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1. Innledning

1.1 Bakgrunn

Plan - og bygningsloven § 1 - 8. Forbud mot tiltak mv. langs sjø og vassdrag:

«I 100 - metersbeltet langs sjøen og langs vassdrag skal det tas særlig hensyn til natur - og
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser … . »

100 - metersbeltet er definert som landområder 100 meter fra strandlinjen målt i
horisontalplanet ved høyeste regulerte vannstand (H RV). Med strandsonen menes de land - og
sjøområder som står i innbyrdes direkte samspill økologisk og/ eller bruksmessig (de finisjon fra
miljøverndepartem entet). Strandsonen kan ha ulik utstrekning og variasjon iht. terreng, økologi og
menneskelige bruksmåter. På landområder , målt < 100 meter fra strandsonen gjelder generelt
byggeforbud langs sjøen, innsjøer og va ssdrag , men det kan gis dispensasjon fra juridisk gjeldende
arealplaner ( PBL § 17 - 2 PBL 1985 har blitt erstatt med: Statlige planretningslinjer for differensiert
forvaltnin g av strandsonen langs sjøen . Denne har blitt erstattet med § 1 - 8 som viderefører og
innskjerper by ggeforbudet i strandsonen ). Om det ikke foreligger byggetillatelse er det ulovlig å
bygge i strandsonen, men denne hovedregel gjelder ikke for tiltak for forbedring og restaurering
av eksisterende bygginger knyttet til f or eksempel landbruk og fiske. Henvist til hjemmel plan - og
bygningsloven § 1 - 8 gjelder ikke forbudet i 100 - metersbeltet der annen byggegrense er fastsatt i
kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan. Forbud mot utbygging i 100 – metersbelte gjelder
ikke heller der kommunen iht. PBL § 11 - 11 nr. 4 har gitt tillatelse til oppføring av nødvendige
bygninger, mindre anlegg og opplag som skal tjene som landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller
ferdsel til sjøs.

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen er fastsatt 2011
og formålet er å tydeliggjøre nasjonal arealpolitikk i 100 - metersbeltet langs sjøen. Målet er å
ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen. Geografisk differensiering i
Norge er inndelt i tre hovedområder, blant annet områder med mindre press på strandsone
arealene, dit hører Leirfjord kommune. Det er derfor mulig å foreta ytterligere differensiering i
kommuneplanens arealdel, der man synliggjør lokale variasjoner der 100 meters grenser ikke
gjelder, hvor man ha utbygging til ulike arealformål også innenfor 100 meters grensen fra
strandsonen. Da kan kommunen vedta planer som innebærer utbygging til ulike formål også i 100 -
metersbeltet. Differensiert strandsoneforvaltning gir L eirfjord kommune mulighet til selv å
vurdere å ha byggegrenser i strandsonen < 100 meter fra strandkant og danne grunnlag for
utarbeidelse av kommunedelplan Leira, med utbygging i strandområder. I tillegg gjøres en
vurdering av vassdragsområder, om det er mulig med nye utviklingsområder nært vassdrag.
Ellers, gjelder byggeforbudet i 100 - metersbeltet langs sjøen i § 1 - 8 i Plan - og bygningsloven
generelt. For områdeplan Leira g jelder at utbyggingstiltak som ikke er sæ rlig omfattende bør
arealutnyttingen styres gjennom bestemmelser til kommuneplan, og for mindre tiltak kan det gis
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dispensasjon etter en konkret vurdering (se kapittel 19 PBL). En dispensasjon er et vedtak som
innebærer at det gis unntak fra bestemmelser s om er gitt i eller i medhold av plan - og
bygningsloven. Hovedregelen er at alt som skal bygges er i tråd med plan - og bygningslove n, med
tilhørende forskrifter og arealplaner. Kommunen kan noen ganger gi tillatelse i en konkret
byggesak eller gjøre noe som ikke er i overenstemmelse med disse bestemmelsene. En
dispensasjon kan være varig eller tidsbegrenset.

Kystsonen kan defineres som sonen fra og med landområder direkte påvirket av sjø eller
sjørelatert virksomhet og ut til grunnlinjen, og det er sjøområde r ut til en nautisk mil utenfor
grunnlin jene. Aktuelle arealformål, hen synsoner og bestemmelser for arealdelen er tatt opp i
blant annet PBL § 11 - 7. For nåværende pågår arbeid med utarbeidelse av en fel les kystsoneplan i
Helgelandsregionen . Planen skal utarbeides som en kommunedelplan for sjøområdene.
Planforslaget er en kommunedelplan og legger til rette for bruk og vern av sjøareal for noen deler
av Leirfjord kommunes sjøarea l men det er ikke tatt noen retningslinjer eller bestemmelser fo r
vannområde i kommunedelplan område Leira (mht. en nautisk mil utenfor grunnlinjen) . Pr. dag
utarbeides en ny Kystsoneplan for Helgelandskysten, og det er derfor litt usikkert hvor den har sin
utstrekking i for hold til strandlinjen som er vist på fig. 1. V ann areal som er innenfor
kommunedelplan område Leira, er markert på kart som framtidig arealbruksformål for fiske.

Fig. 1 Kyst soneplanområde for område Leirfjorden
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1.2 Hensikt med arbeid

Hensikten med en strandsoneanalyse er følgende:
Tydeliggjøre differensiert strandsoneanalyse i henhold til 100 – metersbeltet langs sjøen,
synliggjøre hvor det er bygge - /tomte grense i strandsone områder, < 100 meter fra
strandsonen for nye utbyggingsformål
Ta fram tomt - og byggegrense i for hold til fra mtidig havnivåstigning og stormflo
Ivareta allmenne interesser og unngå uheldig bygging langs sjøen
Markere verneverdige objekt og miljøer i strandsoneområde samt naturvern
Sikre områder for friluftsliv (= allmenne interesser)
Vise aktuelle nye arealformål i området < 100 meter fra vassdrag

Målet er å definere strandsone område som brukes for ny utbygging med hensyn til andre viktige
interesser og/eller konflikter. Her er det særlig viktig å definere områdene som faller inn under
Naturmangfoldloven § 33.

I følge Fylkesdelplan Nordland skal:

Den funksjonelle strandsonen bør være kartlagt som grunnlag for planlegging av tiltak i sjø
nære områder.
Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100 - metersbeltet / den funksjonelle
strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, høy estetisk og
arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens tilgang og ferdsel.
Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100 - metersbeltet / den funksjonelle
strandsonen, skal sjø relaterte næringseta bleringer prioriteres framfor andre tiltak.
Strandsonen skal bevares som et attraktivt og tilgjengelig område for friluftsliv og
naturopplevelse og viktig naturmangfold skal ivaretas.

Virkeområder er 100 - metersbeltet langs sjøen men gjelder ikke der det e r fastsatt en annen
byggegrense i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, samt der kommunen har gitt
bestemmelser etter loven § 11 - 11 nr. 4 om oppføring av nødvendige bygninger, mindre anlegg og
opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs.
Det er ønskelig at evt. utbyggingsområder lokaliseres til om råder som er bebygd fra før og at selve
utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Områder som som har spesielle friluftsinteresser,
natur - og landskapskvaliteter eller kulturminner skal unngås for utbygging. Områder so m har
spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv, allmenn ferdsel, naturkvaliteter, naturmangfold,
kulturminner, kulturmiljøer og landskap bør ikke tas i bruk.

Alternative plass eringer bør vurderes og velges om dette er mulig, og tilpasse omgivelsene best
mulig. Muligheten for fritidsfiske gjennom å tillate oppføring av naust og brygge skal også tillegges
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vekt i vurderingen av tiltak i 100 - metersbeltet. I følge PBL § 1 - 8 er utgan gspunktene at det i 100 -
metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur - og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne
interesser.

1.3 Tema og metod e

Ved planlegging av strandsona er følgende temaene vurdert i områdene:

Naturvern , landskap (topograf isk analyse) og friluftsliv
Større urørte/inngrepsfrie områder (I N ON)
Kulturminner
Viltområder (artsdata)
Hensyn til biologisk mangfold
Verdifulle kulturlandskap
Hav nivåstigning, i strandsone områdene (en mer for dypende studie av ulike risikoer i
områdene gjøres i forbindelse med ROS - analyse og KU).

For å få en bedre ov ersikt er området oppdelt i åtte delområder og disse beskrives nedenfor.
Arbeidet innledes med arealanalyse av tilgjengelige kart og befaring i terreng og det er først og
fremst områder av tiltenkte utbyggingsområder A , C og D som er aktuelle. I område B finnes
utb ygget kaiplass. I o mråde ne D, E og G er areal ved elv vassdrag og her gis en kor t beskrivelse av
områdene. Områdene E og G finnes vedtatt reguleringsplan. Kulturminne ob jekt og/eller
kulturminneverdige miljøer som finnes utenf or område A - H men innenfor 100 meters belte fra
strandsone kanten , er medtatt i et eget kapitel 4, og d enne studien har først og fremst tatt med
objekt og/eller miljøer som er registrert på kart.

2 . Strandsoneområde Leira

2 .1 Generell beskrivelse av område t

Figur 2 nedfor viser strandsoneareal i henhold til helling og arealstatus for hele kommunen. For
kommunede lplanområde Leira, er det ca. 2,5 km strandsone, og utav disse er noe n områder svært
bratt e og derved ikke tilgjengelige ( her er det ikke medregnet vassdrag s streking langs med
Ran elva og Leirelva).

Figur 2 viser at det finnes mer strandsone med stor helling sammenlignet med strandsone med
liten (< 3 grader) og noe helling (3 - 10 grader)areal. Utsnitt fra figur 2 viser at det finnes mer areal
med stor helling enn liten i Leirfjord kommune som helhet. Område med stor helling er ikke
tilgjengelige fra sjøsiden, og disse områdene er selvfølgelig bratte eller utilgjengelig fra landsida
ned mot vann, og har en ikke funksjonell strandsone. Dette er også illustrert på kart utsnitt på
figur 4.
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Fig. 2 Helning i strandsonen - g jelder for hele Leirfjord kommune

Inndeling i områder:

Det er først og fremst områdene A, C og D som er interess ante områder for differensiert
strandsoneanalyse, fordi disse områdene kan evt. være framtidige utbyggingsområder med formål
for tilrettelegging/tiltak .

I følge komm uneplanens arealdel 2003 - 2014 er tilhørende vann område i Leirfjorden , markert
som et FFN - 2 område som betyr fiske - , ferdsels - og naturområde, med g yte og oppvekstområder.
Vannområdet Å selvkjeften er registrert som g yte område og laksefjord. I følge forslag til ny
kystsoneplan er område Leirfjorden markert et framtidig fisk eområde.

For område E og G finnes reguleringsplaner. Det er ønskelig at det i framtiden utarbeides en
reguleringsplan for område B. Samtlige D områder inngår i en helhetlig vurdering og utgjør
supplement areal i henhold til hvert delområde: D1, D2 og D3, som kan gi mulig utvidelse av areal
for spesifikke arealformål for å få en sammenhengende arealarrondering ut fra et helhetlig
perspektiv. Områdene A - H er under marine grense .
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F ig. 3 Aktuelle områder som er beskrevet ved vassdrag.

Landskapskartlegging :

Landskapstypen for område A, B, D, E og F har landskapsgrunntype: fjordlandskap ; med preg av
åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg har et sterkt preg av inngrep av blant annet bygg og
anlegg, samferdselsanlegg og teknisk inf rastruk tur. G har grunntype l andskap Innlands ås - og fjell
landskap som karakteriseres av nedskårne daler med innsjøer og infrastruktur. Område H har
grunntype landskapstypen er Innlandsdal landskap, med preg småkupert åslandskap med
infrastruktur og jordb rukspreg .
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Inndeling av områder i følge figur 3
A B C D E F G H

OMRÅDE NAVN - LANDSKAP
Leira kystlandskap Nordli

innlandskap
Nyland
innlandskapslandskap

Beskrivelse av landskapet
Grunntypegrupp er

Fjordlandskap Innlands ås - og
fjell landskap

Innlandsdal landskap

Landskapstypen omfatter
det åpne fjordlandskap og
har et sterkt preg av
inngrep med bygg og
anlegg, samferdselsanlegg
og teknisk infrastruktur,
industriområder,
sentrumsfunksjoner og
omkringliggende
jordbruksområder.

Landskapstypen
omfatter
nedskåret
dallandskap
under
skoggrensen
med
innsjøpreg.
Landsk apstypen
er preget av
tekniske
inngrep som
bygninger, vei -
og ledningsnett
og regulerte
vann.

Landskapstypen omfatter
småkupe rt åslandskap
under skoggrensa og er
preget av tekniske
inngrep med bygninger,
vei - og ledningsnett,
tettsteder og bygder med
ster kt jordbrukspreg.

Landskapstype beskrivelse
Åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg KF GTG
– 05

X

Nedskjæring : Relativt åpent dallandskap/fjordlandskap
Skjærgårdspreg : Terrestrisk kystlandskap (på
fastlandet, uten kystlinje)
Borealt/alpint landskap : Borealt landskap (under
tregrensen
Innsjøpreg : Lite innsjøpreg
Myrpreg : Sterkt myrpreg
Omfang av infrastruktur : Omfatte nde bebyggelse og
infrastruktur
Jordbrukspreg: Høyt jordbrukspr eg(jordbrukspreget
landskap)
Nedskårne daler med innsjøer og infrastruktur I D GTG -
20

X

Nedskjæring : Relativt nedskåret
dallandskap/fjordlandskap
Skjærgårdspreg : Terrestrisk kystlandskap (på
fastlandet, uten kystlinje
Borealt/alpint landskap : Borealt landskap(under
tregrensen)
Innsjøpreg : Sterkt innsjøpreg
Myrpreg : Sterkt myrpreg
Omfang av infrastruktur : Middels omfattende
bebyggelse og infrastruktur
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Jordbrukspreg: Moderat
jordbrukspreg(jordbrukspåvirket landskap)

Småkupert åslandskap med infrastrukt ur og
jordbrukspreg (IÅ GTG - 03 )

X

Relieff : Småkupert ås - og fjellandskap
Skjærgårdspreg : Terrestrisk kystlandskap (på
fastlandet, uten kystlinje)
Borealt/alpint landskap : Borealt landskap(under
tregrensen)
Innsjøpreg : Lite innsjøpreg
Myrpreg : Sterkt myrpreg
Omfang av infrastruktur : Middels omfattende
bebyggelse og infrastruktur
Jordbrukspreg : Høyt jordbrukspreg (jordbrukspreget
landskap
Tab. 1 Tabell med landskapsbeskrivelse for områdene A – H
Fri illus trasjon: Helena Majforsen, kilde : Nordlandsatlas

Strandsoneareal og helling:

Fig. 4 Strandsone areal i planom råde Leira med indre Leirfjord

Kart utsnittet ovenfor viser at strandsone helning for område A , B og C og varierer mellom liten og
stor helling . Områder med hellingsgrad brattere enn 25 grader er definert som utilgjengelig med
ikke funksjonell strandsone , og områder som er slakere enn 25 grader er tilgjengelig.

P rivat eiendom i strandsonen deles opp i utmark (i prinsipp alt som ikke defineres som innmar k)
og innmark (dyrket jord, åker, eng, kulturbeite, hage, yngre plantefelt, gårdsplass, hustomt). I
innmark kan det i noen tilfelle være begrenset rett til ferdsel basert på lo kale forhold, som
sedvanerett, hevd og jordvern/friluftsloven.

Oversikt arealtype og dyrkbar jord :



12

Fig. 5 Oversikt av areal typ og disponibel dyrkbar jord

Utsnitt av kart viser i grove trekk en oversikt av arealtype (AR5) og dyrkbar jord. Ved beregningene
av markslag har dyrkbar jord ikke blitt medtatt , men skal tas inn i KU .

Tetthet boliger og fritidsboliger:

Det er ønskelig at evt. utbyggingsområder lokaliseres til områder som er bebygd fra før og at selve
utbyggingen skjer mest mulig konsentrert. Område som som har spesielle friluftsinteresser, natur -
og landskapskvaliteter, naturmangfold, allmenn ferdsel eller kulturminner (kulturmiljøer) skal
unngås for utbygging samt at man har buffer soner og opprettholder korridorer for fri ferds el i
skog og mark. Allemannsretten gir alle rett til å ferdes og oppholde seg i utmarka for et godt
friluftsliv, uansett hvem som er grunneier.

Fig. 6 Utsnitt av kart viser boliger og f ritidsboliger for områdene A – H (NB! Ulike år og avstand på kart mellom

objektene)
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Kartutsnittet oven for viser at det i område A er 2 - 6 boliger per km2, i område C varierer det
mellom 1 bolig per km2 og e et annet område: 2 - 6 boliger per km2.
Kartutsnittet til høyre viser at det på noen st eder , blant annet G finnes 5 - 19 fritidsboliger per km2.,
ellers dominerer antall 1 - 4 fritidsboliger per km2 i områdene A og D (data for fritidsboliger gjelder
for år 2015).

Noen viktige prinsipper som gjelder i strandsonen, er at allmenhetens tilgjengelighet skal ivaretas
og evt. utb ygging i strandsone n må gjøres slik at man unngår privatisering, og i stedet har åpne
områder. Dybde i vann er varierer < 5 meter i nære strandsoneområder .

I henhold til RCP 8, 5 ( som er det verste scenario hva gjelder økt utslipp av veksthusgass framover)
scenario 2100 havsnivåstigning, landheving, stormflo (beregnet N N1954), og klasse 2 (utbygging av
boliger) er det ca. 2,92 meter økt havsnivå. Kommunedelplan område Leira er ikke så g eografisk
utsatt, dersom Leirfjæ r bukten i sør, vil gi noe besk yttelse for stormbølger. På nor siden er det sat t
at det skal være 3, 16 meter fra N N54 som nok av stand fra strandsonen og oppover.

Automatisk freda kulturminne er eldre enn 1657 og oversikt finnes i Askeladden. Nyere tids
k ulturminner er alt menneskeska pt nyere enn 16 57. Samiske kulturminner er eldre enn 100 år. I
tillegg finnes immaterielle kulturmin ner som skrevne historier, navn registreringer etc . og d et er
ikke aktuelt å ta med i denne studie.

Forekomst av enkelte naust eller et sammenhengende nau stmiljø kan inngå som verneverdige
objekt eller miljøer i strandsonen innenfor 100 - meters belte.

Nyere tids kulturminner - eller etter reformatoriske kulturminner kan sikres på flere måter.
Kulturminner, kulturmiljøer og landskap kan sikres i kommuneplan en g j ennom:

Hensynssoner med bestemmelser og retningslinjer ( PBL § 11 - 8)
Bestemmelser til arealformål ( PBL §§ 11 - 10 og 11 - 11)
Generelle bestemmelser

Kommunen mangler pr. dag en helhetlig oversikt over verneverdige kulturminner , enn det som
allerede finnes registrert på Askeladden , og det vil i noen tilfelle være aktuelt å ta tilvære på disse
nyere objekt/miljøer gjennom planbestemmelser, som vil bli brukt blant annet ved enkelte plan -
og byggesaksbehandling.

Det finnes ikke noen områder som tilhører urør te/inngrepsfrie områder (I N ON) i områdene A - H .
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3. Vurderingsområden e
3.1 Framtidig boligområde - o mråde A – Sør - Osen

F ig ur 3 viser hvor o mråde A er lokalisert.

Fig ur 7 viser mulig utnyttelse av strandsoneområde for utbygging av eneboliger i strandsonen .

Havnivåstigning, bølgepåvirkning, stormflo:

Noen partier h ar nok avstand /høyde i henhold til havsnivåstigni ng, bølgepåvirkning og stormflo,
finnes også estimert flomfare i noen parti.

Alternativ 1: Oppdeling av tomteområder i område A :

Tomt 1 - 3 er innmarksbeite, tomt 4 er i er oppdelt av åpen fastmark, skog og innmarksbeite, og
tomt 5 er skog. Helling for disse tomter varierer mellom liten (< 3 grade r) og noe helling (3 - 10
grader), og er derved vurdert som en funksjonell strandsone med tilgjengelighet til/fra strandsone ;
o mrådet er tilgjengelig fra sjø - og land sida . Her er det o mråde under marine gre nse med innslag
av følgende løs - masser tynt humus - /torvdekke, men er samtlige tomter lokalisert på fast fjell i
dagen. Influensområde nor d for aktuelt om råde har tynn marin avsetning.

Gårds - og bruksnummer:

Tomt 1 har Gbnr : 60/49
Tomt 2 - 3, 5 har Gbnr: 60/2
Tomt 4 har Gbnr: 60/50

Fig. 7 Mulig maksimal arealutnyttelse med 5 tomter , med tomtegrensekoordinater.
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Fig. 8 Total strekn ing strandsone ca. 300 meter

Det er foreslått at den generelle byggegrensa (PBL § 11 - 9_ nr . 5)mot vassdrag er :

Tomt 1: ca . 40 meter - høyde mellom kote 5 meter og 10 meter (iht. N54 ikke N2000 )
Tomt 2: ca . 44 meter - - II -
Tomt 3: ca . 55 meter - - II - (Sør høyde kote 10 meter)
Tomt 4: ca . 58 meter – høyde kote 10 meter
Tomt 5: ca. 55 meter - - høyde kote 15 meter

Profil for tomt 1 viser at det ikke er så stor forskjell mellom vann nivå høyde og markflate
Profil for tomt 2 viser kraftig høyde forskjell mellom vann nivå og markflate ved byggegrense på
noen sted for eksempel koordinat N : 7329570, Ø: 410576
Profil for tomt 3 viser kraftig høyde forskjell mellom vann nivå og markflate ved byggegrense på
noen sted for eksempel koordinat N: 7329580 , Ø : 410577 .
Profil for tomt 4 viser stor høydeforskjell mellom vann nivå og markflate ved byggegrense.
Profil for tomt 5 viser kraftig høy de forskjell mellom vann nivå og markflate ved byggegrense på
noen s ted f or eksempel koordinat N: 7329606, Ø: 410655

Alternativ 2:

Fra tomtegrense koordinat N: 7329607 og Ø: 410672 er det ca. 50 meter til strandkant.
Tomtegrense koordinat N: 7329552 og Ø: 410574 er det ca. 33 meter til tomtegrense.
Byggegrense koordinater (N: 7329565 og Ø: 410566) gir ca. 52 meter til strandkanten og ved N:
7329621 og Ø: 410656 er avstand fra byggegrense til strandkant ca. 74 meter. I dette alternativ er
det tatt sikte p å at område som er vist i alternativ 6 og 7 ikke trenger forebyggende generelle
bygningstiltak mot flom av lava områder. Variert høyde kote fra 7 – 15 moh.
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Fig. 9 Alternativ arealarrondering for 5 – 6 tomter

Fig . 9 viser mulig alternativ areal arrondering innenfor 100 - meters belte i strandsonen. Totall areal
er ca. 9 dekar.
Gbnr: 60/2, 60/5 .

Markslag i dekar:
Skog middels bonitet: 2
Jorddekt fastmark: 0,5
Innmarksbeite: 0,8
Skog av lav bonitet: 0, 2

Allmenhetens tilgang til strandsonen:

I følge figur 7 - 8 ser det ut som tomt 1 gir begrenset tilgang til strandsonen for allmenheten, men
området skal være åpent, og ik ke inngjerdet og tas opp i plan - bestemmelsene slik at allmenheten
sikres fri ti lgang til nært strandsoneområdet . Området vil være eksponert i landskapet, evt. bygg
bør plasseres lengre inn i området bort fra strandlinjen . Det skal opprettholdes ferdsel korridorer
for å gi mulig utnyttelse til rekreasjon og friluftsliv samt båttilkomst. I tomt mark som er bebygd
med hus eller hytte, finnes en privat sone på ca. 20 meter fra senter i bygging i henhold til en tomt
på 1 dekar og her skal man unngå ferdsel. Den private sonen varierer noe i forhold til størrelsen på
byggingen etc. Område A har på no en sted funksjonell strandsone.

Kulturminneverdige miljøer og/eller strandsone objekt:

Tomt 1 har SEFRAK notert våningsbygning, SEFRAK - ID: 18220108004, x - koordinat: 410500, y -
koordinat: 7329535.
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Tomt 3 har SEFRAK notert fjøs/ruin som brukes som hus for flere dyreslag og for redskaper,
SEFRAK - ID: 18220108005, x - koordinat: 410554, y - koordinat: 7329578.

Nedfor, og utenfor tomte område finnes en naustbygging. Naust i strandsonen er en viktig del av
en orts identitet og historia. Naust /sjøbue r som ikke brukes kan forfalle og man bør vurdere om
og hvilke tiltak som kan være aktuelle for å bevare enkelte naust/sjøbu og/eller slike miljøer. Det
er mulig å konkretisere dette gjennom planbestemmelser og retningslinjer for bevaring og evt.
mulig bruksendring i kommuneplanens arealdel. I plankart er det mulig å gi ekstra vern gjennom
hensynssoner.

L andskapsform , utsikt, silhuett og landskapstype :

Områdene nært område A er allerede er bygget med blant annet eneboliger, og evt. ny utbygging
skal tilpasses terren g og vegetasjon, slik at ny utbygging ikke skal utgjøre en kontrast mot
omgivelsen.

Fig. 10 Utsikt fra område A viser landskapet, silhuett i henhold til topografi
Kilde: Google earth

3.2 Kaiplass - o mråde B - Bryggervika

Høyde kode medregnet for havnivåstiging + stormbølge:

H er er det ikke nok avstand i henhold til flom, bølgepåvirkning ( og evt. stormflo ) , for bygginger ,
naust nærmest strandsonen.

Områdes beskrivelse :

Området består av berggrunn med humus - og eller torvdekke med innslag av fyllmasser.
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Kommunene bør i kommunedelplanens arealdel planlegge kommunens sjøareal. Planlegging i sjø
og på land må ses i sammenheng, og avklare ferdsel, farleder, fiske, akvakultur og natur - og
friluftsområder.

Pr. dag finnes i området etablert infrastru ktur med kaiplass Bryggervika, som mangler
reguleringsplan. År 2000 har Kystverket gitt tillatelse til båtforeningen Bryggevika Marina
utbygging av molo i forbindelse med planlagt småbåthavn. I følge PBL § 23 (gammel PBL) er
omfanget av arbeidet ikke så st ort at det ble krevet på utarbeidelse av en reguleringsplan.
Godkjent utvidet bruk av eksisterende avkjørsel fra RV 78 har blitt godkjent fra Statens Vegvesen.
Det har ikke blitt foretatt grunnundersøkelser i området.

Området skal også framover brukes til rekreasjon og friluftsliv/båttilkomst og er en viktig ferdsel
korridor.

I vann - området finnes noe fugl arter, disse er registrerte arter som er av betydning av nasjonal
forvaltningsinteresse og som er betraktet som nær true arter. (Funn dato 1984, 2011).

(Områda er i nne nfor 100 - meter belte strandsone, og har funksjonell strandsone.

Kulturminneverdige strandsone objekt:

SEFRAK – registrert bygging, Gbnr: 60/5, naust, båt og sjøbu. Koor dinater: 411283 og 7329770. Er
bygging for lagring av båter og båtutstyr . I D: 0108003.

3.3. O versiktlig presentasjon av o mråde C

På f igur 3 er det vist hvor område C er lokalisert og som he r av såkalt visuelt pedagogiske årsaker
er oppdelt på sju delområder, til disse hør: C 1, C2, C 3, C 4 , C 5 , C 6 og C 7 . Total strandsone strekking
er ca. 650 meter. Område C har i hovedsak tykk strandavsetning. Arealtypene er fremst dyrka jord
(i Wintworth skala n finere partikler) , skog, åpent område samt bebygd område.

3.3.1 Eksisterende n yere tids kulturminner – område C 1:

Havnivåstigning, bølgepåvirkning, stormflo:

Ikke aktuelt.

Områdes beskrivelse:
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I vassdragsområde innenfor 100 meters beltet finnes pr. dag en gammel stein bru, som er verdifull
som nyere tids kulturminneobjekt/ - miljø.

Fig. 11 Nyere tids kultur minne verdigobjekt

Fig. 12 Foto av gammel bru – nyere tids kulturminner
Foto: Helena Majforsen

Nyere tids kulturminneverdige objekt i str andsone område er bru Ranhaugen, som også b le bygget
troligvis i forbindelse med utbyggingen av Ranelvsbrua kring 1904.

Koordinater : N: 7329991, Ø 411579

Gbnr: 60/7 og 64/11.
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3.3.2 Framtidig infras truktur for avløp – Område C 2:

Byggegrense mht. framtidig havsnivåstigning, stormbølger samt forekomst av løs masser bør være
på betryggende avstand fra stra ndsonen > 5 m høydekote, geotekniske sikringstiltak anbefales.
Risiko for flomfare ved vei.

Områdes beskrivelse:

Det er ønskelig med felles anlegg for håndtering av avløpsvann fra husholdninger i området.
Kloakk og avløp i området fra boliger, h ytter og dr iftsbygninger er ikke i tråd med dagens
forurensningslov.

Fig. 13 Eksisterende a v løpsanlegg markert i vannområde

Det er planlagt at kommunen skal utarbeides en avløpsplan og denne får gi nærmere beskjed om
og hvor det skal bygges et felles anlegg for håndtering av avløpsvann i kommunedelplane område
Leira. I nnenfor 100 – meter belte fra strandsone er det ønskelig å få gjennomført bygging av
tekniske anlegg, mht. fall fra avløp til anlegg. Området har funksjonell strandsone, men begrenses
av e ksisterende vei.
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Fig. 14 Evt. område for framtidig tekniske anlegg

Det vil være litt hypotetisk å foreslå byggegrense for tekniske anlegg fordi det har ikke pr. dag blitt
vurdert utifra et helhetlig perspektive. De ler av Gbnr 64/4 er åpent fastmark som kan være lemplig
å ta i bruk for utbygging, men mht. tykk strandavsetting, samt framtidige forventede ekstremvær,
havsnivåstigning og stormbølger anbefales at evt. tekniske anlegg er loka l isert med avstand > 100
meter fra strandsonelinjen.

3.3.3 Eksis terende friluftsområde – o mråde C 3:

Områdesbeskrivelse:

Strandområdet in n går i friluftskartlegging og er beskrevet som et område for bad med fin
sandbunn og områdetypen er leke - og rekreasjonsområde, id: FK00005440. Verdi: registert.

I området finnes m ye v adefugl og sangsvaner samt er lokalitet for sjørøye ( i elva) .

Fig. 15 Område er vurdet som viktig ved friluftskartlegging
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Fig. 16 Utsikt over strandsonen i Lei rfjæra
Foto: Helena Majforsen

Strandsonen er registrert som et leke - og rekreasjonsområde med verdi for friluftsliv, med variert
avstand fra strandsonen og ut mot/i vann med ca. 176 meter. I strandsone - og vann området
finnes noen fugl e arter (funndato 2011, 2014) som er betraktet som nær truede, og registrerte
arter og planter (funndato 2005) som er av betydning av nasjonal forvaltningsinteresse og planter .
Strandsone areal mellom vei og strandkant skal ikke ikke utbygges pga naturverdier (viktige
naturtypar, biologisk mangfo ld ) og er et reservert område for å ta vern om ansvarsarter og trua
arter. Området har funksjonell strandsone.

3.3.4 O mråde med arter av nasjonal forvaltningsintresse – C4

Fig. 17 Lærfjæra , område med verneverdige arter i vann og/eller strandsoneområde
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Norsk ornitologisk forening har registert at dette område, i følge fig. 1 6 har arter som er av stor
nasjonal forvaltningsintresse.

3.3.5 Område med viktig naturtype – område C 5 :

Områdesbeskrivelse:

Vann nedstrøms fra stilleva - Ranelva, er en naturtype som er vurder t som et viktig bekkedrag som
re nner ned i Lei rfjæra, ID: BN00023135.

Fig. 18 Ranelva er registrert som viktig naturtype

Område t skal være f ri for utbygging pga naturverdie r (vikt ige naturtype , biologisk mangfo ld . m.v.),
her har det blitt inkludert at det finnes behov for å ta vare på buffe rsoner og oppretthalde
korridore r for biologisk mangfold. Ranelva og Stillelva har begrenset funksjonell starndsone, på
grunn av stor hellning.

3.3.6 Vassdrag – o mråde C 6

Områdesbeskrivelse:

Storvatnet knytter an til va ssdraget Leirelva (4,08 km) , som noen steder har markant meandering
som tyder på dels at omgivelsen rundt elva består av løsmasser (elveavsetnig og tykk
havavsetning) samt at vanntryk ket ved elv kan være stort. Nedbørsfeltet her er målt so m 10 - 100
km2 og h er er det risiko for elveerosjon og evt. utbygging ved elvekanten krever geotekniske tiltak ,
såkalt sikringstiltak for flom og erosjon i elvekanten ( innenfor < 100 meter av vassdraget ) . Ellers er
vassdraget noen steder et populær fiskeplas s med god tilgjengelig het til vann men også i selve
vannet for fisking . På noen stedt er det begrensed tilgjengelighet på grunn av hellning.
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3.3.7 Framtidig bolig felt – o mråde C 7 – Leiren

Havnivåstigning, bølgepåvirkning, stormflo:

Har nok med avstand/høyde i henhold til havsnivåstign ing, bølgepåvirkning , men likevel er o mråde
er litt utsatt dersom Leirelvas kant består av ubeskytte løsmaser med risiko for utglidning etc.

Områdesbeskrivelse:

Områdets løsmasser består av et sammenhengende d ekke av hav - og fjordavsetning. Utsnitt av
kart neden (figur 19 ) viser område som er interessant for utvikling av hytteområder , og som er
innenfor 100 meters grense fra vassdrag . Vassdrag går gjenom løsmasser og det kan her finnes
risiko for utglidning av l øsmasser. Utsnitt av kart viser at evt. utbygging av eneboliger vil bli
lokaisert innenfor 100 - meters beltet. Området er alerede bygget og nye bygg vil være tilpasset
terreng og vegetasjon, og vil derved ikke være eksponert på en uheldig måte for landskapsbilden.

Arealtypene er fulldyrka jord (totall 2,9 dekar), jorddekt fastmark (0,9 dekar) og skog av middels
bonitet (0,6 dekar ). Gbnr er 64/1. Noen deler av o mrådet har funksjonell strandsone.

Fig. 19 Område som er interessant for bolig bygging innenfor 100 meters fra vassdrag
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Gbnr: 64/1

Fig . 20 Evt. bolig område mo h . 15 og avstand til foreslått byggegrense

Landskapsform, utsikt, silhuett og landskapstype:

Fig. 21 Utsikt fra område C6 , viser landskap sform , silhuett i henhold til topografi
Kilde: Google earth
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3.3.8 Eksisterende n aust/sjøbu – område C 8

Havnivåstigning, bølgepåvirkning, stormflo:

Mht. framtidig havnivåstigning, bølgepåvirkning, stormflo er det risiko for høyre vannstand i
Leirelva, og bygginger n ært strandsonen kan bli rammet, i tillegg er det utsatt område ved
elvekant fordi at området har finere løsmasser som kan gi økt risiko for utglidning.

Fig. 22 Naust /sjøbu i strandsoneområde

Fig. 23 Naust/sjøbu i strandsoneområde sett fra vei
Foto: Helena Majforsen

Områdes beskrivelse:

Områdets løsmasser består av strandavsetning innsjø .

Eksisterende naust, båthus og sjøbuer er inn enfor 100 meters grense. Grensen fra elv; til
naust/sjøbu er ca. 4 - 24 meter . Denne sjøbu miljø skal medtas i kommunedelplan som et markert
område med arealformål naust og sjøbuer. Figur 22 viser hvor nært vassdragskanten eksisterende
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byggingene er. Elvekant, som er består av løs masser utgjør her risiko for skred og utglidning av
masser. Det er forventet store klimaendringer i framtida med heftigere regn, som gir mer flom,
erosjon med utrasing i elvekanter. I følge r apporten «Hydrological projections in floods in Norway
under a f uture climate» kan man beregne i henhold til 200 - års flommen (sammenlignet for
perioden 2021 - 2050 og referanse perioden 1961 – 1990) en prosentvis økning mellom 20 % - 60 %
av nedbør samt at det vi l væ re mer kraftige regnskyfall, som kan gi store infrastruktur elle skad er.
Her krev es forebyggende fysiske tiltak for å verne om eksisterende bygg, og det frarådes framtidig
utbygging av området. Området har funksjonell strandsone.

Fig. 24 Utsnitt fra GISLINE som viser avstand fra elvekant og høydekurve

Gbnr: 64/1, 64/3, 64/14, 64/4, 64/5
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3.4 Område D

3.4.1 Oversiktlig presentasjon av område D

Delområdene:

Områdene er oppdelt på to alternative løsninger i henhold til arealutnyttelse. Årsaken hvorfor det
er interessant å vurdere områdene D1, D2 og D3, (som er lokalisert innenfor 100 - meters - belte) er
fordi at areal som er øst for dette område, (som er mest int eressant) reduseres på grunn av at
området delvis der er «oppatt» av flyttlei for rein, som gir en barriereeffekt ut fra et helhetlig og
sammenhengende arealperspektiv. Det betyr det arealet som kan brukes vil bli redusert. Det er
ønskelig at man i framtid a vurderer om det er mulig med en justering av flyttleien.

Ranelva (Stillelva) er registrert som viktig naturtype og på grunn av hensynssone - vassdrag kan
arealet reduseres.

Områdene D har nok avstand/høyde i henhold til stigning i vassdrag.

Fig. 25 Områdene D1, D2 og D3 ved Stillelva

Figur 25 viser to alternative løsninger for arealutnyttelse for hvert D område, som det gis en
nærmere beskrivelse av.
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3.4.2 Framtidig boligområde - D1 – Stille

Maksima l arealutnyttelse – D1:1 :

Området er tenkt som mulig boligområde l ca. 17, 5 dekar, (ekskludert areal ca. 30 meter
hensynssone for FV 17) lokalisert vest for FV 17. Det som kraftig reduserer antall dekar for
utnyttelse er blant annet at området ved D1, delvis er «opptatt» av flyttlei for rein og areal for
dyrka mark. Sør for området finnes e n flyttlei for rein, ( ikke innenfor markert D1 område ) , og det
er ønskelig med å få til stand en justering av denne – litt nor d over fordi det gir mulighet for et
større sammenhengende område. I tillegg er område vest for område D1 reservert til
vinterbeiteområde for rein. Gjen nom område t finnes en skogsvei - traktorvei .

Medregnet fr a FV er det ca 33 meter til byggegrense, området vil noen sted er være < 100 meter
fra Stillelva, og aktuelt område med byggegrense er vurdert til ca. 79 meter fra Sti l lelva vassdrag,
ved . Ø:412171 og N7331719 Ø: 412246, der høyde forsk j ellen er 15 meter f ra elv til byggegrense.

Fig. 26 Alternativ arealutnyttelse av område D1

Gbnr er: 60/5 og 60/7. Byggegrense fra vassdrag varierer mellom ca. 79 – 94 meter. Stillelva ytre
vassdragssone er fjell med variert tykkelse av løsmasser. Byggegrense koordinater er: N: 7331920
Ø: 412227, N7331821 (UTM 33 ) Ø:412198, N: 7331681 Ø:412150 . Eksk lusive areal nærmest vei,
som vil bli satt med hensynssone er følgende markslag for (bygge - ) området cirka :

5,5 dekar fulldyrka jord
0,63 dekar myr
0, 36 dekar middels bonitet skog,
10, 6 dekar høg bonitet skog

Begrenset tilgjengelighet til v assdrag på grunn av vei og hell ing.
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Redusert arealutnyttelse – D1:2 :

Her gjelder 50 meter hensynssone fra FV 17, 30 meter hensynssone mot dyrka mark, avstand fra
elvekant 44 meter + 50 meter fra FV 17 gir en byggegrense på ca. 95 meter fra vassdrag. Her er
også hensyn tatt til flyttlei for rein , som gir en vesentlig redusert tilgang ti l mulig arealutnyttelse.
Fra planfaglig perspektiv er det alternativ to som framstår det mest r ealistiske, som gir ca. 7,7
dekar areal. Markslagene er skog av middelsbonitet – 0,65 dekar, skog av høg bonitet – 7 dekar
(her innregnet areal for skogbilsvei). Koordinatene er: N: 7331679, Ø: 412137; N: 7331824, Ø:
412178; N: 7331843, Ø: 412129; N: 7331739, Ø: 412088. Gbnr er 60/5.

3.4.3 Framtidig næringsarealformål – D2 – Tovveien

Fig. 27 Alternativ arealutnyttelse av område D2

Begge områdene i D2 har elvemusling i vassdraget , som tilhører arter av særlig stor
forvaltningsintresse registrert i vassdraget, og har vern iht. naturmangfoldloven. Bebyggelse og
anlegg for varig opphold skal ikke ligge innenfor en sone som overskrider et magnetf elt på 0,4
mikr otesla, og her vil det evt. bli markert som hensyns sone. Ikke funksjonell tilgjengelig het på
grunn av hellning.

V est for høyspentledning område D2:1 :

GBnr: 64/4

Dette område er forslag til framtidig næringsareal, på ca . 25 dekar dekar som finnes innenfo r 100 -
meters belte fra vassdrag ( og trenger derfor en justering av tillatt byggegrense som er < 100
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meter fra vassdrag ) . Fra FV78 Tovveien knytter an til FV 216 Tovåsveien - inn i området, og
o mrådet blir delt på to områder, fordi det går en høyspentledning gjennom området, og her vil det
være ca. 6 x 2 meters hensynssone. Fra vassdrag er det variert byggegrense fra 36 meter (N:
7331179, Ø: 412184 - elv og N: 7331174, Ø: 412220 - byggegrense ) og til 57 meter (N: 7331248,
Ø:412168 - elv og N: 7331219 og Ø: 412218 - byggegrense ). Li ten høy deforskjell i profil på ca. 2, 4
meter , med avstand fra elv - kant på 54 meter (N: 733 1330, Ø: 412247 og N: 7331307 , Ø: 412295) ,
og derfor usikke rt område, (som krever tiltak) fra vassdrag opp til byg gegr ense. Høyde - forskjell
derved variert mellom 1 – 13 meter , og her gis ikke koordinater for byggegrense dersom dette må
vurderes dypere. Markslagen som er vurdert for næringsareal ( kun vest for høyspentledning)
består av 21 dekar myr , skog av middels bonitet 6 dekar, uproduktiv skog 1,5 dekar , skog av lav
bonitet 1,5 dekar , skog av høy bonitet 1,3 dekar og jorddekt fastmark 0,4 dekar. Skog nærmest
vassdrag består av skog av v ariert . ( Her er det ikke ekskludert markslag mht. tekniske anlegg for el
samt trase for el ledninger). Nærmest vassdrag, la ngs elven finnes et skogsbelte, som må bevares
ved evt. utbygging av området. I myrmark forekomst av noen spredt vannforekomster < 100 meter
fra vassdrags kant , og vannforekomst I D 153 - 5 - R, som går gjennom myr - og skogs mark og tvers
over Tovåsveien , fra nor til syd - vestlig retning nedstrøms, OG knytter an til Stillelva, med en
høydeforskjell er ca. 14 meter fra koordinat N: 7331070 og Ø: 412386 og N: 7330910, Ø: 411997. I
til l egg finnes noen små be kker – grø fter, som kan gi noe redusert areal alternativ tekniske tiltak.
Gbnr er 64/4.

Ø st for høyspentledning område D2:2 :

GBnr: 64/4

Område D2:2 er på ca. 10 dekar og følgende markslag finnes i området: skog middels bonitet –
0,115 dekar og myr – 9 dekar. Områd et er redusert mht. høyspentledning og FV 78 med 50 meter.
På noen stedt vil byggegrense være < 100 meter fra elvekant, disse har følgende koordinater: N:
7 331154 , Ø: 412191 – elvekant, N:7331150, N:412278 – byggegrense med avstand 87 meter fra
elvekant til byggegrense (her er det en forskjell i høydeprofil med 12meter) samt N: 7331134, Ø:
412180 – elvekant og N: 7331127, Ø: 412271 – byggegrense med avstand 91 mete r fra elvekant til
byggegrense, også her en høydeforskjell på 12 meter. En åpen bekk går tvers over området fra
vest – øst retning. Høydefors kjell i profil er nok, øst for høyspentledning .

3.4.4 Framtidig offentlig eller privat tjenesteyting eller nærings arealformål – D3 –
Tåghol tan /Ranmarka

Områdene beskrives her som D3:1 som er øst om Stillelva (nedfor FV 78) samt D3:2 vest for
(nedfor FV 78 og øst for FV 17) Stillelva. Vannforekomst Stillelva, h ar vann – I D: 153 - 5 - R er på noe n
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sted svært trang og med k raftig helling langs elv - kanten . Disse to områdenes løsmasser består av
torv og myr, og elvekanten består av fjell i dagen. I vassdraget Ranelva er det registrert område for
elvemusling som tilhører truede arter som har nasjonal forvaltningsinteresse, og er prioritert art i
medhold av naturmangfoldloven. Ikke funksjonell tilgjengelig het til vassdrag på grunn av hell ing.
Områden e D3 er ikke formål for fjellskygge.

Fig. 28 Alternativ arealutnyttelse av område D3

Alternativ og/eller komplement område for offentlig eller privat tjenesteyting – øst for Stillelva
D3:1

Vannforekomst med ID: 153 - 58 - R g år inn i området tvers over FV 7 8 og omtrent parallell langs vei
strekkingen. Maksimal arealutnyttelse, uten hensyn (for eksempel dyrka mark) til markslag er ca.
12, 3 dekar, og derved kan forventes redusert areal. Fra FV skal det beregnes en hensynssone p å
50 meter, men som kan evt. reduseres noe, og her er det tatt sikte på 30 meter . Fra elvek anten er
det koordinat N: 7330756, Ø: 411880 til bygge gr ense - koordinat: N:7330752, Ø:411931 med
strekking ca. 51 meter med økt avstand i henhold til byggegrense og elvekant . På dette stedet er
det en kraftig profil, (på ca. 12 meters høydeforskjell fra elvekant til byggegrense) mot elvekanten
med relativt stor åpn ing for vassdraget men akkurat under bruen er det kun ca . 9 meter som evt.
kan medføre problem.

Ved byggegrense koordinat N: 7330679 og Ø: 411904 mot elvekant N:7330680 og Ø: 411832 er
avstanden horisontalt ca. 72 meter, med en høydeforskjell på ca. 13 meter.

Parallelt med elvestrekkingen finnes skog av middels b onitet og uproduktiv skog og oppover i
terrenget finnes l øsmasser av tyn t humus - /torvdekke. Torv og myr dominerer som løsmasse,
foran marin strandavsetning i området som helhet, begge disse to med tykt dekke. Område t som
er markert som utbyggings område b estår av følgende markslag og dekar: åpen jorddekt fastmark
– 0,013dekar, myr – 4,1 dekar, skog med lav bonitet - 2,3 dekar, skog med middels bonitet – 2, 6
dek ar, skog høy bonitet 0,2 dekar . GBnr er 64/6.
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Alternativ og/eller komplement område for offentlig eller privat tjenesteyting – øst for Stillelva
D3:1 alt 2:

Fig 29 D3:1 alt 2 gir mer komplement areal og dekker en større flate

Gbnr: 64/6

Følgende markslag og ca. dekar:

Fulldyrka jord: 19, 4
Overflatedyrka jord:37,8
Myr:4,6
Skog middels bo nitet:
Skog lav bonitet:2,4
Skog høy bonitet: 17

Løsmassene i området består i hovedsak av tykk strandavsetning samt nær elvkant av tynt humus -
/torvdekke.

Området vil være noe redusert mht. høyspentledning som går tvers over, men det anbefales at
ledning er graves ned i bakken. Byggegrense vil være < 100 meter fra elvkant. Følgende koordinater
e tatt fra byggegrense: N: 7330764, Ø: 411939 – elvekant, N:7330792, N:411883. Her er det ca. 63
meter fra byggegrense til elvkant og ca. 10 meters høydeforskjell. V ed muli g byggegrense
koordinat N: 7330679, Ø:411904 og elvkant N: 7330690, Ø: 411838 er avstandet ca. 67 meter med
en høydeforskjell nedover elv på ca. 12 meter.
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I området finnes noen bekker og samt elvID: 153 - 31 - 70.

Alternativ og/eller komplement områ de for offentlig eller privat tjenesteyting – vest for Stille lva
D3:2 :

Dette område er på ca. 11, 8 dekar. Fra koordinat N: 7330817 og Ø: 411811 er det ca. 56 meter til
elvekanten, øst for området med en høydeforskjell på ca. 10 meter. Koordinat N: 7330694 og Ø:
411711 er det mer enn 50 meter til elvekanten og en høydeforskjell på ca. 17 meter fra
byggegrense og elvekanten. Markslag i området består av: Myr 10,8 dekar, skrinn fastmark 0, 5
dekar, jorddekt fastmark 0,04 dekar og u produktiv skog 0,08 dekar .

O mrådet opptar følgende Gbnr: 60/58 og 60/45.

Vest for vassdraget består løs massene i hovedsak av torv og myr samt tynt humus - og/torvdekke.
Området grenser for vest, med nærhet til tykk marin avsetning. Utenfor området, beregnet
mellom koordinatene N: 7330637 og Ø: 411820 samt N:7330695 og Ø: 411712 er det ca. 122
meter på stedet ved vassdrag som er markert som potensielt jord - og flomskredfare. Beregnet ut
fra flom aktsomhet må man ta hensyn til maksimal vann nivå høyde, og det må tas inn flom -
hensyns soner for elven.

Alternativ og/eller komplement område for offentlig eller privat tjenesteyting – vest for Stillelva
D3:2 alt 2

F ig . 30 D3:2 alt 2 gir mer komplement og dekker en større flate
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Gbnr. er : 60/8; 60/20 ; 60/58 , 60/45

Antall dekar: 37

F ølgende markslag og ca. dekar:
Fulldyrka jord: 5
Innmarksbeite: 1
Skrinn fastmark: 4,3
Myr: 20
Skog med høy bonitet: 0,3
Uproduktiv skog : 0, 4

Avstand fra koordinatene: N 7330810 og Ø 411824 og N 7330787 og Ø 411859 e r det ca. 42 meter
til vassdrag og c a. 10 meters høydeforskjell.

Ved koordinat N 7330787 og Ø 411815 og N 7330772 og samt Ø 411847 er d et ca. 36 meter til
byggegrens med ca. 8 meters høydeforskjell.

Øvrige koordinater for området er: N 73 30599 og Ø 411737, N 7330580 og Ø 411546 samt N
7330864 og Ø 411742.
Høydeforskjell er ca. 10 meter fra byggegrense til elv, men på noen sted mer.

Landskapsform, utsikt og landskapstype :

Landskapstypen i samtlige D områder er definiert som åpent fjordlandskap med by - og jordbrukspreg.

Fig 31 Utsikt fra område D3 viser landskapet, silhuett i henhold til topografi
Kilde: Google earth
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3.5 Adkomstveier

3.5.1 Stille boligfelt

Fig. 32 Akomstvei til Stille boligfelt

Gbnr: 60/5

Adkomst vei er ca. 70 meter fra vassdrag, startkoordinatene: N 7331690, Ø 412186 og Ø 412184,
N7331683.

Streking av vei ca.: 43 meter

Markslag og ca. antall dekar:

Skog høy bonitet: 0,2

Området er ca. 45 meter fra flom aktsamhets område . Inngår i område m ed tykk marin
havavsetning.

3 . 6 Øvrige områder

3.6.1 O mråde E – Neshøgda

I dette område nært < 100 meter fra vassdrag gjelder for området reguleringsplan Neshøgda,
PLAN - ID: 30084, som ble vedtatt 2009. Formålet med planen er å i hovedsak tilrettelegge for
etablering av næringsvirksomhet og verne sonen lan gs Ranelva mot naturinngrep. G. nr: 60 og Bnr:
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10, 17 o g 48. Det er tenkt at det på stedet skal oppføres bygninger for bensinstasjon med
tilhørende anlegg i form av bevertningssted og overnattingshytter.

Fig. 33 Reguleringsplaneområde er innenfor planområde for Leira

3. 6.2 Område F – Sommersteh hyttefelt

I område F ( se figur 34 ) finnes reguleringsplan Sommerseth hyttefelt med PLAN - ID 30088 som ble
vedtatt januar 1982 (Området har tidligere vært regulert til hytteområde ved tidspunkt kring
1974). Reguleringsgrensen for planen følger Leirelva, som også er eiendomsgrensa mot vatnet.
Hytteområdet er regule rt for 28 hytter. Området går gjennom nor d - østlig del av planområde for
kommunedelplan Leira.

Fig. 34 Reguleringsplaneområde er innenfor planområde for Leira

Det har i 2012 vært oppstart for å oppdatere Sommerset h hyttefelt (PLAN – ID 201202) gjennom
i nnarbeidelse av endringer og oppgradering av vei i området. I vassdragsområde finnes pr. dag
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ikke noe som tyder på at forslaget kommer i konflikt med verneverdige kulturminner. Ved Leirelva
er vannområde «opptatt» av flyttlei for rein. Reguleringsplan skal gjelde for området og
retningslinjer/bestemmelser som berører området vil gjøres ved utarbeidelse av ny oppdatert
reguleringsplan.

Kommentarer: Ikke noe tiltak – reguleringsplan gjelder for området

3. 6.3 Område G – Helgeland Kraft

Gbnr: 65/11 - eier er Helgeland kraft AS

Kommentarer: Ikke kjent med noe tiltak /endringer i område t iht. arealbruk/arealformål .

ROS: Syd om bygging er det svært bratt terreng og risiko for stein – og snøskred. Er marke rt med
historiske skred. 6, 5 mo h ved bygging, N: 7329565, Ø : 411663 .

3.6.4 O mråde H - Forslandsvatnet

Området er pr. dag bygg e t med naust, 2 eneboliger samt tre hytter.

Det finnes noen bygginger ved strandsone område Forslandsvatnet som er plassert med 1 meters
forskjell fra vannkant. Her er det risiko for at løs masser glider ved kraftig nedbør . Her anbefal es
minimum 45 mo h som evt. byggegrense med variert avstand fra strandkant 10 meter og oppover ,
avhengig hvordan topologi er . Her har det tidligere vært skred. Område vil være satt til LNF - 3
område der spredt bolig - og fritidsbebyggelse er tillatt med spredt bolig (geoteknisk undersøkelse
er påkrevet).

Fig.35 Utsnitt av kart over område ved Forslandsvatnet
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Det er ønskelig å få inn flere p - plasser, ti l fordel for friluftsområdet. Området er delvis utsa tt for
risiko for snø - og jord/flom skred.

Fig. 36 Utsnitt av kart med friluftsområde

I område H finnes et k artlagt friluftsområde som viser at området er svært viktig , og
friluftsområdet er innenfor 100 – metersbelte i strandsonen . Områdetypen er beskrevet som
utfartsområde , en anleggsvei som brukes mye til turgåing. ID: FK00005418. Området har
tilrettelagt fiskeplass, bord og benker med innfallsport til Forslandsdalen og adkomst til Åstuva.
Lengre inn i Fors landsdalen har Helgelandkraft bygginger .

Fig. 37 Utsnitt av kart med friluftsområde samt sted der det er mulig å få inn flere p - plasser
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Til besøkere til friluftsområdet trengs flere parkeringsplasser, og disse vil bli plas s ert innenfor 100 -
metersbelte fra vassdrag. I tillegg finnes nor d for friluftsområdet Forslandsvatnet, sørvest for
fjellet Åstuva, et område med prioriterte naturtyper med åpen intermediær og rik myr i lavlandet,
selv om områ det ikke er innenfor 100 - meters - belte fra vassdrag er det mange som besøker disse
marker, og der ved finnes ytterligere insitament for flere parkeringsplasser for området som
helhet. Innenfor 100 - meters - belte, men utenfor kommunedel plan områdes avgrensning, og sør
for Forslands vatnet finnes ytterligere et område som tilhører prioriterte naturtyper, Grågåsen
vest som også utgjør et besøkt friluftsområde. Landskapstypen er definert som småkupert
åslandskap med infrastruktur og jordbrukspreg. Det finnes ytterligere en mulig lokalisering for p -
plasser, ved koordinatene N: 7329124, Ø: 411445, innenfor 100 - meters belte til strandsone, men
derimot utenfor planområdet, og derved gjørs det ikke noen analyse av dette område. Område 1
og 2 har Gbnr : 65/1. Fra Forslandsveien er det en vei ned til Forslandsvatnet , der det er tilrettelagt
et stedt med benker og med mulighet for bål. Koordinater: N: 732 8981 og Ø: 411951 for flere p -
plasser. Relativt tilgj engelig, funksjonell strandsone men begrenses av vei og private byg ninger.

Fig. 38 Besøkt og kjært friluftsområde

4. Øvrige kommentarer

Arter av forvaltningsinteresse:

I området nært strandso nen finnes/ eller har man observert arter som er prioriterte arter i
medhold til naturmangfoldloven og klassifiseres til rødlistekategorier, og som derved også har
særlig stor forvaltningsinteresse. Storspovens lokalitet, koordinater: N: 7329613, Ø: 410482 og for
flere andre fugler, koordin ater: N: 7329593, Ø: 410442 ikke vurdert i rødlistekategorier.
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Fig. 39 Arter av stor forvaltningsinteresse i strandsoneområde < 100 meter

Teknisk infrastruktur ved vassdrag:

Luftlednings trase for høyspent, hvilke er fullt synlige i terrenget , som har sin strekking over Ran
elva , og Leirelva . Teknisk infrastruktur ved vassdrag, vil bli vernet med hensynssone fare (øvrige
luftledninger som ikke er ved vassdrag, vil også bli markert på kart med hensynssone).

Før øvrig finnes ikke noe grunn for å endre byggegrense < 100 meter for strekking utmed Leir elva.

Fig. 40 Sted med tidligere arkeologisk minne - objekter innenfor 100 – metersbelte

Område t er skrånende, gress bevokste SØ – hellende dyrket mark. Her har det vær t 2 objekter
økser av skif er, som har blitt fjernede, markert på kart, med lokalitet – ID 7115 som t ilhører
kategori arkeologisk minne. Dersom objektene har blitt fjernede er det spørs om man trenger å ha
buffer son på dette sted, kanskje mulig å ha informasjon på oppsatt skilt.

Gb nr: 60/6
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Tidligere trafikal knute punkt

Fig. 41 gir en historisk tilbake blikk fra en svunnen tid, når dette stedt var en knu tepunkt med
bensinstasjon, da bussen til/fra Mosjøen kjørte denne veien. I dag er bensinstasjonen, verksted og
andre tjenester borte. Jeg kan ikke se at det kreves noe spesifikke tiltak for å bevare det som
gjenstår av bygninger i området.

Fig. 41 Sted som tidligere har vært sentral samferdsel/vei knutepunkt med nå nedlagt
bensinstasjon i Leira

SEFRAK bygg innenfor 100 - meters belte fra vassdrag :

SEFRAK bygg 1 :

Innenfor 100 - metersbeltet finnes et SEFRAK registrert bygging med SEFRAK identifikasjon:
1822010 9010, en enebolig på to etasjer .
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Fig. 4 2 SEFRAK bygg fra før og nå

SEFRAK bygg 2:

Fig. 4 3 SEFRAK bygg fra før og nå

Område reservert for rein:

Vassdragsområde Stillelva må markeres med hensynssone for flyttlei for rein , samt også
nedfor område D1, på Leirelva , Koordinater:N7331697, Ø411971 og N7331517,Ø 412408 .
Flyttlei i planområde, Koordinater: N :7330462 , Ø:413218.
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Vinterbeite i konflikt med planområde med koordinater: N 7331093, Ø 411681
Sør for Leirelva, opp mot Sommersetholten er det < 100 fra vassdrag til høstbeite.
Det er < enn 100 meter fra Forslandsvatnet til et stort høstbeite område.

Område innenfor 100 - metersbelte til strandsonen er også «prioriterte rovdyrområder»


