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1. Planarbeidet og planprosess 
 

1.1 Bakgrunn og formål med arbeidet 
 
Tiltakshaver ønsker å legge til rette for etablering av et nytt hyttefelt i området på sin eiendom på 
Ulvangsøya. Det er innledningsvis et ønske om å regulere inn 11 nye tomter for fritidsbebyggelse, 
samt adkomst til disse der hvor terrengforholdene best ligger til rette. Det skal også legges til rette 
med felles parkeringsplass for gjester og brukere av friluftsområdet. 
 
Tursti som sikrer tilgang til områdene av verdi for friluftsliv vest for selve området skal videreføres og 
endrer trase enkelte steder. Det er intensjonen til tiltakshaver at adkomstvei til hyttene som lokaliseres 
på øvre nivå i området sammenfaller med turstien inn til den vestligste hyttetomta. Med dette sikres 
også adkomst for driverne av landbruksområdene vest for planområdet. Tiltakshaver ønsker å ivareta 
de registrerte natur-, og landbruksverdiene innenfor og i nærheten av planområdet. 

1.2 Vurdering i forhold til Forskrift om konsekvensutredning 
 
Innledningsvis ble det i samråd med Leirfjord kommune under oppstartsmøtet avklart at arbeidet med 
planen faller inn under Forskrift om konsekvensutredning. Dette da tiltaket skal hjemles gjennom 
utarbeiding av detaljreguleringsplan, og planområdet er lokalisert i område som i kommuneplanens 
arealdel for Leirfjord hovedsakelig er omfattet av formål LNF-sone 1. Dette er område hvor kun land-
bruksrettede tiltak tillates. 
 
Med bakgrunn i Forskrift om konsekvensutredning omfattes planarbeidet av forskriftens § 2, bokstav d) 
§ 2: «Planer og tiltak som alltid skal behandles etter forskriften.» 
bokstav d) «områdereguleringer og detaljreguleringer på mer enn 15 dekar som omfatter nye områder 
til utbyggingsformål.» 
 
Det legges opp til at konsekvensutredningen hovedsakelig skal baseres på tilgjengelige, relevante 
kilder, samt innspill fra ulike fagmyndigheter, faginstanser, private parter og organisasjoner. Dersom 
det kommer krav om dette, kan utredning av enkelttema i konsekvensutredningen settes bort til annen 
fagkyndig instans. Oppsett og metode for konsekvensutredningen omfattes av planprogrammets 
kapittel 5. 

1.3 Planprogram 
 
For planer som kan ha vesentlige virkninger for miljø og samfunn, skal det som ledd i varslingen av 
planoppstart utarbeides et planprogram som grunnlag for arbeidet. Plan- og bygningslovens § 4-1 
angir at planprogram skal redegjøre for formålet med arbeidet, prosess og medvirkningsopplegg. Her 
inngår også alternativer som skal vurderes, hvilke utredninger som anses som nødvendige i tillegg til 
premisser for arbeidet, deriblant regionale og nasjonale forventninger og føringer. 
 
Eventuelle utfordringer og konflikter i forhold til tiltaket skal i den grad det er mulig og kjent, fremgå av 
planprogrammet. Når føringene for planarbeidet er avklart, sendes utkast til planprogram ut til naboer/ 
gjenboere, offentlige og private parter, sektormyndigheter og kommunale instanser senest sammen 
med varsel om planoppstart. 
 
Merknader og innspill til høringen av planprogrammet fra sektormyndigheter og offentlige instanser 
med innsigelsesrett legger opp til at potensielle konflikter ønskes løst på et tidlig tidspunkt, og da helst 
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før offentlig ettersyn av planprogrammet. Det legges med bakgrunn i dette opp til dialog rundt 
problemstillinger og utfordringer som framkommer i prosessen med utarbeiding av planforslaget. 
 
Det offentlige ettersynet av planprogrammet skal være minimum seks uker, og merknader til oppstart 
og planprogram behandles og innarbeides av tiltakshaver, og Leirfjord kommune fastsetter deretter 
planprogrammet. Planforslaget med alle dokumenter og relevante utredninger skal utarbeides med 
bakgrunn i det fastsatte planprogrammet. 

1.4 Planprosess til nå 
 
Tiltakshavers initiativ til å sette området under regulering ble presentert kommunen i 2013. Det ble gitt 
positiv uformell tilbakemelding om at området kunne avklares med de ønskede arealformål gjennom 
arbeidet med rullering av kommuneplanens arealdel som var nært forestående. Arealdelen i 
kommunen skulle på det tidspunktet rulleres, men arbeidet ble forsinket.  
 
Med bakgrunn i dette tok tiltakshaver kontakt med konsulent for hjelp med utarbeiding av forslag til 
detaljregulering for å realisere forslag til arealendring i dette området. Oppstartsmøte ble deretter 
holdt med kommunen og tiltakshaver den 19.10.2015, og det ble under møtet avklart at planen kan 
medføre negative konsekvenser for miljø og samfunn, og dermed skal utarbeides etter Forskrift om 
konsekvensutredning. 
 
Oppstartsvarsel med utkast til planprogram ble utsendt til offentlig ettersyn den 1.12.2015, og 
prosessen legger opp til at planarbeidet gjennomføres med konsekvensutredning etter forskriften.  
 
Aker Solutions Civil ble engasjert som utførende konsulent fra tidspunktet hvor planprogram til fast-
setting bearbeides. Alt av relevant datagrunnlag, dokumenter og informasjon i prosessen ble ved 
dette tidspunktet mottatt. 

1.5 Fremdriftsplan 
 
Fremdriftsplan for planprosessen til nå: 
 
19.10.2015: Oppstartsmøte i Leirfjord kommune 
1.12.2015: Varsel om planoppstart og utlegging av planprogram til offentlig ettersyn 
20.1.2016: Merknadsfrist til oppstart av planarbeidet og planprogrammet  
11.5.2016: Fastsetting av planprogram i planutvalget 
 
Videre arbeid med plan og konsekvensutredning baseres på disse milepælene: 

1. Samtidig som planprogram fastsettes, påbegynnes utarbeiding av plandokumentene som 
inngår i planen. 

2. Planforslaget skal sendes til reindriftsmyndighetene for en forhåndsvurdering i forhold til rein-
driftstema før det sendes til kommunen for første gangs behandling. 

3. Planforslag sendes Leirfjord kommune med mål om første gangs behandling i løpet av 2. 
kvartal 2016. 

4. Kommunen legger planforslaget ut til offentlig ettersyn med høringsfrist på 6 uker. 
5. Andre gangs behandling og vedtak av planen i Kommunestyret løpet av 3. kvartal 2016.   
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2. Planområdet 

2.1 Eiendomsforhold 
 
Planområdet er lokalisert til Ulvangen i Leirfjord kommune. Tiltakshavers eiendom med Gnr. 42. Bnr. 
46 omfatter hele planområdet. To hyttetomter er bebygd innenfor planens avgrensning (Bnr. 78 og 
95). Adkomstvei til området kommer fra Fylkesvei 213 like nord-øst for området. 
 
Når det gjelder parter i planprosessen, er hjemmelshaverne til Gnr. 42, Bnr. 7, 8, 13, 18, 19, 78 og 95 
varslet som naboer. Andre parter som er varslet om oppstart av planarbeid er Gnr. 42, Bnr. 47, 79, 
107, 122, 126, 129, 130, 131, 152, 153, 154, 155, 156. Hjemmelshaver for Fylkesvei 213 (Gnr. 113, 
Bnr. 7) er også varslet direkte. Alle varslede parter fremgår av kapittel 6. 

2.2 Planområdets avgrensning, beliggenhet og størrelse 
 
Planområdets avgrensning fremgår av figur 1 og 2, og viser områdets sørlige utstrekning langs 
Meisfjorden, ca. 150 meter vest for Andreas-Bensonvikja, til Hestvika. Planavgrensningen følger 
eiendomsgrensen for tiltakshavers Bnr. 46, og har et areal på 49,4 daa. 
 
Området strekker seg fra sjøen, nordover over et åpent høydedrag med kulturlandskap som dyrka-
mark og bjørkeskog innenfor, dette til ca. 160 meter videre innover, og avgrenses der av 
eiendomsgrensen i nord. Avgrensningen går her i åpent område som dyrkamark vestover til et fuktig 
område hvor en mindre kulturlandskapssjø (Øyvatnet) og utkantområdet av et større sammen-
hengende areal som kystlynghei ligger. Herfra går avgrensningen sørover til Meisfjorden i Hestvika. 
 
Tilstøtende til områdets østre avgrensning ligger reguleringsplan for Andreas-Bensonvikja, hvor de 
nærmeste arealene er regulert som friluftsområde og landbruksområde. Fylkesvei 213 går nord-
østover like utenfor planområdets nord-østre avgrensning. Det er lokalisert et boligtun og 
fritidsbebyggelse på nordsiden av landbruks- og lauvskogområder utenfor områdets nordre av-
grensning i området vest for Konterhaugen. En sti går i kartet gjennom hele planområdet fra den østre, 
allerede bebygde fritidsparsellen (Bnr. 95), og denne er adkomst til friluftsområdene utover halvøya.  
 

 
Figur 1. Planområdets avgrensning som stiplet sort linje på grunnkart 



Planprogram, detaljregulering for Ulvangsøya hytteområde 

                        Side 6 av 22 
 

 
 

 
Figur 2. Planområdets avgrensning som hvitstiplet linje på grunnkart og ortofoto 

2.3 Dagens situasjon, kjent bakgrunnskunnskap 
 
Høyeste punkt i området er 14,5 moh, og dette ligger like nord for Hestvika. Øst for denne vika ligger 
et høydedrag mot sjøen hvor høyeste punkt er ca. 12 moh. Området stiger noe mot nord-øst, og er 
preget av 2 gjennomgående områder med blant annet dyrkamark og tykkere jordlag, tydelig lavere 
enn terrenget rundt med tynnere dekke og fjell i dagen. Omtrent midt i planområdet ligger en delvis 
skogvokst høyde, ca. 10 moh. 
 
Landbruksverdier 
Utsnitt fra arealressurskart fra Skog og Landskap viser i figur 3 en fordeling av markslagene, som er 
presentert i tabell 1. Hoveddeler av området består av åpen skrinn fastmark (7,6 daa.), og skrinn 
fastmark (20,7 daa.). Lauvskog av middels bonitet er registrert for to areal på til sammen 1.9 daa., 
mens uproduktiv lauvskog dekker 6,9 daa. Sør i området ligger et areal som innmarksbeite nord for 
høydedraget mot sjøen, og dette dekker et areal på 4,6 daa. Sammen med et areal helt nord-øst i 
planområdet på 2,4 daa, dekker markslaget til sammen 7,0 daa. Øyvatnet ligger nord-vest i 
planomådet med et areal på 0,4 daa.  
 
Et område som fulldyrka jord er registrert på den nordre delen av eiendommen, inn mot planens av-
grensning. Arealet dekker 3,7 daa, og inngår i et større areal på 8,7 daa som drives samlet som 
fulldyrket. Ut over områdene med landbruksjord og området med jorddekt fastmark ligger jorddekket 
hovedsakelig som et tynt lag over berggrunnen. Gjennomgående høydedrag med tydelige høydefor-
skjeller og fjellblotninger internt i området viser dette. 

Tabell 1. Arealoversikt over markslagene innenfor planområdet (fra Skog og Landskap) 
 

Markslag 
Areal 
(daa.) 

Markslag 
Areal 
(daa.) 

Fulldyrka jord 3,7 Jorddekt fastmark 7,6 
Innmarksbeite 7 Skrinn fastmark 20,7 
Lauvskog, middels bonitet 1,8 Vann 0,4 
Lauvskog, uproduktiv 6,9   
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Figur 3. Oversikt over arealressurser fra Skog og Landskap 

 
Tiltakshaver forpakter bort deler av eiendommen til en lokal gårdbruker som slår og steller dyrkbare 
områder. Driver har gjort det klart at området som planlegges regulert, ikke er av interesse med tanke 
på dyrking. Dette med bakgrunn i at teigene er små og avgrensede, og at det med dagens utstyr ikke 
er praktisk mulig å drive slått i området. I nord er det riktignok en liten åker (fulldyrket i kartet), som 
denne gårdbrukeren ikke benytter seg av til slått. Denne åkeren planlegges ikke berørt at 
utbyggingsformålene i planen, og reguleres til jordbruksformål. Aktuelle areal for jordbruksdrift er ikke 
slått/dyrket på flere tiår. 
 
At området ikke er benyttet til fòrdyrking på lang tid fremgår også av ortofoto over området, da det er 
bevokst med små trær og høyere vegetasjon enkelte steder. Randsonene i disse områdene øker, og 
avgrenser etter hvert områdene arealmessig. Det er en del myr og annen vekst i området som i kartet 
vises som dyrkbar mark. Sau beiter i området utover mot Øytangen vest for planområdet, og selve 
planområdet ble sist benyttet til beiting rundt 1990. 
 
Naturverdier 
Området omfattes med unntak av mindre areal i øst, av kartlagt område for friluftslivsverdier. Området 
er av type særlig kvalitetsområde, og er gjennom kartleggingen verdsatt som et viktig friluftsområde. 
Stien gjennom området benyttes som gangadkomst og tursti vestover fra parkeringsplass ved 
Fylkesvei 213, ut til området som er tilrettelagt for friluftsaktivitet, og også består med naturlige verdier. 
Store deler av planområdet er også omfattet av område som består i et helhetlig kulturlandskap. 
 
I de vestre delene av planområdet er det registrert nasjonalt og regionalt viktige naturverdier som 
utvalgt naturtype og naturtype. Disse har sin utstrekning med areal innenfor planens avgrensning som 
vist i figur 4 og 5. I området er den utvalgte naturtypen kystlynghei representert med utforming som 
fuktig lynghei. Denne er del av et større sammenhengende område som strekker seg ut til Øytangen 
helt vest på halvøya, og er verdsatt som viktig. Planområdets sør-vestre deler omfattes av naturtypen. 
 
Området rundt Øyvatnet, nord-vest i planområdet er registrert som naturtype rik kulturlandskapssjø 
med næringsrik utforming. Denne er lokalt viktig da den på tross av størrelsen på 0,4 daa. bidrar til 
stort mangfold sammen med tilliggende myr, skog, strandberg og kystlynghei. I figurene er foreløpige 
disposisjoner i plankartskissen vist sammen med de registrerte naturverdiene etter oppsettet på neste 
side. 
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Rød stiplet linje:    Kartlagt friluftslivsområde 
Orange stiplet linje:  Helhetlig kulturlandskap 
Lysegrønn skravert flate: Naturtype, lokalt viktig kulturlandskapssjø 
Brun skravert flate:  Utvalgt naturtype, kystlynghei 
Sort stiplet linje:   Planområdets avgrensning 
 

 
Figur 4. Plankartskisse med naturtype og utvalgt naturtype vest i planområdet 

 

 
Figur. 5. Naturverdier i sammenheng med forslag til arealdisponering i planområdet 
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Det er registrert to fuglearter som finnes på Norsk rødliste i området. Disse er sivspurv og fiskemåke, 
og begge har status nær truet (NT). Registreringene er i forbindelse med lokaliteten Øyvatnet som 
ligger under område som naturtype kulturlandskapssjø. Begge artene er knyttet til området, og areal 
avgrenset innenfor polygon som angir naturtype/utvalgt naturtype skal utelates fra utbyggingsformål i 
planen. Disse områdene sikres ved å avsettes som landbruksformål med hensynssone over. Det er 
ikke registrert kulturminner eller SEFRAK-bygninger i nær tilknytning til planområdet. 
 
Strandsone 
Området ligger med store deler innenfor 100-metersbeltet, og det er etablert fritidsbebyggelse i 
området. Med de registrerte naturverdiene og bruken av området vil det måtte tas hensyn til en 
tomtetilpasning og utforming av fritidsboliger som ikke medvirker til privatisering av dette området og 
påvirker allmenhetens rett til ferdsel. Det drives stangfiske fra land og andre strand-, og sjøaktiviteter i 
området, og det er sentralt i arbeidet med planen at disse verdiene består. Naturlig utforming av 
området med det langsgående høydedraget langs sjøen, samt høydedraget sentralt i området vil 
kunne sørge for at det landskapsmessige inntrykket av tiltaket reduseres. 
 
Reindrift 
Området ligger innenfor Røssåga/Toven reinbeitedistrikt, og utøverne av reindrift har beiterett i 
området som skal sikres videre. Områdene for vinterbeite er svært viktige, da de sikrer beite for 
vinterflokkene når forholdene på innlandet blir krevende for dyrene. På tross av at området ikke er vist 
som årstidsbeite for reindriftsnæringen på Nordlandsatlas sitt reindriftskart, er området av stor verdi 
for reinbeitedistriktet. 
 
Området har blitt benyttet som beiteområde, og i forbindelse med flytting av reinen langs svømmelei 
sørover. Området er aktuelt som alternativt vinterbeite ved nedising av beite andre steder. Reindrifts-
kart viser en flyttlei som strekker seg vestover til området Øyvalen, ca.1,2 km øst for planområdet.  

2.4 Planlagt arealbruk 
 
Figur 6 viser prinsippene for hvordan tiltakshaver ønsker utformingen av bebyggelse og anlegg i plan-
området. Det ble ved oppstarten av planarbeidet lansert at det skulle reguleres inn 6-9 nye 
hyttetomter i tillegg til de 2 eksisterende fritidsparsellene som allerede er etablert i området. Et forslag 
til foreløpig tomtearrondering vist i figur 6 viser 11 nye og 2 eksisterende parseller med areal til fritids-
bebyggelse. 
 
Adkomstvei planlegges i utgangspunktet for alle nye tomter. Utfordringer med å etablere vei gjennom 
terrenget til hyttene på nivået nærmest sjøen kan medføre terrenginngrep som vurderes som for store. 
For verdiene som er tilknyttet friluftsliv i området er det viktig å legge disse til grunn ved utformingen 
av planen, dette da planområdet utgjør hovedadkomsten til friluftsområdene i marka vestover på 
halvøya utover mot Øytangen. Turstien føres derfor langs ny adkomstvei som planlegges forbi hyttene 
på øvre nivå i området.  
 
Områder med natur-, og landbruksverdier skal ikke nedbygges, og vil sikres videre som landbruks- og 
jordbruksformål. For å styre utbyggingen av hyttene i forhold til kartlagte verdier og mangfold i 
området, vises byggegrenser individuelt for de enkelte fritidsparsellene, og planen skal også 
utarbeides med føringer for utbyggingsrekkefølge i bestemmelsene. Med dette sikres at nødvendig 
infrastruktur er etablert før utbygging. 
 
Tomtestørrelse planlegges til 0,5-1 daa., og lokaliseringen og utforming skal underordne seg land-
skap og naturverdi. Maksimalt tillatte bebygde areal vurderes til rundt 100 m2 innenfor de enkelte 
formålsområdene. Maksimalt tillatte byggehøyder reguleres i forhold til tomtelokalisering og landskap. 
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Parkering og HC-parkering planlegges opparbeidet i området nord-øst i planområdet, og skal dekke 
behovet primært for turfolk, men også gjesteparkering. Trasé for vann og avløp vises med eget formål 
i plankartskissen der denne ikke legges i vei, og det skal samlet søkes om to felles utslippstillatelser 
for hele hyttefeltet. Septikkhåndtering vil skje via to private fellesanlegg. 
 
Avfallshåndtering skal i utgangspunktet skje på felles område i tilknytning til eksisterende container/ 
avfallssortering utplassert ved kryss mellom F.v. 212 og F.v. 17 på Einmo. Planen skal belyse 
mulighet for etablering av containeroppstilling ved kryss mellom Fv. 213 og 212 på Øyjorden.  
 
I forhold til båtutsett og mulighet for naus/sjøbu, skal ikke planen legge til rette areal for dette. Tre 
områder for dette er lokalisert øst for området, og gir fremtidige fritidsbeboere mulighet til å kjøpe seg 
bryggeplass og nausttomt i nærheten av området (0,25-1 km). Disse er private. Det er flere små-
båthavner som drives av båtforeninger i området, men disse ligger noe lengre unna. I tillegg jobbes 
det i kommunen med å etablere offentlig fiskerihavn/småbåthavn noen hundre meter fra hyttefeltet. 

2.5 Utfordringer 
 
Tiltaket ligger i område med registreringer av viktig landbruksjord og flere typer naturverdier. I tillegg 
er deler av området lokalisert strandsonen og hele Ulvangsøya er av viktighet for reindriften. Innspill 
fra oppstartshøringen, kommunen, samt forholdene rundt registrert naturmangfold, landbruksjord og 
beitevirksomhet i området, har medført at følgende utfordringer må beskrives og avklares før plan-
forslaget kan behandles og legges ut på offentlig ettersyn.  

■ Landskapsverdier og visuelle effekter. Tiltakets påvirkning på landskapet i området 

■ Konsekvenser tiltaket kan ha for registrerte friluftslivsverdier i området 

■ Tiltakets omfang i forhold til sikring av jordressurser i området 

■ Tiltakets konsekvenser for reindriftsnæringen i området  

■ Konsekvenser for registrerte naturverdier (naturtype og utvalgt naturtype) * 

(*) Tiltaket skal ikke berøre registrerte naturverdier som naturtype (kulturlandskapssjø) og utvalgt 
naturtype (kystlyngei) i de vestlige delene av området. Planbeskrivelsens temautredning (se plan-
programmets kapittel 5.4) vil inkludere temaet, og beskrive tiltaket i forhold til forekomster i området. 
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Figur 6. Oversikt over foreslåtte arealformål i planområdet 
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2.6 Bildemateriale 

  
Figur 7. Areal for fritidsbebyggelse øst i området Figur 8. Kulturlandskapssjø nord-vest i området 

 

  
Figur 9. Eksisterende fritidsbebyggelse Figur 10. Areal for fritidsbebyggelse i vest 

 

  
Figur 11.  Areal for fritidsbebyggelse i øst Figur 12. Areal for fritidsbebyggelse fra sør-vest 

 

  
Figur 13. Adkomst til området og areal for p-plass Figur 14. Dyrkamark øst i området 
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3. Overordnede rammer og føringer for planarbeidet 
 
Planleggingen skal ivareta lover, nasjonale og regionale planer, forventninger, retningslinjer og andre 
føringer som gjelder for planarbeid i denne landsdelen.  

3.1 Nasjonale føringer 
 

 Plan- og bygningslov 

 Naturmangfoldlov 

 Kulturminnelov 

 Friluftslov 

 Reindriftslov 

 Veglov 

 Forskrift om konsekvensutredning 

 Vannforskrift 

 Byggteknisk forskrift 

 Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen 

 Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal-, og transportplanlegging 

 Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen 

 Nasjonal transportplan 

 Nasjonal jordvernstrategi 

 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

3.2 Regionale føringer 
 

 Fylkesplan for Nordland 2013-2025, Regional plan 

 Regional planstrategi for Nordland 2012-2016 

 Jordvern i Nordland. Strategisk plan for forvaltning av jordbruksareal i Nordland 2011-2020 

3.3 Kommunale føringer 
 

Området som omfattes av den 
aktuelle planens avgrensning 
er i kommuneplanens arealdel 
for Leirfjord (2003-2014) om-
fattet av formål LNF1 og LNF2. 
Utsnitt fra arealdelen i området 
er vist i figur 15 til høyre. Her er 
gjeldende formål vist på hver 
side av tykkere sort strek. De 
østre delene av planområdet 
omfattes av formål LNF2 (6,5 
daa), mens resten har formål 
som LNF1. Formål LNF2 kan 
tillates bebygd med fritids-
boliger dersom det foreligger 
reguleringsplan. Formål som 
LNF1 er avsatt til landbruks-
formål, og her tillates i utgangs-
punktet ikke andre tiltak enn de  

som er knyttet til nødvendige tiltak for landbruket. 
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3.4 Relevante reguleringsplaner 
 
Tilstøtende til planområdet i øst 
ligger Reguleringsplan for 
Andreas Bensonvikja (plan-id 
30033), vedtatt den 27. april 
2006. Reguleringsplanen legger 
i disse områdene til rette for 
friluftsområde og landbruks-
område. Ut over dette legger 
planen til rette for fritidsbe-
byggelse med 5 parseller til 
formålet, i tillegg til formål for 
naust, flytebrygge, parkering og 
vei. Figur 16 til høyre viser loka-
lisering av denne planen i 
forhold til avgrensningen til 
aktuell plan som er vist med 
sort stiplet linje.  

4. Medvirkning 

4.1 Organisering og opplegg for medvirkning 
 
Tiltakshaver er Roy-Åge Edvardsen, og Aker Solutions MMO er plankonsulent. 
 
Plan- og bygningslovens § 5-1 angir i 1. ledd at det skal legges til rette for medvirkning av den som 
fremmer et planforslag. Utreder plikter, og skal gjennom aktive tiltak skape medvirkning. 2. ledd 
pålegger kommunen et særlig ansvar for å sikre aktiv medvirkning 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. 
 
Medvirkning fra grupper som trenger aktivt tilrettelagt opplegg for medvirkning kan oppnås ved å 
benytte fora som disse deltar i/benytter. Eldrerådet, råd for funksjonshemmede, samt ungdomsrådet 
og barn og unges representant i Leirfjord mottok oppstartsvarsel og forslag til planprogram. 

4.2 Deltagere i medvirkningsprosessen 
 
Kommunen har utarbeidet adresseliste som omfatter offentlige høringsinstanser, sektormyndigheter, 
og grunneiere/naboer, råd og interesseorganisasjoner. Det ble satt inn annonse under kunngjøringer i 
avisen Helgelendingen i tillegg til elektronisk kunngjøring på kommunens og konsulents websider. 
 
Planprosessen legger opp til å følge Plan- og bygningslovens krav om medvirkning. Aktuelle parter er 
varslet med brev. I tillegg er elektronisk varsling pr. epost til offentlige parter benyttet. Det gis ut fra 
dette en god mulighet til å orientere seg i dokumentene, å innhente ytterligere informasjon, og å uttale 
seg i forbindelse med planprosessen. 
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4.3 Innkomne merknader og høringsuttalelser 
 
Totalt er det mottatt 10 merknader/innspill etter varsling av planoppstart. 8 av disse er fra offentlige 
myndigheter/sektormyndigheter/interesseorganisasjoner/kommunen, mens 1 av merknadene er fra 
private. Det kom også en privat tilleggsmerknad før fristens utløp. 
 
Merknadene går hovedsakelig på at området slik det foreligger i overordnet plan ikke hjemler 
fritidsbebyggelse. Området er i kommuneplanens arealdel for stor del regulert til landbruksområde 
(LNF1) hvor kun landbruksrettede tiltak tillates. Ut fra merknadene bør kommunen ha tatt stilling til 
dette i kommuneplanens arealdel, og kommunen bes vurdere om det rette er å fremme forslaget til 
utvikling av området gjennom en detaljregulering. 
 
Mål fra overordnet planverk på regionalt og nasjonalt nivå som må ivaretas framkommer av 
merknadene. Likeledes også føringer for området i forhold til temaer som skal omfattes av konse-
kvensutredningen. Natur-, friluftslivs-, og landskapsverdier i området omhandles, og det framkommer 
føringer og informasjon til oppsettet for konsekvensutredningen som gjengis i planprogrammet. 
 
Konsekvensene av tiltaket i forhold til registrert landbruksjord er et sentralt tema i merknadene. Det 
legges vekt på at det som er av landbruksjord innenfor planområdet har høy verdi, og det vil være 
viktig å legge til rette for en disponering av bebyggelse og anlegg som ikke inkluderer disse. 
 
Området er av stor verdi for reindriftsnæringen da det har blitt benyttet som vinterbeite. I tillegg er 
området brukt i forbindelse med flytting av dyrene langs svømmelei sørover. Området er aktuelt som 
vinterbeite ved nedising av vinterbeiter andre steder. Nye fritidsbeboere må forvente tilstedeværelse 
og beiting av rein både i og utenfor planområdet. 
 
Krav om hva som skal inngå i konsekvensutredningen for temaet fremsettes i merknadene. Det vil 
være naturlig å ta kontakt med reindriftsutøverne i denne sammenheng for å få en vurdering av 
prinsippene rundt avklaring av arealene som planen ønsker å legge til rette for, før det endelige plan-
forslaget oversendes kommunen. 
 
Privatrettslige forhold slik som avklaring av rettigheter og bruk rundt adkomst for utøvere av land-
bruksvirksomhet vest for planområdet vises til i private merknader. Kommunen bes også å vurdere 
om rett arealbruk er fritidsbebyggelse i området som er tilstøtende til større sammenhengende frilufts- 
og kulturlandskapsområder med høy verdi videre vestover på halvøya. 
 

4.4 Merknadsbehandling 
 
Alle innkomne merknader gjennomgås og oppsummeres. Her vises også tiltakshavers vurdering av 
merknadene og hvordan de legges til grunn for utarbeidelsen av planprogrammet. Leirfjord kommune 
kalte tiltakshaver inn til et avklaringsmøte etter merknadsfristens utløp, og det ble her en diskusjon av 
tiltakets omfang med planmyndigheten. Etter møtet framkom kommunens vurdering av tiltaket og 
planprogram, sammen med krav og føringer som kommunen forutsetter innarbeidet i planprogrammet. 
 
Tiltakshaveres vurdering med kommentarer til de enkelte innspill og merknader er vedlagt i merknads-
behandlingen. Denne blir sammen med alle innspill og det justerte planprogrammet oversendt 
kommunen før saksbehandling og deretter fastsetting av planprogram. 
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5. Aktuelle konsekvenser -metode og utredningsbehov 

5.1 Metode 
 
Deler av analysearbeidet i forbindelse med konsekvensutredningen kan, dersom kommunen anser 
det som nødvendig, bli utført av ekstern konsulent/instans. Dette er for å sikre tilstrekkelig kvalitet i 
datagrunnlaget som framkommer. Det kom i løpet av oppstartshøringen til planprogrammet innspill på 
at ytterligere flere tema bør omfattes av konsekvensutredningen, og disse er biologisk mangfold, 
sikring av jordressurser, samt forholdet til reindrift. 
 
Slik utfordringene beskrives i kapittel 2.5, blir temaet naturmangfold og planens forhold til regi-
streringer av naturtype, utvalgt naturtype og rødlistearter inkludert i planbeskrivelsens temautredning. 
Dette er med bakgrunn i at areal som omfatter naturtype (kulturlandskapssjø) og utvalgt naturtype 
(kystlynghei) ikke skal berøres av utbyggingstiltak. Disse inkluderes derfor i LNFR-areal og sikres 
videreført (LNFR-friluftsformål). 
 
Forskrift om konsekvensutredninger av 1.1.2015 legges til grunn for utredningsarbeidet. Verdi- og 
konsekvensvurderingen, samt kvaliteten på datagrunnlaget skal synliggjøres etter et system som 
viser verdi og konsekvens, som +/- og som tall. Metoden i Statens Vegvesen handbok V712 for 
vurdering av ikke-prissatte konsekvenser legges til grunn der den er passende. Utgangspunktet er at 
denne framstillingen, sammen med tekstdelen til planen skal tilfredsstille kravene i Naturmanfoldloven 
om at problemstillingene er belyst i tilstrekkelig grad slik at planvedtak kan fattes. 
 
Så langt som mulig skal konsekvensvurderingene basere seg på foreliggende og oppdaterte kunn-
skaper, naturbaser, eksisterende utredninger/registreringer, evt. analyser som har gyldighet for 
planområdet. Det skal i planen kort redegjøres for datagrunnlag og metoder som er brukt for å 
beskrive konsekvensene. 
 

Tre begrep er sentrale i utredningsprosessen. Disse 
er verdi, omfang og konsekvens. 
 

Verdi: 
Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et 
område eller miljø er. Temaet angis på en tredelt 
skala: liten (1) middels (2) stor (3). 
 

Omfang: 
Med omfang menes en vurdering av hvilke 
endringer tiltaket antas å medføre for de ulike 
miljøene eller områdene, og graden av denne 
endringen. Tiltakets omfang vurderes etter en 5-delt 
skala fra stort negativt omfang til stort positivt 
omfang. 
 

Konsekvens: 
Konsekvens er produktet av verdien og om-fanget. 
Konsekvensene uttrykkes i forhold til 0-alternativet. 
Vurderingen angis i en skala fra meget stor negativ 
(- - - -) til meget stor positiv (++++) konsekvens.  
 

I figuren til høyre vises positive konsekvenser 
 

over streken, mens de negative vises under 
streken. 

Figur 17. Konsekvensvifta, konsekvens ut fra 
verdi og omfang 
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0-alternativet 
Virkningene av planen beskrives ut fra en referanse som er dagens situasjon (0-alternativet). I konse-
kvensutredningen sammenliknes forventet tilstand etter at tiltaket er satt i verk i forhold til den for-
ventede tilstanden uten tiltak. Metodikken benyttes så langt den er funnet passende for de enkelte 
tema. 

5.2 Risiko- og sårbarhetsanalyser (ROS-analyse) 
 
Med utgangspunkt i revidert sjekkliste med oversikt over generelle risiko- og sårbarhetsforhold fra 
Fylkesmannen i Nordland, skal det gjennomføres en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). 
Sannsynlighet for hendelser, og en vurdering når det gjelder konsekvenser av tiltaket i forhold til 
hendelsen/forholdet skal her vurderes individuelt, og ROS-analysen inngår som del av konsekvens-
utredningen i planen og vedlegges planforslaget som skal behandles av kommunen. Det utledes i 
tillegg avbøtende tiltak rundt aktuelle forhold dersom de kommer til utslag gjennom ROS-analysen. 

5.3 Tema som skal konsekvensutredes 
 
Landskap 
I kommuneplanens arealdel for Leirfjord står det at bebyggelsen skal underordne seg viktige land-
skapsdrag, herunder sammenhengende vegetasjonsbelter, viltområder og områder for tamrein. 
Landskapsmessig påvirkning av tiltaket skal i planen vurderes for formålsområdene som angir 
bebyggelse og anlegg, og det vil være sentralt å tilpasse lokalisering og bestemmelser slik at negativ 
effekt i størst mulig grad begrenses. 

I forhold til inngrep og landskapsmessige konsekvenser ved etablering av bebyggelse og anlegg, skal 
V/A-anlegg for stor del legges i vei for å minimere inngrep ved etablering av grøfter og traséer med 
kummer/tanker. Planen omfatter tiltak i 100-metersbeltet, ligger i nærheten av naturtyper, utvalgte 
naturtyper, samt innenfor kulturlandskaps- og jordbruksområde, og det legges opp til en differensiert 
bruk av strandsona med forbud mot alle tiltak utenom formål for utbygging som angis i planen.  
 
Det vil være sentralt å vurdere de enkelte tiltaks grad av påvirkning på landskapsbildet både internt i 
området, samt influensområdet fra land og sjø. Dette mener tiltakshaver kan oppfylles med planens 
bestemmelser, og høydemålinger av terrenget for å kunne sette mer nøyaktige byggehøyder vil kunne 
være aktuelt. 
 
Nordland fylkeskommune gjennomførte i 2014 prosjektet Landskapskartlegging av Nordland. 
Landskapet er delt inn etter type, og deretter gitt verdi/beskrivelse ut fra denne typen. Kartleggings-
prosjektet har kvantifisert landskapet. slik at verdi og egenskap for områdene defineres og verdsettes 
ut fra hvilket landskap som foreligger i et område, samt hvilken hyppighet landskapstypen opptrer 
med i fylket. Data fra kartleggingen er tilgjengelig og benyttes i konsekvensutredning av temaet. 
 
Landskapstypen som omfatter planområdet har områdenavn Ulvangen med ID LAE0000323. 
Området omfatter det åpne fjordlandskapet, og det strekker seg fra sjøen vest for Ulvangsøya, og går 
som et belte østover delvis mellom Reinesfjellet-Bøfjellet og Vefsnfjorden, nesten til Leland. 
 

Bruk av kunnskaps-
grunnlag 

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

Data fra landskapskartleggingen i Nordland i regi av Nordland fylkes-
kommune. Føringer fra overordnet plan, info i databaser som angir kultur-
miljø, natur- og kulturlandskap og evt. SEFRAK-registreringer. Faglige 
vurderinger ut fra eksisterende forhold. 

 
Friluftsliv 
Området som inkluderes av planavgrensningen er for stor del omfattet av et større kartlagt frilufts-
område som viser sentrale friluftslivsverdier. Området består av strandeng, svaberg og kystlynghei, 
dette i tillegg til kulturminner og stort biomangfold med beite. Friluftslivsverdiene er hovedsakelig 
lokalisert vest for planområdet, og adkomsten går fra parkeringsplass med begrenset parkerings-
mulighet i enden av Fylkesvei 213. 
 
I 2014 ble en del av friluftsområdene i kommunen kartlagt i forbindelse med prosjektet Kartlegging av 
friluftslivsområder i Nordland, dette i regi av Nordland fylkeskommune. Her ble områdene vurdert, og 
planområdet er inkludert helt øst i friluftsområdet FK00005143, Ulvangsøya. Området er oppført med 
avgrensning i kartet i Miljødirektoratets Naturbase og eget faktaark som redegjør for verdi, område-
beskrivelse og verdisettingskriteriene som ligger til grunn.  
 
Området er av typen særlige kvalitetsområder og er verdsatt til viktig. Potensielt kan en utbygging 
med fritidsbebyggelse medføre at de registrerte friluftslivsverdiene forringes dersom ikke denne 
sammenhengen utredes under utarbeidelsen av planforslaget.  Konsekvensutredningen vil avklare i 
hvilken grad en tilrettelegging av fritidsbebyggelse i de østlige delene av friluftsområdet vil kunne 
påvirke faktorene/kriteriene som er benyttet for å verdsette området. Tiltaket er tilrettelegging for 
fritidsbebyggelse, friluftsliv og bruk av naturen. Det er satt som krav at det skal foretas en vurdering av 
konsekvenser av utbyggingen for friluftslivsinteressene i området.  
 
Verdisetting er i kartleggingsprosjektet er utført i henhold til kapittel 4.2.5 i veileder M98 (2013) fra 
Miljødirektoratet «Kartlegging og verdisetting av friluftsområder».  Innspill fra Helgeland Friluftsråd sier 
at kartleggingen kan oppfattes som noe grov, men er som faginstans innstilt på dialog dersom det er 
spørsmål rundt detaljer i forhold til utredningen. 

Bruk av kunnskaps-
grunnlag 

Beskrive elementer i området av betydning for temaet. Konsekvenser av 
nye tiltak i forhold til faktorene som er benyttet for å verdsette frilufts-
området vil bli vurdert. Dette med tanke på om konsekvensomfanget av 
tiltaket medfører vesentlige virkninger for friluftsverdiene. 

Datagrunnlag 

Resultatene fra friluftskartleggingsprosjektet er presentert i Naturbase, og 
omfatter kartpresentasjon og individuelle vurderinger for hvert område. 
Det kan i tillegg til vurderinger ut fra det foreliggende materiale bli 
nødvendig å basere utredningen på ytterligere faglige vurderinger fra 
Helgeland friluftsråd, samt grunnlagsdataene som inngikk i verdivur-
deringen av området.  

 
Reindrift 
Planområdet er en del av Røssåga/Toven reinbeitedistrikt, og tilstøtende flyttlei i øst viser at Ulvangs-
øya tradisjonelt har blitt brukt til utmarksbeite for rein. Området er ikke vist som årstidsbeite i 
reindriftsnæringen sitt reindriftskart på Nordlandsatlas, men beliggenhet og merknad fra fagmyndig-
heter viser at området har god beitekvalitet og er særlig verdifullt som alternativt vinterbeite ved 
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nedising av beite andre steder. Området har blitt brukt som beiteområde og i forbindelse med flytting 
langs svømmelei sørover, og er minimumsbeite for næringen. 
 
Økt aktivitet i og utenfor planområdet som følge av flere fritidsboliger vil kunne medføre negative 
konsekvenser for bruk av beiteland, samt adkomsten til beiteområdet når reinen slippes/hentes inn 
ved snuplass i enden av fylkesveien. Det ligger også en flyttlei 1,2 km øst for området. Tiltaket med 
sitt areal kan sammen med andre tiltak, samlet stå for arealbeslag av vinterbeiteland som påvirker det 
samlede tilbudet av vinterbeiteland i reinbeitedistriktet negativt. Virkninger for den samiske reindrifta 
skal vurderes og beskrives innenfor og utenfor planområdet. Det skal framkomme hvordan bruken av 
beiteland skal sikres for næringen i framtiden, og hvordan tiltaket skal legge til rette for flytting av rein 
gjennom området til utmarksområdet vestover på Ulvangsøya.  
 
Reindriftslovens § 19 fastslår at reindrifta har beiterett i fjellet og annen utmarksstrekning, og at denne 
gjelder hele året. § 22 fastslår at reindriftens flyttleier ikke må stenges og at reindriftsutøvere har 
adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan 
ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle flyttleier.  
 
Det er viktig å vurdere påvirkningen på det tilgjengelige beitearealet i forhold til at fysisk areal i plan-
området beslaglegges til utbyggingsformål. Dette i tillegg til reindriftsnæringens framtidige arealbruk 
når det gjelder områdene i nærheten av planområdet. Reinen vil i hovedsak måtte trekke utenom de 
allerede utbygde områdene nært planområdet. Halvøya er relativt smal på det aktuelle stedet, og 
tiltaket sammen med allerede eksisterende bebyggelse kan utgjøre en barriære for reinen. På samme 
måte kan menneskelig aktivitet, bebyggelse og anlegg i utkanten av områdene for flytting også føre til 
at reinen ikke vil trekke gjennom området, eller velger andre traséer ved driving gjennom området. 
 
Siidaer som bruker området som vinterbeiter bør konsulteres i utarbeidelsen av konsekvensutredning 
og reguleringsplan, og det er krav fra kommunen om at planforslaget sendes på forhåndshøring til 
reinbeitedistriktet og Fylkesmannen i Nordland før videre kommunal behandling. 

Bruk av kunnskaps-
grunnlag 

Beskrivelse av verdier i området, samt i hvilken grad omfang og utforming 
av tiltaket dermed kan påvirke reindriftsnæringen i og utenfor plan-
området. Samlede virkninger av planen for reindriftsinteressene skal også 
vurderes i forhold til andre planer og tiltak på reinbeitedistriktnivå. 

Kunnskapsgrunnlag 

Innspill fra forvaltningen gjennom uttale til planoppstart, og samtale med 
representanter fra siidaer som benytter området gjennom prosessen med 
konsekvensutredningen og utarbeidelsen av reguleringsplanen er rele-
vant. Reindriftsnæringen sin kartklient (Nordlandsatlas) inneholder ikke 
data for planområdet, og det vil være viktig å støtte seg på førstehånds-
kunnskap fra reineierne. 

 
Sikring av jordressurser 

Arealpolitiske føringer fra Regional plan for Nordland innebærer at tiltakshaver må konsekvensutrede 
utbygging av jordbruksområder som ikke er avsatt til andre formål i gjeldende planverk. I dette ligger 
at det må utredes alternativ plassering til bebyggelse på dyrka jord, samt gjøres en vurdering av de 
landbruksmessige konsekvensene av tiltaket. 
 
Planområdet består av et areal som i AR5-kartet er registrert med fulldyrka jord. I nord ligger ca. 3,5 
daa. fulldyrka jord, som sammen med naboeiendom utenfor planavgrensningen utgjør et helhetlig 
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fulldyrka areal på 8,7 daa. I sørøst ligger et innmarksbeite på ca. 4,9 daa. som grenser til et fulldyrka 
areal på 3,8 daa. på naboeiendommen i nord. På naboeiendom i øst er det fulldyrka arealet regulert til 
jordbruksformål i tilstøtende reguleringsplan. 
 
Under oppstartshøringen fremkom det at omfanget av eventuell omdisponering av dyrka jord i planen 
er såpass stort at det vil være av nasjonal/vesentlig regional interesse, og kan medføre innsigelse 
dersom dyrka jord omdisponeres. 
 
Ut fra jordvernhensyn vil fagmyndighetene kunne tolerere en arealdisponering hvor det nordlige 
fulldyrkede arealet sikres som LNFR-jordbruksformål. Kommunen har også vurdert dette, og vurderer 
at det som i planen ikke inngår i bebyggelse og anlegg, skal reguleres til LNFR-formål, dette for 
bevaring av fôrproduksjons- og beitearealer til landbruket. I utgangspunktet skal dyrka jord utelates 
fra bebyggelse og anleggsformål, men det er skissert en mulig lokalisering av parkeringsareal for 
gjester og friluftsbrukere av området helt øst, i randsonen av det nordlige arealet som i AR5 oppgis 
som fulldyrka. 
 
Slik det framkom i oppstartshøringen er dette med på å understøtte tiltakshavers intensjon om å 
forholde seg til landbruksverdiene og utelate disse fra utbyggingsformålet. Planforslaget skal ta 
utgangspunkt i å regulere det fulldyrka arealet til jordbruksformål, og videre sikre at bebyggelse og 
anlegg ikke berører arealet. 
 

Bruk av kunnskaps-
grunnlag 

Beskrivelse av status for jordressursene i planområdet. Vurdere samlet 
virkning for temaet ut fra omfanget av planlagte tiltak og lokalisering av 
bebyggelse og anlegg i forhold til registrerte jordressurser.  

Kunnskapsgrunnlag 
Skog og landskap sitt arealregnskap. AR5-datasett fra kommunen. Evt. 
landbruksplan for Leirfjord. Løpende dialog med landbruksmyndigheter. 

 

5.4 Tema som belyses i planbeskrivelsen 
 
Følgende tema er vurdert å være relevante i planfaglig sammenheng for å skape et bedre vurderings-
grunnlag når beslutninger om planen kan vedtas skal tas. Med bakgrunn i dette inngår temaene ikke i 
planens konsekvensutredning (etter KU-forskrift), men gjennomgås i planbeskrivelsens temautredning. 
 
Kulturminner og kulturmiljø 
Det er gjort søk i Askeladden (Riksantikvarens kulturminnedatabase), og det er ikke registrert kultur-
minner innenfor planavgrensningen. Temaet vurderes i lys av dette i planbeskrivelsen. 
 
Naturmangfold 
Innenfor planområdet er det registrert naturtyper som rik kulturlandskapssjø og utvalgt naturtype 
kystlynghei, samt at hoveddeler av planområdet er omfattet av område med registrerte kultur-
landskapsverdier. Nærmere beskrivelse og kart som viser verdiene presenteres. Artsdatabanken viser 
registreringer av nær truede (NT) fuglearter sivspurv og fiskemåke i tilknytning til lokaliteten Øyvatnet 
vest i området.  Det er ikke tiltakshavers intensjon å legge til rette for tiltak innenfor områdene som 
avgrenser naturtype og utvalgt naturtype. 
 
Forurensning 
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 
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samlet få godkjent utslippstillatelse for begge disse fra kommunen. Planbestemmelsene skal sikre at 
forholdene rundt avløp/kloakk er ivaretatt og godkjent før tillatelse til utbyggingstiltak kan gis.  
 
Risiko og sårbarhet 
Det skal utarbeides risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse) som del av planforslaget. Her 
presenteres infrastruktur-, natur-, eller virksomhetsbaserte forhold som er aktuelle for arbeidet. 
Analysen utarbeides etter mal/oppsett fra Fylkesmannen i Nordland, og inngår i planleveransen. 
Eventuelle tema i analysen som gir utslag for risiko og/eller sårbarhet blir vurdert i forhold til hvilke 
avbøtende tiltak som kan settes i verk for å redusere eventuell påvirkning. 
 
Barn og unges interesser 
Friluftsliv og rekreasjon vil konsekvensutredes 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 representant i Leirfjord vil også motta planforslaget på offentlig 
ettersyn. Barn og unges representant har kommet med uttalelse til planoppstart og planprogram. 
 
Universell utforming 
Det planlegges for fritidsbebyggelse med planen. Deler av området 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 utforming, 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 parseller, og det vil for eksempel kunne være aktuelt med adgang 
til utbygging av to større, og universelt utformede boenheter på disse. 
 
Vannmiljø 
Innenfor området ligger Øyvatnet, en sjø/våtmark definert som kulturlandskapssjø (0,4 daa.). Denne 
har eget faktablad i Miljødirektoratets Naturbase (naturbase.no), og det vil beskrives i hvilken grad 
tiltaket utarbeides for å sikre denne sjøen. 
 
Risiko ved havstigning 
Området er lokalisert til sjøen, og tiltakets art i forhold til potensiell fare ved havnivåstigning vil er eget 
tema i ROS-analysen. Det skal i utgangspunktet ikke legges til rette for tiltak i tilknytning til sjø slik 
som naust/molo/flytebrygger, men en oversikt over forholdene 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. 
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6. Høringsparter 
 

Varslede parter til planoppstart fra liste utarbeidet av Leirfjord kommune 
 

Offentlige høringsparter, råd, myndigheter og sektormyndigheter 
 

Instans/myndighet  Adresse  Postnr/sted  
Fylkesmannen i Nordland Moloveien 10 8002 Bodø 
Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 
Sametinget Avjovageaidnu 50 9730 Karasjok 
Statens Vegvesen, Region Nord Postboks 1403 8002 Bodø 
NVE, Region Midt-Norge Vestre Rosten 81 7075 Tiller 
Helgeland Politidistrikt Postboks 570 8651 Mosjøen 
SHMIL Åremma 8664 Mosjøen 
Helgeland Friluftsråd   
Råd for funksjonshemmede i Leirfjord   
Eldrerådet i Leirfjord   
Ungdomsrådet i Leirfjord   
Barn og unges representant i Leirfjord   

 
 

Tiltakshaver, naboer og andre berørte parter 
 
Gnr/Bnr  Navn  Adresse  Postnr/sted  
42/46 Roy-Åge Edvardsen  8890 Leirfjord 
42/7 Åge Arnfinn Edvardsen Ulvang 8890 Leirfjord 
42/8, 153 Torbjørn Uhre Ulvangsøy 8890 Leirfjord 
42/13 Turid Tang Wa Tendeland og Torbjørn Uhre Ulvangsøy 8890 Leirfjord 
42/18 Åse Marie Edvardsen Ulvangsøy 8890 Leirfjord 
42/18 Liss-Eva Edvardsen Loftfjellveien 16 8614 Mo i Rana 
42/18 Odd Arne Guttormsen Buegata 3 8614 Mo i Rana 
42/18 Ronald Guttormsen Langfjellveien 189 8650 Skonseng 
42/18 Gunn Tove G. Gøystdal Tvetermyra 12 1344 Haslum 
42/18 Anne Karin Madland Kirkegata 34 A 4006 Stavanger 
42/18 Arne Madland Peder Bakars vei 7 4352 Kleppe 
42/18 Kjell Madland Storhagen 22 4015 Stavanger 
42/18 Olga Gunlaug Wassdahl Vettrelia 32 1392 Vettre 
42/19, 152, 154 Magne Aleksander og Oliv Jørgine Bjørsvik Ulvang 8890 Leirfjord 
42/47 Jan Steinar Bratli og Marit Valberg Sjøbergs gate 33 8800 Sandnessj. 
42/78 Jan Harald Varem Skolegata 9 A 8624 Mo i Rana 
42/79 Erik Edvardsen Bråtet 216 5154 Bønes 
42/95 Steinar R. og Grethe Kristensen Fangelveien 5 B 8618 Mo i Rana 
42/107, 130 Åge Grønbech og Hilde Anita Mathisen Snevegen 5 A 8800 Sandnessj. 
42/122 Anita og Harry Johan Bakken Åsgata 4 8800 Sandnessj. 
42/126, 156 Dag Edvardsen Egedes gate 41 8656 Mosjøen 
42/129 Inga J. M. og Tor-Ove Remmen Hubrovegen 26 8656 Mosjøen 
42/131 Synnøve Lovise Edvardsen Løkvik 8890 Leirfjord 
42/155 Svein Erik Bjørgan Kirkegata 48 8656 Mosjøen 
113/7 Nordland fylkeskommune Fylkeshuset 8048 Bodø 
113/7 Statens Vegvesen Region Nord Postboks 1403 8802 Bodø 
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