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Sjekkliste 

for å vurdere risiko- og sårbarhet (ROS) for Detaljreguleringsplan: Ulvangsøya hyttefelt (plan-id: 1822 201502) 
 

Sjekklisten kan brukes til ei enkel (grov) kartlegging av risiko- og sårbarhet (ROS) i forbindelse med arealplanlegging, jf. plan- og bygningsloven § 3-1, h og § 4-3.  

Sett kryss i ”ja” eller ”nei”-kolonnen for alle spørsmålene i listen. I kommentarfeltet redegjøres kort for vurderinger og vurderingsgrunnlag (eventuelle nærmere 

undersøkelser, foreliggende overordnede farekart, skjønnsvurderinger etc.). Kommentarene kan benyttes som grunnlag for ROS-omtalen i selve 

planbeskrivelsen, mens selve sjekklisten og annen mer omfattende dokumentasjon kan følge plansaken som vedlegg. Listen er veiledende og ikke nødvendigvis 

uttømmende. Forslagsstiller har et selvstendig ansvar for at ROS-vurderingene omfatter alle planrelevante farer av betydning for samfunnssikkerhet og 

beredskap. Sjekklisten er utarbeidet av Fylkesmannen i Nordland, og oppdatert 5. mai 2014. 
 

 
Problemstillinger 

 
Vurdering 

Ja Nei Kommentar 

1. Naturgitte farer    

1.1 Skred Er planområdet utsett for snø-, is-, jord-, steinskred eller fjellskred (se 
Skrednett)? 

 X 

Ikke kartlagt (NGI snø- og steinskred). Potensielle områder 
med fare for skred og steinsprang er ikke vist for området. 
Små lokale høydevariasjoner i området, men ikke fare for 
utløsing av stein, jord, evt. is. 

Er det fare for utgliding av området (ustabile grunnforhold, dårlig 
byggegrunn), eks. kvikkleire (se NGU, kart og data)? 

 X 

Marin grense ligger på ca. 100-110 moh. I følge NGU sine 
databaser er det noe marint avsatte løsmasser i planområdet. 
Hav-, fjord-, og strandavsetning ligger i et usammen-
hengende eller tynt dekke over berggrunnen, og berggrunnen 
blottes jevnt over i området. Lav sannsynlighet for at det 
finnes kvikkleire i området. Reguleringsplanen skal ikke 
hjemle tiltak i sjø. 

Har det tidligere gått skred i eller nær området, eks er det identifisert 
skredvifter i området?   X 

Ikke registrert skredvifter eller tidligere skred i eller i 
nærheten av planområdet. Nærmeste registrerte 
skredhendelser er 3 og 4 km unna. 

Planlegges det tiltak nærmere bratt /masseførende bekk enn 20 meter?  X Nei 

1.2 Flom Er planområdet utsett for flom eller flomskred, også når en tar hensyn 
til økt nedbør som følge klimaendringer (se NVE Atlas)? 

 X 

Planområdet er ikke utsatt for flom eller flomskred. Ikke data 
i NVE-atlas, men områdets utforming tilsier dette. Heller ikke 
utsatt ved framtidige endringer. Øyvatnet ligger på nivå 
lavere enn planlagte tiltak. En mindre pytt sør i planområdet 
øst for Hestvika påvirkes av sjøvann som sprøytes over, 
antakelig også noe av fuktsig østfra. 

http://www.skrednett.no/
http://www.ngu.no/no/hm/Kart-og-data/Losmasser/
http://www.nve.no/Global/Flom%20og%20skred/Arealplanlegging/Fakta%202-13%20Skredvifter.pdf
http://atlas.nve.no/ge/Viewer.aspx?Site=NVEAtlas
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 Vurdering 

Ja Nei Kommentar 

Problemer med overflatevann, avløpssystem, lukkede bekker, 
oversvømmelse i kjellere osv?  X 

Etablert fritidsbebyggelse i området er lokalisert slik at 
problemer med overflatevann m.m. ikke er aktuelt. For 
bebyggelse og anlegg vil dette ivaretas i VA-plan. 

1.3 Stormflo Er området utsatt for stormflo, også når en tar hensyn til 
havnivåstigning som følge av klimaendringer? 
Omtales under 1.3 i planbeskrivelsens kap. 7.11.2 

 X 

Havnivået 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) for år 2050 og 291 cm 
(usikkerhet -20 til +35 cm) for år 2100. 
 

Planområdet er med den etablerte bebyggelsen i dag ikke 
utsatt for stormflo. Planen skal ikke legge til rette for sjønære 
tiltak/tiltak i sjø. Ny bebyggelse vil etableres > kote 5-6 moh.  
Området Øyvalen vil kunne påvirkes ved ekstreme tilstander. 
Her er terrenget nesten nede på havnivå med havet tett på, 
på begge sider av Fylkesvei 213. Vil kunne være utsatt for 
stormflo og bølgepåvirkning under ekstremtilstander. 

Er området utsatt for bølgepåvirkning eller oppstuving av flomvann 
(elveutløp) i kombinasjon med stormflo?  X Ingen elver/elveutløp i nærheten. 

1.4 Vind og 
nedbør 

Er området spesielt utsatt for sterk vind eller store nedbørsmengder 
eks. snø? 

 X 

Vindrose fra nærmeste stasjon for værobservasjon 
(Sandnessjøen LH, Stokka) med utvalg fra siste 10 års 
observasjoner viser at området normalt er utsatt for vinder 
fra sør-sørvestlig og nordøstlig retning. Fallvær er normalt 
ved kraftige østlige vinder. Området er normalt utsatt for 
nedbør med bakgrunn i beliggenhet på kysten. 

1.5 Skog – og 
lyngbrann 

Er området utsatt for tørke eller spesiell brannrisiko som følge av 
toglinje, veier, lynnedslag mm? 

 X 

Normalt utsatt for tørke. Ingen spesiell brannrisiko. Sparsomt 
bevokst grunn med noe mindre bjørkeskog jevnt over i de 
indre delene og lynghei i de vestre deler. Ved tørre forhold vil 
brann kunne spres gjennom området. 

1.6 Radon  Har kommunen rutiner for oppfølging av kravene om radonsperre i 
Tek10? 

 X 

Området er ikke kartlagt av NGU i forhold til radon i grunnen. 
Tiltak som planen legger til rette for skal utføres ihht. teknisk 
forskrift (TEK). Nye bygg skal prosjekteres og utføres med 
radonforebyggende tiltak slik at konsentrasjon av radon i 
inneluft ikke skal overstige terskelverdi for Bq/m3. 
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Vurdering 

2. Kritisk infrastruktur /samfunnsfunksjoner Ja Nei Kommentar 
 

2.1 
Samferdsel/ 
transport 

Vil uønskede hendelser på nærliggende transportnett, utgjøre en risiko 
for planområdet? 

   

- Vei, bru, tunnel? 
 X 

Lav sannsynlighet for dette. Fylkesvei 213 slutter i området 
like nord-øst for området. Bro over Øyvalen ca 1,3 km øst for 
området kan påvirkes ved ekstremvannstand og store bølger. 

- Sjø, vann, elv, havneanlegg? 

 X 
Planområdet ligger nært sjøen, men det legges ikke til rette 
for tiltak i sjø. Ingen elv eller havneanlegg i eller i nær 
tilknytning til planområdet. 

- Jernbane eller flyplass?  X Ikke i nærheten 

Kan området bli isolert som følge av blokkert transportnett, eks som 
følge av naturhendelser? 
Se 2.1 i planbeskrivelsens kap. 7.11.2 

X  
Området blokkeres for biladkomst ved blokkering av Fylkes-
vei 213. Mulighet for båtadkomst flere steder i nærheten 
(Hestvika, Andreas-Bensonvika, Ågenstøa). 

Er det transport av farlig gods i området? 

 X 

Transport av farlig gods skjer fra tid til annen langs veinettet. 
Ingen spesielt høy frekvens av dette i området. Lav sann-
synlighet for at dette vil øke i omfang ved en etablering av 
tiltak som planen angir. 

Er det kjente ulykkespunkter på transportnettet i området? 

 X 

Årlig døgntrafikk er 50 (reg. 2015). Ingen kjente ulykkespunkt 
på veinettet i området. Fartsgrense er 80 km/t på Fylkesveien 
i området. Private adkomstveier til eiendommene fra 
fylkesveien. Friluftsparkering tilrettelegges på egen p-plass 
som lokaliseres noe unna fylkesveien hvor det parkeres idag. 

Er det spesielle farer forbundet med bruk av transportnettet for 
gående, syklende og kjørende innen området? 

 X 

Ny vei i området tilrettelegges med deler av veiformålet for 
en kombinert bruk som adkomst for hytteeiere, adkomst til 
friluftsområder og landbruksadkomst til områdene vest for 
planområdet. Fartsgrense skal være gangfart og skilt som 
viser bruken av området skal settes opp. 

- Til skole og barnehage? 
 X 

Ikke skole eller barnehage i nærheten. Området benyttes ikke 
til skole-, eller barnehagevei. 

- Til nærmiljøanlegg, idrettsanlegg mv.?  X Ikke i nærheten 

- Til butikker og service?  X Ikke i nærheten 

 - Til busstopp? 

 X 

Nærmeste bussholdeplass, Ulvangsøy, er lokalisert til snu-
plass i enden av Fylkesvei 213. Denne er i umiddelbar nærhet 
av planområdet, og det vil ikke være forbundet med fare for 
gående å bevege seg dit fra planområdet. 
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  Vurdering 

  Ja Nei Kommentar 

2.2 Vann-
forsyning 

Ligger tiltaket i eller nær nedslagsfeltet for drikkevann eller 
drikkevannskilde?  X 

Ikke innenfor nedslagsfelt for drikkevann. Ingen registrerte 
grunnvannsborehull eller andre drikkevannskilder i 
nærheten. 

Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke /sikre 
vannforsyningen i området? 
Se 2.2 i planbeskrivelsens kap. 7.11.2 X  

Det må etableres nytt anlegg for vannforsyning til nye 
fritidsboliger fra eksisterende anlegg i området. Uvesentlig 
sårbarhet for svikt i kommunalt vannforsyningsnett. VA-plan 
skal utarbeides og godkjennes før tiltak. 

Er planlagte tiltak / virksomhet spesielt sårbar for svikt i 
vannforsyningen?  X 

Ikke kjent sårbarhet ved svikt. Driftsmessig er det uvesentlig 
sårbarhet for svikt i kommunalt nett. Ikke avhengig av 
produksjonsvann. 

 

2.3 Avløp 
Vil planlagt tiltak /virksomhet kunne medføre behov for å styrke 
avløpsnettet i området, eks overflatevann og tette flater? 
Se 2.3 i planbeskrivelsens kap. 7.11.2 

X  

Det må nyetableres avløpsnett internt i planområdet. Dette 
løses ved etablering av to private fellesanlegg, hvorav det ene 
skal kobles til eksisterende avløp av renset kloakk til sjø nord- 
øst for området. Det andre etableres med eget avløp for 
renset kloakk ut i sjø i Hestvika. Overflatevann sikres avløp til 
resipient. VA-plan skal utarbeides og godkjennes før tiltak. 

Er utslipp, avfallshåndtering, spillvann, renovasjon osv. ei 
problemstilling? 
Se 2.4 i planbeskrivelsens kap. 7.11.2 

X  

Tiltaket legger ikke opp til å forurense miljøet. VA-plan sikres 
etablert og godkjent før tiltak kan etableres. 
Det er etablert ordning med fritidsrenovasjon i kommunen, 
og avfallshåndtering løses ved å benytte etablert mottaks-
stasjon/kildesortering. Kapasitetsøkning ved denne vurderes 
ved behov. 

2.4 Kraft-
forsyning 

Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i 
kraftforsyningen?  X 

Tiltaket er normalt sårbart ved svikt i kraftforsyningen. 
Renseanlegg vil kunne påvirkes ved lengre avbrudd i 
strømforsyningen. 
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Vurdering 
  Ja Nei  

 Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området? 
Se 2.5 planbeskrivelsens kap. 7.11.2 
 

X  

Deler av fordelingsnett for elkraft i området er av eldre dato 
og modent for modernisering. Ved etablering av fritidsboliger 
vil samtidig en nødvendig oppgradering av nettet kunne 
utføres. Trafo lokalisert på Gnr. 42, Bnr. 19 fordeler 
elektrisitet til området. Denne er lokalisert til området like 
vest for Breivika, ca. 600 meter øst for planområdet. 
Strømleverandør har ordning hvor tiltakshaver melder inn 
strømbehov til ny fritidsbebyggelse. Leverandør får da 
oversikt over omfang og evt. hvilke tiltak som må settes i verk 
i forhold til evt. nyetablering og utvidelse av anlegget. 

Er området påvirket av magnetfelt fra høyspentlinjer?  X Ikke i nærheten av høyspentlinjer. 

2.5 Ekom Er planlagte tiltak /virksomhet spesielt sårbar for svikt i ekom (telefon 
og internett)?  X 

Normalt påvirket ved svikt i ekom. Ikke kjent spesiell sårbar-
het ved svikt i ekom, men over lengre tid vil det være negativt 
for fritidsbeboere. 

Vil tiltaket endre (styrke/svekke) forsyningssikkerheten i området? 
 X 

Ikke kjent at tiltaket vil medføre negativ innvirkning på 
forsyningssikkerheten i området. 

3. Virksomheter som representerer spesiell fare    

 Medfører planen etablering av virksomhet (produksjon, lagring eller 
transport av farlige stoffer) som innebærer spesiell risiko?  X Planen legger ikke til rette for denne typen virksomhet. 

 Vil uønskede hendelser hos risikovirksomheter utenfor planområdet 
(industriforetak, lager eller tankanlegg) utgjøre en risiko for planen?  X Ikke lokalisert slike i nærheten. 

 Fare for utslipp av farlige stoffer, kjemikalier, gasser eller væsker?  X Ikke kjent for området. 

 Fare for brann og eksplosjon?  X Ikke kjent for området. 

 Faller virksomheten innenfor storulykkeforskriften?  X  

 Ligger planområdet innenfor en dambruddssone?  X Nei 

 Berøres planområdet av militært eller sivilt skytefelt?  X Ikke i nærheten. 
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 Vurdering 

 Ja Nei Kommentar 

4. Virksomheter med kritiske samfunnsfunksjoner    

 Medfører planen etablering av samfunnsviktig virksomhet (helse- og 
omsorgsinstitusjon, skole, barnehage osv.) som er spesielt sårbar for 
bortfall av kritisk infrastruktur (samferdsel, vann og avløp, 
kraftforsyning, ekom mm)? 

 X Ingen slik virksomhet. 

Er planlagt virksomhet sårbar for andre forhold?  X  

5. Farlige omgivelser    

 Er det regulerte vannmagasin med spesiell fare for usikker is i 
nærheten?  X 

Ikke i nærheten. 
Øyvatnet er et grunt vann og utgjør ingen potensiell fare ut 
over det som kan forventes når det er usikker is. 

Er det terrengformasjoner som utgjør spesiell fare (stup etc.)? 
Se 5.1 planbeskrivelsens kap. 7.11.2 

X  

Sentrale deler av området er relativt bratt (5-7 m 
høydeforskjell). Kan utgjøre en fare for fall. Bebyggelse i 
overkant av området trekkes noe unna bratt terreng. Planen 
legger ikke opp til sikring av området. 

Annet (spesifiser)?    

6. Er området påvirket eller forurenset som følge av tidligere bruk    

 Er området påvirket av tidligere virksomhet, eks forurenset grunn / 
sjøbunn /sediment?  X 

Planområdet foreligger i uutbygde deler som naturlig. Ikke 
kjent at forurensende virksomhet har vært lokalisert i 
området eller at det er forurenset. 

Industrivirksomhet som f.eks. avfallsdeponering?  X Ikke kjent i eller i nærheten av planområdet. 

Gruver: åpne sjakter, steintipper etc.?  X Ikke kjent i området. 

Militære anlegg: fjellanlegg, piggtrådsperringer etc.?  X Ikke kjent i området. 

Annet (spesifiser)?  X  

7. Ulovlig virksomhet    

 Er tiltaket i seg selv et sabotasje-/terrormål?  X Ikke kjent terrormål. 

Finnes det potensielle sabotasje-/terrormål i nærheten?  X Ingen kjente i nærheten. 

8. Brann- og ulykkesberedskap    

 Har området tilstrekkelig slukkevannforsyning (mengde og trykk)? 
Se 8.1 i planbeskrivelsens kap. 7.11.2 X  

Området er sjønært, og brannvesenet benytter utstyr for 
slukking med sjøvann. 
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Vurdering 

 Ja Nei Kommentar 

Utrykningstid, spesielle brannobjekt i området 
Se 8.2 i planbeskrivelsens kap. 7.11.2 X  

Utrykningstid fra nærmeste brannstasjon på Leland i Leirfjord 
er opplyst til ca. 15-20 min. Ikke spesielle brannobjekt.  

Har området tilstrekkelig adkomst for utrykningskjøretøy? 
Se 8.3 i planbeskrivelsens kap. 7.11.2 X  

Veier etableres slik at utrykningskjøretøy har adkomst. I 
enkelte tilfeller vil adkomst med ambulansebåt være aktuelt 
da avstand til nærmeste sykehus er kortere sjøvegs. 

 

 

 

Sjekklista gjennomgått 2.5.17 Sign.: HA 


