skogsareal
Foreslått arealformål Boliger
Antall dekar 24
Influensområde Tykk havavsetning – tykt dekke
Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens Kommentarer
skogsbruksressurser - Mindre areal av skog av middels bonitet og uproduktiv skog
Jordbru ksressurser - ca. 3 dekar av fulldyrka jord
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Grønn stripe med skogsbiot op bevares rundt boligområdet.

Reindrift 0 Tiltaket har ingen virkning for reindrift
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde + Kystsone landskap med åpent fjordlandskap med by - o g jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap og utbygging knyttes til eksisterende bebyggelse. Stort område av skog er bevart rundt
boligområdet. Boligfeltet vil være harmonisert i henhold til vegetasjon og topografi.

Friluftsliv + Tiltaket vil styrke friluftslivet
Nærmiljø ++ Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk. Før

utbygging av boliger skjer skal gode løsninger tas fram og gang - og sykkelvei skal væ re utbygget.
Utbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser til
områder som i dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet med dess nærhet på
gangavstand, tilgang til badeaktivitet. Pl anforslaget legger til rette for bruk til friluftformål for små og
store. Nært til skoleskyss

Folkehelse + Gode muligheter nært til friluftsområder samt bosetting i område Leira. Litt trafikk. Tiltak gjøres for å
sikre trygge veier for myke trafikanter. T iltaket vil fremme folkehelsen gjennom gode bomiljøer og r,
god e muligheter til friluftsliv.

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivås
tigning

++++

Løsmasser som
potensielt kan innebære

- Torv - og myr – tykt dekke
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mulighet for kvikkleire
Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Tiltaket vil gi økt sikkerhet

Radon -- Forekomst av stedvis veksling med amfibolitt og glimmerskiffer
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggenhet fordelaktig. Legger rett ved FV . 17 , med nærhet til busstop p med enhetlige boligområder
langs FV.

VA
Vann ++ ++ Vannledning med god kapasitet finnes for området
Avløp -- Pr. dag finnes ikke kommunale avløpsledninger og tiltak kreves for knytting opp mot den kommunale

avløpsledningen, ell er privat renseanlegg kan være et alternativ.
V eg, digital teknikk,
strøm

+++ Eksisterende adkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak, tilgang til digital teknikk
og strøm. Infrastruktur løsninger styrkes av utbygging.

Forurensning
K lima

- Me r støy fra trafikk og for boende . Evt. dovt ulemper fra rev farm . Mulige g ode solforhold.
Bebyggelsen i planområdet er delvis beskyttet av skog. Det bør legges opp til en vegetasjon og
bebyggelses - struktur som på mikronivå kan gi lune lommer og o ppholdsarealer, noe vindutsatt
beliggenhet.

Næringsliv/sysselsetting + Hvis det blir næringsetablering er det en fordel at det finnes god utvalg boliger, hvis ikke kan det også
forhindre /stanse utviklingen av næringsetableringer.

Attraktivitet +++ Fin utsikt over L eirfjæ ra, kort avstand til buss rute og Leland sentrum, allerede etablert skole kyss.
Nært til friluftsområder, god nærmiljø for barn - og unge. Knyttet opp mot FV. 17 eller FV. 220.

Samlet vurdering : An befales avsatt til boligområde, området har en topografi som er vurdert s om velegnet for bebyggelse, og at tiltaket bør
kunne realiseres med relativt små terreng inngre p. Men mulig veg atkomst vil troligvis kunne medføre noe (større) inngrep med
skj æringer/fylling/stabilitet etc. ( se alt. V2 og V3. ) A ttraktiv e tomt er for et boligprosjekt uten særskilte negative konsekvenser
Konklusjon: Utbygging av området anbefales.
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14 .1.4 Stille boligområde, alternativ 1

B 4 , alternativ 1

Gårds - og bruksnr 60/5, 60 /7
Pr. dag brukes området for
arealformål

LNF
Brukes for landbruk

Foreslått arealformål Boliger
D ekar 16
Influensområde Øst for område Ranelva (S tillelva) og vinterbeite samt kraft ledning for Helgeland kraft.

Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens K ommentarer

S kogsbruksressurser --- S kog med høy bonitet

Jordbruksressurser --- Område med fulldyrka jord
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Lien grunnvannspot.

Reindrift - Er nært influensområde
Kulturminne og kulturmiljøer 0
Landskapsbilde 0 Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig
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forekommende landskap
Friluftsliv 0
Nærmiljø - Litt for langt unna eksisterende boligområder og mye trafikk på FV. 17 som mangler gc - veg.
Folkehelse - Litt for langt til øvrige boligområder, knytter ikke sammen helhetlige sammenhengende

bomiljøer
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivåstignin
g

0

Løsmasser som potensielt kan
innebære mulighet for
kvikkleire

-- Tykk hav avsetning , i hellings område med bekk

Høyspent ledninger,
mobilmaster, trafostasjoner
m.m.

0 Ingen kjente

Radon - - Moderat til lav
Areal – og
transportplanlegging

+ Legger rett ved FV . 17 .

VA
Vann ++ God vann kapasitet men trenger graving for etablering av vann ledninger.
Avløp -- - He kreves minirenseanlegg .

V eg, digital teknikk, strøm --
Forurensning
Klima

0 Nedbørfelt til hav, økt framtidig nedbør. – helling ned til elva. Viktig med gode løsninger for
overvann.

Næringsliv/sysselsetting + Hvis det blir næringsetable ring er det en fordel at det finnes god utvalg boliger, hvis ikke kan
det også forhindre /stanse utviklingen av næringsetableringer.

Attraktivitet - - Litt for langt avstand nærliggend e boligområder og krever ressurser fo r bygging av
infrastruktur. Risikoo mråde med t ykk marin avsetning med bekker ned mot nærliggende elv.
Evt. tiltak mht. reindrift. Inngår pr. dag ikke i eksisterende helhetlig boligsammenheng.

Samlet vurdering : Utbygging anbefales ikke . Forslaget er i konflikt med reindrift næringen s influ ensområde, samt landbruk, mangler
eksisterende infrastruktur, potensiell skredområde.
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Konklusjon: Utbygging av området anbefales ikke.

14 .1.5 Stille boligområde , alternativ 2

B5, alternativ 2

Gårds - og bruksnr 60/5
Pr. dag bru kes området for
arealformål

LNF
Brukes for landbruk

Foreslått arealfo rmål Boliger
D ekar 7,8

Influensområde Flom Stillelva . Område med vinterbeite for rein.
Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser --- S kog med høy bonit et

Jordbruksressurser 0
Biologisk mangfold og
naturressurser

0

Reindrift - Er nært influensområde
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Kulturminne og kulturmiljøer 0
Landskapsbilde 0 Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig

forekommende landskap .
Friluftsliv 0
Nærmiljø - Ellers litt langt unna eksisterende boligområder og mye trafi kk på FV. som mangler gang og

sykkelvei , og er isolert i henhold til andre boligfelt.
Folkehelse + Litt for langt avstand i henhold til boligområder , Litt for la ngt til øvrige boligområder, knytter

ikke sammen helhetlige sammenhengende bomiljøer
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/
H avnivåstigning

0

Løsmasser som potensielt kan
innebære mulighet for
kvikkleire

-- Tykk havavsetning, i hellingsområde, med bekk

Høyspent ledninger, mobil
master, trafostasjoner m.m.

0

Radon - Moderat til lav
Areal – og
transportplanlegging

+ Legger rett ved FV . 17.

VA

Vann ++ God vann kapasitet men trenger graving for etablering av vannledninger
Avl øp -- - Her kreves minirenseanlegg
V eg, digital teknikk, strøm --
Forurensning
K lima

0 Nedbørfel t til hav, økt framtidig nedbør, helling ned til elva. Viktig med gode løsninger for
overvann.

Næringsliv/sysselsetting 0 Hvis det blir næringsetablering er det en fordel at det finnes god utvalg boliger, hvis ikke kan det
også forhindre /stanse utviklingen av næringsetableringer.

Attraktivitet - - Litt for langt avstand nærliggende boligområder og krever ressurser for bygging av infrastruktur.
Risikoområde me d tykk marin avsetning med bekker ned mot nærliggende elv. Evt. tiltak mht.
reindrift. Inngår pr. dag ikke i eksisterende helhetlig boligsammenheng.
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Samlet vurdering : Utbygging anbefales ikke. Forslaget er i konflikt med reindrift s næringen s influensområd e, samt landbruk, mangler
eksisterende infrastruktur, potensiell skredområde .
Konklusjon: Utbygging av området anbefales ikke.

1 4 . 1 .6 Leiren boligområde

B6

Gårds - og bruksnr 64/1
Pr. dag brukes området
for arealformål

Ureguler t område
Spredt boligområde

Foreslått arealformål Bolig
Dekar 4 ,4
Influensområde Ved elv , elveavsetning som grenser mot tynn hav - og strandavsetning i B6.
Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser - S kog med middels bonit et , søkt å få omdisponert til skogbruksområde i del av område

Jordbruksressurser - - Område med fulldyrka jord , men i realiteten er det stengrøfter og område med 1.1 dekar fulldyrka
jord lite brukt som jordbruksland og dessuten svært lite område for å komm e innmed maskiner, og
på grunn av disse grunnforhold får det ferge gul i stedet for rød farge. Fragmenterte områder.
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Biologisk mangfold og
naturressurser

0

Reindrift 0 Har ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området
Kulturminne og
ku lturmiljøer

0

Landskapsbilde + Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap

Friluftsliv + Tiltaket vil styrke friluftslivet
Nærmiljø + Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområde r samt har relativt litt trafikk. Før

utbygging av boliger skjer skal gode løsninger tas fram og gang - og sykkelvei skal være utbygget.
Utbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser til
områder som i dag beny ttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet med dess nærhet
på gangavstand, tilgang til badeaktivitet. Planforslaget legger til rette for bruk til friluftformål for små
og store. Nært til skoleskyss .

Folkehelse + Knytter sammen helhetli ge sammenhengende bomiljøer , og gode muligheter til friluftsliv.
Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivå
stigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- Område tynn hav - og strandavsetning - tynt dekke , noe helling mellom 1:5 og 1:3 på deler av område

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Tiltaket vil gi økt sikkerhet og minske sårbarheten.

Radon - Usikker – manglende kunnskapsgrunnlag
Areal – og
transportplanlegging

+ + Legger r ett ved FV . 220 og nært til FV . 17 og FV . 78.

VA
Vann ++ ++ Vannledning med god kapasitet finnes for området
A vløp -- Pr. dag finnes ikke kommunale avløpsledninger og tiltak kreves for knytting opp mot den kommunale
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avløpsledningen, eller privat ren seanlegg kan være et alternativ.

V eg, digital teknikk,
strøm

++ + Eksisterende adkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak, tilgang til digital teknikk
og strøm.

Forurensning
K lima

0 Ø kt framtidig nedbør, r elativt bratt ned til elva. V iktig med gode løsninger for overvann.

Næringsliv/sysselsetting + Hvis det blir næri ngsetablering er det en fordel at det finnes god utvalg boliger, hvis ikke kan det også
forhindre næringsetableringer.

Attraktivitet ++ God konsekvens for attraktivitet.
Samlet vurdering : Tiltaket anbefales. En attraktiv tomt for et boligprosjekt med vanntilknyti ng, havnemulighet, friluftsliv og uten spesifikke
negative konsekvenser . Geoteknisk undersøkelse er et første tiltak, og vurdering i henhold til Leirelva.
Konkl usjon: Utb ygging av området anbefales .

1 4 .1.7 Leirfjæra boligområde

B7

Gårds - og bruksnr 64/5, 64/6, 64/1 , 64/4
Pr. dag brukes området Uregulert område
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for arealformål Brukes for landbruk
Fo reslått arealformål Boliger
D ekar 6.6
Influensområde
Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0 Berører ikke skog.

Jordbruksressurser ---- Område med fulldyrka jord , sammenhengende flate.
Biologisk mangfold og
naturressurser

0

Reindrift 0 Har ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap

Friluftsliv + Influensområde til ID FK00005440 inngår i et leke - og rekreasjonsområde. Tiltaket vil styrke
friluftslivet .

Nærmiljø + Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk.
Utbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser til
områder som i dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet lett tilgang til
badeaktivitet. Planforslaget legger til rette for bruk til fri luft formål for små og store. Nært til
skoleskyss.

Folkehelse + Knytter sammen helhetlig e sammenhengende bomiljøer og med gode muligheter til friluftsliv.
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivåsti
gning

- Vurdert uti fra at influensområde har pot. Risiko for flom og område har fine partikler ( ) og
framtidig havnivåstigning gir økt risiko for utglidning av jordmaterial.

Løsmasser som potensielt
kan innebære mulighet
for kvikkleire

- - Område med marin strandavsetning, sammenhengende tykk dekke

Høyspent ledninger, 0 Ingen kjent e
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mobilmaster,
trafostasjoner m.m.
Radon - Moderat til lav
Areal – og
transportplanlegging

+ + Legger rett ved FV . 220 og nært til FV . 17 og FV . 78.

VA
Vann ++ ++ Vannledning med god kapasitet finnes for området

Avløp -- Pr. dag finnes ikke kommunale avløpsledninger og tiltak kreves fo r knytting opp mot kommunale
avløpsledningen, eller privat renseanlegg kan være et alternativ.

V eg, digital teknikk, strøm ++ + Eksisterende adkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak, tilgang til digital
teknikk og strøm.

Forurensnin g
K lima

- Økt framtidig nedbør . Viktig med gode løsninger for overvann. Utsatt for vind og stormbølger.

Næringsliv/sysselsetting + Hvis det blir næri ngsetablering er det en fordel at det finnes god utvalg boliger, eller kan det også
forhindre næringsetab leringer.

Attraktivitet ++ Fin utsikt over leirfjæ ra, kort avstand til buss rute og Leland sentrum, allerede etablert skole kyss
Samlet vurdering : Utbygging a nbefales ikke. Sammenhengende areal med fulldyrka jord, havnivåstigning – utglidning av finere p artikler.
Konklusjon: Utbygging av området anbefales ikke.
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14 .1.8 B oligområde Stormo bakke

B8

Gårds - og bruksnr 60/16, 60/5
Pr. dag brukes området
For arealformål

Uregulert område
Brukes for landbruk

Foreslått arealformål Boliger
Dekar 9
Influensområde Arkeologisk minne lokalitet 7115 syd vest for område . Sør for område aktsomhets område for snø - og steinspra ng.

Tykk marin avsetning – t yk t dekke, sør og tykk havavsetning – tykt dekke nor for område. Influensområde til I D
FK00005440 inngår i frilufts kartlegging som et leke - og rekreasjonsområde .

Forslagsstiller Kommunen
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser - S kog med middels bonitet

Jordbruksressurser 0 Område berør ikke jordbruksareal
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Påvirker ikke naturmangfa ldet
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Reindrift 0 Har ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jor dbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap og utbygging knyttes til eksisterende bebyggelse. Godtagbar helling. Fra N: 7329560 og Ø
411804 utover N 7329867 og Ø 411061 er utsikten begrenset.

Friluftsliv + Tiltaket vil styrke friluftslivet
Nærmiljø ++ Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk. Før

utbygging av boliger skjer skal gode løsninger tas fram og gang - og sykkelvei skal være utbygget.
Utbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bru ke strandsonen. Planområdet grenser til
områder som i dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet med dess nærhet
på gangavstand, tilgang til badeaktivitet. Planforslaget legger til rette for bruk til friluftformål for
små og stor e. Nært til skoleskyss

Folkehelse + Knytter sammen helhetlige sammenhengende bomiljøer og med gode muligheter til friluftsliv.
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivå
stigning

0

Løsmasser som potensielt
kan innebære muli ghet
for kvikkleire

0

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0 Ingen kjente

Radon - Moderat til lav
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggenhet fordelaktig. Legger rett ved FV . 17, med nærhet til busstop p .

VA
Vann ++ ++ Vannledning me d god kapasitet finnes for området

Avløp -- Pr. dag finnes ikke kommunale avløpsledninger og tiltak kreves for knytting opp mot den
kommunale avløpsledningen, eller privat renseanlegg kan være et alternativ.
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V eg, digital teknikk, strøm ++ + Eksisterende a dkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak, tilgang til digital
teknikk og strøm.

Forurensning
K lima

- Økt framtidig nedbør . Viktig med gode løsninger for overvann. Utsatt for vind og stormbølger.

Næringsliv/sysselsetting + Hvis det blir næringsetablering er det en fordel å det finnes god utvalg boliger, eller kan det også
forhindre næringsetableringer.

Attraktivitet ++ Fin utsikt over L eirfjæ ra, kort avstand til buss rute og Leland sentrum, allerede etablert skole kyss
Samlet vurde ring: Totalt lite negative konsekvenser. Areal vil bli redusert på grunn av hensynssone mot fulldyrka jord. A nbefales avsatt til
boligområde.
Konklusjon: Utb ygging av området anbefales .

14 .1.9 Storhaug syd boligområde

B9

Gårds - og bruksnr 69/3, 60/4
Pr. dag brukes området for Uregulert område
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arealformål Brukes for landbruk
Foreslått arealformål Boliger
Antall dekar 1,5
Influensområde
Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser + Uproduktiv skog som er inneklemt

Jordbruksressurser 0 Berør ikke jordbruksarea l
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Endrer ikke naturmangfoldet

Reindrift 0 Har ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området
Kulturminne og
kulturmilj øer

0

Landskapsbilde 0 Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap . Godtagbar helling. Fra N: 7329560 og Ø 411804 utover mot dette stedt er utsikten
begrenset. Tiltaket vil stort sett være tilpas set/forankret til landskapets/stedets form og elementer ,
dimensjon og utforming.

Friluftsliv + Influensområde til ID FK00005440 inngår i frilufts - kartlegging som et leke - og rekreasjonsområde.
Tiltaket vil styrke friluftslivet .

Nærmiljø ++ Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk. Før
utbygging av boliger skjer skal gode løsninger tas fram og gang - og sykkelvei skal være utbygget.
Utbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen . Planområdet grenser til
områder som i dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet med dess nærhet
på gangavstand, tilgang til badeaktivitet. Planforslaget legger til rette for bruk til friluftformål for
små og store. Nært til sk oleskyss

Folkehelse + Knytter sammen helhetlige sammenhengende bomiljøer og ,ed gode muligheter til friluftsliv.
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivåsti
gning

0 .

Løsmasser som potensielt - - Tykk havavsetning , tykt dekke
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kan innebære mulighet
for kvikk leire
Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0 Ingen kjente

Radon - Moderat til lav
Areal – og + + Beliggenhet fordelaktig. Legger rett ved FV . 17, med nærhet til busstop p .
transportplanlegging
VA
Vann ++ ++ Vannledning med god kapasitet finnes for området

Avløp -- Pr. dag finnes ikke kommunale avløpsledninger og tiltak kreves for knytting opp mot kommunale
avløpsledningen, eller privat renseanlegg kan være et alternativ.

V eg, digital teknikk, strøm ++ Eksisterende adkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak, tilgang til digital
teknikk og strøm.

Forurensning
K lima

- Økt framtidig nedbør . Viktig med gode løsninger for overvann. Utsatt for vind og stormbølger.

Næringsliv/sysselsett ing + Hvis det blir næringsetablering er det en fordel å det finnes god utvalg boliger, eller kan det også
forhindre næringsetableringer.

Attraktivitet ++ Fin utsikt over L eirfjæ ra, kort avstand til buss rute og Leland sentrum, allerede etablert skole kys s
Samlet vurdering: Totalt lite negative konsekvenser. Areal vil bli redusert på grunn av hensynssone mot fulldyrka jord. A nbefales avsatt til bolig.
Konklusjon: Utb ygging av området anbefales .
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14.1.10 Be rghaug boligfelt

B10

Gårds - og bruksnr 64/3, 64/4, 64/2
Pr. dag brukes området
for
arealformål

Uregulert område
Skog

Foreslått arealformål Boliger
D ekar 16
Influensområde Marin strandavsetning - tykt dekke
Forslagsstiller Kommune
Tema Konsekvens Kommentarer

S kogsbruksressurser -- S kog med høy og middels bonitet

Jordbruksressurser - Innma rksbeite
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Endrer ikke naturmangfoldet

Reindrift 0 Har ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området
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Kulturminne og
kul turmiljøer

0

Landskapsbilde + Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap . Tiltaket vil stort sett være tilpasset/forankret til landskapets/stedets form og elementer,
dimensjon og utforming. Skog rundt området, og b oligfeltet vil være harmonisert i henh old til
vegetasjon og topografi.

Friluftsliv + Influensområde til ID FK00005440 som et leke - og rekreasjonsområde. Tiltaket vil styrke
friluftslivet .

Nærmiljø + Gangavstand til eksisterende boli gområder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk.
Utbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser til
områder som i dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet lett tilgang t il
badeaktivitet. Planforslaget legger til rette for bruk til fri luft formål for små og store. Nært til
skoleskyss.

Folkehelse + Knytter sammen helhetlige sammenhengende bomiljøer og med gode muligheter til friluftsliv.
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/st einsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som potensielt
kan innebære mulighet
for kvikkleire

0 Berg flate

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Høyspentledning, kraftlinjer tvers over området , kan legges som jordkabel.

Radon - Moderat til lav
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggen het fordelaktig. Legger nært til FV . 217, FV . 17, FV . 78 og FV . 220.

VA
Vann ++ ++ Vannledning med god kapasitet finnes for området

Avløp ---- Pr. dag finnes ikke kommunale avløpsledni nger og tiltak kreves for knytting opp mot kommunale
avløpsledningen, eller privat renseanlegg kan være et alternativ.
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V eg, digital teknikk, strøm + Eksisterende adkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak og for øvrig kreves ny
adkoms tvei til/fra området , pr. dag ikke tilgang til digita l teknikk.

Forurensning
K lima

- Økt framtidig nedbør . Viktig med gode løsninger for overvann. Utsatt for vind og stormbølger.

Næringsliv/sysselsetting + Hvis det blir næringsetablering er det en ford el å det finnes god utvalg boliger, eller kan det også
forhindre næringsetableringer.

Attraktivitet ++ Fin utsikt over Leirfjæ ra, kort avstand til buss rute og Leland sentrum, allerede etablert skole kyss
Samlet vurdering: Totalt l ite negative konsekvens er og anbefales avsatt til boligområde. Området ligger nært langs eksisterende lokalveg, og vil
bli knyttet til FV både med kjøreatkomst og gang - og sykkel atkomst. Ny bebyggelse må holde avstand til høyspent , alternativt at ledninger
graves ned i jordkabe l , og utredes mht. si kker byggegrunn. Areal kan bli redusert på grunn av hensynssone mot fulldyrka jord.
Konklusjon: Utb ygging av området anbefales .

14.1.11 Stormoen boligfelt

B11

Gårds - og b ruksnr 60/5
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert o mråde
I kart registrert at området brukes til landbruksformål – men i praksis ikke dyrkbart område med kratt og stein.

Foreslått arealformål Boliger
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Antall dekar 2,7
Influensområde -
Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens Kommentarer
skogsbruksressur ser 0
Jordbruksressurser + ca. 2,7 område som pr. dag ikke dyrkes, ste in og kratt i område
Biologisk mangfold og
naturressurser

0

Reindrift 0 Tiltaket har ingen virkning for reindrift
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - o g jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap og utbygging knyttes til eksisterende bebyggelse.

Friluftsliv + Tiltaket vil styrke friluftslivet
Nærmiljø - Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområ der samt har relativt litt trafikk innen for

området , men området grenser mot FV og på grunn av nærhet til FV trengs fysiske tiltak for eksempel
gjerde for å f orhindre åpne områder mellom først og fremt FV og boligområde. Utbygging forbedrer at
flere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser til områder som i dag benyttes til
friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet lett tilgang til badeaktivitet. Planforslaget legger til
rette for bruk til frilufts formål for små og store. Nær t til skoleskyss.

Folkehelse + Gode muligheter nært til friluftsområder samt bosetting i område Leira. Litt trafikk. Tiltak gjøres for å
sikre trygge veier for myke trafikanter. Tiltaket vil fremme folkehelsen gjennom gode bomiljøer og
med bra friluftsom råder.

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivås
tigning

0 Området er egnet for boligbygging

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- - Tykk hav avsetning – tykt dekke, marin strand avsetning i delområde – tykt dekke , tynn havavsetning -
tynt dekke , noe helling mellom 1:5 og 1:3

Høyspent ledninger,
mobilmaster,

0
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trafostasjoner m.m.
Radon -- Moderat til lav
Areal – og
transportplanlegging

++ Beliggenhet fordelaktig. Legger rett ved FV . 17, med nærhet t il busstop p .

VA
Vann ++++ Vannledning med god kapasitet finnes for området
Avløp -- Pr. dag finnes ikke kommunale avløpsledninger og tiltak kreves for knytting opp mot den kommunale

avløpsledningen, eller privat renseanlegg kan være et alternativ.

V eg, digital teknikk,
strøm

++ Eksisterende adkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak, tilgang til digital teknikk
og strøm. Infrastruktur løsninger styrkes av utbygging.

Forurensning
K lima

- Me r støy fra trafikk og for boende . Evt. dov t ulemper fra rev farm . Mulige gode solforhold.
Bebyggelsen i planområdet er delvis beskyttet av skog. Det bør legges opp til en vegetasjon og
bebyggelses - struktur som på mikronivå kan gi lune lommer og oppholdsarealer, noe vindutsatt
beliggenhet.

Næring sliv/sysselsetting + Hvis det blir næringsetablering er det en fordel at det finnes god utvalg boliger, hvis ikke kan det også
forhindre /stanse utviklingen av næringsetableringer.

Attraktivitet ++ Fin utsikt over Leirfjæra, kort avstand til buss rute og Leland sentrum, allerede etablert skole kyss.
Nært til friluftsområder, god nærmiljø for barn - og unge. Knyttet opp mot FV. 17 eller FV. 220.

Samlet vurdering : Til taket anbefales men må nøyaktig sjekkes opp mht. sikker byggegrunn. Areal kan bli redusert på grunnhensynssone mot
«fulldyrka jord»? Gjerder mot trafikkert vei – vern for barn og unge.
Konklusjon: Utbygging av om rådet anbefales med tvilsomhet.
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14.2 O ffentlig eller privat tjenesteyting

1 4 .2.1 Ranmarka , alternativ 1

T 1 , alternativ 1

Gårds - og bruksnr 64/6
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område
Brukes delvis for landbruk

Foreslått arealformål Allment formål
Dekar 9
Influensområde O mråde grenser mot viktig naturtype Ranelva (Stillel va) , omgivelse marin strandavsetning – tykt dekke
Forslagsstiller Kommune
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser - Lav og middels bonitet innklemt område

Jordbruksressurser - Ikke noe jo rdbruk, men dyrkbar jord med torvmyr
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Begrenset grunnvannspotensiale . Bekker i området som går nedstrøms mot Leirelva.
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Reindrift 0 Har ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde -- Stort inngrep i (åpen fl ate) myrmark so gir påtagelig landskapsendring. Tiltakets dimensjon vil stå i et
lite harmonisk forhold til landskapets /omgivelsens skala .

Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikkløsninger kan område bli attraktivt for allment eller privat formål og/ eller næring.

Nærmiljø vil være tilpasset for allment eller privat formål og/eller næring. Ikke så aktuelt tema .
Folkehelse 0 Mer trafikk og utslipp påvirker negativt på helsen, men den samlede positive konsekvensen kan likevel

være s tørre( enn de negativa konsekvensene) på grunn av lokal og regional utvikling med flere og
større utvalg av arbeidsplasser, som i sin tur genererer positiva multiplikatoreffekter lokalt/regionalt.
Ikke brukt som friluftsområde.

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
F lom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

-- Marin strandavsetning i mindre delområde , plant område , tykt dekke

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Tiltaket vil gi økt sikkerhet

Ra don - Forekomst av stedvis veksling med amfibolitt og glimmerskiffer

Areal – og
transportplanlegging

+ Beliggenhet fordelaktig. Legger nært til FV . 217, FV . 17, FV . 78 og FV . 220, pr. dag ikke busstop p .

VA
Vann -- Tiltaket kan påkoples kommunalt van n men med høy kostnad
Avløp --- Minirenseanlegg er påkrevet.
V eg, digital teknikk,
strøm

-- - Tiltaket krever store investeringer for infrastruktur

Forurensning - Karbon er samlet i torvmyr. Økt nedbør framtida og myr «samler opp» mye vann.
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K lima
Næring sliv/sysselsetting +++ Tiltakene gir forutsetninger for etableringer av nye virksomheter og gir derved mer sysselsetting.
Attraktivitet + + Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formålet. Området har en

strategisk geografi sk beliggenhet ved FV . 78 som har sentral betydning for H ALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fordelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
det økt attraktivitet og om det koster mye å få ordning på arealet vil det bety r edusert attraktivitet.
Eksisterende adkomstveier brukes inn til området, men trenger rundkjøring til disse plane tomter.

Samlet vurdering : Alternativ T7 er å foredra med stort sammenhengende areal som gir bedre mulighet for etablering av ulike virksomhete r.
Tiltaket anbefales ikke , fordi det er ønskelig med et men et større sammenhengende areal for etablering av framtida næringer i T7. Områdets
areal vil ytterligere bli redusert på grunn av hensynssone FV, gjenstår for litt brukbar areal.

14 .2.2 Tå gholtan, alternativ 1

T 2 , alternativ 1

Gårds - og bruksnr 60/58 og 60/45
Pr. dag brukes området
For arealformål

Uregulert område

Foreslått arealformål offentlig eller privat tjenesteyting eller næringsarealformål
Dekar 13
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Influensområde Grenser til påvist betydelig grunnvannsressurs, område grenser mot viktig naturtype Ranelva (Stillelva) . Influens
område ost for område pot. jord - og flomskredsområde. Influens område Raneelva pot. flom. Ikke utglidningsmaterial.
Grenser til område med t ykt dekke, elveavsetning, tykk hav - og strandavsetning

Forslagsstiller Kommun e
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0

Jordbruksressurser - Ikke noe jordbruk, men dyrkbar jord med torv myr
Biologisk mangfold og
natur ressurser

- Antatt betydelig grunnvannspotensial i området

Reindrift 0 Har ingen virkning for dagens eller framtidig reindrift i området
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde -- I nngrep i (åpen flate) myrmark so gir påtagelig landskapsendring. - Stort inngrep i (åpen flate) myrmark
so gir påtagelig landskapsendring. Tiltakets dimensjon vil stå i et lite harmonisk forhold til landskapets
/omgivelsens skala.

Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikkløsninger kan område bli attraktivt for allment eller privat formål og/eller næring.

Nærmiljø vil være tilpasset for allment eller privat formål og/eller næring. Ikke så aktuelt tema .
Folkehelse 0 Mer trafikk og utslipp påvirker negativt på helsen, men den samlede positive konsek vensen kan likevel

vær e større( enn de negativa konsekvensene) på grunn av lokal og regional utvikling med flere og
større utvalg av arbeidsplasser, som i sin tur genererer positiva multiplikatoreffekter lokalt/regionalt.
Ikke brukt som friluftsområde.

Risiko - og sårbarhet
Skr ed/ras/steinsprang ,
jord - og flomskredsfare

0

Flom/springflo/havnivå
stigning

0

Løsmasser som
potensielt kan
innebære mulighet for
kvikkleire

0

Høyspent ledninger, 0
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mobilmaster,
trafostasjoner m.m.
Radon -
Areal – og
transportplanlegging

+ Beligg enhet fordelaktig. Legger nært til FV . 217, FV . 17, FV . 78 og FV . 220, pr. dag ikke busstop p . Noe
økende kollektivbehov .

VA
Vann ++ God vannkapasitet, kan kop les vannledning på en bra måte.
Avløp --- Minirenseanlegg kreves.

V eg, digital teknikk,
strøm

- -- Tiltaket krever store investeringer

Forurensning
K lima

- Nedbørfelt til hav, økt framtidig nedbør og myrmark tar opp mye vann. Karbon er samlet i torv.

Næringsliv/
sysselsetting

++ Tiltakene gir forutsetninger for etableringer av nye virksomheter og gir derved mer sysselsetting.

Attraktivitet ++ Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formålet. Området har en
strategisk geografisk beliggenhet ved FV . 78 som har sentral betydning for H ALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fordelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
det økt attraktivitet og om det koster mye å få ordning på arealet vil det bety redusert attraktivitet.
Eksisterende adkomstveier brukes inn til området, men trenger rundkjør ing til disse plane tomter.

Samlet vurdering : ++
Tiltaket anbefales ikke , T6 er å foredra som et større sammenhengen de supplerende areal for offentlig eller privat tjenesteyting , alternativt for
næring. Områdets areal vil ytterligere bli redusert på grun n av hensynssone FV, gjenstår for litt brukbar areal.
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1 4 .2.3 Sør – Aksla , alternativ 1

T 3 , alternativ 1

Gårds - og bruksnr 60/14
Pr. dag brukes området
for arealformål

LNF
Brukes for landbruk

Foreslått ar ealformål offentlig eller privat tjenesteyting
Dekar 21
Influensområde Influensområde vest for planområde pot. jord - og flomskred. Nor for område vinterbeite for rein.
Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser - - Skog med høy bonitet

Jordbruksressurser - - Fulldyrka jordbruk - ikke så mye 4,5 daa , og dyrkbar jord med torv myr .
Biologisk mangfold og
naturressurser

- Bek k er i området og dess tilhørende biotoper rammes. Påvist begrenset grunnv anns potensiale.

Reindrift - Nært til influensområde
Kulturminne og
kulturmiljøer

0
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Landskapsbilde - Stor endring av nåværende landskapsbilde. Noe skog, noe kupert terreng.
Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikkløsninger kan område bli attraktivt for allment eller privat formål o g/eller næring.

Nærmiljø vil være tilpasset for allment eller privat formål og/eller næring. Ikke så aktuelt tema .
Folkehelse 0 Mer trafikk og utslipp påvirker negativt på helsen, men den samlede positive konsekvensen kan likevel

være større(enn de negati va konsekvensene) på grunn av lokal og regional utvikling med flere og
større utvalg av arbeidsplasser, som i sin tur genererer positiva multiplikatoreffekter lokalt/regionalt
samt fra et demografisk perspektiv . Ikke brukt som friluftsområde.

Risiko - og s årbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivå
stigning

-- Elv I D 153 - 4 6 - 1 passerer område. Finere løsmasser kombinert med elv + hell ing, pot risiko område
vest for utbyggingsområde gir økt risiko for utglidning av masser.

Løsmasser som
poten sielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- - Marinstrandavsetning , tykt dekke , i område med bekk ned strøms med sluttende terreng nedover

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Høyspentledning gjennom korser område , kan greves ned i bakke n, bidrar til økt sikkerhet.

Radon 0
Areal – og
transportplanlegging

++ Beliggenhet fordelaktig. Legger nært til FV . 217, FV . 17 , FV . 78 og FV . 220, nærhet til busstop p . Noe
økende kollektivbehov .

VA

Vann ++++ God tilgang til vann kan på koppels kom munalt nett.
Avløp --- Krever minirenseanlegg .

V eg, digital teknikk,
strøm

-

Forurensning
K lima

- Ø kt framtidig nedbør og myrmark tar opp mye vann. Karbon er samlet i torv.

Næringsliv/sysselsetting ++ Tiltakene gir forutsetninger for etableringer av nye virksomheter og gir derved mer sysselsetting.
Attraktivitet ++ Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formålet. Området har en

strategisk geografisk beliggenhet ved FV . 17 som har sentral betydning for H ALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fordelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
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det økt attraktivitet og om det koster mye å få ordning på arealet vil det bety redusert attraktivitet.
Samlet vurdering : Dette alternativ for offentlig og privat t j enesteyting, er avsett i henhold til arealstrategi 2. Liten totall negativ konsekvens,
men o mrådets areal vil ytterligere bli redusert på grunn av hensynssone FV .
Konklusjon: Utby gging av området anbefales.

14.2.4 Aksla, alternati v 2

T4 , alternativ 2

Gårds - og bruksnr 60/14; 60/15; 60/16; 60/6 , 60/2; 60/30; 60/33; 60/5
Pr. dag brukes området
for arealformål

LNF
Brukes delvis for landbruk

Foreslått arealformål offentlig eller privat tjenes teyting
Dekar 108
Influensområde V interbeite for rein. Influensområde vest for planområde pot. jord - og flomskred.
Forslagsstiller Kommune
Tema Konsekvens Kommentarer
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Skogsbruksressurser -- Inneklemte areal med høy bonitet.

Jordbruksressurser -- Full dyrka jordb ruk og dyrkbar jord
Biologisk mangfold og
naturressurser

- Bek k er i området og dess tilhørende biotoper rammes. Livskraftige fugl arter finnes registrert. Påvist
med begrenset grunnvannspotensiale.

Reindrift - Nært til influensområde
Kulturm inne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde - - Stor endring av nåværende landskapsbilde. Stor endring av nåværende landskapsbilde. Noe skog, noe
kupert terreng. Svært område.

Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikkløsninger kan område bli attraktivt for allment eller privat formål og/eller næring.

Nærmiljø vil være tilpasset for allment eller privat formål og/eller næring. Ikke så aktuelt tema.
Folkehelse + Mer trafikk og utslipp påvirker negativt på helsen, men den samlede positive konsekvensen kan lik evel

være større(enn de negativa konsekvensene) på grunn av lokal og regional utvikling med flere og
større utvalg av arbeidsplasser, som i sin tur genererer positiva multiplikatoreffekter lokalt/regionalt
samt fra et demografisk perspektiv. Ikke brukt som friluftsområde. Om sykehus blir etablert så har det
positiv effekt på folkehelsen.

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivå
stigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- - Område har tykk marin havavsetning , tykk havavsetning – tykke dekker, e lv I D 153 - 46 - 1 passerer
område. Finere løsmasser kombinert med elv + helling, pot risiko område vest for utbyggingsområde
gir økt risiko for utglidning av masser.

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostas joner m.m.

+ Høyspen tledning gjennom korser område, kan greves i bakken.

Radon 0
Areal – og
transportplanlegging

++ Beliggenhet fordelaktig. Legger nært til FV . 217, FV . 17, FV . 78 og FV . 220, nærhet til busstop p . Noe
økende kollektivbehov . Med fordel n ås området også via båt (eksisterende havn finnes i planområde)
og området har bra klima Zoe for helikoptertransport.

VA
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Vann -- God tilgang på vann og kan koppels kommunale vann nettet , blir dyrt.
Avløp --- K rever minirenseanlegg.
V eg, digital tekni kk,
strøm

-

Forurensning
K lima

- Ø kt framtidig nedbør og myrmark tar opp mye vann. Karbon er samlet i torv.

Næringsliv/sysselsetting ++ Tiltakene gir forutsetninger for etableringer av nye virksomheter og gir derved mer sysselsetting.
Attraktivitet ++ Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formålet. Området har en

strategisk geografisk beliggenhet ved FV . 17 som har sentral betydning for HALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fordelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
det økt attraktivitet og om det koster mye å få ordning på arealet vil det bety redusert attraktivitet.

Annet: For å få nok med areal vil det være beslag av to eneboliger, ikke heller godt for dem å ha «store» byggingsfor mål innpå seg.
Ekspropriasjon en mulighet.
Samlet vurdering: Dette område på 108 dekar kan brukes om det er aktuelt med etablering av store prosjekt ( sykehus ) i Leira. Område kan
kompletteres med tilleggs areal øst for FV . 17. Området er vesentlig reduse rt jfr. med Aksla alt. 2 pga. reindrifts areal. Landbruksarealer vil bli
berørt, må vurderes mot mulig samfunns nytt e å ta arealet i bruk for offentlig og privat tjenesteyting . Utbyggingsområdet gir totalt middels -
store negative konsekvenser, og fordrer en rekke avbøtende tiltak. Hensynet til landskap og naturmiljø må vurderes opp mot behovet av dette
areal . Områdets areal vil ytterligere bli redus ert på grunn av hensynssone FV. Tiltaket anbefales tatt inn i kommunedelplan.
Konklusjon: Utb ygging av området anbefales .
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1 4 .2.5 Aksla, alternativ 3

T5 , alternativ 3

Gårds - og bruksnr 60/14; 60/15; 60/16; 60/6, 60/2; 60/5; 60/30; 60/33
Pr. dag brukes området
for arealformål

LNF
Brukes delvis for landbruk

Foreslått arealformål Offentlig eller privat tjenesteyting

Dekar 214
Influensområde Influensområde nor – vest for område har skredfare registrert
Forslagsstiller Privat
Tema Konsekvens Kommentarer
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Skogsbruksressurser -

Jordbruksressurser - - Fulldyrka jordbruk, og dyrkbar jord med torv myr
Biologisk mangfold og
naturressurser

- Biotop med bekker og l ivskraftige fugl arter finnes registrert. Påvist begrenset grunnvannspotensiale.

Reindrift --- Vinterbeite for rein innenfor område ca. 24 dekar
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsb ilde -- Pga. t iltakets dimensjon vil stå i et lite harmonisk forhold til landskapets /omgivelsens skala gir
middels negativt omfang . Stor endring av nåværende land skapsbilde. Noe skog, noe helling/bratt
terreng.

Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikk løsninger kan område bli attraktivt for allment formål og/eller næring. Nærmiljø vil

være tilpasset for allment formål og/eller næring. Området dekker 2 tomter med permanent boliger –
for disse er det ikke en positiv konsekvens. Ikke så aktuelt tema .

Folk ehelse + Mer trafikk og utslipp påvirker negativt på helsen, men den samlede positive konsekvensen kan likevel
være større(enn de negativa konsekvensene) på grunn av lokal og regional utvikling med flere og
større utvalg av arbeidsplasser, som i sin tur ge nererer positiva multiplikatoreffekter lokalt/regionalt
samt fra et demografisk perspektiv. Ikke brukt som friluftsområde. Positivt med sykehus.

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang -- Elv I D 153 - 46 - 1 passerer område. Finere løsmasser kombinert me d elv + helling, pot risiko område

vest for utbyggingsområde gir økt risiko for utglidning av masser.
Flom/springflo/havnivå
stigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- - Område har tykk marin havavsetning, tykk havavsetnin g – tykke dekker, elv I D 153 - 46 - 1 passerer
område. Finere løsmasser kombinert med elv + helling, pot risiko område vest for utbyggingsområde
gir økt risiko for utglidning av masser.

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Høyspe ntledning gj ennom korser område s om kan legges ned som jordkabel og styrke sikkerheten for
området.

Radon - - Forekomst av stedvis veksling med amfibolitt og glimmerskiffer
Areal – og
transportplanlegging

++ Beliggenhet fordelaktig. Legger nært til FV . 217, FV . 17, F V . 78 og FV . 220, avstand til busstop p kan
variere avhengig av hvor i planområdet man er. Noe økende kollektivbehov . Med fordel nås området
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også via båt (eksisterende havn finnes i planom råde) og området har gunstige klima forhold for
helikoptertransport.

VA
Vann -- God tilgang på vann og kan koppels kommunale vann nettet, blir dyrt.
Avløp -- Krever minirenseanlegg .

V eg, digital teknikk,
strøm

-

F orurensning
K lima

- Økt framtidig nedbør og myrmark tar opp mye vann. Karbon er samlet i torv.

Næringsl iv/sysselsetting ++ Tiltakene gir forutsetninger for etableringer av nye virksomheter og gir derved mer sysselsetting.
Attraktivitet ++ Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formålet. Området har en

strategisk geografisk b eliggenhet ved FV . 17 som har sentral betydning for HALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fordelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
det økt attraktivitet og om det koster mye å få ordning på arealet vil det bety redus ert attraktivitet.

Samlet vurdering : Området er på 214 dekar, og ca. 24 dekar av arealet i dette o mråde er for reindrift - vinterbeite. Tiltaket har t otalt stor
negativ konsekvens på landskapsbilde, er i k onflikt med rein driftsområder og fragmenterer sam menhengende fulldyrka jord. Området er
karakterisert av et dominerende naturlandskap, og det er vurdert at tiltakets dimensjon vil harmonisere dårlig med landskapet , være dårlig
tilpasset til landskapets form, da tiltaket legger beslag på vesentlig større areal. Selv om det er et stort areal som vil komme i konflikt med
særinteresser anbefales at arealet tas med i den videre planprosessen for å vurdere dette mot samlede positive samfunnsmessige
verdier /nytte .
Konklusjon: Utbygging av området anbefales ikke .
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14.2.5 Tågholt an , alternativ 2

T6 , alternativ 2

Gårds - og bruksnr 60/8, 60/20, 60/58, 60/45
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område

Foreslått arealformål offentlig eller privat tjenesteyting eller næringsarealformål
Dekar: 36,5
Influensområde Grenser til påvist betydelig grunnvannsressurs, område grenser mot viktig naturtype Ranelva (Stillelva) . Influens

område Raneelva pot. flom. Ikke utglidningsmaterial. Influens område ost for område pot. jord - og flomskredsområde.
Syd for område finnes høyspentledning.

Forslagsstiller: Kommun e
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser - Svært i nneklemte areal middels bonitet

Jordbruksressurser -- Litt inneklemt jordbruksareal
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Biologisk mangfold og
naturressurser

- Ikke noe registrert men biotop med bekker i området. Påvist betydelig grunnvannspotensiale i del av
område.

Reindrift 0 Har ingen vir kning for dagens reindrift i området ,
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde -- I nngrep i (åpen flate) myrmark so gir påtagelig landskapsendring.
Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikkløsninger kan område bli attraktivt for allment formål og/eller næring. Nærmiljø vil

være tilpasset for allment formål og/eller næring. Ikke så aktuelt tem a .

Folkehelse 0 Mer trafikk og utslipp påvirker negativt på helsen, men den samlede positive konsek vensen kan likevel
være større( enn de negativa konsekvensene) på grunn av lokal og regional utvikling med flere og
større utvalg av arbeidsplasser, som i s in tur genererer positiva multiplikatoreffekter lokalt/regionalt.
Ikke brukt som friluftsområde.

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivå
stigning

0

Løsmasser som
potensielt kan
innebære mulighet for
kvikkleire

- - O mråde me d tykt dekke, elveavsetning, tykk hav - og strandavsetning , tykke dekker.

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0

Radon - Moderat til lav
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggenhet fordelaktig. Legger nært til FV . 217, FV . 17, FV . 7 8 . Noe økende kollektivbehov .

VA
Vann ++ God vannkapasitet, kan kop les vannledning på en bra måte.
Avløp --- Minirenseanlegg kreves.

V eg, digital teknikk, -



81

strøm
Forurensning
K lima

- Nedbørfelt til hav, økt framtidig nedbør og myrmark tar opp mye vann. Karbon er samlet i torv.

Næringsliv/
sysselsetting

++ Tiltakene gir forutsetninger for etableringer av nye virksomheter og gir derved mer sysselsetting.

Attraktivitet ++ Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formåle t. Området har en
strategisk geografisk beliggenhet ved FV . 78 som har sentral betydning for HALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fordelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
det økt attraktivitet og om det koster mye å få ordning på arealet vil det bety redusert attraktivitet.
Eksisterende adkomstveier brukes inn til området, men trenger rundkjøring til disse plane tomter.

Samlet vurdering: Total liten negativ konsekvens, området kan sees i sammenheng med tilgrensende næring, alternativt som areal for allment
og privat tjenesteyting. På grunn av dess nærhet til vassdrag – nøyaktig vurdering for håndtering av overvann. Landskap og
biologisk mangfold har begrenset verdi på marknivå, men vassdraget er vernet og storstilt utbygging kan påvirke naturmiljøet langs vassdraget,
hensynssone for vassdrag tas inn i planbestemmelsene. Tiltaket k an medføre avrenningsproblematikk og resultere i
forurensning av elv . Motorcrossaktivitet kan medføre støy, negativ aspekt på folkehelse . Nytt areal til offentlig eller privat tjenesteyting eller
næring kan bidra til vekst i befolkning og sysselsetting. Det er uklart hvilken type næring som er ønsket, men det anbefales at eventuell
næringsvirksomhet er kompatibel med vassdragsmiljø.
Konklus jon: Utby gging av området anbefales med tvilsomhet.
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1 4 .2.7 Ranmarka , alternativ 2

T7 , alternativ 2

Gårds - og bruksnr 64/6
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område
Brukes for landbruk

For eslått arealformål offentlig eller privat tjenesteyting eller næringsarealformål
Antall dekar 91
Influensområde Grenser til påvist betydelig grunnvannsressurs, område grenser mot viktig naturtype Ranelva (Stillelva) . Influens

område vest for område pot. jord - og flomskredsområde. Influens område Raneelva pot. flom.
Forslagsstiller Kommun e
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser -- Sammenhengende skogsareal vil bli berørt
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Jordbruksressurser -- Fulldyrka jord og dyrkbar jord
Biologisk mangfold og
naturressurser

- Ikke noe registrert men biotop med b ekker i området og begrenset grunnvannspotensiale.

Reindrift - Nært influensområde
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde - I nngrep i (relativt plan flate) myrmark so gir påtagelig landska psendring. Mulighet med bevaring av
skog, deler av område skjules av skog.

Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikkløsninger kan område bli attraktivt for allment formål og/eller næring. Nærmiljø vil

være tilpasset for allment formål og/eller næring. Ikke så aktuelt tema , nærmiljøet vil være tilpasset
for arealformål.

Folkehelse 0 Mer trafikk og utslipp påvirker negativt på helsen, men den samlede positive konsek vensen kan likevel
være større( enn de negativa konsekvensene) på grunn av lokal og regio nal utvikling med flere og
større utvalg av arbeidsplasser, som i sin tur genererer positiva multiplikatoreffekter lokalt/regionalt.
Ikke brukt som friluftsområde.

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivå
stigning

0

Løsmass er som
potensielt kan
innebære mulighet for
kvikkleire

- - Marin strandavsetning , tykt dekke .

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Kraftledninger tvers område men med tiltak styrkes sikkerheten i området.

Radon - Forekomst av stedvis ve ksling med amfibolitt og glimmerskiffer
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggenhet fordelaktig. Legger nært ti l FV . 217, FV . 17, FV . 78 og FV . 220. Noe økende kollektivbehov .

VA
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Vann -- Trenger graving, høy kostnad
Avløp --- Minirenseanlegg kreves.

V eg, digital teknikk,
strøm

--- Krever store investeringer for infrastruktur

Forurensning
K lima

- Nedbørfelt til hav, økt framtidig nedbør og myrmark tar opp mye vann. Karbon er samlet i torv.

Næringsliv/
sysselsetting

++ Tiltakene gir forutsetninger f or etableringer av nye virksomheter og gir derved mer sysselsetting.

Attraktivitet ++ Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formålet. Området har en
strategisk geografisk beliggenhet ved FV . 78 som har sentral betydning fo r H ALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fordelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
det økt attraktivitet og om det koster mye å få ordning på arealet vil det bety redusert attraktivitet.
Eksisterende adkomstveier bruke s inn til området, men trenger rundkjøring til disse plane tomter.

Samlet vurdering: Anbefales avsatt til næring. Identifiserte negative konsekvenser knytter seg hovedsakelig til trafikkløsning, brannutrykning –
vann kapasitet, og fysisk infrastruktur sa mt løsning er for VA forhold . S tort område kompletterende areal til Aksla . Landskap og
biologisk mangfold har begrenset verdi på marknivå, men v assdraget er vernet og storstilt utbygging kan påvirke naturmiljøet langs vassdraget,
hensynssone for vassdrag ta s inn i planbestemmelsene. Tiltaket kan medføre avrenn ingsproblematikk og resultere i forurensning av elv .
Transportmessig fordel ved FV. Motorcrossaktivitet kan medføre støy, negativ aspekt på folkehelse . L andbruksarealer vil bli berørt, må vurderes
mot m ulig samfunns nytte å ta arealet i bruk for næring. Det er uklart hvilken type næring som er ønsket, men det anbefales at eventuell
næringsvirksomhet er kompatibel med vassdragsmiljø.
Konklusjon: Utby gging av området anbefales.
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14.3 N æring

Områdene f or N I - N2 og N 3 er potensielle fremtidige næringsområder.

1 4 .3.1 Tovveien , alternativ 1

N1 , alternativ 1

Gårds - og bruksnr 64/4
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område

Foreslått arealformål N æringsareal
Dekar: 43
Influensområde område grenser mot viktig naturtype Ranelva (Stillelva) . Flyttlei for for rein. Influensområde vest for område flom

pot i Ranelva (Stillelva) . Tykk marin strandavsetning på noe sted ved elv.
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Forslagsstiller Kommune
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser -

Jordbruksressurser - D yrkbar jord med torv myr
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Ikke noe kj ente. Biotop med bekk i området med åpne vannspeil.

Reindrift - Nært influensområdet, over elva
Kulturm inne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde - Inngrep i myrmark so m gir endring av landskapsbilde . Plan terreng, område er synlig fra flere stedt,
åpent i terreng.

Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikkløsninger kan område bli attraktivt for allment fo rmål og/eller næring. Nærmiljø vil

være tilpasset for allment formål og/eller næring.
Folkehelse 0 Mer trafikk og utslipp påvirker negativt på helsen, men den samlede positive konsekvensen kan likevel

være større(enn de negativa konsekvensene) på grunn av lokal og regional utvikling med flere og
større utvalg av arbeidsplasser, som i sin tur genererer positiva multiplikatoreffekter lokalt/regionalt
samt fra et demografisk perspektiv. Ikke brukt som friluftsområde.

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinspra ng 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0 Myr og våtmark har stor vannlagri ngskapasitet og som regulerer avrenning .

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- Torv og myr

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Ledninge r finnes i området, kan greves ned som jordkabel.

Radon - - Moderat til lav, stedvis veksling med amfibolitt og glimmerskiffer
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggenhet fordelaktig. Legger nært ti l FV . 217, FV . 17, FV . 78 og FV . 220. Noe økende kolle ktivbehov .

VA
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Vann - Tilgang på vann med god kapasitet men vil være dyrt å dra fram ledninger.
Avløp --- Minirenseanlegg kreves .

V eg, digital teknikk,
strøm

- Delvis eksiterende vei kan brukes, installasjoner for digitale funksjoner og strøm må gjøres

Forurensning
K lima

- Karbon er samlet i torvmyr.

Næringsliv/sysselsetting + Tiltaket styrker mulighete ne for utvikling av næringsliv og økt sysselsetting
Attraktivitet + Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formålet. O mrådet har en

strategisk geografisk beliggenhet ved FV 78 som har sentral betydning for H ALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fordelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
det økt attraktivitet og om det koster mye å få o rdning på arealet vil det bety redusert attraktivitet.

Samlet vurdering : Totalt liten negativ konsekvens. Det synes viktig å sikre ekspansjonsarealer for næring, å se muligheten i tilgrensende arealer
Anbefales å ha som mulig «reserve» areal avsatt til næ ring svirksomhet i framtiden, med mulig utvidelse areal og med rekkefølgebestemmelser.
Transportmessig fordel ved FV. Motorcrossaktivitet kan medføre støy , negativ aspekt på folkehelse. Landskap og biologisk mangfold har
begrenset verdi på marknivå, men vas sdraget er vernet og storstilt utbygging kan påvirke naturmiljøet langs vassdraget, hensynssone for
vassdrag tas inn i planbestemmelsene. Tiltaket kan medføre avrenn ingsproblematikk og resultere i forurensning av elv . Det er uklart hvilken
type næring som er ønsket, men det anbefales at eventuell næringsvirksomhet er kompatibel med vassdragsmiljø.
Konklusjon: Utbygging av området anbefales ikke.
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14.3.2 Leirmyra , alternativ 2

N2 , alternativ 2

Gårds - og bruksnr 64/ 2
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område

Foreslått arealformål Næringsareal
Dekar 83
Influensområde Influensområde øst - vest har høyspentledninger . Øst for område er det registrert s k redfare . Flyttlei for rein.
Forslagsstiller Kommun e
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser -

Jordbruksressurser -- Dyrkbar jord med torv myr
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Ikke noe kjente. Område med torvmyr med åpne vannspeil og bekker.
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Reindrift - Nært influensområde til flyttleie for rein
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde -- Pga. tiltakets dimensjon vil det stå i et lite harmonisk forhold til landskapets /omgivelsens skala som
gir middels negativt omfang . Inngrep i myrmark so gir påtagelig landskapsendring. Plant om råde, ikke
mye skog som skjuler, synes påtagelig.

Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikkløsninger kan område bli attraktivt for allment formål og/eller næring. Nærmiljø vil

være tilpasset for allment formål og/eller næring.
Folkehelse 0 Ikke brukt som friluftsområde.
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/havnivå
stigning

- Mulig vannflate som kan ha flom

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- Delvis i område med marin strandavsetning , tykt dekke , i hovedsak torv og myr

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Gi økt sikkerhet i området

Radon - - Moderat til lav, stedvis i veksling med amfibolitt og glimmerskifer
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggenhet fordelaktig. Legger nært til FV . 217, FV . 17, FV . 78 og FV . 220 . Noe økende
kollektivbehov .

VA
Vann - Tilgang på vann men det vil være dyrt å dra fram ledninger .
Avløp --- Minirenseanlegg kreves

V eg, digital teknikk,
strøm

--- Spesielle type av terreng som er knyttet med h øye kostnader for å få areal tilpasset for området,
inklusive å drene, stabilisering av area l

Forurensning
K lima

- Karbon er samlet i torvmyr.

Næringsliv/sysselsetting + Tiltaket styrker mulighetene for utvikling av næringsliv og økt sysselsetting
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Attr aktivitet - Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formålet. Området har en
strategisk geografisk beliggenhet ved FV . 78 som har sentral betydning for HALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fordelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
det økt attraktivitet og om det koster mye å få ordning på arealet vil det bety redusert attraktivitet.
Store kostnader for å få ordning på areal, forsterkning, mye vann etc.

Samlet vurdering : Totalt stor ne gativ konsekvens , anbefales ikke avsatt til næring. Store kostnader for markstabilitet, myrmark med åpne
vannspeil, dyrkbar mark, opptak av vann fra Leiråsen, klimagass bundet i myr. Motorcrossaktivitet kan medføre støy, negativ aspekt på
folkehelse . Høy k ostnad for stabilitet i mark og infrastruktur.
Konklusjon: Utbygging av området anbefales ikke.

1 4 .3.3 Nord - A ksla , alternativ 3

N3 , alternativ 3

Gårds - og bruksnr 60/14, 60/6, 60/2, 60/16
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Pr. dag brukes området
for arealformål

LNF
Brukes delvis for landbruk

Foreslått arealformål Næringsareal
Dekar 33
Influensområde Reindrift med vinterbeite.
Forslagsstiller

Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser - Ubetydelig antall dekar, skog av middels bonitet

Jordbruksressurser -- Fulldyrka jord (13 dekar) og dyrkbar jord med torv myr
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Ikke noe kjente . Mikro biotop med bekker.

Reindrift - Nært til vinterbeite - influensområde
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskaps bilde -- Pga. tiltakets dimensjon vil stå i et lite harmonisk forhold til landskapets /omgivelsens skala gir
middels negativt omfang , stort område.

Friluftsliv 0
Nærmiljø 0 Med gode trafikkløsninger kan område bli attraktivt for allment formål og/eller næring. Nærmiljø vil

være tilpasset for allment formål og/eller næring.
Folkehelse 0 Mer trafikk og utslipp påvirker negativt på helsen, men den samlede konsekvensen kan likevel være

større(enn de negativa konsekvensene) på grunn av lokal og regional utvi kling med flere og større
utvalg av arbeidsplasser, som i sin tur genererer positiva multiplikatoreffekter lokalt/regionalt.

Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- - Deler av området har tykk havavs etning og marin strandavsetning med bekk, helling , tykt dekke

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+ Kan g r aves ned i jordkabel, og gi økt sikkerhet
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Radon 0
Areal – og
transportplanleg ging

+ + Beliggenhet fordelaktig. Legger nært til FV . 217, FV . 17, FV . 78 og FV . 220 . Noe økende kollektivbehov .

VA
Vann -- God tilgang på vann og kan koples kommunale vann nettet men blir dyrt.
Avløp --- Krever minirenseanlegg
V eg, digital teknikk,
str øm

- Krever mye investeringer med utbygging av veier og øvrige infrastruktur samt stabilisering av
torvmark etc.

Forurensning
K lima

- Karbon er samlet i torvmyr.

Næringsliv/sysselsetting + Tiltaket styrker mulighetene for utvikling av næringsliv og økt s ysselsetting
Attraktivitet ++ Med attraktivitet menes her om området er attraktivt til det planlagte formålet. Området har en

strategisk geografisk beliggenhet ved FV . 17 som har sentral betydning for H ALD - regionen og knytter
sammen Vefsn kommune på en fo rdelaktig måte. Om området har eksisterende infrastruktur utgjør
det økt attraktivitet og om det koster mye å få ordning på arealet vil det bety redusert attraktivitet.

Samlet vurdering : Det er ønskelig at næringsareal er adskilt fra boligbebyggelse, loka liseres bort fra nærhet til boligområder. Anbefales ikke
avsatt til næringsareal.
Konklusjon: Utbygging av området anbefales ikke.
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1 4 .4 Veier/adkomst

1 4 .4 .1 Adkomst Sø r Osen – Storhaugen , alternativ 1

V1 , alternativ 1

Gårds - og bruksnr 60/5
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område
Brukes i følge AR5 kart for landbruk

Foreslått arealformål Vei – adkomst avkjørsel
Lengde 1 km
Influensområde Utmed eksisterende vei er det registrert to SEF RAK bygginger og s ør for veien finnes registrert lokalitet for aut.

Fredet løsfunn 7115 - 1 men som er fjernet. Bygginger vil ikke bli berørt av tiltaket.
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Forslagsstiller Kommunen
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0 Påvirkes ikke av tiltake t

Jordbruksressurser - Tiltaket knyttes opp mot en allerede e ksister ende vei som trenger forbedres ( utvid else, forsterking,
dagvann etc. ) som bidrar til mer redusert areal av fulldyka jord men som er kratt med stein. I tilleg g vil
det være en ny vei strek king fra FV 220.

Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Livskraftig fugl registrert. F ra koordinat N7330166; Ø 6411302 og nordover er det for dårlige
siktforhold som krever utjevning av topologiske forskjell, fjerning av masser i mindre omfang.

Reindrif t 0 Vil ikke bli berørt
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Området påvirkes litt fordi t iltaket vil i stort sett være tilpasset/forankret til landskapets/stedets form
og elementer , og t iltakets dimensjon vil stort sett stå i et harmonisk fo rhold til landskapets/
O mgivelsenes skala samt t iltakets utforming vil stort sett være tilpasset omgivelsene .

Friluftsliv 0 Ikke relevant
Nærmiljø 0
Folkehelse + Risikoen for trafikkulykker med myke trafikanter reduseres.
Risiko - og sårbarhet
Skred/ ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- - Tykk hav avsetning – tykt dekke, marin strandavsetning i delområde – tykt dekke, tynn havavsetning -
tynt dekke, noe helling mellom 1:5 og 1:3 .

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0

Radon 0 Ikke relevant
Areal – og
transportplanlegging

++ Styrke hensikt med areal - og transportplanlegging

VA 0 Evt. nedgravde rørledninger vil ikke påvirkes av tiltaket
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V eg, digital teknikk,
strøm

+ Tiltaket styrker vei - /trafikkløsning for område, adkomst /avkjørsel fra vegklasse 5 , og 7 er påvirket .
Delvis eksisterende vei kan brukes men må forbedres. Helling er mellom 1:5 og 1:3 – ikke bra

Forurensning
K lima

- Helling nedover mot va ssdrag, økt risiko fra forurenset overvann . For å få til en utbygging av
boligområde trenger man adkomst , trafikken vil gi mer støy ulemper fra trafikk som vil ramme nært
eksisterende gårdstun og enebolig ved siden av vegen.

Næringsliv/sysselsetting + Evt . boligområde trenger adkomstvei og gir et større utvalg av boliger som kan påvirke etablering av
bedrifter på en positiv måte.

Attraktivitet + Viktig med fungerende adkomst vei til boligområde
Samlet vurdering : Alternativ V2 er å foredra, som en helhetl ig veiløsning for foreslåtte boligområde sør for rundkjøring og inn til Aksla området.
Konklusjon: Utby gging av veiløsning anbefales ikke, andre alternativ er å foredra.

1 4 .4 .2 Adkomst Aksla - Sør Osen – Storhaugen, alternativ 2

V2 , alternativ 2

Gårds - og bruksnr 60/47, 113/1 , 60/7, 60/22
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område
Samferdsel
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Foreslått arealformål Vei adkomst med rundkjør ing
Dekar 3
Influensområde Tykk havavsetning .
Forslagsstil ler Kommunen
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0

Jordbruksressurser 0 Meget litt fulldyrka jord er tatt, ub etydelig i hele sammenheng
Biologisk mangfold og
naturressurser

- Sårbar fugl registrert nært område.

Reindrift 0 Er ikke berørt av tiltaket
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Litt/ingen påvirke på landskapsbilde.
Friluftsliv 0 Ikke relevant
Nærmiljø + For å få til en utbygging trenger man adkomst som vil gi fordeler for nærmiljø.
Folkehelse + Positivt med gode tr afikkløsninger
Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

-- Marin strandavsetning, tykt dekke

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0 H elgeland kraft har ledninger i område for veiutbygging.

Radon 0 Ikke relevant
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggenh et fordelaktig ved FV . 17 . Styrke hensikt med areal - og transportplanlegging .

VA 0 Prosjektering av veiløsning må gjøres slik at ma n unngår konflikt iht. nedgravde ledninger.
V eg, digital teknikk,
strøm

+ Tiltaket styrker vei - /trafikkløsning for område, adkomst /avkjørsel fra vegklasse 3, vegklasse 5 er
påvirket . Stigning for område er - 1,7 % og variert til maks 2, 3 % .
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Forurensning
K lima

+ Tiltak for håndtering av overvann og andre sikringstiltak vil forbedre aspekter for klima, men det vil
antageligvis bli mer kjøring med her, og derved mer utslipp og støy.

Næringsliv/sysselsetting 0
Attraktivitet +
Annet: Tiltaket vil komme n ært innpå bolighus – negativt.
Samlet vurdering : Trafikksikkerheten på FV i kryssområde v il generelt sett bli forbedret, rundkjøring knytter opp til eksisterende traktor veg.
Konklusjon: Utb ygging av veiløsning anbefales .

1 4 .4 .3 Adkomst Sør Osen – Stor haugen

V3

Gårds - og bruksnr 113/6 , 60/5, 60/4, 60 /5, 6 0/14, 60/2, 60/16, 60/6, 60 , 60/22, 60/17, 113/1, 60/3
Pr. dag brukes området
For arealformål

Uregulert område
Privat vei

Foreslått arealformål Vei - adkomst
Lengde 1 km
Influensområde
Forslagsstiller Kommunen
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Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0

Jordbruksressurser - Tiltaket knyttes opp mot en allerede eksister ende vei som trenger forbedres (utvid else, forsterking,
dagvann etc. ) som bidra r til mer redusert areal av fulldy r ka jord samt innmarksbeite ved forbedring av
veien. Strekking B er eksisterende vei og strekking A er utbygging av ny vei til boligfelt Storhaug.
Redusert antall dekar av fulldyrka jord vil være langs forbedring av strekk ing B og ut bygging av
strekking A vil dele opp et sammenhengende areal med fulldyrka jord.

Biologisk mangfold og
naturressurser

- Såkalt livskraftig fugl registrert – ringdue funndato 2013

Reindrift 0 Er ikke berørt av tiltaket
Kulturminne og
kulturmil jøer

0

Landskapsbilde 0 Området påvirkes ubetydelig fordi tiltaket vil i stort sett være tilpasset/forankret til
landskapets/stedets form og elementer, og tiltakets dimensjon vil stort sett stå i et harmonisk forhold
til landskapets/
T iltakets utforming vil stort sett være tilpasset omgivelsene med eksiterende vei.

Friluftsliv 0 Ikke relevant
Nærmiljø + For å få til en utbygging trenger man adkomst s om vil gi fordeler for nærmiljø, barn - og unges

sikkerhet tas opp i planbestemmelsene
Folkehelse + Posit ivt med gode trafikkløsninger
Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- - Tykk havavsetning , marin strandavsetning, tynn hav - og strandavsetning, delv is tykt dekke , helling
delvis mellom 1:5 og 1:3.

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0

Radon 0 Ikke relevant
Areal – og + + Bra med adkomst til område som forutsetter å det bygges en rundkjøring til/fra område på FV 17.
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transportplanlegging Veiløsningen knytter opp mot FV:ene. Styrke r hensikt en med areal - og transportplanlegging .
VA 0 Prosjektering av veiløsning må gjøres slik at man unngår konflikt iht. nedgravde ledninger.
V eg, digital teknikk,
strøm

+ Tiltaket styrker vei - /trafikklø sning for område, adkomst fra vegklasse 3 , vegklasse 5 og 7 er påvirket .
Denne løsning forutsetter at man har rundkjøring fra FV 17.

Forurensning
K lima

+ Tiltak for håndtering av overvann og andre sikringstiltak vil forbedre aspekter for klima, men det vi l
antageligvis bli mer kjøring med her, og derved mer utslipp og støy.

Næringsliv/sysselsetting 0
Attraktivitet +
Samlet vurdering : Et alternativ for å knytte sammenhengende veiløsning for B1, B2, B3 , og Aksla områdets utbyggings arealformål med felle s
rundkjøring. Dette alternativ; V 3 er ikke aktuelt om det ikke blir rundkjør ing i følge alternativ V2.
Konklusjon: Utb ygging a v veg anbefales (forutsetter trafikal løsning i kombinasjon med alternative V 2)

1 4 .4 .4 Adkomst Aksla - Tågholtan

V 4
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Gårds - og bruksnr 113/2, 60/6, 60/10
Pr. dag brukes området
for arealformål

Devis u regulert område
S amferdsel

Foreslått arealformål Adkomst - rundkjøring
Dekar 3
Influensområde Tykk havavsetning
Forslagsstil ler Kommune
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0

Jordbruksressurser - Ubetydelig antall dekar vil bli berørt
Biologisk mangfold og
naturressurser

- Livskraftige fugl er registrert .

Reindrift 0 Er ikke berørt av tiltaket
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0
Friluftsliv 0
Nærmiljø + For å få til en utbygging trenger man adkomst som vil gi fordeler for nærmiljø.
Folkehelse + Positivt med gode trafikkløsninger
Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo /hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- - M arin strandavsetning og ved siden av flate med tykk havavsetning , tykk dekke

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0

Radon 0 Ikke relevant
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggenhet fordelaktig ved FV . 17. Denne løsning kan være aktuell om det vil være utbygging av Aksla
og/eller Tågholtan området. Styrke r hensikt en med areal - og transportplanlegging .
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VA 0 Prosjektering av veiløsning må gjøres sli k at man unngår konflikt iht. nedgravde ledninger.
V eg, digital teknikk,
strøm

+ + Tiltaket styrker vei - /trafikk l øsning for område, vegklasse 3 . Denne løsning forutsetter utbygging av
Aksla området og kan knyttes opp mot Tångholtan areal. Her har det vært mange ut førskjøringer og
tiltaket vil forbedre trafikksikkerheten. Kan være bra uansett utbygging av Tågholtan - eller
Akslaområdet.

Forurensning
K lima

+ Tiltak for håndtering av overvann og andre sikringstiltak vil forbedre aspekter for klima, men det vi l
antageligvis bli mer kjøring med her, og derved mer utslipp og støy.

Næringsliv/sysselsetting 0
Attraktivitet +
Samlet vurdering : Trafikksikkerheten på FV i kryssområde vil generelt sett bli forbedret. Veiløsning med rundkjøring knytter an areal ves t for FV.
Konklusjon: Utb ygging av området anbefales, om område Tågholtan og/eller Aksla vil bli utbygget, i tillegg har det vært mange trafikkulykker på
dette sted, så en forbedret trafikkløsning her vil vær e å foredra uansett om områdene blir utbygget e ller ikke.

1 4 .4 .5 Adk omst Leirmyra - Tovveien - Ranmarka

V5



1 02

Gårds - og bruksnr 113/2, 64/4, 113/8, 64/2, 64/5, 64/6
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område
Samferdsel

Foreslått arealformål Vei - ru ndkjøring
Dekar 3
Influensområde Marin strandavsetning
Forslagsstiller Kommunen
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0 Påvirkes ikke av tiltaket

Jordbruksressurser 0 Påvirkes ikke av tiltaket
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Livskra ftige fugl er registrert

Reinbeite 0 Er berørt av tiltaket
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Ubetydelig konsekvens
Friluftsliv 0 Ikke relevant
Nærmiljø + For å få til en utbygging trenger man adkomst som vil gi fordeler for nærmiljø.
F olkehelse + Positivt med gode trafikkløsninger , evt. redusert antall trafikkulykker
Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

0 Torv og myr

Høyspent l edninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0

Radon 0 Ikke relevant
Areal – og
transportplanlegging

+ + Beliggenhet fordelaktig ved FV :ene . Styrke r hensikt en med areal - og transportplanlegging .
Rundkjøring til/fra bo ligområde og/eller til/fra Ranmarka omr ådet.
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VA 0 Prosjektering av veiløsning må gjøres slik at man unngår konflikt iht. nedgravde ledninger.
V eg, digital teknikk,
strøm

+ Tiltaket styrker vei/trafikk - løsning for område, vegklasse 3, 5, og 6

Forurensning
K lima

+ Tiltak for håndtering av over vann og andre sikringstiltak vil forbedre aspekter for klima, men det vil
antageligvis bli mer kjøring med her, og derved mer utslipp og støy.

Næringsliv/sysselsetting 0
Attraktivitet + Positivt med gode trafikkløsninger
Samlet vurdering : Mulig løsning for adkomst til T7 område
Konklusjon: Utb ygging av området anbefales, gjelder under forutsetting om Ranmarka vil bli utbygget. Byggingen av rundkjøring medfører
arealbeslag for å kunne gi utvidelse åt hele prosjektet.

1 4 .4 . 6 Adkomst Stille

V6

Gårds - og bruksnr 60/5
Pr. dag brukes området
for arealformål

LNF
Brukes for landbruk - S kogsvei
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Foreslått arealformål Adkomst vei
Lengde 43 meter
Influensområde Flyttlei og vinterbeite for rein . Hårmann bekken går parallelt langs pot. j ord - og flomskredfare gir utvidelse av

risikoområde. Bekk i område med tykk havavsetning.
Forslagsstiller Kommunen
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0 Eksisterende skogsvei strekking forbedres/forsterkes vil påvirke minimalt på skogsareal .

Jordbruksressurser 0 Påvirker ikke fulldyrka areal.
Biologisk mangfold og
naturressurser

0

Reinbeite - Influensområde flyttlei, vinterbeite
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Ubetydelig konsekvens
Friluftsliv 0 Ikke relevant
Nærmilj ø + For å få til en utbygging trenger man adkomst som vil gi fordeler for nærmiljø.
Folkehelse 0
Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

- - T ykk ha vavsetning, vid marin strandavsetning, helling, tykt dekke . Bekk i område.

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0

Radon 0 Ikke relevant
Areal – og
transportplanlegging

+ Ved FV 17.

VA 0 Ikke relevant
V eg, digital teknikk, - Adk omst til område fra vegklasse 3 . Området krever investeringer av vei samt digitale infrastruktur .
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strøm
Forurensning
K lima

+ Tiltak for håndtering av overvann og andre sikringstiltak vil forbedre aspekter for klima, men det vil
antageligvis bli mer kjøring med her, og derved mer utslipp og støy.

Næringsliv/sysselsetting 0
Attraktivitet + Positivt med gode trafikkløsninger
Samlet vurdering : Ikke aktuelt med boligområder, derved trengs ikke adkomst vei.
Kommentar: Konklusjon: Utbygging av området anbefales ik ke.

1 4 .4.7 Adkomst Ber ghaug, alternativ 1

V7 , alternativ 1

Gårds - og bruksnr 64/3, 64/2, 113/9
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område
Landbruksareal

Foreslått arealformål
vei

Lengde 109 meter
Influensområde Tykk strandavsetning
Forslagsstiller Kommune
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Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0

Jordbruksressurser -- Deler opp sammenhengende område av fulldyrka jord
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Endrer ikke naturmangf oldet

Reindrift 0 Er ikke berørt av tiltaket
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap . Tiltaket vil stort sett være tilpasset/forankret til la ndskapets/stedets form og elementer,
dimensjon og utforming. Ubet ydelig konsekvens i i det hele. .

Friluftsliv 0 Ikke relevant
Nærmiljø + Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk.

Utbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser til
områder som i dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet lett tilgang til
badeaktivitet. Planforslaget legger til rette for bruk til fri luft formål for små og store. Nært til
skoleskyss.

Folkehelse 0
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som potensielt
kan innebære mulighet
for kvikkleire

- Område med marin strand avsett ing , tykt dekke.

Høyspent l edninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0

Radon - Moderat til lav
Areal – og
transportplanlegging

++ Styrke hensikt med areal - og transportplanlegging , knytter opp mot FV 217 og har sentral
beliggenhet i henhold til FV:ene 220, 78 og 17.
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VA 0 Ikke relevant
V eg, digital teknikk, strøm +++ E ksisterende vei ( men krever forbedringstiltak ) , vil være knyttet til ny adkomstvei, tilgang til digital

teknikk og strøm. Vegklasse 5 .
Forurensning
K lima

- Økt framtidig nedbør . Viktig med gode løsninger for over vann .

Næringsliv/sysselsetting + Hvis det blir næri ngsetablering er det en fordel at det finnes god utvalg boliger, eller kan det også
forhindre næringsetableringer.

Attraktivitet + Positivt med gode trafikkløsninger
Samlet vurdering: Fragmenterer opp f ulldyrka jord, andre løsninger er å foredra.
Konklusjon: Utbygging av området anbefales ikke.

1 4 .4.8 Adkomst Berghaug gang - og sykkelvei

V8

Gårds - og bruksnr 64/4
Pr. dag brukes området
for arealformål

Ureguler t område
Eksisterende vei

Foreslått arealformål Vei / alternativt gang - og sykkelvei fra området
Lengde 43 meter
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Influensområde Influensområde til I D FK00005440 inngår i frilufts kartlegging som et leke - og rekreasjonsområde.
Forslagsstiller Kommune
T ema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0 Gang - og sykkelvei vil bli knyttet sammen med område Berghaugen

Jordbruksressurser 0 Berøres ikke av tiltaket
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Endrer ikke naturmangfoldet

Reindrift 0 Er ikke berørt av tiltaket
Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap . Tiltaket vil stort sett være tilpasset/forankret til landskapets/stedets form og element er,
dimensjon og utforming. Ubetydelig konsekvens.

Friluftsliv + Gang - og sykkelvei gir positivt verdi for friluftsliv, enklere å ta seg ut i naturen uten bil
Nærmiljø + Gangavstand til eksisterende boligområder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk.

Utbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser til
områder som i dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir blant annet lett tilgang til
badeaktivitet. Planforslaget legger til rette fo r bruk til fri luft formål for små og store. Nært til
skoleskyss.

Folkehelse + Positivt med gode løsninger for myke trafikanter, gir evt. redusert antall ulykker
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som potensielt
kan innebære mulighet
for kvikkleire

- Marin strandavsetning , tykt dekke .

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

- Høyspentledning, kraftlinjer tvers over området , kan greves ned.

Radon - Moderat til lav
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Areal – og
transpor tplanlegging

+ Utgjør en del av lokal arealplanlegging for å finne adkomstløsning for myke trafikanter

VA 0 Ikke relevant.
V eg, digital teknikk, strøm +++ Eksisterende adkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak, det finnes tilgang t il

digital teknikk og strøm. Vegklasse 5 og 7.
Eventuelt gang - og sykkelvei fra/til området som styrker sikkerheten som en løsning som er
separert fra biltrafikk.

Forurensning
K lima

- Økt framtidig nedbør . Viktig med gode løsninger for overvann.

Næring sliv/sysselsetting + Hvis det blir næri ngsetablering er det en fordel at det finnes god utvalg boliger, eller kan det også
forhindre næringsetableringer.

Attraktivitet + Positivt med gode løsninger for myk e trafikanter
Samlet vurdering: Totalt lite negat ive konsekvenser. Kan anbefales avsatt til gang - og sykkelveg.
Konklusjon: Utb ygging av området anbefales .

1 4 .4.9 Adkomst Berghaug, alternativ 2

V9 , alternativ 2

Gårds - og bruksnr 64/2 , 64/3
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Pr. dag brukes områd et
for arealformål

Uregulert område
Brukes for landbruk

Foreslått arealformål Vei
Lengde 148 meter
Influensområde Influensområde til I D FK00005440 inngår i frilufts kartlegging som et leke - og rekreasjonsområde. Positivt.
Forslagsstiller Kommune
Tem a Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0

Jordbruksressurser -- Fulldyrka jord, deler opp sammenhengende område og ka n evt. gi driftsmessige ulemper på grunn
som en årsak a v negative arronderingsmessige konsekvenser for landbruk.

Biologisk mangfol d og
naturressurser

0 Endrer ikke naturmangfoldet

Reindrift 0 Er ikke berørt av tiltaket

Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Kystsonelandskap med åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg, verdi: vanlig forekommende
landskap . Tiltake t vil stort sett være tilpasset/forankret til landskapets/stedets form og elementer,
dimensjon og utforming. Ubetydelig konsekvens.

Friluftsliv 0 Er ikke i konflikt med frilufts interesser og styrker området
Nærmiljø + Gangavstand til eksisterende bolig områder og friluftsområder samt har relativt litt trafikk. Før

utbygging av boliger skjer skal gode løsninger tas fram og gang - og sykkelvei skal være utbygget.
Utbygging åpner opp til at flere kan få mulighet til å bruke strandsonen. Planområdet grenser t il
områder som i dag benyttes til friluftsliv, og deler av planområdet gir bla nt annet med dess nærhet
på gangavstand, tilgang til badeaktivitet. Planforslaget legger til rette for bruk til fri luft formål for
små og store. Nært til skoleskyss.

Folkehelse + Positivt med gode trafikkløsninger
Risiko - og sårbarhet

Skred/ras/steinsprang 0 Positivt verdi for område fordi ikke risiko
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0 Positivt verdi for område fordi ikke risiko
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Løsmasser som potensielt
kan innebære mulighet
f or kvikkleire

- Marin strandavsetning , tykt dekke .

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

- Høyspentledning, kraftlinjer tvers over området, kan greves ned.

Radon 0 Ikke relevant
Areal – og
transportplanlegging

+ + Styrke hensikt med areal - og transportplanlegging, knytter opp mot FV 217 og har sentral
beliggenhet i henhold til FV:ene 220, 78 og 17.

VA 0 Ikke relevant.
V eg, digital teknikk, strøm +++ Eksisterende adkomstvei kan til stor del brukes men krever forbedringstiltak, det finnes tilgang til

digital teknikk og strøm . Vegklasse 5 og 7.
Forurensning
K lima

- Økt framtidig nedbør . Viktig med gode løsninger for overvann.

Næringsliv/sysselsetting + Hvis det blir næri ngsetablering er det en fordel at det finnes god utvalg boliger, el ler kan det også
forhindre næringsetableringer.

Attraktivitet + Positivt med gode trafikkløsninger
Samlet vurdering: Foreslått gang - og sykkelveg knytter opp mor eksisterende veg, lite trafikk.
Konklusjon: Utb ygging av området anbefales om Berghaugen b oligfelt vil bli utbygget .
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1 4 .5 Parkeringsplasser

1 4 .5 .1 Forslandsveien nor d

P1 – gjelder tilrettelegging og evt. utvidelse av eksisterende p - plass

Gårds - og bruksnr 65/1
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område
Samferdsel - parkering

Foreslått arealformål Samferdsel - parkering
Dekar 0,9
Influensområde Høstbeite for rein, i influensområde ansvarsarter
Forslagsstiller Kommunen
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0 Er ikke berørt av tiltake t

Jordbruksressurser 0 Er ikke berørt av tiltaket
Biologisk mangfold og
naturressurser

- Forvaltningsområde f or jerv, i område for viktige naturtyper – områdenavn: Limyra med naturtype:
rikmyr, område BN 00082708. i influensområde ansvarsarter
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Reindrif t - Høstbeite for rein, markert på kart som område med høstbeite men her er det berg med helning og
har i realiteten litt betydning for reindrift.

Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Nyland inlandslandskap . Ubetydelig konsekvens.
Friluftsli v +++ - Tiltaket vil i stor grad styrke mulighetene til å drive friluftsliv og tar vare på friluftsområder med stor

verdi.
Nærmiljø 0 Ikke relevant
Folkehelse +++ Styrker området da det blir flere p - plasser til friluftsområde og t iltaket vil fremme befolk ningens helse
Risiko - og sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0
Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

0

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

+

Radon 0 Kunnskapsgrunnlag mangler – ikke interessant tema fordi det er parkeringsplass
Areal – og
transportplanlegging

0 Ikke relevant

VA 0 Ikke relevant
V eg, digital teknikk,
strøm

0 Berør vegklasse 7

Forurensning
K lima

0

Næringsliv/sysselsetting 0
Attraktivitet + Styrker om rådets attraktivitet som friluftsområde når det finnes flere p - plasser
Samlet vurdering : Avstand < 100 meter fra strandsone. Området brukes allerede i dag som parkering, men det er ønskelig med ytterligere
tilrettelegging av stedet og evt. utvidelse av areal.
Konklusjon: Tiltaket anbefales.
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1 4 .5 .2 Forslandsveien sør

P2 – gjelder tilrettelegging og evt. utvidelse av eksisterende p - plass

Gårds - og bruksnr 65/1
Pr. dag brukes området
for arealformål

Uregulert område
Par kering

Foreslått arealformål Parkering - utvidelse
Dekar 0,2
Influensområde Influensområde pot. skredområde
Forslagsstiller Kommunen
Tema Konsekvens Kommentarer

Skogsbruksressurser 0 Minimal konsekvens på skog av høy bonitet = 0 konsekvens

Jordbruk sressurser 0 Påvirkes ikke av tiltake t
Biologisk mangfold og
naturressurser

0 Grenser til influensområde viktige naturt y per L e imyra – påvirkes ikke

Reindrift - Høstbeite for rein, markert på kart som område med høstbeite men her er det i realiteten litt
betydning for reindrift med Forslandsveien - grusvei .
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Kulturminne og
kulturmiljøer

0

Landskapsbilde 0 Ingen konsekvens.
Friluftsliv +++ Tiltaket styrker friluftslivet
Nærmiljø 0 Ikke relevant
Folkehelse +++ Tiltaket vil fremme folkehelsen
Risiko - o g sårbarhet
Skred/ras/steinsprang 0 opprydding og tynning av skog

Flom/springflo/hav
nivåstigning

0

Løsmasser som
potensielt kan innebære
mulighet for kvikkleire

0

Høyspent ledninger,
mobilmaster,
trafostasjoner m.m.

0

Radon 0 Kunnskapsgrunnlag m angler – ikke interessant tema fordi det er parkeringsplass
Areal – og
transportplanlegging

0 Ikke relevant

VA 0 Ikke relevant
V eg, digital teknikk,
strøm

0 Berør ve i klasse 7 og 8

Forurensning
K lima

0

Næringsliv/sysselsetting 0
Attraktivitet + Styr ker områdets attraktivitet som friluftsområde når det finnes flere p - plasser
Samlet vurdering : Avstand > 100 meter fra strandsone. Brukes i dag som parkering.
Konklusjon: Tiltaket anbefales . Helgeland Kraft har i ordningsstilt denne parkering , som trenge r utvidelse areal .
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DEL 4 AVSLUTTENDE KOMMENTARER

15 . Sammenstilling

15.1 Arealregnskap og konsekvenser

Her vises innspill som har blit t vurdert i KU som kan medføre framtidige arealbruksendringer . Kategoriene er vurdert ut fra Skog - og
landskaps kar t AR5. Arealregnskap viser avgang av blant annet jordbruks - og skogsbruksarealer.
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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

B4 alt 1
Stille

5,5 10,6 0,36 0,63

B5 alt 2
Stille

7 0,65

B6
Leiren

2,9 0,6 0,9

B7
Leirfjæra

3 0,9

B8
Stormo
bakke

0,6 8,6 0,2
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B9
Storhaug
syd

2,1

B10
Berghaug

0,3 1 6 7,5

B11
Stormoen

3,1 0,086

Sum dekar 18,7 1 5,4 9 23,6 32,41, 11,2 0,63 1,9 0,04

FRI TI DSBEBYGGELSE
F1
Sør Osen

0,8

OFFENTLIG ELLER PRIVAT TJENESTEYTING
MARKSLAG ANTALL DEKAR
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T1
Ranmarka –
alt 1

0,2 2,6 2,3 4,1 0,01
3

T2
Tågholtan –
vest

19,4 37,8 17 2,4 46

T3
Sør - Aksla

4 14 2

T4
Aksla alt.

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

T5
Aksla

37 3 58 4 8 46 9

T6
Tågholt
vest alt 2

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

T7
Ranmarka
alt 2

19,4 37,8 17 24 4,6

Sum dekar 121,
11

75,6 6,6 232,
6

59,9 79,9 32,7 8,4 150,
4

0,01
3

4,3

NÆRIN G
N1
Tovveien

1,7 5,4 1,5 1,6 31 0,5

N2
Leirmyra

0,05 8 73 0,3
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N3
Nord - Aksla

13 1 2 16

Sum dekar 13,0
5

120 2,7 7,4 1,5 9 ,6 120 0,5 0,3

SAM F E R DSE L OG TE KNI SK I N F RASTRU KTU R
Vei

V1
Adkomst
Sør Osen -
Storhaugen

0,5 0,2

V2
Adkomst
Aksla

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

V3
Adkomst
Sør Osen –
Storhaugen
alt 2

0,5 0,2

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

V6
Adkomst
Stille

0,2

V7
Adkomst
Berghaug
alt 1

0.08 0,06

V8
Adkomst
Berg
H augen alt
2

0,07 0,06

V9
Adkomst
Berg
Haugen alt
3

0,4 0,06

Sum
Dekar

3, 82
8

0.08 2,08 0, 3 3 0,4 0,5 1,72 2,7

Parkering
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P1 0,16

P2 0,1

F ulldyrka areal vil ytterligere bli redusert på grunn av forbedringer av eksisterende veier , samt omdisponering av areal for bygging av
adkomstveier. Det er usikkerhet knyttet til beregninger av arealbeslag i forhold til oppgradering av eksisterende veier, da denne vurdering er
utført på et overordnet nivå uten hensyn til skjærninger, behov av fyllinger etc. I forbindelse med anleggsfasen er det mulig at det vil være et
større beslag på areal, og som ikke er in kludert i sammenstillingen ovenf or .

Tap av dyrka mark er den største konsekvensen ved reali sering av utbygging , da dette er vurdert som den viktigeste naturresursen (arealmessig
og økonomisk) i planområdet. Noen utbyggingsforslag vil ha arronderin gsmessige negative konsekvenser for landbruket og det må bli vurdert
hvordan det evt. påvirker forhold til videre drift av landbruket. Konflikter er i hovedsak knyttet til fulldyrka jord/dyr kbar jord , samt ønske om at
omdisponere areal ved Ranelva (Stilleleva) . Mulig avbøtende tiltak for redusert land bruksareal kan være å finne ers tatningsareal på a nnet sted,
men merparten av eksisterende landbruksområder vil ikke bli berørt av planforslaget. Planforslaget reduserer ikke areal for reindriftsnæring.
V iktige lokaliteter med biologisk mangfold eller områder som er registrerte for friluftslivet er ikke registrert innenfor fore slåtte
utbyggingsområder. Det er ønskelig med differensiert strandsone g rense for å muliggjøre utbygging nærmere vassdrag enn 100 meter.
Konsekvenser for kulturminne/kulturlandskap/kulturmiljø er å anse som små/ubetydelige.

På noen av de foreslåtte utbyggingsområder må det anlegges ny VA - infrastruktur, samle - og adkomstveier samt annen nødvendig infrastruktur.
Økonomiske konsekvenser er pr. dag ikke blitt kartlagt. Utbygging i planområdet vil ytterligere øke trafikkmengden, og det er ønskelig med
k oordinerte trafikale løsninger, som blant annet vil medføre forbedringer i vegst andard i foreslåtte utbyggingsområder. Barn – og unges
situasjon er vurdert som god, men må sikres med avbøtende tiltak iht. til trafikk og bratt terreng. Universell tilgjengelighe t av nye
utbyggingsområder er sikret av plan - og bygningsloven, og vil gjent as som tema ved utarbeidelse av reguleringsplaner. Planforslaget berør ikke
småbåthavn, og det forventes at det for området Bryggervika vil utarbeides en egen reguleringsplan.

Arealanalysen av næringsareal viser a t noen areal er knyttet med store kostnade r for etablering av infrastruktur, i mark som har stort verdi som
oppsamling av vann fra fjellryggen Leiråsen, øst for Leirmyra. I tillegg har Leirmyra noen flater med vannspeil som utgjør en verdifull biotop for
naturmangfolden. Konsekvensutredningen vise r at d et for område Leirmyra vil være knyttet store negative konsekvenser, og dette medfører at
dette areal ikke er egnet som næringsareal. Område Ranmarka har opprinnelig hatt arealformål offentlig og privat tjenesteyting, men vurdert
uti fra et helhetlig perspektiv er dette areal mest egnet for næring av de ulike alternativ som er vurdert. Ranmarka området har fordelaktig
beliggenhet i henhold til vegnettet, og areal utnyttelse for næringsformål kan skape nye arbeidsplasser i kommunen. Ranmarka grenser mo t
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Ranelva (Stillelva), som er registrert som viktig naturtype. Det henvises for øvrig til avbøtende tiltak/løsninger i ROS - analysen. Nye
utbyggingsområder vil i det hele forbedre sosiale infrastruktu ren og skape rom for nye utvik lingsmuligheter i planområd et som helhet.

Den samlede konsekvens en av område Aksla, T5 er negativ og utnyttelse for utbygging i dette område vil komme i konflikt med særinteresser
som reindriftsnæringens areal, landskapet/terrenget helling og landbruk og har blitt fjernet. Men saml ede negative konsekvenser bør vurdere s
mot samlede positive samfunnsmessige verdier.
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