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1 SAMM EN DRAG
Tabell 1-1: Nøkkelinforma sjon om planforslaget

Tema Nøkkelinformasjon

Område Ulvangsøya, Leirfjord kommune

Gårdsnavn /adresse Ulvangsøy

Gårdsnr./bruksnr. Gnr. 42, Bnr. 46

Gjeldende planstatus LNF1 og LNF2, hhv. LNFR-landbruksområde og LNFR-spredt
fritidsbebyggelse

Tiltakshaver Roy-Åge Edvardsen

Grunneiere R.-Å. Edvardsen, J. H. Varem, S. R., og G. Kristense n

Plankonsulent Multiconsult AS

Ny plans hovedformål Fritidsbebyggelse
Adkomstvei
LNFR-friluftsformål

Planområdets areal i daa 49,4 daa.

Ant. nye boenheter (fritidsboliger) 11

Aktuelle problemstillinger Planområdet ligger for stor del i 100-metersbelte og
kulturlandskap
Planområdet omfatter landbruksareal, dokumentert
friluftsområde, vinterbeiteland for tamrein, naturtype og utval gt
naturtype

Konsekvensutredningsplikt Ja

Kunngjøring oppstart, dato 6.9.2015

Fullstendig planforslag innsendt, dato 4.9.2017

Informasjonsmøte avholdt Nei
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2 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET

Hensikten med planen er å legge t il rette for etablering av et nytt hyttefelt i det aktuelle området på
Ulvangsøya, samt videreføre adkomst og bedre parkeringsforholde ne for turbrukerne i området.

Planområdet omfatter tiltakshavers eiendom med Gnr. 42. Bnr. 46 , samt bebygde hyttetomter med
Bnr. 78 og 95. Adkomst til hyttene er fra Fylkesvei 213 like no rd-øst for området.

Planområdet er hovedsakelig lokalisert i LNFR-område, og Leirfj ord kommune krever utarbeiding av
reguleringsplan for å belyse vir kningene av en etablering av om rådet med fritidsbebyggelse. Dette
også da området omfatter registrerte natur- og friluftslivsverd ier, reindriftsverdier og landbruksareal.

2.1 TIDLIGERE VEDTAK I SAKEN

Det foreligger ikke tidligere vedtak i saken.

Kommunen har kommet fram til at realisering av prosjektet må sk je gjennom fremming av ny
reguleringsplan hvor forholdene rundt miljø, samfunn og gjelden de regulering belyses.

2.2 UTBYGGINGSAVTALE

Det er ikke varslet utbyggingsavtale med kommunen.

2.3 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING

Innledningsvis ble det i samråd med kommunen under oppstartsmøt et avklart at planarbeidet
omfattes av utredningsplikt etter Forskrift om konsekvensutredn ing.

Planarbeidet omfattes av § 2: «Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.» Bokstav d)
«områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar s om omfatter nye områder til
utbyggingsformål.»

3 PLANSTATUS OG OVERORDNEDE FØRINGER

I det følgende gjennomgås overordnede planer og føringer som vu rderes å ha relevans forhold til
planarbeidet og planutforming.

3.1 NASJONALE FØRINGER

Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interes ser i planleggingen

Hensynet til barn og unge skal ivaretas i planleggingen. Det er viktig å sikre god skolevei og areal til
lekeareal og andre uteområder. Det må sikres at områder hvor ba rn og unge ferdes og oppholder seg
er uten risiko av noe slag, samt at de innbyr til samhandling, lek, og utfordring.

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av st randsonen langs sjøen

I Nord-Norge er det mindre press på områdene langs sjøen enn re sten av landet, så egne
retningslinjer rundt forvaltning av strandsona er utledet for N ordland, Troms og Finnmark.

Det skal i utgangspunktet kun t illates etablering av bygg relat ert til stedbunden næring, da 100-
metersbeltet er av nasjonal interesse og bygging i strandsonen bare tillates etter en konkret
vurdering. Det skal legges til grunn utvikling av områdene gjen nom kommuneplan.

Retningslinjene omfatter vurderin g i forhold til allmenne inter esser (friluftsverdi, allmenn ferdsel,
naturkvalitet, naturmangfold, landskap, kulturminner og -miljøe r) som bør ivaretas ved eventuell
utbygging, og i vurdering av alternative plasseringer. Tiltak i sonen kan tillates dersom det legges vekt
på at tilgjengeligheten for allmennheten ivaretas.
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Næringsutvikling og arbeidsplasse r skal vektlegges i vurderinge n, og hensynet må veies opp mot
allmenne interesser. Hvilken type tiltak som søkes etablert må vektlegges, og om det er grunnlag for
tillatelse av visse tiltak nært sjøen.

Nasjonal transportplan

Mål for arealpolitikken i NTP 2014-2023 er å tilby et effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig
transportsystem som dekker samfunnets behov for transport og fr emmer regional utvikling.

4 hovedmål er definert for framk ommelighet, trafikksikkerhet, m iljø og universell utforming. For
trafikksikkerhet er det en visjon om at det ikke skal forekomme ulykker med hardt skadde eller
drepte i transportsektoren.

Nasjonal jordvernstrategi

Dyrka jord er fulldyrka, overflatedyrka jord, samt innmarksbeit e. Dyrkbar jord er jord som kan dyrkes
opp til fulldyrka areal. I strategien angis mål om at maksimalt 4000 daa. dyrka jord skal omdisponeres
i landet pr. år i forhold til tidligere jordvernmål som var 600 0 daa. pr. år. Dette innebærer et større
ansvar hos kommunene rundt bevaring av dyrka og dyrkbar jord.

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging

Landbruk og utmarksressursene er viktige for mat- og planteprod uksjon, bosetting og kulturlandskap
i landet i tillegg til at de er e n viktig ressurs for nye og gr ønne næringer. Det er et nasjonalt mål å
legge til rette for økt verdiskaping knyttet til jord- og skogb rukets ressurser, blant annet gjennom
satsing på grønt reiseliv, mat med lokal identitet og utnyttels e av bioenergi. Det forventes blant
annet at fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige jordbrukso mråder.

3.2 REGIONALE FØRINGER

Fylkesplan for Nordland

Når det gjelder naturressurser, kulturminner og landskap legges det i fylkesplanen vekt på å sikre
viktige friområder som en ressurs for å ivareta mulighetene som finnes i Nordland. Den totale
omdisponeringen av dyrket jord bør ikke overstige 400 daa/år, o g nybygging av bolig og fritidsbolig
bør skje som fortetting med mulighet for gangavstand til vinter brøytet vei.

Alternative utbyggingsområder skal vurderes og synliggjøres i p laner der dyrket jord eller
reinbeiteområder foreslås omdisponert til andre formål. Byggeom råder bør fortettes eller
omdisponeres til annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområ der omdisponeres.

Rundt kystsoneforvaltningen angir fylkesplanen strategi om samo rdning og helhetlig
arealdisponering hvor sammenhengen mellom land og sjø kommer ti l uttrykk ved tilrettelegging for
tiltak i 100-metersbeltet til sj ø. Det skal skje en god landska pstilpasning med høy estetisk og
arkitektonisk kvalitet. I tillegg er det viktig at strandsonen sikrer allmennheten tilgang til fri ferdsel.

Behov for naust og brygge må vurderes, og eventuelt synliggjøre s i plan. En hensiktsmessig
lokalisering av formålet bør skje med bakgrunn i eksisterende i nfrastruktur og bebyggelse.

Strategisk plan; Jordvern i Nordland. Forvaltning av jordbruksa real i Nordland 2011-2020

Her fastsettes mål om at maksimalt 400 daa. dyrka jord kan omdi sponeres pr. år. Med dette
reduseres tap av dyrka jord i forhold til nasjonal målsetning.

Med bakgrunn i at Nordlandsjordbruket utgjør ca. 8,6 % av lande ts jordbruksareal på ca. 5900 daa,
utgjør arealmålet relativt sett et lavere antall dekar som maks imalt kan omdisponeres. Dette har sin
bakgrunn i at det i Nordland er færre pressområder i forhold ti l nedbygging av landbruksarealer.
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Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland (og Jan Mayen) 2016-2021

Målsetning med planen er å sikre minimum god miljøtilstand for alle vannforekomster i fylket. Med
planlegging i kommunen skal det legges opp til en arealforvaltn ing med tanke på å sikre god
vannkvalitet i sjøer, elver, grunnvann og kystvann.

3.3 KOMMUNALE FØRINGER

Kommuneplanens arealdel for Leirfjord (2003-2014)

Planområdet er i kommuneplanens arealdel omfattet av formål LNF 1 og LNF2. Utsnitt av arealdelen i
området er vist i figur 3-1, og planområdet er vist med stiplet strek.

Østre del av planområdet omfattes av formål LNF2 hvor spredt op pført bolig- og ervervsbebyggelse
kan oppføres. Det stilles krav om reguleringsplan for fritidsbe byggelse.

Vestre del omfattes av formål som LNF1 hvor kun nødvendige tilt ak for landbruket tillates.

Figur 3-1. Utsnitt i området av k ommuneplanens arealdel for Lei rfjord

Kommunen kom innledningsvis i reguleringsprosessen med anbefali nger og føringer rundt adkomst,
avfallshåndtering, tomtestørrelse og lokalisering av bebyggelse , samt vurdering av forholdet til naust
og båtplasser.

Relevante reguleringsplaner

Inntil planområdet i øst ligger Re guleringsplan for Andreas Ben sonvikja (plan-id 30033), vedtatt 27.
april 2006.

Den planen legger til rette for fritidsbebyggelse med etablerin g av tomter i tillegg til naust,
flytebrygge, parkering og adkomst . Øvrige arealer er avsatt til landbruksformål. Planen framgår av
figur 3-2 og avgrensningen av planområdet er vist med sortstipl et linje til venstre i figuren.
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Figur 3-2. Tilstøtende plan, reguleringsplan for Andeas-Bensonv ika

4 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING

4.1 OPPSTARTSMØTE

Oppstartsmøte ble avholdt 19.10.2015, hvor føringer for prosess en og planarbeidet ble diskutert. På
møtet deltok planlegger i kommunen og tiltakshaver med konsulen t.

4.2 KUNNGJØRING OG VARSLEDE PARTER

Samtidig med at varsel om planoppstart ble sendt ut ble planpro gram lagt ut til ettersyn. Dette lå ute
til offentlig ettersyn i tidsrommet 1.12.2015-20.1.2016. Varsel om planoppstart ble utsendt ihht.
adresseliste fra kommunen og kunngjort i avisen Helgelendingen 3.12.2016.

Alle ble tilskrevet pr. post, hvor det ble tilkjennegjort hvor ytterligere informasjon kunne innhentes
og merknad/uttale kunne sendes.

Adresseliste omfatter offentlige høringsinstanser, sektormyndig heter, grunneiere/naboer, råd og
interesseorganisasjoner.

Hjemmelshavere til gnr. 42, bnr. 7, 8, 13, 18, 19, 78 og 95 er varslet som naboer.

Andre parter varslet ved planoppstart er hjemmelshavere til gnr . 42, bnr. 47, 79, 107, 122, 126, 129-
131, 152-156, og gnr. 113, bnr. 7.

4.3 MEDVIRKNING

Plan- og bygningslovens § 5-1 angir i 1. ledd at det skal legge s til rette for medvirkning av den som
fremmer et planforslag. Utreder plikter, og skal gjennom aktive tiltak skape medvirkning.
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2. ledd pålegger kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv me dvirkning fra grupper som krever
spesiell tilrettelegging , slik som barn og unge. De som ikke er i stand til å delta direkte i medvirkning
skal på annen måte sikres å kunne medvirke i planprosessen.

Etter oppstartshøringen ble det den 24.2.16 avholdt et møte med kommunen og tiltakshaver hvor
kommunens føringer for det videre arbeidet ble diskutert.

Planforslaget har vært på forhå ndshøring til Vegvesenet og Rein beitedistriktet/Fylkesmannen i
Nordland før det ble oversendt kommunen for behandling.

Endringer utført etter forhåndshøring utgjør justering av geome tri i kryss og avkjørsler, og en
justering av felles parkeringsplass noe vestover.

Noen klargjøringer/presiseringer er utført i beskrivelsen og be stemmelsene rundt avbøtende tiltak
ift. reindrift med lokalisering av bebyggelse og anlegg, samt t illatt aktivitet når det er rein på beite.

4.4 KRAV OM KONSEKVENSUTREDNING OG PLANPROGRAM

Som angitt i 2.3 er planarbeidet underlagt KU-plikt, og det ble derfor utarbeidet planprogram som
ledd i varslingen.

Planprogram redegjør for formålet med arbeidet, prosess og medv irkningsopplegg. Her inngår
alternativ som skal vurderes, hvilke utredninger som anses som nødvendige i tillegg til premisser for
arbeidet, deriblant regionale og nasjonale forventninger og før inger.

I forbindelse med oppstartshørin g kom det fram at 4 tema skulle utredes etter Forskrift om
konsekvensutredning, samt at planforslaget skal sendes på forhå ndshøring til Vegvesenet og
reindriftsmyndighetene v/ Fylkesmannen i Nordland.

Planprogrammet la opp til at konsekvensutredningen hovedsakelig baseres på tilgjengelige relevante
kilder, innspill fra ulike fagmyndigheter og -instanser, privat e parter og organisasjoner.

Etter innspill fra høringen og d ialog med kommunen ble planprog ram utformet med oppsett og
metode for konsekvensutredning av landskap, friluftsliv, reindr ift og landbruk.

Planprogram ble fastsatt under sak 14/151 i Leirfjord kommunest yre den 22.6.2016.

4.5 ORGANISERING

Oppdraget med etablering av planforslaget har ved flere anledni nger byttet rådgiver. Utarbeiding av
oppstartsdokumentene og varsel om planoppstart ble gjennomført av Bolt Construction.

Med bakgrunn i at rådgiver der byttet jobb ble Aker Solutions t egnet som konsulent videre.
Avdelingen i Aker ble i 2016 nedl agt, og Multiconsult AS har de rfra stått for videre utarbeiding.

4.6 INNKOMNE MERKNADER

I forbindelse med varsling av planoppstart med utlegging av pla nprogram til høring kom det 9
brev/eposter med merknader og i nnspill til planarbeidet. Merkna der til oppstart og planprogram
følger leveransen i vedlegg 4.

8 av disse er fra offentlige myndigheter/interesseorganisasjone r/kommunen, mens 1 av merknadene
er fra private. Det kom også en privat tilleggsmerknad før fris tens utløp. Merknad kom fra:

•  Fylkesmannen i Nordland datert 30.3.2016

•  Nordland fylkeskommune datert 6.4.2016

•  S t a t e n s  v e g v e s e n  d a t e r t  1 7 . 1 2 . 2 0 1 5
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•  S a m e t i n g e t  d a t e r t  7 . 1 2 . 2 0 1 5

•  N V E ,  R e g i o n  N o r d  d a t e r t  1 3 . 4 . 2 0 1 6

•  Barn og unges representant i Leirfjord datert 7.1.2016

•  H e l g e l a n d  f r i l u f t s r å d  d a t e r t  8 . 1 2 . 2 0 1 5

•  T o r b j ø r n  U h r e  d a t e r t  1 8 . 1 . 2 0 1 6

•  Torbjørn Uhre (tilleggsmerknad) datert 19.1.2016

En sammenstilling av disse med t iltakshavers kommentarer følger leveransen i vedlegg 5.

5 DAGENS SITUASJON I PLANOMRÅDET

5.1 BELIGGENHET OG AVGRENSNING AV PLANOMRÅDET

Planområdets beliggenhet og avgrensning fremgår av figurene 5-1 , 5-2 og 5-3, og viser områdets
utstrekning langs Meisfjorden på sørsiden av halvøya Ulvangsøya i Leirfjord.

Lokalisering er nært snuplass i enden av Fylkesvei 213, ca. 3,5 km fra krysset mellom Fylkesvei 212 og
213 ved Øyjorden. Vest for planområdet strekker halvøya seg vid ere, ca. 1,6 km ut til Øytangen.

Ulvangsøya er ca. 350 meter bred i det aktuelle området, og Hes tvika avgrenser planområdet langs
sjøen i vest.

Planavgrensningen følger eiendoms grensen for tiltakshavers Gnr. 42, Bnr. 46, og omfatter 49,4 daa.

Figur 5.1. Planområdets beliggenhe t avmerket på Ulvangsøya i Le irfjord
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Figur 5.2. Planområdets avgrensning som stiplet sort linje over grunnkartet i området

Figur 5.3. Planområdets avgrensn ing som hvitstiplet på grunnkar t og ortofoto

5.2 DAGENS OG TILSTØTENDE AREALBRUK

Planområdet er tidligere landbruksområde og har vært benyttet s om beiteland og produksjonsareal.
Kulturlandskapet omfatter idag åpen fastmark, en mindre sjø og landbruksareal som ikke er i bruk i
tillegg til noe middels bonitet s og uproduktiv bjørkeskog.

Jordbruksareal omfatter utmarksbeite, innmarksbeite, fulldyrket mark med deler av innmarksbeitet
registrert som dyrkbar t. Fulldyrket areal er lokalisert langs p lanområdets nordlige avgrensning og like
utenfor planens avgrensning mot sør-øst.

Områder som åpen fastmark omfatter de vestre delene av eiendomm en mens innmarksbeite utgjør
to teiger sør og øst i området.
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Figur 5.4. Oversikt over Ulvangsøya og planområdet fra vest. Fo to: Naturbase.no, fakt aark over område LAE0000323

Området fremstår som relativt naturlig, og er et benyttet frilu ftsområde ut fra tilgjengelighet og
muligheter i områdene fra fylkesveien og vestover mot Øytangen.

En sti går gjennom planområdet og er adkomst til friluftsområde ne i vest. Disse omfatter tilrettelagte
og naturlige verdier. Andreas-Bensonvikja ligger med regulert f ritids-, og naustbebyggelse like øst for
planområdet.

5.3 EKSISTERENDE BEBYGGELSE OG ANLEGG

Det er lokalisert to hytter i planområdet. Disse er lokalisert øst i området langs et høydedrag som
strekker seg gjennom området. Den østre hytta har adkomstvei fr a snuplassen i enden av Fv. 213,
mens den vestre benytter opparbeidet sti til adkomst.

5.4 STEDETS KARAKTER

Området strekker seg langs et høydedrag med kulturlandskap som dyrkamark og småskog som
bjørkeskog. Småskogen preger de sentrale delene av området.

Åpne og flatere områder med tilstrekkelig jordsmonn er tidliger e benyttet som landbruksmark og
bærer nå preg av gjengroing ette r ikke å ha blitt driftet i lan g tid.

Fra planområdets vestre avgrensning strekker en større sammenhe ngende kystlynghei seg utover
mot Øytangen. Øyvatnet ligger med vegetasjon og myr/våtmark i d e nord-vestre delene av området.

Et markant felt med sitkagran står tett langs nord-vestsiden av Øyvatnet, og videre østover strekker
lavere bjørkeskog seg østover og danner en avgrensning av områd et.

Ut over de to bebygde tomtene setter ikke bebyggelsen større pr eg på området.
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5.5 LANDSKAP

Landskapstypen i området omfattes av område med ID LAE0000323 f ra landskapskartleggingen av
Nordland (2014). Dette omfatter det åpne fjordlandskapet med va rierende jordbrukspreg.

Typen er generelt preget av bebyggelse, infrastruktur og anlegg . Det aktuelle området er bebygd
med to fritidsboliger.

Temaet er behandlet i rapport fra Landark AS, 17.3.17. Konsekvensutredning landskap, Ulvangsøya
hytteområde, Leirfjord kommune , og følgende er hentet derfra:

Topografien i landskapet er særpreget med å være terrassert med langsgående åskammer i østvestlig
retning. Nederste terrasse er omgitt av åskammer både mot den s ørlige og nordlig siden.

Det er svært bratte skråninger, periodevis stup, fra toppen av åskammene og ned mot dette
terrasserte området. Høyeste del av planområdet ligger oppe på øverste åskam som danner et
terrassert platå.

Videre dannes det en ny terrasse ned mot myrvannet og adkomstst ien inn til området. Dagens
landskap er preget av å være et gammelt jordbrukskulturlandskap .

Eksisterende hytter har en moderat størrelse og ligger lavt i t errenget. Den ene hytten har
opparbeidet plen med hagevekster i et sårbart naturmiljø. Hytte ne er hvitmalte og vises godt igjen i
landskapet.

5.6 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Jfr. askeladden.ra.no er det ikke
registrert kulturminner eller kulturmiljø
innenfor, eller i tett tilknytning til
planområdet.

Nærmeste registrerte kulturminne er
lokalisert ca. 500 meter sør-vest for
planområdet, med lokalitetsnavn
Vardehaugen (ID: 26191).

Figur 5.5. Lokalitet Vardehaug en i forhold til planområdet

5.7 NATURMANGFOLD

5.7.1 Naturtyper

Det er registrert forekomster av hhv utvalgt naturtype og natur type innenfor planens avgrensning i
vest.

Områdene mot Øytangen omfatter jfr. Naturbase (kart.naturbase.n o) en større forekomst av utvalgt
naturtype kystlynghei med utforming som fuktig lynghei. Lokalit eten har i Naturbase id BN00082699
og grenser til sjøen mot naturbeitemark og kulturenger i øst. K ystlynghei har jfr. artsdatabanken
(artsportalen.artsdatabanken.no) status som sterkt truet (EN) i Norsk rødliste for naturtyper 2011, og
lokaliteten er klassifisert som viktig (B), da den ikke lenger er vanlig i regionen.
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Forekomsten omfatter totalt et areal på ca. 177 daa, hvorav ca. 3,5 daa. ligger innenfor
planavgrensningen.

Området rundt Øyvatnet nord-vest i planområdet er registrert so m naturtype kulturlandskapssjø (id
BN00082701). Denne har næringsrik utforming og er av lokal vikt ighet (C). Dette med bakgrunn i at
den på tross av størrelsen bidrar til stort mangfold sammen med myr, skog, strandberg og
kystlynghei.

Forekomsten omfatter totalt et areal på ca. 8,9 daa, hvorav ca. 5,9 daa ligger innenfor
planavgrensningen. Lokalitetens avgrensning framtrer tydelig i terrenget.

Figur 5.6 viser naturtypene innenfor planavgrensningen.

5.7.2 Prioriterte arter

Naturbase omfatter registreringer av tre fuglearter av nasjonal forvaltningsinteresse i området. Disse
er gråsisik, fiskemåke og sivspur v. Registreringene er gjort i forbindelse med lokaliteten Øyvatnet.

Gråsisik er av særlig stor, og fiskemåke og sivspurv er av stor forvaltningsinteresse.

Norsk rødliste 2015 (data.artsdatabanken.no/Rodliste2015) angir fiskemåke og sivspurv med status
som nær truet (NT), mens gråsisik er registret med livskraftige bestander (LC).

Artene kan sies å være knyttet til området, og gråsisik er obse rvert med hekkende adferd.

Måkearten opplever en bestandsreduksjon særlig langs kysten med bakgrunn i påvirkning fra
stedegne arter, samt endringer i tilgang/sammensetning for bytt edyr/næringskilde.

1/3 av den norske bestanden har tilhold sør for Stadt, og i Nor d-Norge oppleves relativt stabile
bestander. Arten er tilpasningsdyktig og lever langs hele gradi enten fra kyst til høyfjellet.

Nedgang for sivspurv inngår jfr. Artsdatabanken som del av en m er omfattende bestandsreduksjon
som også ser ut til å pågå for flere fuglearter knyttet til fje ll- og fjellnære områder i Norden.

Andre arter som er vist i Artsdatabanken med tilhold i området omfatter svart høstlibelle, markmus,
enkeltbekkasin, stokkand, løvsanger, grønnfink, og trane, som a lle er registrert med livskraftige
bestander (LC).

Figur 5.6. Naturtype og utvalgt naturtype på Ulvangsøya med pla nområdet vist i øst
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5.7.3 Vegetasjon

Området omfatter avgrenset småskog med bjørk og krattvegetasjon . Denne er lokalisert sentralt, og
markerer i vestre deler av planområdet randsoner mellom forskje llige arealtyper i området.

Sør for Øyvatnet står vegetasjonen i overgangen mellom fuktige myrområder og mer skrinn
berggrunn med grunt jordsmonn, og strekker seg videre østover g jennom planområdet og danner en
avgrensning av myr- og åkerlandskap.

I de nordre delene av planområdet utgjør vegetasjonen korridore r gjennom området mot Øytangen,
og er av betydning som skjul for fugler og annet vilt i området .

I områdene med grunt jordsmonn fremstår vegetasjonen som noe ly ng og grasvekster og
enkeltstående småbjørker.

Tidligere landbruksområder er i ferd med å gro igjen ved at høy ere vegetasjon reetableres i
randsonene for disse.

5.8 FRILUFTSLIV

Temaet er behandlet i rapport fra Landark AS, 22.11.16. Konsekvensutredning friluftsliv, Ulvangsøya
hytteområde, Leirfjord kommune , og følgende er hentet derfra:

Planområdet og nærområdet er i Naturbase kartlagt som friluftsl ivsområde, særlig kvalitetsområde,
verdsatt til viktig.

Planområdet har flere tråkk/stie r og tråkkene/stiene i området observeres godt fra flyfoto. Disse
tråkkene/stiene gjennom planområdet utgjør hovedadkomst til fri luftsområdene utover mot
Øytangen.

Selve prosjektområdet har nærhet til havet, men det er kun én v ik, Hestvika, som gir god
tilgjengelighet til sjøen. Resten av området er preget av bratt e berg ned mot havet.

Prosjektområdet har sammen med resterende utmarksområde utover Øytangen et stort potensial
med mulighet til utøvelse av friluftsliv og rekreasjon.

Det antas at det er flest lokale brukere av området som kommer både fra Ulvangsøya og Ulvang, men
opplysninger om at turgåere bruker snuplassen og veikantene til parkeringsplass tyder på at området
også er i bruk av tilreisende.

5.9 NATURRESSURSER

5.9.1 Landbruksinteresser

Temaet er behandlet i temarapport landbruk, Uvangsøya hyttefelt , datert 24.03.17 (Multiconsult), og
følgende er hentet derfra:

Figur 5-7 og tabell 5-1 viser hhv. arealressurskart (AR5) og ar ealoversikt fra skogoglandskap.no med
fordeling av markslagene på aktuell eiendom. Hoveddeler av områ det består av åpen, skrinn og
jorddekt fastmark.

Et areal som fulldyrka ligger no rd på eiendommen, tilstøtende t il et noe større fulldyrket område på
nordsiden av eiendomsgrensen. Områdene er ikke i drift. Tilstøt ende til planområdet i sør-øst ligger
et mindre fulldyrket areal som høstes til fòr.

Sør-vest i planområdet ligger et areal som innmarksbeite med st ore deler som dy rkbart. I tillegg
omfattes et mindre areal nord-øst i planområdet av innmarksbeit e.

Noe lauvskog av middels og uproduktiv bonitet lauvskog står i d e sentrale delene av planområdet.
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Området er ikke beitet siden 1990-tallet, og beiteområder er lo kalisert i kystlyngheia som strekker
seg med store deler vest for pla nområdet. Planområdet avgrenser ingen landbruksareal i drift.

Deler av området har i følge NIBIO (kilden.no) potensiale for g jengroing. Dette kan sees i deler av
dyrkamarka og innmarksbeitet hvor randsonene enkelte steder pre ges av høyere vegetasjon og
enkelte småtrær.

Tabell 5.1. Arealoversikt for mar kslagene innenfor planområdet fra Gårdskart hos skogoglandskap.no

Figur 5.7. Oversikt arealressurs er fra Gårdskart hos skogogands kap.no

5.9.2 Reindrift

Temaet er behandlet i NIBIO-rapporten Ulvangsøya hytteområde, konsekvensutredning reindrift .
(oppdragsrapport vol.: 2, 17), o g følgende er hentet derfra:

Reindrift i området

Planområdet ligger i beiteområd et til Røssåga/Toven reinbeitedi strikt. Distriktet tilhører Nordland
reinbeiteområde og omfatter kommunene Hemnes, Vefsn, Leirfjord, Alstahaug, Dønna og Herøy.

Distriktet har flere flyttleier som benyttes når reinen flyttes mot kysten og øyene. Det går viktige
flyttleier både utover Ulvangshalvøya og ut til spissen av Lein esodden, og reinen flyttes på
tradisjonelt vis mellom sesongbeitene ved at den drives etter f lyttleiene. Reinen har tradisjonelt
svømt fra fastlandet og ut til vinterbeitene som ligger på øyen e.

Markslag Areal (daa.) Markslag Areal (daa.)

Fulldyrka 3,7 Jorddekt fastmark 7,6

Innmarksbeite 7 Skrinn fastmark 20,7

Lauvskog, middels bonitet 1,8 Vann 0,4

Lauvskog, impediment 6,9
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Reinbeitedistriktet benytter de ulike vinterbeiteområdene i en syklus der de forsøker å la beitene få
hvileår etter intens beiting for at vinterbeiteressursene skal få tid til å regenereres.

Det går ei viktig flyttlei like øst for utredningsområdet som b enyttes når reinen skal svømme til
vinterbeitene. Arealbrukskartet viser ikke arealene vest på Ulv angsøya markert som sesongbeite.

Det er fra reinbeitedistriktet opplyst at arealene er viktige « reservearealer» som benyttes som
vinterbeiter i år der andre deler av beiteområdet blir «låst» a v is og hardpakket snø. Arealet på
Ulvangsøya er kystnært, og beitene er snøbare store deler av vi nteren med snødekke som reinen er i
stand til å grave seg gjennom.

Til tross for at arealet ved utredningsområdet er lite brukt, e r tilgangen på vinterbeite begrensende
faktor for reinbeitedistriktet.

Vinterbeitene er svært fragmentert langs kysten, og det er derf or svært utfordrende å drive med
reindrift i dette distriktet. Dette fordi hele reinflokken ikke kan gå samlet, men må fordele seg utover
beiteområdet.

Utredningsområdet har status som viktig reserveområde i år med vanskelige beiteforhold.

5.9.3 Fiskeri og akvakultur

Meisfjorden og Ulvangen ligger hhv. på sør- og nordsiden av Ulv angsøya.

Webinnsyn fra Fiskeridirektoratet (kart.fiskeridir.no) viser re ssurser i området i fo rhold til fiskeri- og
akvakultur.

Viktig gytefelt for torsk (Skipsfjorden-Ulvangen) omfatter sjøo mrådene på nord- og sørsiden av
halvøya, og en eldre registrering som omfatter gytefelt for tor sk og hyse er vist i Meisfjorden.

Felt for aktiv redskap for fiske etter reke og sild omfatter ar eal i Meisfjorden, mens det i Ulvangen er
registrert et trålfelt for reke.

Alle de registrerte feltene er lokalisert et stykke fra land, m ed unntak av et kveitefelt for passivt fiske
sør for området Hestvika-Øytangen.

5.10 TRAFIKKFORHOLD

Eksisterende fritidsparseller har i dag etablert adkomst over t iltakshavers eiendom fra snuplassen
innerst på moderat trafikkerte Fylkesvei 213 (ÅDT: 50 pr. 2015, vegvesen.no/vegkart). Det går ikke
lenger kollektivtrafikk utover Ulvangsøya.

Adkomstvei inn i planområdet består i oppgruset vei, i nødvendi g grad anlagt for bilparkering ved
den østre parsellen for fritidsbebyggelse (bnr. 95), mens den v estre parsellen (Bnr. 78) benytter
eksisterende tursti som gangadkomst.

Eiendommen har adkomstrett til områdene øst for Hestvika over e iendommen Gnr. 42, Bnr. 19.

5.11 TEKNISK INFRASTRUKTUR

Området er noe opparbeidet med anlegg for vannforsyning til eks isterende fritidsbebyggelse. Den
østre eksisterende fritidsboligen har pr. i dag eget anlegg med innlagt vann. Septikkhåndtering for
denne omfatter nedgravd septiktank med sandfiltergrøft.

Den vestre fritidsboligen har ikke innlagt vann. Begge fritidsb oligene i området har innlagt strøm.

Elektrisitet fordeles fra trafo etablert på Gnr. 42, Bnr. 19 ve d Breivika, ca. 600 meter øst for
planområdet.



Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning 5 DAGENS SITUASJON I PL ANOMRÅDET

713573-PLAN-RAP-002 30 . 8.2017/01 SIDE 20 av 55

5.12 UNIVERSELL TILGJENGELIGHET

Området har begrenset tilgjengelighet for personer med funksjon snedsettelser.

Med bil som parkeres i enden av Fylkesvei 213, er det for denne brukergruppen idag mulig å bevege
seg et kort stykke langs oppgruset sti vestover i området.

5.13 GRUNNFORHOLD

Det er ikke gjennomført grunnundersøkelser i området.

Nasjonale databaser med oversikt over løsmasse- og grunnforhold ene (ngu.no/kart.arealis) viser at
området omfattes av marint avsa tte løsmasser (gråblå farge).

Hav- og fjordavsetning og strandavsetning ligger i et usammenhe ngende eller tynt dekke over
berggrunnen, med hyppige fjellblotninger og områder med berg i dagen som viser dette.

Sannsynligheten anses som lav for at det finnes kvikkleire i om rådet. Marin grense ligger i området
på ca. 100-110 moh.

Figur 5-8. Løsmassefordeling i planområdet

5.14 MILJØFAGLIGE FORHOLD

5.14.1 Støy

Det er ikke uført støyregistreringer i området.

Området er i liten grad bebygd o g ligger skjermet fra trafikk p å snuplass i enden av Fylkesvei 213 med
lav døgntrafikk.

5.14.2 Forurensning

Jfr. Miljødirektoratet på miljost atus.no er det ikke registrert forurenset grunn eller andre kilder til
forurensning i området.

Heller ikke annen forurensning er kjent i tilknytning til områd et.
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5.14.3 Lokalklima

Området er normalt påvirket av relativt mildt og nedbørsrikt ky stklima på Helgelandskysten. Det
ligger som en halvøy mot sør-vest , og er eksponert i forhold ti l åpne havstrekker i sørvestlig, vestlig
og nordlig retning.

De ytre/vestre delene av planområdet er uten høyere vegetasjon mot sjøen, mens det i deler av
planområdet står noe lauvskog.

Eksponerte områder kan påvirkes av sterke vinder fra ugunstige retninger. Området ligger slik til at
Dønna og Løkta skjermer noe for de aller sterkeste vindene og b ølgepåvirkning ved uvær.

5.15 RISIKO OG SÅRBARHET (EKSISTERENDE SITUASJON)

Risiko- og sårbarhetsforhold av betydning for det aktuelle områ det slik det foreligger i eksisterende
situasjon er begrenset, da området er sparsommelig utbygd med t o fritidsboliger.

Brann-, og ulykkesberedskap er et moment med tanke på områdets beliggenhet i forhold til 15-20
minutters utrykningstid fra kommunesenteret.

Anlegg for vann- og elektrisitetsforsyning utover området på Ul vangsøya er aldrende, og vil i
fremtiden måtte gjennomgå utskiftninger for å dekke opp for end rede behov i området.

Med tanke på forhold som stormflo, oppstuving av sjøvann og bøl gepåvirkning ved
ekstremtilstander, er det ikke etablert bebyggelse eller anlegg i tilknytning til sjø i planområdet.

6 KONSEKVENSUTREDNING METODE

6.1 INNLEDNING

Med bakgrunn i tiltakstype og beliggenhet ble det vurdert at et ableringen kunne medføre vesentlige
virkninger for miljø og samfunn.

I tråd med fastsatt planprogram er 4 tema utredet etter Forskri ft om konsekvensutredning (reindrift,
friluftsliv, landskap og landbru k), og utdrag fra utredningene er vist i kap. 5.5, 5.8 og 5.9, samt 7.1-
7.4. Rapportene med utredningene er vedlagt planforslaget.

Øvrige temaer i kap. 7.5-7.11 er valgt ut fra tiltakets art og forholdene i området for å sikre et
bredere vurderingsgrunnlag. Disse er vurdert på en enklere måte .

6.2 METODIKK

Vurdering av ikke-prissatte konsekvenser følger metode i Staten s Vegvesens håndbok V712 om
konsekvensanalyser (SVV Håndbok V712). Verdi og omfang vurdere s og fremstilles gjennom
beskrivelser og figurer med utgangspunkt i metodikk i håndboken .

Metode er beskrevet i de enkelte rapportene som er utarbeidet f or temaene landskap, friluftsliv,
reindrift, og landbruk.

Nedenfor angis noen begrep som er relevante for konsekvensutred ningen.

6.2.1 Verdi

Verdi angis på en tredelt skala vist i figuren nedenfor. Skalae n angir liten (1), middels (2), og stor (3)
verdi og sammenfaller med horisontal akse øverst i konsekvensvi fta i figur 1-4, fra SVV Håndbok
V712 (kap. 6.2.4, s. 130).
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6.2.2 Omfang

Med omfang menes hvilke endringer det
vurderes at tiltaket kan medføre for de aktuelle
temaene/interessene i området. Det vurderes
om tiltaket vil være positivt eller negativt for
det berørte området, og effekten tiltaket
medfører.

Omfang angis langs en femdelt skala som
spenner fra stort negativt omfang til stort
positivt omfang og er vist langs vertikal akse til
venstre i konsekvensvifta.

6.2.3 Konsekvens

Konsekvens utledes som produkt av verdi og
omfang, og angir hvordan tiltaket medfører
negative eller positive konsekvenser for
jordbruk og skogbruk.

Konsekvensvifta fra SVV Håndbok V712 er vist i
figur 6-1. Her angis konsekvens langs vertikal
akse til høyre langs en nidelt skala fra meget
stor negativ konsekvens (- - - -) til meget stor
positiv konsekvens (+ + + +). Figur 6-1, konsekvensvifta

6.3 INFLUENSOMRÅDE

Influensområdet omfatter planområdet og tilliggende areal som d et er naturlig å vurdere i sammen-
heng med dette.

6.4 METODE OG TILNÆRMING I PLANBESKRIVELSEN

I kapitlene 1-4 er forholdene rundt tiltaket beskrevet, grunnla get for dette, og hvordan tiltaket
forholder seg til gjeldende polit ikk, tilhørende regelverk, og prosessen så langt.

Kapittel 5 gir en beskrivelse av dagens situasjon knyttet til a ktuelle tema.

I kapittel 6.1-6.3 gis en oversikt over metodikk i konsekvensut redningen for tema utredet etter
Forskrift om konsekvensutredning, og i kapittel 7 vurderes kons ekvenser.

Kapittel 6.5 gir en oversikt over planene for utbygging av områ det slik utgangspunktet var for
konsekvensutredningene, og kapittel 6.6 gir en beskrivelse av a lternativet som er utredet.

Rapporter fra delutredningene som er utarbeidet etter forskrift en er vedlagt planleveransen og en
oppsummering fra disse gjengis i kapitlene 7.1-7.4.

For temaene i kapittel 7.5-7-12 er konsekvenser vurdert på en e nklere måte. Under hvert tema i 7.1-
7.12 er det vurdert behov for avbøtende tiltak og premisser som evt. vil kunne redusere negativt
omfang.

Tiltakshaver har gjennomført en vurdering av disse, og i kapitt el 7.13 er det vist i hvilken grad de er
lagt til grunn for utarbeidingen av planforslaget.
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6.5 BESKRIVELSE AV UTBYGGINGSPLANENE

Tiltakshaver ser for seg følgende utnytting av området med beby ggelse og anlegg, og dette legges til
grunn for utredningene:

6.5.1 Bebyggelse

Planen legger til rette for etablering av fritidsbebyggelse i o mrådet. To eksisterende tomter er
allerede etablert med hytter.

Tomtestørrelse vil variere mellom ca. 0,5-1 daa., og bebyggelse vil etableres med en
størrelsesbegrensning på ca. 100 m2. Utnyttingsgrad legges opp til å muliggjøre etablering av
uthus/redskapshus, terrasse og biloppstilling.

6.5.2 Adkomst og parkering

Adkomst etableres fra Fylkesvei 213 og opparbeides med kjøreadk omst til hyttene, og adkomst til
eksisterende hytte videreføres.

Til hytter som skal etableres på nedre nivå i planområdet etabl eres adkomsten med tiltak som
strekker seg ut av planområdet til eksisterende adkomstvei øst for planområdet.

Samordnet adkomst for turbrukere og hytteeiere skal etableres v ed at vei også skal ha funksjon som
tursti. Adkomst tilrettelegges o gså for næringsdrivende med bei terett vest for planområdet.

Parkeringsplass etableres for tu rbrukerne og lokaliseres nord ø st i området. Parkeringsplass skal
etableres med tilrettelegging for kjøretøy for bevegelseshemmed e.

6.5.3 Vann og avløp

Eksisterende fritidsbebyggelse har etablert drikkevannsforsynin g i området og det legges opp til at
området kan forsynes med vann fra eksisterende anlegg.

Kloakkhåndtering skal skje via to private fellesanlegg.

Det er ikke etablert anlegg for ov erflatevann i området og dett e skal i nødvendig grad etableres
sammen med trasé for vann og avløp i veiformålet.

6.5.4 Strømforsyning

Tiltaket medfører økt behov for elektrisitet, og eksisterende a nlegg i området må oppgraderes i
forhold til dagens standard og fremtidig behov i området.

Behov skal meldes gjennom ordning hos strømleverandør, og vil u tløse nødvendig etablering av trafo
og nytt forsyningsnett for å sikre elektrisitet framført i tils trekkelig grad til ny fritidsbebyggelse.

6.6 ALTERNATIVER SOM VURDERES

Det foreligger ikke noe alternativ til lokalisering av tiltaket .

Lokaliseringen omfatter områder med naturverdi og som friluftso mråder, samt tidligere etablert
fritidsbebyggelse. Beliggenheten medfører at området er attrakt ivt, og det er registrert etterspørsel
etter hyttetomter i området.

Adkomst til hytter på nedre nivå i planområdet er vurdert i fle re alternativer, og valgt løsning til
utbygging fordrer at det blir gitt tillatelse og adkomstrett ov er annen eiendom.
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Figur 6.2. Alternativet som utre des, med aktuelle tomter for fr itidsbebyggelse, internveier og parkeringsplass.

7 KONSEKVENSVURDERINGER

7.1 LANDSKAP

7.1.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til landskap behandles som følger:

Landskapsbeskrivelse, elementer i området/influensområdet. Kons ekvensen av nye tiltak for
landskapet blir vurdert i forhold til planlagt arealdisponering med tanke på mulig konflikt/vesentlig
virkning.

Temaet er behandlet i rapport fra Landark AS, datert 17.3.17: Konsekvensutredning landskap,
Ulvangsøya hytteområde, Leirfjord kommune.

Rapporten følger leveransen som vedlegg 7, og et utdrag sees i 7.1.2 nedenfor.

7.1.2 Virkninger

Planprogrammet foreslår å bruke deler av planområdet til spredt hyttebebyggelse, totalt 11 nye
tomter i tillegg til de 2 eksisterende tomtene, totalt 13 tomte r/hytter. I tillegg vil det opparbeides
veitraseer, parkeringsplass m.m.

Veitraseene er tenkt som en oppgradering av turstiene og vegen skal gå fram til grensegjerde ut mot
Øytangen.

Hyttene er ønsket plassert med mi nst mulig sprengning i terreng et. Det er en sammenheng mellom
plassering av hyttene langs ved Veg2 og høyden på Veg2. Ved lit e sprengning for hyttene vil vegen
tilsvarende få stor fylling, og omvendt. Dermed v il det bli ent en en stor fylling for Veg2 som berører
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randsonen til Øyvatnet eller et større landskapsinngrep grunnet sprengning for plassering av hyttene
i landskapet.

Hytta BFF3, vil medføre et større landskapsinngrep med fylling i randsonene til Øyvatnet og dette vil
igjen også påvirke avrenningen mot vannet.

Hytte BFF10-13 og Veg4 på nedre nivå og de to hyttene BFF8 og 9 samt Veg3 lengst øst i området vil
kunne tilpasses bra inn i landskapet uten de store landskapsinn grepene, forutsatt at det er lagt
føringer for dette i reguleringsbestemmelsene.

Når det gjelder synligheten av ny bebyggelse og eventuelle andr e inngrep i landskapet er det hyttene
lengst mot vest som åpenbart vil bli mest synlig fra sørøst, sø r, sørvest og vest. Dersom vegetasjonen
på nordsiden av hyttene langs Veg2 skulle bli borte, noe det i stor grad vil bli grunnet Veg2 og hytte
BFF3, vil hyttene bli svært synlig også fra nordvest på Ulvangs øya.

Hyttene vil da bli svært synlige og dominerende i landskapet i alle himmelretninger.

Det er usikkert hvor store inngrep vann og avløp vil forårsake, men det er beskrevet i
planprogrammet at det hovedsakelig skal legges i veglegemet, me d unntak av formålet BAV3 hvor
det åpenbart må sprenges grøft for å få avløpet ut i Hestvika.

Store inngrep i området vil forringe områdets kvaliteter. Lands kapet er generelt åpent og sårbart for
større landskapsinngrep på grunn av mye fjell i dagen og vegeta sjon på skrinn jord.

Opplevelsen av Øyvatnet kan lett oppfattes fra å framstå som et uberørt våtmarksområde med store
biologiske kvaliteter til å oppfattes som et forringet område o mgitt av grusfyllinger og steinmasser.

En mindre del av tiltaket vil sto rt sett ikke være tilpasset ti l landskapets form og elementer og
tiltakets dimensjon vil ikke stå i et harmonisk forhold til lan dskapets skala. Disse delene vil heller ikke
styrke områdets kvaliteter og særpreg.

Tiltakets virkning/omfang vurd eres som middels negativt.

Med bakgrunn i høy verdi for landskap, blir da konsekvensen av tiltaket middels negativ (- -).

7.1.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

Rapporten viser at gjennomføring av avbøtende tiltak vil kunne redusere graden av negative
konsekvenser i betydelig grad, og følgende tiltak foreslås:

Begrense tiltak i planområdets vestre deler

Hyttebebyggelsen bør ikke strekke seg for langt mot vest i plan området grunnet topografien og
influensområdet til kulturlandskapssjøen, BFF1, 2 og 3 bør derf or fjernes, eventuelt flyttes ved
fortetting. Beliggenheten til BFF4 bør vurderes justert.

Den største delen av VEG2 mot vest bør ikke anlegges. Det må ik ke utføres inngrep i influensområdet
med randvegetasjon og strandsone eller selve Øyvatnet, dette bø r nedfelles i
reguleringsbestemmelsene.

Begrense terreng- og landskapsinngrep

Veglegemene med grøfteareal i planområdet bør utføres med minst mulig inngrep og legges inn i
terrenget hensynsfullt og skånsomt, dette bør nedfelles i regul eringsbestemmelsene.

Inngrepet med rørgata til kloakkledningen ned i Hestvika bør ut føres varsomt og med minst mulig
landskapsinngrep. Landskapsinngrepet bør opparbeides etterpå fo r å dekke over inngrepet. Dette
bør nedfelles i reguleringsbestemmelsene.
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Fargevalg og materialbruk

Eksisterende hytter er hvitmalte og vises godt igjen i landskap et. Generelt sett bør hyttene ha en
avdempet fargevalg i naturfarger for å dempes i landskapet. Hyt tene bør derfor ikke være hvit,
lysegrå eller malt i andre kontrastfarger.

Det samme gjelder fargen på takene som f.eks. ikke bør være rød t eller andre kontrastfarger, men i
avdempede naturfarger, dette bør nedfelles i reguleringsbestemm elsene.

7.2 FRILUFTSLIV

7.2.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til friluftsliv behandles s om følger:

Beskrive elementer i området av betydning for temaet. Konsekven ser av nye tiltak i forhold til
faktorene som er benyttet for å verdsette friluftsområdet vil b li vurdert. Dette med tanke på om
konsekvensomfanget av tiltaket medfører vesentlige virkninger f or friluftsverdiene.

Temaet er behandlet i rapport fra Landark AS, datert 22.11.16: Konsekvensutredning friluftsliv,
Ulvangsøya hytteområde, Leirfjord kommune.

Rapporten følger leveransen som vedlegg 8, og et utdrag sees i 7.2.2 nedenfor.

7.2.2 Virkninger

Området er i alternativ 1 foreslått etablert med spredt hyttebe byggelse, totalt 11 nye tomter i tillegg
til de 2 eksisterende tomtene, totalt 13 tomter/hytter. I tille gg vil det opparbeides veitraseer,
parkeringsplass m.m.

Veitraseene er tenkt som en oppgradering av turstiene og vegen skal gå fram til grensegjerde ut mot
Øytangen. En oppgradering av turstiene er ikke nødvendigvis av større betydning for utøvelse av
friluftsliv for funksjonsfriske folk, men det har betydning for utøvelse av friluftsliv for dem med fysisk
handicap.

Selv om det tilrettelegges for universell framkommelighet fram til grensegjerdet vil ikke tiltaket øke
fremkommeligheten for utøvelse a v friluftsliv med tanke på univ ersell framkommelig het til resten av
turområdet. Det foreslås heller ikke noe tiltak med universell utforming for utøvelse av friluftsliv.

Gjennom planprogrammet ble det er ikke foreslått tiltak for å g jøre området mer attraktivt for
allmennheten f.eks. ved tilrettelegging for opphold og rekreasj on. Tiltaket vil ikke øke områdets
identitetsskapende betydning for friluftsliv, men kanskje helle r legge en demper på utøvelsen av
friluftsliv da området privatiseres med hyttebebyggelse.

Planområdet og nærområdet er i Naturbase kartlagt som friluftsl ivsområder, nærmere bestemt som
områdetype «Særlige kvalitetsområder», der verdien er satt til «viktig».

Tiltakets virkning/omfang for fr iluftsliv ved utbygging av 11 n ye hytter, veitraseer, parkeringsplass
m.m. ses derfor på som middels negativt. Det vurderes dithen at graden av påvirkning for tiltaket
fører til noe forringelse for planområdet.

Med bakgrunn i høy verdi for friluftsliv, blir konsekvensen av tiltaket dermed middels negativ (- -).

7.2.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

Rapporten viser at gjennomføring av avbøtende tiltak vil kunne redusere graden av negative
konsekvenser i betydelig grad, og følgende tiltak foreslås:
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Skilting av området

Skilt etableres, som viser at par keringsplassen og nye veier la ngs hyttetomtene kan brukes av
turgåere.

Etablering av turskilt, og skilt ing av eksisterende turstier fo r allmenn ferdsel. Her må lovverket følges
opp spesielt ovenfor andre grunneiere for nærområdet, og avtale mellom grunneierne om bruk av
området bør foreligge.

Tilrettelegging for beiting

Muliggjøre og tilrettelegge for fremtidig beiting i planområde med tanke på den gamle kulturmarka
som hele Ulvangsøya er en del av.

Dette er viktig da det blant annet er kulturmarka som gjør områ det interessant for allmennheten,
både av betydning for biologisk mangfold, men også for landskap sopplevelsen av området.

Sikre Øyvatnet mot terrenginngrep

Beskytte og bevare Øyvatnet for terrenginngrep da det biologisk e mangfoldet har stor betydning for
naturopplevelsen av området. Øyvatnet kan også være en næringsr ik innsjø og dermed være
omfattet av vern.

Tilrettelegge for turmål

En tilrettelegging av bål-, og grillplass i Hestvika, og/eller mot grensegjerdet vest i planområdet.

Tilrettelegge for universelt utformet turmål

En tilrettelegging for universelt utformet turmål som kan ligge i Hestvika eller mot grensegjerdet vest
i planområdet.

7.3 REINDRIFT

7.3.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til reindrift behandles som følger:

Beskrivelse av verdier i området, samt i hvilken grad omfang og utforming av tiltaket dermed kan
påvirke reindriftsnæringen i og utenfor planområdet. Samlede vi rkninger av planen for reindrifts-
interessene skal også vurderes i forhold til andre planer og ti ltak på reinbeitedistriktnivå.

Temaet er behandlet i NIBIO-rapporten Ulvangsøya hytteområde. Konsekvensutredning reindrift .
NIBIO oppdragsrapport vol.: 2, 17. Norsk institutt for bioøkono mi.

Rapporten følger leveransen som vedlegg 9, og utdrag fra kapitl et som omfatter omfang og
konsekvens (s. 15) er vist nedenfor.

7.3.2 Virkninger

Tiltakshaver har ikke oppgitt hvor stor andel av området som bl ir nedbygget, men anslagsvis vil
hyttene med tilførselsveier, parkeringsplasser føre til rundt 2 0 dekar nedbygget areal. Det direkte
arealtapet blir marginalt sett i forhold til det totale behovet for vinterbeiter til Røssåga/ Toven
reinbeitedistrikt.

Dette arealet utgjør under vinterbeitekravet til en enkelt rein . Dersom det ikke settes opp gjerder
rundt hyttene vil arealet som ikke er nedbygget være tilgjengel ig for reinen som vinterbeiter.
Forutsetningen bak vurderingen er at reinen tør bruke disse are alene.
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Figur 7-1. Figur 9 fra konsekven sutredning reindrift (NIBIO); U tdrag av arealbrukskart som viser flyttlei ved Øyvalen
like øst for planområdet.

Dersom etablering av Ulvangsøya hyttefelt var et enkelt tiltak i et ellers uberørt område, ville det
vært stor sannsynlighet for at reinen ikke ville passert dette området for å utnytte beitene vest for
planområdet.

Dette arealet utgjør et område p å ca. 0,33 km². I tillegg hadde reinen ikke kommet til å benytte
arealene like øst for planområdet (indirekte arealtap).

Dersom reinen på grunn av lang tids tilvenning passerer det påv irkede området ved Øyvalen, men
ikke vil benytte beitene i og øst for planområdet, vurderes det negative omfanget av tiltaket som
middels/stort (tabell 4). Konsekvenser av Ulvangsøya hytteområd e blir da stor negativ (- - -) (tabell 4).

Det er allerede svært store inngrep i flyttleia like øst for pl anområdet (figur 9) i et område der
halvøya er så smal at reinen ikke kan gå utenom dette området. Disse inngrepene representer en
større barriere i flyttleia enn planlagte hyttefelt kommet til å utgjøre. Det er derfor forventet at
reinen, dersom den passerer Øyvalen på vei vestover, også komme r til å passere planlagte hyttefelt.

Menneskelig aktivitet i tilknytn ing til hytter kan føre til for styrrelser på reinen. Derfor kan en risikere
at reinen i redusert grad vil bruke beitene vest for planområde t. Som beskrevet over må reinen
passere et svært påvirket område ved Øyvalen på vei vest mot pl anområdet.

Dersom reinen passerer dette påvirkede området er det forventet at den også vil bruke beitene vest
for planområdet. I og med at tilgangen på vinterbeiter er begre nsende faktor for Røssåga/ Toven
reinbeitedistrikt vil alle inngre p som reduserer dette arealet være negativt.

Det negative omfanget av tiltaket dersom reinen vil fortsette å bruke beitene vest for
utredningsområdet er vurdert som middels stort (figur 7-2).
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Figur 7-2. Tabell 4 fra konsekve nsutredning reindrift (NIBIO); Verdi, omfang og konsekvens av Ulvangsøya
hytteområde

7.3.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

Utredningen foreslår flere avbøtende tiltak som vil være med å redusere negativ påvirkning av
hyttefeltet for reindriften. Disse kan sikres gjennomført med p lanbestemmelser.

Det er da forventet at negativt omfang ikke vi øke, og reinen v il trekke gjennom området for å bruke
vinterbeitene. Ved en gjennomføring av avbøtende tiltak vurdere s konsekvens for reindrifta som
middels/stor negativ, den samme som for 0-alternativet.

Anleggsarbeid utføres utenom visse tidsperioder

Anleggsarbeid i forbindelse med etablering av hytteområdet skal gjennomføres i perioden som
reinen ikke er på vinterbeite (april-november).

Forbud mot inngjerding

Det tillates ikke å sette opp gjerder rundt hyttene som planleg ges etablert i området.

Restriksjoner for utendørs aktivitet

Hyttebeboere forplikter seg til å holde hunder innomhus og unng å utendørsaktivitet i de perioder det
oppholder seg rein i området.

7.4 LANDBRUK

7.4.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til landbruk behandles som følger:

Beskrive status for jordressursen e i planområdet. Vurdere samle t virkning for temaet ut fra
omfanget av planlagte tiltak og lokalisering av bebyggelse og a nlegg i forhold til registrerte
jordressurser.

Temaet er behandlet i temarapport landbruk, Uvangsøya hyttefelt , datert 24.03.17 (Multiconsult). Et
utdrag er vist i 7.4.2, og rapporten følger leveransen som vedl egg 10.

7.4.2 Virkninger

Planlagte tiltak berører relativt begrensede landbruksareal med varierende verdi. Etablering av
adkomstvei i randsonen til et fulldyrket areal og omdisponering av dyrkbar jord sør i området vil
medføre negativt omfang.
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Området er ikke beitet siden 1990-tallet. Selv om jordbruksområ dene må sies å ha begrenset verdi i
regional eller kommunal sammenheng er de av betydning i et loka lt perspektiv som tilleggsjord.
Etablering av adkomstvei og hytter vil medføre at noe skog av u produktiv bonitet må tas ut.

Med bakgrunn i begrenset størrelse og drivverdi for skog- og jo rdbruksformål og at området med
unntak av et fulldyrket areal ikke er i drift, er verdi for lan dbruk i området vurdert til liten til middels.

Samlet sett vurderes tiltaket å være av lite til middels negati vt omfang for landbruket, og siden
verdien er vurdert som liten til middels, blir konsekvensen da liten negativ (-).

7.4.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

Bevaring av vegetasjon

Det er et krav fra kommunen om at eksisterende vegetasjon i omr ådet i størst mulig grad skal
bevares, både i utbyggingsfase og i hyttefeltet i utbygd stand, herunder også uttak til ved.

Opprettholde avstander

Befaring og utsetting av bebyggelse og anlegg bør gjennomføres slik at avstander sikres til
nærliggende arealressurser som beite, skog og dyrkamark. Spesie lt vil dette være viktig for vei,
parkering og VA-anlegg der disse etableres i områder nært og på landbruksarealer.

Driftsveg

Ny adkomst etableres i området slik at næringsutøvere kan benyt te veiene ved ærend til beitemark
vest for området. Dette vil gjøres kjent for aktuelle næringsdr ivende, og informasjon vil vises på skilt
som skal settes opp ved inngangen til området.

7.5 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

7.5.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til kulturminner og kulturm iljø behandles som følger:

Det er gjort søk i Askeladden og det er ikke registrert kulturm inner innenfor planavgrensningen.
Temaet vurderes i lys av dette i planbeskrivelsen.

7.5.2 Virkninger

Avstand mellom planområdet og nærmeste registrerte kulturminne tilsier at tiltaket vil ha ubetydelig
innvirkning på minnet. Det er lett tilgjengelig via sti som går gjennom planområdet, og mulighet for
adkomst og parkering vil med tiltaket forbedres i noen grad.

7.5.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

Bestemmelsene i planforslaget viser at Kulturminneloven gjelder , og hva som skal gjøres ved
eventuelle funn av slike ved markarbeid og annet arbeid i plano mrådet.

7.6 NATURMANGFOLD

7.6.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til naturmangfold behandles som følger:
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Innenfor planområdet er det registrert naturtyper som rik kultu rlandskapssjø og utvalgt naturtype
kystlynghei, samt at hoveddeler av planområdet er omfattet av o mråde med registrerte
kulturlandskapsverdier.

Nærmere beskrivelse og kart som viser verdiene skal presenteres . Artsdatabanken viser
registreringer av nær truede (NT) fuglearter sivspurv og fiskem åke i tilknytning til lokaliteten
Øyvatnet vest i området. Det skal ikke legges til rette for til tak innenfor områdene som avgrenser
naturtype og utvalgt naturtype.

7.6.2 Virkninger

Naturtype og uvalgt naturtype

Omfanget er vurdert med bakgrunn i at planlagt etablering av ve i og fritidsbebyggelse skjer relativt
nært avgrensningen for begge de registrerte naturtypene.

For kystlyngheia er det en mindre del av denne som ligger i nær heten av område som planlegges
etablert med tiltak, og denne vil indirekte kunne påvirkes nega tivt av tiltak nært innpå.

Slik alternativ 1 angir, vil nærmeste fritidsbebyggelse lokalis eres nært kystlynghei og kulturlandskaps-
sjø, og dette kan medføre negativ påvirkning på disse i form av inngrep og slitasje.

Småskogbeltet langs myrområdene som omkranser kulturlandskapssj øen i sør og øst har funksjon
som en naturlig avgrensing i rands onen mellom tiltaksområdet og myrområdene/våtmarka.

Dersom vegetasjonen i randsonen sør og øst for Øyvatnet bygges ned, vil våtmarksområdet i større
grad eksponeres for aktiviteten i hyttefeltet både under anlegg sperioden og etter ferdigstilling.
Utfyllinger og andre tiltak vil k unne utøve negativ påvirkning på naturmangfoldet gjennom
forstyrrelser og direkte fysisk påvirkning.

Området med naturtype kulturlandskapssjø bevares best ved at de n får stå i fred for forstyrrelser og
ikke utsettes for påvirkning ved etablering av tiltak.

Figur 7-3. Naturtype og utvalgt naturtype i forhold til alterna tiv disposisjon av bebyggelse og anlegg



Detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning 7 KONSEKVENSVURDERINGER

713573-PLAN-RAP-002 30 . 8.2017/01 SIDE 32 av 55

Prioriterte arter

Artene kan sies å være knyttet til området, og gråsisik er obse rvert med hekkende adferd.

Planområdet er begrenset i størrelse og omfang, og vil ikke med føre endringer i næringsgrunnlag
eller påvirkning fra stedegne ar ter for måkearten. Den opplever bestandsreduksjon i Norge, med nær
1/3 av den norske bestanden sør for Stadt. Bestanden i Nord-Nor ge er nokså stabilt.

Planområdet omfatter avgrensede områder på Ulvangsøya, og områd et som kan være mest aktuelt
for sivspurven vil ikke berøres. En bevaring av vegetasjonen i området som avgrenser myr- og
våtmarksområdene vil bevare en buffersone mot de mest aktuelle områdene for arten.

Aktivitet i området vil kunne påvirke fuglene i hekketiden i fo rhold til området uten tiltak. Det legges
ikke opp til betydelig endring av løp for stier i planområdet, og eksisterende sti langs nordsiden av
Øyvatnet vil benyttes uavhengig av planlagte tiltak i planområd et. Dette som adkomst til frilufts-
galleri nært vannet og videre ut til områdene mot Øytangen.

Reell påvirkning på artene anses å kunne være uteaktivitet ved hyttene i hekketiden, samt arbeid i
anleggsperioden, og ut fra dette vurderes omfanget å være lite til intet, da sammenhengene i
området for artene i liten grad endres.

Vegetasjon

Det legges opp til at småskogen i størst mulig grad skal ivaret as ved etablering av hytter og vei, og at
vegetasjon som må fjernes beløper seg til uproduktiv skog som b ebygges med hytter areal for
vei/parkering. Randsonene til naturtypelokaliteter legges opp t il å bevares i størst mulig grad.

Med dette vil spredningskorridorer utover mot Øytangen kunne be vares, og området med myr og
våtmark i tilknytning til Øyvatn et vil i mindre grad eksponeres for bebyggelse og anlegg.

Med dette kan funksjoner og sammenhenger videreføres.

7.6.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

Det er lagt vekt på at tiltaket skal avgrenses i forhold til ky stlynghei og kulturlandskapssjø, og
planforslaget legger ikke til rette for tiltak innenfor avgrens ningen for disse.

Sikre areal mot tiltak

Areal som angir naturtype/utvalgt naturtype skal sikres mot til tak. Dette kan sikres gjennom
etablering av hensynssoner over områdene, med føringer i planbe stemmelsene.

Gjennom detaljprosjektering forutsettes at det blir tatt hensyn til arter og naturtyper med veiføring
og tilrettelegging av areal til fritidsbebyggelse.

En justering av bebyggelse og anlegg vest i planområdet vil kun ne redusere omfang for
naturmangfold ved at avstander til tiltakene øker.

Sikre vegetasjon

Etablering av vei og bebyggelse må sikre at vegetasjon mot kult urlandskapssjøen i minst mulig grad
påvirkes. Vegetasjon og opprinne lig terreng skal i størst mulig grad opprettholdes i forbindelse med
etablering av tiltak.

Ved å bevare vegetasjon i størst mulig grad i utbyggingsområdet , særlig i vestre deler, vil dette være
med på å videreføre influensområdene og randsonene til de to lo kalitetene. Bestemmelsene vil
kunne sikre at disse forholdene ivaretas.
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Justering av tiltak vest i planområdet

En justering av antall hytter og veiføring vest i området vil r edusere påvirkning på naturtypene. Dette
vil også medføre mindre behov fo r fyllinger og nedbygging av te rreng/vegetasjon ved at vei avsluttes
lenger øst i forhold til alternativ 1.

Miljøhensyn

Det forutsettes at det også under anleggsfasen tas miljøhensyn, og at området og tilliggende
nærområder ikke forsøples. Dette kan sikres gjennom planbestemm elsene.

7.7 FORURENSNING

7.7.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til forurensning behandles som følger:

Det skal ikke legges til rette for tiltak som vil medføre fare for forurensning. Det vil være aktuelt å
etablere to private fellesanlegg for septikk for å sikre avløp fra fritidsboligene. Tiltaket må derfor
samlet få godkjent utslippstilla telse for begge disse fra kommu nen.

Planbestemmelsene skal sikre at forholdene rundt avløp/kloakk e r ivaretatt og godkjent før
tillatelse til utbyggi ngstiltak kan gis.

7.7.2 Virkninger

Tiltaket skal ikke bidra til for urensning. Planforslaget legger ikke til rette for etablering av tiltak på
sjøgrunn, og det er ikke kjent at det er gjennomført undersøkel ser som dokumenterer forurensning i
området.

Vann-, og avløpsledninger og annen infrastruktur skal etableres i veiarealet, og det legges opp til
etablering av to separate avløpsanlegg.

For hyttene på nedre nivå øst fo r Hestvika skal det etableres r enseanlegg for å sikre at avløp fra
hyttene innehar tilstrekkelig kvalitet før det slippes ut i sjø en i Hestvika.

For hyttene på øvre nivå legges det opp til etablering av rense anlegg som fører avløp og renset
kloakk til eksisterende anlegg øst for planområdet over naboeie ndom (Gnr. 42, Bnr. 8), til etablert
trasé med utløp i Ågenstøa.

Arealer for etablering av VA-anl egg er etter krav fra kommunen avsatt i planen.

7.7.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

Sikre at anlegg for VA-håndtering er etablert og klar til bruk før igangsettingstillatelse for hyttene
som skal nyttegjøre seg av anleggene kan gis.

Sikre etablering av VA-plan som skal ligge til grunn for utslip pstillatelse.

Dette kan sikres gjennomført med etablering av rekkefølgekrav i planens bestemmelser.

7.8 BARN OG UNGES INTERESSER

7.8.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til barn og unge behandles som følger:
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Friluftsliv og rekreasjon vil kons ekvensutredes etter Forskrift om konsekvensutredning. Helgeland
Friluftsråd har sendt merknad som går spesielt på forhold rundt friluftsliv, og tilrettelegging for
dette.

Ungdomsrådet og Barn og unges rep resentant i Leirfjord vil også motta planforslaget på offentlig
ettersyn. Barn og unges representant har kommet med uttalelse t il planoppstart og planprogram.

7.8.2 Virkninger

Vurderingen er utført med bakgrunn i at det er fritidsbebyggels e som tilrettelegges i området.

Det legges ikke opp til etablering av uteoppholds- og lekeområd er.

Omkringliggende områder vil bli mer attraktive i forhold til le k og uteopphold med bedrede
parkeringsmuligheter og adkomst. Området ut mot Øytangen ligger til rette for barns aktivitet med
flere turstier og gapahuk.

Innenfor planavgrensning vil areal som ikke reguleres til bebyg gelse og anleggsformål være attraktivt
for barn og unge i sin naturlige tilstand.

Enkelte steder innbyr ikke til små barns lek, med relativt brat te småformer i terrenget. For de litt
større barna kan områdene være attraktive og utfordrende.

Stort sett hele planområdet med unntak av Hestvika avsluttes re lativt bratt ned mot sjøen, og vil
derfor ikke være aktuelt for de minste barna å benytte.

Øyvatnet vil i perioder med usikker is medføre at barn og unge må holdes under oppsyn.

Det legges opp til at en utvikling av området ikke skal ekspone re barn og unge for forurensning, støy
eller trafikkfare.

7.8.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

Veier i området etable res for gangfart med skilting som viser b arns aktivitet.

Felles parkeringsplass lokalisere s noe utenfor området hvor tyn gdepunktet av fritidsbebyggelsen
tenkes etablert.

7.9 UNIVERSELL UTFORMING

7.9.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til universell utforming be handles som følger:

Det planlegges for fritidsbebyggelse med planen. Deler av områd et vil oppnå god tilgjengelighet,
og området vil utformes og bebygges så langt det lar seg gjøre med hensyn til universell utforming.

I øvre del av feltet ligger det godt til rette for universell u tforming, mens veitrasé vil begrense
adkomst for funksjonshemmede til parsellene på det nedre nivå. Tiltakshaver vurderer krav i
planen om universell utforming ved etablering av enkelte parsel ler, og det vil for eksempel kunne
være aktuelt med adgang til utbygging av to større, og universe lt utformede boenheter på disse.

7.9.2 Virkninger

Vurderingen er utført med bakgrunn i at det er fritidsbebyggels e som tilrettelegges i området.

Området omfatter for stor del sti er i terreng som gir begrenset til ingen bevegelsesmulighet for
personer med funksjonsnedsettelser.
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Det er idag ikke trafikksikkert, og heller ikke tilstrekkelig a real for av- og påstigning fra egen bil, f.eks.
for rullestolbrukere i området i enden av fylkesveien. Dette be grenser områdets verdi for
brukergruppen.

Det legges til rette for at deler av området vil oppnå bedret t ilgjengelighet i forhol d til 0-alternativet.
Veier skal så langt det lar seg gjøre utformes og bebygges slik at de kan benyttes av brukere med
nedsatt funksjonsevne.

7.9.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

•  Internveier etableres i nødvendig grad med fast dekke.

•  Universelt utformet turmål/oppholdsplass kan etableres ett elle r flere steder, og disse bør stå i
forbindelse med veiene som s kal etableres i området.

•  Det kan gis mulighet for adgang til økt bebygd areal for tre to mter øst i området dersom det
kan dokumenteres at hytter skal utføres med universell utformin g.

•  Turparkering etableres som fellesareal, med mulighet for parker ing for bil som benyttes av
funksjonshemmede.

For personer med funksjonsnedsettelser vil etablering av planla gte veier medføre øk t tilgjengelighet
til deler av området. Tilgjenge lighet til områdene vest for pla nområdet endres ikke med tiltaket.

Likevel vil verdien av å kunne t ilrettelegge deler av området f or flere brukergrupper økes ved at veier
tilrettelegges med standard som gir personer i denne gruppen mu lighet til å benytte området i større
grad enn før utbyggingen.

7.10 VANNMILJØ

7.10.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til vannmiljø behandles som følger:

Innenfor området ligger Øyvatnet, en sjø/våtmark definert som k ulturlandskapssjø (0,4 daa.).
Denne har eget faktaark i Miljødirektoratets Naturbase (naturba se.no), og det vil beskrives i
hvilken grad tiltaket utarbeides for å sikre denne sjøen.

Naturtypen som omfatter Øyvatnet er beskrevet i 5.7.

7.10.2 Virkninger

Etableringene som angitt i alternativet skjer i område med avre nning til de sørlige og sør-østlige
delene av kulturlandskapssjøen. Disse områdene består for stor del av bart fjell og grunne jordlag, og
overvannet ledes naturlig til de lavere delene av områdene som tilfører lokaliteten vann.

Ved utbygging av vei i området som heller mot lokaliteten vil d et kunne endre tilførselen av vann
dersom dette ikke ledes i stikkrenner under veien.

Lokaliteten vil med tiltaket i utbygd stand motta de samme over vannsmengdene som før, og dette
skal ikke påvirke lokaliteten negativt.

Dette forutsetter at overvanne t holder tilfredsstillende kvalit et.

Det er ikke gjennomført prosjektering av anlegg for avløps- og overvannshåndtering ved tidspunkt for
utarbeiding av planforslaget.
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7.10.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

•  Planbestemmelser etableres som sikrer utarbeiding av VA-plan so m også skal omfatte
overvannshåndtering.

•  Rekkefølgekrav kan etableres i bestemmelsene som sikrer at anle gg for vann- og avløps-
håndtering skal etableres og være klart til drift før tiltak et ableres i området.

•  Vei som skal etableres vest i planområdet justeres slik at den ikke etableres forbi lokaliteten i sør.

7.11 RISIKO OG SÅRBARHET

Det er gjennomført en forenklet R OS-analyse basert på mal fra F ylkesmannen i Nordland, og denne
gjør rede for risiko- og sårbarhetsforhold av betydning for omr ådet. Analysen ligger i sin helhet ved
leveransen i vedlegg 5.

Risiko ved havstigning er tatt inn under dette temaet, og omhan dles i risiko- og sårbarhetsanalysen.

7.11.1 Utdrag fra planprogrammet

Ihht. planprogrammet skal forholdet til risiko og sårbarhet beh andles som følger:

Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som del av planforslaget. Her
presenteres infrastruktur-, natur- , eller virksomhetsbaserte fo rhold som er aktuelle for arbeidet.
Analysen utarbeides etter mal/oppsett fra Fylkesmannen i Nordla nd, og inngår som vedlegg i
planleveransen.

Eventuelle tema i analysen som g ir utslag for risiko og/eller s årbarhet blir vurdert i forhold til
hvilke avbøtende tiltak som kan settes i verk for å redusere ev entuell påvirkning.

Ihht. planprogrammet skal forholdet til risiko ved havstigning behandles som følger:

Området er lokalisert til sjøen, og tiltakets art i forhold til potensiell fare ved havnivåstigning er
eget tema i ROS-analysen. Det sk al i utgangspunktet ikke legges til rette for tiltak i tilknytning til sjø
slik som naust/molo/flytebrygger, men en oversikt over forholde ne vil vises.

Beregninger i tabellverk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap omfatter Leirfjord
kommune, og legges til grunn for forventede maksimalnivåer når det gjelder vannstand ved
stormflo, samt bølgepåvirkning.

Analysen/sjekklista er vedlagt i planleveransen som vedlegg 3.

En enkel vurdering er utført for å skaffe oversikt over mulige risiko- og sårbarhetsforhold som har
betydning for området/utbyggingen. Dette er forhold som kan påv irke planområdets funksjon,
utforming m.m, eller hendelser s om direkte eller indirekte kan påvirke området.

Der det kommer til utslag for risiko og sårbarhet utleder analy sen forhold som kan sikres gjennom
avbøtende tiltak eller ivaretas m ed føringer i planbestemmelsen e.
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7.11.2 Virkninger

1. Naturrisiko

1. Beregninger i tabellverk fra Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap omfatter
Leirfjord kommune, og legges til grunn for forventede maksimaln ivåer når det gjelder
vannstand ved stormflo, samt bølgepåvirkning.

Havnivå i Leirfjord er beregnet å stige 9 cm (usikkerhet -8 til +14 cm) relativt til år 2050 og 47 cm
(usikkerhet -20 til + 35 cm) relativt til år 2100.

100 års stormflonivå beregnes til 248 cm (usikkerhet -8 til +14 cm) relativt til år 2050 og 291 cm
(usikkerhet -20 til +35 cm) relativt til år 2100.

Planforslaget angir ikke tiltak i tilknytning til sjø. Planområ det er med bakgrunn i tiltakene det legges
til rette for ikke påvirket av risiko ved havstigning.

2. Kritisk infrastruktur/samfunnsfunksjoner

1. Området kan avskjæres fra kjøreadkomst med bil dersom blokkerin g av Fylkesvei 213 øst for
planområdet.

2. Det må etableres nytt anlegg for vannforsyning til nye fritidsb oliger fra eksisterende anlegg
som ligger i området. Uvesentlig sårbarhet for svikt i kommunal t vannforsyningsnett.
Rekkefølgekrav i bestemmelsene kan sikre dette etablert i vei.

3. Avløpsnett må nyetableres i områ det. Dette kan sikres etablert med rekkefølgekrav i
bestemmelsene slik at anlegg er klart til drift før ferdigstill ing av fritidsbebyggelse.

4. For avfallshåndtering benyttes etablert ordning med fritidsreno vasjon i kommunen.
Container med kildesortering lokalisert ved etablert mottakssta sjon langs Fylkesvei 212.

Spillvann skal inngå i VA-anlegg. Dette kan sikres etablert med rekkefølgekrav i
bestemmelsene slik at anlegg er klart til drift før ferdigstill ing av fritidsbebyggelse.

5. Deler av fordelingsnettet for elkraft i dette området av Ulvang søya er modent for
modernisering. Nettleverandør har en ordning hvor tiltakshaver skal melde inn et økt behov
for elektrisitet basert på antall enheter i planområdet. Dette vil medføre oversikt over
hvilken grad eventuelle endringer/ kapasitetsøkninger vil være aktuelle å gjennomføre fra
trafo som er lokalisert øst for planområdet.

5. Farlige omgivelser

1. Høydeforskjell og terreng kan utgjøre en viss fare for fall for de minste barna. Bebyggelse i
overkant av området etableres tilbaketrukket, og noe unna bratt område. Det planlegges ikke
for sikring av området.

8. Brann- og ulykkesrisiko

1. Området ligger sjønært til, og sjøvann kan benyttes til brannsl ukking.

2. Uttrykningstid for brannvesenet er ca. 15-20 minutter. Ingen sp esielle brannobjekt.

3. Veier vil etableres me d tilstrekkelig dimensjon/nærhet for utry kningskjøretøy. Adkomst med
ambulansebåt vil i enkelte tilfe ller være aktuelt, da avstand t il nærmeste sykehus er kortere
sjøvegen. Veiene i området sikrer adkomst med utrykningskjøretø y.
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7.11.3 Forslag til avbøtende tiltak/planpremisser

1. Naturrisiko

Ingen

2. Kritisk infrastruktur / samfunnsfunksjoner

Rekkefølgekrav i bestemmelser ka n sikre at godkjent plan for VA -anlegg skal ligge til grunn for
utslippstillatelse, og at all in frastruktur i området skal være etablert i tråd med en eventuelt trinnvis
utbygging av området.

Elektrisitetsforsyning i området må nyetableres. Behov for frem tidig elektrisitet sikres ved at
tiltakshaver melder inn behov til netteier. Ut fra dette vil de t framkomme om anlegg som inkluderer
eksisterende trafo må byttes for å oppnå leveringskapasitet til hytteområdet.

5. Farlige omgivelser

Ingen spesielle avbøtende tiltak. Bebyggelse trekkes noe unna i overkant av bratt område.

8. Brann- og ulykkesrisiko

Ingen spesielle avbøtende tiltak. Veier som skal etableres vil sikre at utrykningskjøretøy kommer
tilstrekkelig nært bebyggelsen i området. Rekkefølgekrav i plan bestemmelsene kan sikre veier
etablert og ferdigstilt før hyttene etableres.

7.12 AVVIK FRA OVERORDNEDE FØRINGER

Reguleringsplanen legger opp til endringer i forhold til overor dnet plan. LNF-2 området som omfattes
av planområdets østre deler kan tillates bebygd med fritidsboli ger når det foreligge r reguleringsplan,
men LNF-området som omfatter størstedelen av området åpner ikke for slik bruk.

Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av st randsonen angir at kommunen i området
med mindre press gis mulighet til å inkludere hundremetersbelte t langs sjøen i sine
utviklingsstrategier. Avklaring av framtidig arealbruk i strand sonen skal skje gjennom planlegging, og
da først og fremst gjennom kommuneplan.

Planområdet omfatter landbruksområder, og med bakgrunn i arealp olitiske føringer rundt jordvern
må utbygging av jordbruksområder konsekvensutredes dersom disse ikke er avsatt til andre formål i
gjeldende plan.

Planforslaget baserer seg på tilt ak utenfor planområdet, dette som adkomst til fritidsbebyggelse sør-
vest i området. Området er i randsona mellom et fulldyrket area l og et høydedrag, hhv. regulert som
jordbruks- og friluftsformål i tilstøtende reguleringsplan.

Tiltakshaver ønsker å etablere p lanområdet med fritidsbebyggels e på tross av gjeldende regulering.
Dette med bakgrunn i en langvarig plan om utvikling av området, og at en avklaring av denne type
områder i kommunen ikke vurderes på nytt før arbeidet med revid ering av kommuneplanens
arealdel påbegynnes.

Det har gjennom prosessen vært dialog med kommunen som utviser en positiv holdning til utvikling
av området.
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7.13 KONKLUSJONER OG OPPSUMMERING

7.13.1 Sammenstilling av konsekvenser

Kapittel 7 redegjør for virkninger av planlagte utbygging knytt et til temaene som angitt i fastsatt
planprogram.

Temaene i tabellen under er utredet etter metode angitt i State ns Vegvesens håndbok V712, og
konsekvens av tiltaket er angitt langs en 9-delt skala før en g jennomføring av eventuelle avbøtende
tiltak.

Skala som angis for konsekvens i tabellen nedenfor:

- - - - (meget stor negativ), - - - (stor negativ), - - (middel s negativ), - (liten negativ), 0 (ubetydelig)
+ (liten positiv), + + (middels positiv), + + + (stor positiv), + + + + (meget stor positiv)

Temaene i tabellen nedenfor er vurdert på en enklere måte, og k onsekvensene av tiltaket før
gjennomføring av avbøtende tiltak oppsummeres for aktuelle tema langs en 5-delt skala.

Skala som angis i tabellen nedenfor: - - / - / 0 / + / + +

Planområdet er i kommuneplanens arealdel avsatt til LNF-område. Den østre delen omfattes av LNF-
område for spredt bolig- og ervervsbebyggelse med plankrav ved etablering av fritidsbebyggelse.

Ivaretakelse av påpekte avbøtende tiltak vil kunne gi bedring i verdiene for deltema som er utledet
med negative virkninger.

7.13.2 Forslagsstillers oppsummering og konklusjon

Ut fra vurderingene som er foretatt i planarbeidet og under for utsetning av gjennomføring av de
avbøtende tiltakene, søkes området tilrettelagt slik alternativ et beskriver.

Det er gjennomført noen endringer i planprinsippene i forhold t il det som er vist i alternativ 1. Dette
med bakgrunn i konsekvensutredningen, samt at tiltakshaver har valgt å legge til grunn de avbøtende
tiltakene som er identifisert/foreslått.

Planpremissene viser hvordan planen er utarbeidet for å sikre a t etablering av hyttefeltet ivaretar
forhold som er påpekt gjennom vurderingene.

Tema Konsekvens

Landskap - -

Friluftsliv - -

Reindrift - - / - - -

Landbruk -

Tema Konsekvens

Kulturminner og kulturmiljø 0

Naturmangfold -/0

Forurensning 0

Barn og unges interesser 0

Universell utforming 0/+

Vannmiljø 0
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For å bevare naturverdi, reindrift-, og landbruksverdi, samt la ndskaps- og friluftsverdi legges det
føringer for bruken av området o gså etter at det er utbygd. Det te har gjennomgående vært tiltaks-
havers intensjon.

Forholdet til reindrift medfører restriksjoner i aktivitet og e tableringer. Tiltakshaver anser at dette vil
være akseptabelt med tanke på at beiteområdene har funksjon som reservebeite og relativt sjelden
er i bruk. Bestemmelsene oppstiller at tiltak i forhold til byg ge-, og uteaktivitet gjennomføres.

Planområdet vil i noen grad framstå som mer tilgjengelig for pe rsoner med funksjonsnedsettelser.
Internt i området vil tilgjenge lighet bedres noe i forhold til 0-alternativet, men i forhold til
tilgjengelighet til friluftsområd ene utover mot Øytangen for de nne brukergruppen er det ingen
forskjell.

For enkelte tomter øst i området gis det anledning til økt beby gd areal dersom det i byggesak
dokumenteres etablering av universelt utformet fritidsbebyggels e.

Rekkefølgekrav i planbestemmelsene etableres for å sikre utbygg ing av teknisk infrastruktur og vei/
friluftsparkering, og at denne er klar til bruk før hytter kan bygges.

Herunder også at godkjent VA-plan ligger til grunn for utslipps tillatelse.

7.13.3 Planpremisser

Gjennom avbøtende tiltak som er u tledet har forslagsstiller bla nt annet valgt å legge følgende til
grunn før utarbeidingen av planforslaget:

Landskap

Det gjennomføres en justering av antall tomter og veiføring i d e vestre deler av planområdet i
forhold til alternativ 1.

Med bakgrunn i terreng inngrep med utfylling og effekter for ran d- og kantvegetasjon i området, tas
vei ut for deler av dette området. Det legges med bakgrunn i nø dvendig terrenginngrep opp til at de
to vestligste tomtene på øvre nivå ikke legges til rette med kj øreadkomst.

Dette vil medføre økte avstander fra tiltak til områdene med na turtyper, og vegetasjon i randsonene
mot lokalitetene vil i større grad også opprettholdes.

Hensynssone-bevaring naturmiljø etableres over de registrerte n aturtypene, og bestemmelser
etableres med egne føringer for disse.

For å sikre at lavest mulig inngrep ifm. etablering av bebyggel se og anlegg tas føringer inn i
bestemmelsene som sikrer at landskap, vegetasjon og terreng i s tørst mulig grad skal ivaretas under
og etter etablering av tiltak.

Fargevalg og materialbruk sikres ivaretatt gjennom planbestemme lsene. Det etableres også
bestemmelser som sikrer at siktelinjer og utsikt bevares og at terrengtilpasning gjennomføres. Dette i
tillegg til hva so m tillates etablert på tomtene.

Friluftsliv

Følgende avbøtende tiltak gjennomføres for å redusere omfang fo r friluftsliv.

Skilting av området som er rette t mot friluftsbruk og angir bru k av turveger og turparkering sikres
gjennomført gjennom planbestemmelsene.

Området tilrettelegges for videre beiting med bestemmelser som angir hva som tillates etablert på
tomt. Næringsdrivende med beiterett vest for området gis muligh et til å benytte veiene i området.
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Hensynssoner etableres over naturtypene, som angir areal og hvo r bestemmelser gjelder, og sikrer at
områdene ikke skal utsettes for noen type inngrep.

Friluftsformålet åpner opp for t ilrettelegging for etablering a v turmål i området innenfor Hestvika.

En justering av bebyggelse og anlegg på øvre nivå vest i område t er gjennomført for å redusere
påvirkning i forhold til lokalitetene med naturtyper og deres i nfluensområder.

Reindrift

Virkningene av planlagte hyttefelt legges ikke opp til å øke de t negative omfanget for reinen i
området, slik at negativ konsekvens øker i forhold til 0-altern ativet.

Påvirkning fra tiltak og aktivitet vil med dette kunne redusere s i forhold til reinens tradisjonelle
trekkrute vestover gjennom området fra flyttleien ved Øyvalen.

Foreslåtte avbøtende tiltak gjennomføres ved etablering av føri nger i planbestemmelsene og en
justert lokalisering av bebyggelse og anlegg i deler av området .

Det etableres bestemmelser som sikrer at anleggsarbeid gjennomf øres i perioder som rein ikke er på
beite i området, og at tomtene ikke tillates inngjerdet.

Bestemmelser angir krav om at hunder skal holdes innendørs og a t støyende utendørs aktivitet skal
unngås i hyttefeltet de perioder det oppholder seg rein i områd et.

Det innføres bestemmelser som ang ir restriksjoner for etablerin g på tomt i tillegg til bebyggelse.
Dette slik som forbud mot inngjerding, etablering av portaler, frittliggende plattinger, flaggstenger og
parabolantenne.

En justering av bebyggelse og anlegg vest i området er gjennomf ørt for å redusere eventuelle
barriærevirkninger for reinen.

Omfang av bebyggelse i denne delen av området er redusert ved a t tomta på nordsiden av planlagte
vei er flyttet til østre deler av området. De tre vestligste to mtene er trukket østover mot eksisterende
hyttetomt. Vei avsluttes lengre øst i forhold til opprinnelig p lanlagte lokalisering.

Landbruk

Foreslåtte avbøtende tiltak gjennomføres.

Kommunens krav om ivaretakelse av eksisterende vegetasjon sikre s med krav i planbestemmelsene.
Her omfattes både utbyggingsfase og hyttefeltet i utbygd stand. Uttak av ved og fjerning av
vegetasjon fra området tillates ikke.

For å kunne bevare og sikre avstander til nærliggende arealress urser som beite, skog og dyrkamark
bør befaring ved utsetting av bebyggelse og anlegg gjennomføres .

Spesielt vil dette være viktig fo r vei, parkering og VA-anlegg der disse etableres i områder nært og på
landbruksarealer, og følges opp gjennom planbestemmelsene.

Ny adkomst etableres i området slik at næringsutøvere kan benyt te veiene ved ærend til beitemark
vest for området.

Naturmangfold

Foreslåtte avbøtende tiltak utføres.

Hensynssoner etableres over naturtype/utvalgt naturtype. Bestem melser etableres med føringer
som sikrer at tiltak ikke kan etableres innenfor disse.
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Bestemmelser etableres for å sikrer at detaljprosjektering ivar etar hensyn til naturmangfold og
vegetasjon med veiføring og etablering av hytter på tomtene.

Det etableres bestemmelser som sikrer at vegetasjon og terreng i størst mulig grad skal ivaretas i sin
opprinnelige form. Herunder at det også i anleggsfasen skal tas hensyn til naturmiljø, og at området
med tilliggende nærområder ikke f orsøples eller utsettes for an nen negativ påvirkning.

Bebyggelse og anlegg vest i området justeres i forhold til alte rnativ 1, slik at randsonene til
lokalitetene og registrert naturmangfold videreføres.

Det legges opp til at ny vei gjennom planområdet skal kunne ben yttes av lokale næringsutøvere med
beiterett, og innspill i innled ende fase viste at dette kunne v ære et ønske.

Beiting kan gi positive effekter for kystlyngheia som helhet da denne vil kunne gjøres lettere
tilgjengelig for skjøtselstiltak ved at lokale næringsdrivende igjen kan frakte beitedyr til området.

Dersom brenning og beiting av kystlyngheia gjenopptas vil trekk ene som utgjør naturtypen kunne
videreføres, men her må utvises forsiktighet med fritidsbebygge lse etablert i relativ nærhet.

Forurensning

Anleggene som skal etableres for V/A- og septikkhåndtering skal være etablert, godkjent og klar til
bruk før igangsettingstillatelse for hyttene som skal nyttegjør e seg av anleggene kan gis.

Det skal etableres en V/A-plan for området som skal ligge til g runn for utslippstillatelser som er en
forutsetning for dette.

Rekkefølgekrav i planens bestemmelser etableres for å sikre anl egg etablert i egne formålsområder,
samt veiformålet.

Barn og unges interesser

Foreslåtte avbøtende tiltak utføres ved at bestemmelser sikrer at veiene får gangfart og at det settes
opp skilt som viser at hensyn må tas til barn i området.

Felles parkeringsplass etableres utenfor området hvor tyngdepun ktet av fritidsbebyggelsen tenkes
etablert.

Universell utforming

Det er ønskelig å kunne tilby tomter som er attraktive for fler e brukergrupper. Enkelttomter nord-øst
i området gis med bakgrunn i det te mulighet til å etableres med økt bebygd areal dersom de utføres
med universelt utformet boenhet.

Bestemmelser angir krav om dokumentasjon på universell utformin g i søknad før tillatelse til økt
bebygd areal kan gis.

Vannmiljø

Bestemmelser sikrer utarbeiding av VA-plan som også skal omfatt e overvannshåndtering i området.

Rekkefølgekrav i planens bestemmelser etableres for å sikre at anlegg for vann- og avløpshåndtering i
området etableres og er klart til drift før utbygging med hytte r.

Vei etableres ikke forbi sørlige del av Øyvatnet, og tomter tre kkes østover ift. lokaliteten.

Risiko og sårbarhet

Kritisk infrastruktur / samfunnsfunksjoner
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Rekkefølgekrav i bestemmelsene e tableres for å sikre at godkjen t plan for VA-anlegg ligger til grunn
for utslippstillatelse, og at a ll infrastruktur i området skal være etablert før området kan utbygges.

Elektrisitetsforsyning i området må nyetableres. Behov for elek trisitetsforsyning sikres ved at
tiltakshaver melder inn behov til netteier. Ut fra dette vil de t framkomme om anlegg som inkluderer
eksisterende trafo må byttes f or å oppnå tilfredsstillende kapa sitet.

Farlige omgivelser

Ingen spesielle avbøtende tiltak. Bebyggelse trekkes noe unna i overkant av bratt område.

Brann- og ulykkesrisiko

Veier som skal etableres vil sikre at utrykningskjøretøy kommer tilstrekkelig nært bebyggelsen i
området. Veier sikres etablert o g ferdigstilt fø r hyttene bygge s gjennom rekkefølgekrav i
bestemmelsene.

8 BESKRIVELSE AV PLANFORSLAGET

8.1 HOVEDTREKK I PLANFORSLAGET

Planforslaget legger til rette fo r en etablering av hyttebebygg else med adkomstveier, parkering og
nødvendig teknisk infrastruktur.

Det er fra før etablert to fritidseiendommer innenfor planområd et.

Friluftsadkomst søkes ivaretatt med etablering av parkeringspla ss og videreføring av sti gjennom
området.

Området er dokumentert med forskjellig grad av verdi ift natur, friluftsliv, landskap, reindrift og
landbruk, og planforslaget sikrer at disse i størst mulig grad ivaretas.

Areal utenom bebyggelse og anlegg avsettes til LNFR-jordbruks- og friluftsformål, og to naturtype-
lokaliteter avsettes som hensynssone for bevaring av naturmiljø .

Planforslaget er vurdert i forho ld til etablering av areal til naust/sjøbu og båtanlegg, og med
bakgrunn i områdets utforming, med gjennomgående bratt terreng mot sjøen og lite areal
tilgjengelig for denne typen eta bleringer, er det valgt å ikke legge til rette for dette.

Virksomhet det legges opp til innenfor rammene av planen regule res av plan- og bygningslovens
byggesaksbestemmelser og ulikt sektorlovverk.

Planforslaget baserer seg på tilt ak utenfor planområdet, i den forstand at atkomst til hyttene sør i
planområdet forutsetter bruk av eksisterende adkomstvei øst for planområdet. HER!!!

8.2 REGULERINGSFORMÅL OG PLANKARTFORSLAG

Reguleringsformål i planen er i tabell 6-1 vist med påskrift, s osikode og areal.

Tabell 9-1. Oversikt over arealformål i planforslaget
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Forslag til plankart er vedlagt i pdf-format, i sosi-format (so si 4.5) og med rapport fra filkontroll.

Figur 9-1. Utsnitt av plankartskissen

8.3 BEBYGGELSE OG ANLEGG

8.3.1 Fritidsbebyggelse, frittliggende (BFF 1-13)

Planen legger til rette for 11 nye tomter for fritidsbebyggelse i BFF 1-3, BFF6 og BFF7-13.

Fritidsbebyggelse i BFF4 og BFF6 er eksisterende fradelte parse ller med påstående hyttebebyggelse.

Det legges til rette for etablering av ca. 1300 m2 (BRA) som fritidsbebyggelse, hvorav ca. 200 m2

allerede er etablert.

Det legges opp til en felles stø rrelsesbegrensning internt i pl anområdet hvor størrelse på hytter inkl.
uthus ikke skal omfatte et bebygd areal større enn 100 m2(BRA).

Endelig plassering for fritidsbo liger er ikke bestemt ved tidsp unkt for utarbeiding av planforslaget, og
bestemmelser sikrer ivaretakelse av aktuelle hensyn i forhold t il material- og fargebruk og
terreng/landskap.

Tomter i BFF7-9 gis mulighet for økt bebygd areal ved dokumenta sjon av universelt utformet tiltak.

Reguleringsformål Påskrift SOSI-kode Areal (daa).

Fritidsbebyggelse, frittliggende BFF1-13 1121 7,8

Kjøreveg f_VEG1-5 og VEG6-10 2011 1,6

Parkeringsplasser f_SPA1 og SPA2 2080 0,3

Avløpsanlegg BAV1-3 1542 0,2

LNFR-jordbruksformål LJO1 5111 3,8

LNFR-friluftsformål LF1-3 5130 35,7

Sum 49,4
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8.3.2 Byggehøyder og utforming

Hyttene kan utføres med inntil 6 meters mønehøyde (1,5 etasje) slik at hems kan etableres.

Etablering skal tilpasses st edlige forholdene på tomten.

Ny bebyggelse skal utformes slik at effekter i forhold til mark erte siktlinjer, landskapsdrag og
vegetasjonsbelter begrenses, og dette sikres gjennom bestemmels ene.

8.3.3 Grad av utnytting

For beregning av bebygd areal (BYA) tas utgangspunkt i veileder H2300. «Grad av utnytting,
beregnings- og måleregler» (KMD 2014).

Grad av utnytting angis i plank artet med % BYA, som tillatt and el av tomta bebygd.

Utnyttingsgrad for tomtene muliggjør uthus, terrasse og bilopps tilling for alle tomter med unntak av
BFF1 og BFF2, som ikke har parkering på egen tomt.

Med bakgrunn i krav fra kommunen og tiltakshavers ønske om en m oderat utnytting av tomtene,
tillates bebygd areal på tomten e innenfor følgende rammer:

•  Innenfor BFF1-2 tillates etablert bebyggelse tilsvarende et beb ygd areal (BYA) på 20 %

•  Innenfor BFF3-5 og BFF7 tillates etablert bebyggelse tilsvarend e et BYA på 24 %

•  Innenfor BFF8-10 tillates etablert bebyggelse tilsvarende et BY A på 20 %

•  Innenfor BFF11-13 tillates etable rt bebyggelse tilsvarende et B YA på 17 %

•  Innenfor BFF6 tillates etablert b ebyggelse tilsvarende et BYA p å 12 %

For tomter i BFF7-9 tillates en ø kning av BYA med inntil 15 % v ed dokumentasjon av universelt
utformet tiltak.

Terrasse, uthus og parkering/carport på inntil 70 m2 inngår ikke i BYA for B FF7-9, når universell
utforming kan dokumenteres.

8.3.4 Byggegrenser

Formålsgrense sammenfaller med byggegrense der ikke annet er vi st i plankartet.

Som det framgår av plankartet le gges det opp til at bebyggelsen plasseres langs et bånd midt på
tomtene, som bidrar til at eksisterende sti utover halvøya vide reføres.

Plassering av bebyggelse og anlegg sikres gjennom bestemmelsene utført i samråd med kommunen,
og det er krav om at situasjonskart vedlegges søknad.

Forholdene på tomt skal legges til grunn for beste plassering a v bebyggelsen innenfor byggegrensene
ut fra et landskaps- og terrengmessig synspunkt, dette også for å sikre mot visuelle effekter og brudd
i siktlinjer.

Under oppmålingsforretning for fritidsparsellene bør byggegrens er synliggjøres i marken.

8.3.5 Avløpsanlegg (BAV1-3)

Formålet legger til rette for et ablering av areal for sanitær a vløpshåndtering med nyetablering av to
private fellesanlegg med rensing før avløp i sjø.

Felles utslippstillatels e for hele hyttefeltet må være godkjent før tillatelse til utbygging kan gis.
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Eksisterende fritidsparseller gis mulighet til å koble seg på l edningsanlegg som skal etableres i
veiformålet.

Anlegg for avløpshåndtering skal være etablert, godkjent og kla r til drift før brukstillatelse kan gis.

Plan som beskriver løsninger for avløpshåndtering fra området s kal være godkjent før området kan
bebygges.

Rekkefølgekrav i bestemmelsene sikrer utarbeiding og godkjennin g av VA-plan.

BAV1

•  Formålet omfatter areal for etablering av renseanlegg som dekke r avløpshåndtering for
fritidsparseller i BFF1-9.

•  Fra BAV1 skal renset kloakk føres over naboeiendom (Gnr. 42, Bn r. 8), for påkobling til
etablert anlegg med utløp i Ågenstøa.

BAV2

•  Formålet omfatter etablering av renseanlegg som dekker avløpshå ndtering for
fritidsparseller i BFF10-13.

BAV3

•  Formålet omfatter trasé for avløp av renset kloakk fra renseanl egg som skal etableres i BAV2
innenfor Hestvika.

8.4 TRAFIKALE FORHOLD

8.4.1 Kjørevei (f_VEG1-5 og VEG6-10)

Veier må for en stor del nyetableres i området, og kan etablere s med fast dekke.

Vei skal tilrettelegges med 3 mete rs formålsbredde/kjørefeltbre dde.

Vei skal etableres med minst mulig terrenginngrep, og terreng s kal tilbakeføres etter etablering.

For veier i området gjelder følgende:

f_VEG1-5

•  f_VEG1-5 har felles eierform

•  f_VEG1-3 er turadkomst, og forutsettes etablert før andre tilta k tillates.

•  f_VEG3 er adkomst til BFF1-3 via f_VEG1 og f_VEG2.

•  f_VEG4 er adkomst til fritidsbe byggelse i BFF7-9 og BFF10-13.

•  f_VEG5 er adkomst til BFF10-13, og forutsetter adkomstrett over Gnr. 42, Bnr. 19.

•  Snuhammere etableres innen f_VEG3 og f_VEG5 som angitt i planka rtet.

VEG6-10

•  VEG6-10 har privat eierform

•  VEG6 etableres i ny trase fra f_VEG3 som adkomst til BFF4 og 5.

•  VEG7 benytter eksisterende trasé og er adkomst til BFF6.

•  VEG8, 9 og 10 er adkomst til hhv. BFF7, 8 og 9.
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Rekkefølgekrav i bestemmelsene angir føringer for etablering av veier og infrastruktur som
forutsettes etablert i veiformålet.

8.4.2 Parkering (f_SPA1 og SPA2)

Planforslaget legger til rette fo r etablering av parkeringsplas ser som vist i plankartet.

For fritidsboligene i BFF3-13 t ilrettelegges for parkering på e gen tomt.

Etablering av parkeringsplasser vil øke trafikksikkerheten ved snuplassen i enden av Fylkesvei 213
ved at turparkering lokaliseres unna denne.

f_SPA1:

•  f_SPA1 er felles p-plass og ang ir biloppstilling for frilufts-, og turbrukerne av området.

•  f_SPA1 er vist med utforming for 7 p-plasser for vanlige person biler og en p-plass for
bevegelseshemmede.

•  Med f_SPA1 legges opp til økt kapasitet for friluftsparkering i forhold til 0-alternativet, samt
redusert slitasje fra sideparkering i området mellom eiendommen og fylkesveien.

SPA2:

•  SPA2 er privat p-plass for BFF1 o g 2, og etableres med 3 parker ingsplasser for bil.

8.5 TEKNISK INFRASTRUKTUR

8.5.1 Drikkevann

Tilrettelegging av ny fritidsbebyggelse medfører økt behov for drikkevann i området.

Eksisterende fritidsbebyggelse har kommunal drikkevannsforsynin g, og det legges til rette for at ny
fritidsbebyggelse skal tilkobles denne.

Hovedforsyningsnett for drikkevann skal etableres i veiformålet .

Eksisterende fritidsparseller i området gis mulighet til å kobl e seg på nytt vannforsyningsnett.

Rekkefølgekrav i bestemmelsene sikrer drikkevannsforsyning ivar etatt gjennom VA-plan som skal
godkjennes før etablering av tiltak.

8.5.2 Overflatevann

Overflatevann skal ledes i ledningsnett til resipient uten fare for forurensning.

Rekkefølgekrav i bestemmelsene sikrer overvannshåndtering ivare tatt gjennom VA-plan.

8.5.3 EL/fiber

Tilrettelegging av ny fritidsbebyggelse vil medføre økt behov f or elektrisitet.

Med etablering av fritidsbebyggelse vil samtidig nødvendig oppg radering av fordelingsnett fra
eksisterende trafo kunne gjennomføres.

Behov for elektrisitet skal meldes gjennom ordning hos strømlev erandør. Da vil eventuelle tiltak som
må gjennomføres utløses for å si kre tilstrekkelig forsyning av elektrisitet til eksisterende og ny
bebyggelse i området.

Ved behov tillates trafo etablert i alle formålsområdene, med u nntak av LNFR-jordbruksformål.

Forsyningsnett skal framføres som jordkabler og i nødvendig gra d etableres i veiformålet.
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8.5.4 Avfallsløsning

Søndre Helgeland Miljøverk IKS gjennomfører ordning med fritids renovasjon i kommunen.

Containere som legger til rette for optisk sortering av avfall er utplassert langs Fylkesvei 212 ved
forsamlingshuset til UL Nybrot (Gnr. 44, Bnr. 2, Fnr. 1).

Det eksisterende anlegget er dimensjonert ut fra antall fritids boliger som pr. idag leverer deler av sitt
avfall her.

Gjennom høring av planforslaget vil operatør kunne vurdere kapa sitetsendringer ved anlegget.

8.6 ANDRE FORHOLD

8.6.1 Tursti/gangadkomst

Rekkefølgekrav sikrer veitrasé som ivaretar turadkomst, turpark ering og sti videre vestover i
planområdet etablert før bebyggelse. Dette slik at turgåere fri tt kan bevege seg gjennom hyttefeltet
til etablert stinett mot Øytangen.

Kjørehastighet begrenses til gangfart.

Skilting skal vise samordning ift . barns bruk, frilufts-, og la ndbruksinteresser i området.

Veier kan i nødvendig grad benyttes av næringsdrivende med beit erett vest for planområdet.

8.6.2 Kjøreadkomst

Adkomst til området videreføres fra etablert adkomst i enden av Fylkesvei 213.

Adkomst til hytter på nedre nivå (BFF10-13) forutsetter etabler ing av nødvendig vei mellom f_VEG4
og f_VEG5, og at dette sikres gjennom tillatelse og tinglyst ad komstrett.

Rekkefølgekrav sikrer at avtale/ tillatelse må godkjennes før de nne kan etableres.

I anleggsfasen, med utbygging og transport av materialer og mas kiner i området, vil det være viktig å
anlegge vei slik at kjøreskader begrenses. Dette sikres gjennom bestemmelsene.

8.7 LNFR-OMRÅDER

8.7.1 LNFR-jordbruk (LJO1)

Formålet er etablert for å videreføre et fulldyrket areal.

Formålsgrensen følger markslagsgrensen fra kommunens arealressu rsbase (AR5).

8.7.2 LNFR-friluftsformål (LF1-3)

Formålet omfatter areal som er utmarka på eiendommen, og skal i kke etableres med bebyggelse og
anlegg.

Et område øst for Hestvika kan tilrettelegges som turmål med bå lplass el.l.

8.7.3 Strandsone

Planforslaget legger til rette for utbyggingstiltak i 100-meter sbeltet i område som for stor del
omfattes av LNFR-område.

Det legges i størst mulig grad o pp til å ivareta interessene so m er dokumentert i området, og
tilrettelegging av området er gjennomført ut fra vurderinger av konsekvensomfanget for de utvalgte
temaene.
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I de nærmeste områdene til sjøe n legges ikke til rette for tilt ak, og denne sonen opprettholdes for
stor del i sin naturlige tilstand, med mulighet for ferdsel sli k 0-alternativet angir.

Planen viderefører tilgang til friluftsområder vestover mot Øyt angen, og det legges opp til en
forbedring av tursti mot Øytange n med vei som planlegges etable rt.

8.8 HENSYNSSONER (H560-1-2)

Planforslaget angir lokalisering og utstrekning for to områder med hensynssone, angitt hensynssone
bevaring av naturmiljø.

Disse omfatter områder med regist rert naturverdi som naturtype og utvalgt naturtype, og viser
utstrekning for hhv. kulturlandskapssjø (H560_1) og kystlynghei (H560_2) hvor ingen tiltak tillates.

Det skal også utvises hensyn i randsonene mot naturtypene.

Hensynssonene er vist med skravur og påskrift i plankartforslag et, og bestemmelsene angir føringer
som gjelder for områdene.

8.9 REKKEFØLGEBESTEMMELSER

Rekkefølgebestemmelser er etablert for å sikre etablering av te knisk infrastruktur og turvei/tur-
parkering før videre utbygging av feltet.

Etablering av felles vei og felle s parkeringsplass på øvre nivå i området sikres etablert før området
kan bebygges slik at friluftsa dkomst til området ivaretas.

Anlegg for VA-håndtering skal vær e etablert og klar til bruk fø r igangsettingstillatelse, og godkjent
VA-plan skal foreligge som grunnl ag for felles utslippstillatel se fra området.

Nødvendig teknisk infrastruktur til de enkelte tomtene skal eta bleres i vei.

Adkomstveier for de enkelte deler av feltet må være etablert fø r disse kan bebygges med
fritidsboliger.

Det er ved tidspunkt for utarbeiding av planforslaget ikke ende lig avgjort hvilken rekkefølge felt for
fritidsbebyggelse skal utbygges i.

8.10 UNIVERSELL UTFORMING

Etableringen sikrer økt tilgang til deler av området i forhold til 0-alternativet ved at det vil være mulig
for personer med fuksjonsnedsettinger å bevege seg langs veier som nyetableres.

Planforslaget åpner gjennom bestemmelsene opp for at det kan gi s mulighet til økt bebygd areal på
tomter øst i området ved dokumentasjon av planer om universell utforming av boenhet (BFF7-9).

For ny bebyggelse og anlegg som etableres forutsettes at de utf øres i samsvar med gjeldende
tilgjengelighetskriterier i TEK.

8.11 MILJØKVALITET

Planforslaget legger opp til et ablering av fritidsbebyggelse hv or det legges vekt på lavest mulig
negativt omfang i forhold til 0-alternativet.

Utforming og plassering skal legge til grunn siktlinjer, terren gformer og forholdet til eksisterende
bebyggelse.

Stedlige forhold på hver tomt skal legges til grunn, og for å s tyrke dette oppstiller bestemmelsene
forbud mot inngjerding av tomtene, etablering av portaler, flag gstenger og frittliggende plattinger på
tomtene.
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Området er vinterbeiteland for rein, og etablering av slike til tak på tomtene vil kunne øke
konfliktnivået i forhold til reinbeitenæringen.

8.12 UTEOMRÅDER OG BARN OG UNGES INTERESSER

8.12.1 Uteområder og lekeareal

Det legges til rette for fritidsbebyggelse med nødvendig bebygg else og anlegg, og kommunen har
ikke stilt krav til at det skal tilrettelegges areal for uteopp hold og lek.

Det er ikke gjennomført barnetråkkundersøkelser for området.

Areal som ikke omfattes av utbyggings- og jordbruksformål er re gulert til LNFR-friluftsområde.
Bestemmelsene sikrer disse opprettholdt og det tillates ikke by gge- og anleggstiltak her.

Omgivelsene sikres med planen iv aretatt, og vil fortsatt legge til rette for friluftsaktiviteter. Aktivitet i
småskogen, på bergene, i strandsona og på veiene, samt annen ak tivitet som naturlig følger i
omgivelsene rundt et hyttefelt er attraktivt for barn og unge.

Deler av området er relativt åpent med terrengmessige variasjon er, og det legges til rette for
videreføring av utendørs lek og uteopphold på en naturlig måte med liten grad av tilrettelegging.

Turparkering er lokalisert utenfor området hvor tyngdepunktet a v fritidsbebyggelsen er etablert.

Bestemmelsene angir krav om lav kjørehastighet på veiene, og et ablering av skilt som viser bruken av
området. Herunder også hensyn til barns aktivitet.

8.13 FORURENSNING

8.13.1 Støy

Det er ikke utarbeidet støysonekart over området i forbindelse med utarbeiding av planforslaget.

Området slik det foreligger i dag antas å ikke være påvirket av støy som overskrider grenseverdier i
støyretningslinjene.

Under etablering vil det til ti der allikevel kunne oppleves økt støypåvirkning i området.

Forhold rundt støy både i anleggsfasen og i ferdig utbygd stand sikres ivaretatt i bestemmelser med
krav om støyvurdering og eventuelt dokumentasjon av tiltak før søknad.

8.13.2 Vannmiljø

Rekkefølgekrav i bestemmelsene sikrer utarbeiding av VA-plan so m også skal omfatte
overvannshåndtering i området. Anlegget skal etableres og være klart til drift før utbygging med
hytter.

Bebyggelse og anlegg etableres slik at det opprettholdes tilstr ekkelige avstander i forhold til de
sørlige delene av Øyvatnet slik at kantsoner og randvegetasjon opprettholdes.

8.14 LANDSKAP

Det er redegjort for landskapsverdier og tiltakets betydning fo r temaet i kapitlene 5.5. og 7.1.

Tomter og vei i de vestre deler av planområdet anlegges slik at omfang av terrenginngrep holdes
lavest mulig. Tomtene lokalisere s østover mot eksisterende hytt e, og tomt som i alternativ 1 var vist
på nordsiden av ny adkomstvei flyttes til østre deler av planom rådet.

Behov for etablering av vei i de vestre delene av planområdet r eduseres med dette.
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Justeringen medfører økte avstander til naturtypene slik at ran dsoner og vegetasjon i disse bevares.
Det visuelle inntrykket av spredt lokaliserte hytter reduseres også noe.

Forholdet til landskap er hensyntatt ved at følgende avbøtende tiltak er nedfelt i planens
bestemmelser:

•  Føringer for hensynssone-bevaring naturmiljø som er etablert ov er naturtypene i området,
sikrer områdene mot alle typer tiltak.

•  Lavest mulig inngrepsgrad ifm. etablering av bebyggelse og anle gg sikres gjennom krav om at
landskap, vegetasjon og terreng ivaretas under og etter etabler ing.

•  Føringer for fargevalg og materialbruk sikres ivaretatt.

•  Ivaretakelse av siktelinjer, utsikt og tilpasning til terreng, samt føringer for hva som tillates
etablert på tomtene.

8.15 FRILULFTSLIV

Det er redegjort for friluftslivsverdier og tiltakets betydning for temaet i kapitlene 5.8. og 7.2.

Forholdet til friluftsliv er hens yntatt ved at følgende avbøten de tiltak er nedfelt i planens
bestemmelser:

•  Krav om skilting av området som e r rettet mot friluftsbruk, og kombinert bruk av nyetablerte
veger og parkering som turveger og turparkering.

•  Sikre videre beiting av utmarka gjennom krav i bestemmelsene om hva som tillates etablert
på tomt, samt forbud mot inngjerding av eiendom.

•  Bestemmelser til hensynssoner etablert over naturtype og utvalg t naturtype sikrer
lokalitetene mot etablering a v tiltak og terrenginngrep.

•  I friluftsformålet gis det mulighet for etablering av allment t ilgjengelig turmål i området øst
for Hestvika. Dette som en bål-/grillplass.

8.16 REINDRIFT

Det er redegjort for reindriftsverdier og tiltakets betydning f or temaet i kapitlene 5.9 og 7.3.

Området vest for planområdet er reservebeite, og fra flyttlei v ed Øyvalen flyttes dyrene gjennom
planområdet til området ut mot Øytangen.

Foreslåtte avbøtende tiltak gjennomføres for å sikre lavest mul ig negativt omfang for reinbeite-
næringen når dyrene passerer gjennom området med dyrkamark og m yr like nord for planområdet.

Avbøtende tiltak sikres gjennomført i bestemmelsene og angir:

•  Tillatte tidspunkt for byggeaktivitet i anleggsperioden

•  Tillatte etableringer på tomtene

•  Føringer rundt utendørs aktivitet i periodene det oppholder seg rein i området.

Det er gjennomført en justering av bebyggelse og anlegg på øvre nivå i området, slik at denne
etableres lengre fra planens avgrensning i vest.

En hyttetomt er tatt ut av området lengst vest, og flyttet til de østre deler av området.
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8.17 LANDBRUK

Det er redegjort for landbruksverdier og tiltakets betydning fo r temaet i kapitlene 5.9 og 7.4.

Forholdet til landbruk hensyntas ved at de avbøtende tiltakene sikres gjennomført i bestemmelsene.

•  Vegetasjon skal bevares, både i utbyggingsfase og ferdig utbygd stand, samt forbud mot
uttak av ved fra området.

•  Avstander til nærliggende arealre ssurser sikres ivaretatt gjenn om krav om detaljert
situasjonsplan.

•  Ny adkomst etableres gjennom området etableres slik at næringsu tøvere kan benytte veiene
ved ærend til beitemark og areal vest for området. Info om dett e vil gjøres kjent for aktuelle
næringsdrivende i tillegg til at infoskilt skal vise dette.

8.18 KULTURMINNER OG KULTURMILJØ

Kapitlene 5.6 og 7.5 redegjør fo r temaet. Da det ikke er regist rert kulturminner eller kulturmiljø
innenfor planområdet vurderes ikke utbyggingsplanene å være av betydning for temaet.

Planbestemmelsene angir generelt hva som skal gjøres dersom kul turminner påtreffes.

8.19 NATURMANGFOLD

Det legges opp til at naturtypene i minst mulig grad skal utset tes for påvirkning og mulig påvirkning
gjennom utbygginger i området.

Det er redegjort for naturverdier og tiltakets betydning for te maet i kapitlene 5.7 og 7.6, og forholdet
til naturmangfold er hensyntatt gjennom følgende avbøtende tilt ak:

•  Krav i bestemmelsene angir at småskog og vegetasjon skal ivaret as ved etablering av tiltak,
og at vegetasjon som må fjernes kun skal være nødvendig for eta blering av byggetiltak.

•  Etablering av hensynssone over naturtype/utvalgt naturtype angi r areal og føringer som
sikrer at tiltak ikke kan etableres innenfor disse.

•  Krav i bestemmelser forutsetter at det blir tatt hensyn til lan dskap og vegetasjon ved
prosjektering av tiltak, samt under anleggsfasen. Området og ti lliggende nærområder skal
ikke forsøples.

•  Bebyggelse og anlegg vest i området på øvre nivå trekkes østove r slik at påvirkning i forhold
til naturtypene og randsonene reduseres.

8.20 RISIKO OG SÅRBARHET

Det er redegjort for risiko og sårbarhet i kapitlet 7.11. Samti dig er det vurdert grunnforhold og
miljøfaglige forhold i hhv. 5.14 og 5.15. ROS-analyse er utført og er vedlagt planleveransen som
vedlegg 3.

Det er ikke identifisert eksterne forhold som innebærer risiko i forhold til planene om utvikling av
området med fritidsbebyggelse.

Realisering av planene vurderes heller ikke å medføre økt natur risiko som følge av havnivåstigning.

ROS-analysen påpeker forhold rundt infrastruktur, omgivelser, o g brann- og ulykkesrisiko som har
konkludert med at følgende forhold sikres gjennom planens beste mmelser:
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•  Bestemmelsene sikrer at det sammen med byggesøknad skal redegjø res for eventuell sikring
mot skader som kan følge av klimamessige forhold. Nødvendige ti ltak skal vises i
situasjonsplan.

•  Rekkefølgekrav i bestemmelsene omfatter vann- og avløpsnett med krav om at dette skal
etableres i vei før området kan tas i bruk.

•  Bestemmelser angir at avfallshåndtering skal skje gjennom benyt telse av kommunens
ordning rundt fritidsrenovasjon.

Dialog med kraftnetteier vil sikre at tilstrekkelig forsyningss ikkerhet for elektrisitet oppnås. Samtidig
vil denne avklare behovet for eventuell nyetablering av deler a v forsyningsnett for strøm i området.

Bebyggelse som etableres ovenfor de bratteste områdene ovenfor sjøen trekkes noe unna disse. Ut
over dette planlegges ikke ytter ligere sikring i forhold til br att område.

Veier som skal etableres sikrer adkomst for utrykningskjøretøy til området. Veier sikres etablert og
ferdigstilt før hyttene bygges gjennom rekkefølgekrav.

8.21 NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING

Tiltakshaver regulerer området på egen eiendom med bakgrunn i a t området har begrensede verdier
for landbruksdrift, og at det er registrert etterspørsel etter tomter i området.

Etablering av tomter for salg i området har potensiale for denn e typen bebyggelse, samt at området
legger til rette for kombinert bruk med fritidsbebyggelse og fr iluftsaktivitet.

Ringvirkninger vil kunne merkes i utbyggingsfasen. I utbygd fas e vil hytteeierne kunne benytte seg av
tilbud i kommunen av aktiviteter, reiseliv, handel og transport .

8.22 INTERESSEMOTSETNINGER

Gjennom oppstartshøringen kom det inn merknader som gikk på at området er et attraktivt og viktig
friluftsområde i tillegg til at d et omfatter natur- og landbruk sverdier. I arbeidet med planforslaget har
det vært fokus på dette.

Adkomst til friluftsområdene har vært spesielt fokusert, samt a t bebyggelsen vil privatisere et
attraktivt område for friluftsaktivitet i nær tilknytning til s trandsona.

Gjennom dialog med naboer og andre har tiltakshaver lagt vekt p å disse forholdene slik at
prinsippene det er valgt å gå videre med i minst mulig grad ska l forringe disse.

Området er godt kartlagt, og utarbeidingen har for stor del lag t til grunn de samme prinsippene som
merknader er begrunnet i.

Det vises til innkomne merknader og merknadsbehandlingen (hhv. vedlegg 4 og 5) for tiltakshavers
kommentarer til merknader og innspill.

9 FORHOLDET TIL NATURMANGFOLDLOVEN

Naturmangfoldlovens kapittel 2 angir bestemmelser om bærekrafti g bruk og vern av naturen.

I henhold til naturmangfoldlovens § 7 skal §§ 8-12 legges til g runn som retningslinjer for utøving av
offentlig myndighet ved beslutningstaking.
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9.1 § 8 KUNNSKAPSKRAVET

Kravet om kunnskapsgrunnlag skal stå i rimelig forhold til sake ns karakter og omfang. Den kunnskap
som foreligger skal vektlegges.

Følgende kunnskapskilder er undersøkt og vurdert som relevante for etableringen av hyttefeltet:

•  Miljødirektoratets naturbase naturbase.no

•  A r t s d a t a b a n k e n  a r t s p o r t a l e n . a r t s d a t a b a n k e n . n o

•  Miljødirektoratets informasjonssi de miljostatus.no, miljostatus .no/kart/

•  Fiskeridirektoratet sitt webinnsyn kart.fiskeridir.no

•  N o r d l a n d s a t l a s  n o r d l a n d s a t l a s . n o / f l e x v i e w e r s / p l a n

Kunnskapsgrunnlaget er vurdert som godt for vurderingene som er gjennomført.

9.2 § 9 FØRE-VAR-PRINSIPPET

Det skal vurderes om det kan for eligge sannsynlighet for reell risiko for alvorlige eller irreversible
skader på naturmangfoldet.

Med utgangspunkt i kunnskapsgrunnlaget og at tiltaket er av et begrenset omfang, vurderes at det
foreligger tilstrekkelig kunnskap.

Disposisjonene som planforslaget angir, legges opp til å utføre s i områder som ikke omfattes av
hensynskrevende naturmangfold. Det er utført justeringer av beb yggelse og vei, slik at disse
etableres med avstand til forekomstene.

Hensynssoner markerer områder med naturtyper, og bestemmelsene fastsetter krav om at disse ikke
skal berøres av tiltak.

Det vurderes at planforslaget ikke legger til rette for tiltak som vil utløse risiko for alvorlige eller
irreversible skader på naturmangfoldet.

9.3 § 10 SAMLET BELASTNING

Påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede bel astning som økosystemet er, eller vil
bli utsatt for gjennom tiltak som angis i planen.

Det aktuelle naturmangfoldet i området er ikke under påvirkning av andre tiltak eller inngrep i
området fra før jfr. Naturmangfoldloven § 10.

9.4 § 11 KOSTNADENE VED MILJØFORRINGELSE BÆRES AV TILTAKSHAVER

Ved skade på naturmangfold som kan sannsynliggjøres med årsak s om stammer fra tiltaket skal dette
dekkes av tiltakshaver dersom det ikke er urimelig ut fra tilta kets og skadens karakter.

9.5 § 12 MILJØTEKNIKKER OG LOKALISERING

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal tekni kker og driftsmetoder som gir best
samfunnsmessig resultat benyttes.

Tiltaket skal opptre aktsomt og gjøre det som er rimelig for å unngå skade på naturmangfold. All
aktivitet skal utføres i henhold til tillatelse gitt av offentl ig myndighet.

Samlet sett vurderes ikke tiltak som planforslaget legger til r ette for å ha vesentlig negativ påvirkning
på naturmangfoldet i, eller i nærheten av planområdet.
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10 VIDERE OPPFØLGING OG GJENNOMFØRING

Alle tiltak/byggearbeider som pla nen angir skal behandles og go dkjennes etter Plan- og
bygningsloven, og søknad om tiltak skal sendes kommunen for beh andling og avgjørelse.

Planens bestemmelser angir at parkeringsplass og adkomstvei som går vestover i området på øvre
nivå i området skal etableres først i prosessen. Dette for å si kre at friluftsadkomst og nødvendig
infrastruktur til nye hytter etableres i veiformålet.

Planen legger ingen føringer mtp. utbyggingsrekkefølge for hytt ene i området. Rekkefølgekrav i
bestemmelsene angir imidlertid at teknisk infrastruktur må etab leres og klargjøres før bebyggelse.

Det forutsettes at det inngås avtale om adkomst og opparbeiding av vei og infrastruktur til tomtene
på nedre nivå over eiendommene Gnr. 42, Bnr. 8 og 19 før utbygg ingstiltak kan påbegynnes i dette
området.
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