
Merknadsbehandling, detaljregulering for Ulvangsøya hyttefelt (id: 2015002)

Merknader til oppstartsvarsel og planprogram med høring fra 1.12.2015 til 20.1.2016

Oversikt over merknader/innspill

Avsender Dato Oppsummering av merknad Tiltakshavers vurdering/kommentar

Sametinget 7.12.2015 Kan ut fra kjente forhold ikke se fare for at tiltaket
kommer i konflikt med automatisk fredete samiske
kulturminner. Har derfor ingen merknader til
planprogrammet.

Dersom det gjennom arbeid i marken framkommer
gjenstander eller andre levninger som som viser eldre
aktivitet, skal arbeid stanses, og melding sendes dem
omgående (jfr. Kml. § 8, 2. ledd). Forutsetter at pålegget
meddeles dem som utfører arbeidet i marken.

Tas til orientering. Generelle bestemmelser til
planen som skal utarbeides sikrer dette
ivaretatt.

Samiske minner > 100 år er automatisk fredet jfr. Kml. §
4, 2. ledd. Slikt kan være rester av bosteder, jakt og
fangstanlegg, gravplasser, eller steder det knytter seg
sagn til. Mange av disse er ikke funnet, og er dermed ikke
registrert av kulturminnevernet.

Tas til orientering. Generelle bestemmelser til
planen som skal utarbeides sikrer dette
ivaretatt.

Kulturminner skal ikke skades, skjemmes, og det samme
gjelder innenfor en sikringssone på 5 meter fra minnene
(jfr. Kml. §§ 3 og 6).

Tas til orientering. Generelle bestemmelser til
planen som skal utarbeides sikrer dette
ivaretatt.

Helgeland
friluftsråd

8.12.2015 H.F ser det som positivt at det tilrettelegges en tursti for
allmennheten, samt tilgjengelige parkeringsplasser også
for turgåere. Ønsker en fremstilling på kart hvor denne
turstien skal lokaliseres/gå.

Stien blir vist i foreløpig skisse som vises i
planprogram til fastsetting. Denne skal
sammenfalle med vei som går fra
parkeringsplass til fritidsbebyggelsen.
Planforslaget vil diskutere og presentere ny
adkomst for hytteeiere og turfolk, inkl. ny
parkeringsplass for gjester og turfolk.

Ønsker utfyllende informasjon om dagens bruk av
planområdet.

Dette er vist i planprogram til fastsetting. Vil
også vises i planforslaget. Temautredningene
vil vise tiltaket i forhold til registrerte verdier/
forekomster.

Ser det som positivt at veileder fra M D skal benyttes i
utredning av tema friluftsliv i KU. Viser til datasettet med
de registrerte friluftslivsverdier i området, og at dette er
allment tilgjengelig i Naturbase. Datasettet er sortert på
verdi og områdetype.

Datasett blir benyttet i KU for temaet.
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Området er definert som "særlig kvalitetsområde", og
dette indikerer at det er sjeldent i kommunen. Ønsker at
datasettet benyttes, men kan betegnes som noe grovt
katleggingsmessig. Imøteser henvendelser i denne
sammenheng.

Med bakgrunn i ønske om økt detaljering for
bedre oversikt i KU vil H. F kontaktes for bedre
å få oversikt over verdiene som finnes i
området. Ønskelig å ta kontakt med H. F
dersom detaljer ift. utredningen kan klargjøre
ytterligere. Kan være aktuelt å be om å få
tilgang til bakgrunnsmaterialet fra arbeidet
med verdsettingen for best mulig oversikt.

Opplyser generelt om sin rolle i turskiltprosjektet i
Leirfjord, merkemateriell, samt formålet med prosjektet.
Oppfordrer utbygger til å benytte tilsvarende materiell
ved etablering av tursti, og kan gi råd og veiledning ift.
søknader og tilskuddsordninger, samt utforming av
skiltmateriell.

Tas til orientering. Tiltakshaver vurderer
skilting fra p plass øst i området.

Statens
Vegvesen

17.12.2015 Klargjør sin rolle ifm. samordnet bolig areal og
transportplanlegging. Uttaler seg til oppstartsvarselet på
vegne av Fylkeskommunen som forvalter av fylkesvei,
samt statlig fagmyndighet innenfor sitt sektoransvar.

Mål for arealpolitikken i N TP 2014 2023 er å tilby et
effektiv, tilgjengelig, sikker og miljøvennlig
transportsystem som dekker samfunnets behov for
transport og fremmer regional utvikling. 4 hovedmål er
definert for framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og
universell utforming. For trafikksikkerhet er det en visjon
om at det ikke skal forekomme ulykker med hardt skadde
eller drepte i transportsektoren.

Fylkesplan for Nordland (regional plan) har en strategi for
gående og syklende, samt forbedring av
transporttilbudet.

SVV har følgende innspill til planarbeidet:
* Krever utforming som angitt i Vegvesenets håndbøker

ved etablering, eller utvidet bruk av eksisterende
avkjørsel som berører Fylkesvei 213.

Utforming skal skje i henhold til SVV's
håndbøker for utforming.

* Byggegrenser langs fylkesveien er 50 meter fra senterlinje
jfr. Veglovens § 50. Dette sikrer videreutvikling,
gjennomføring av trafikksikkerhetstiltak, samt areal til
drift og vedlikehold. Ber om at det i bestemmelsene
opplyses om de generelle krav i loven.

Generelle bestemmelser som gis til planen vil
omfatte Veglovens generelle krav.

Ønsker å komme tilbake til enkelttema i forslaget som blir
lagt fram til behandling i en senere fase.

Tas til orientering.

Ønsker å gå gjennom planforslaget som sektormyndighet
før politisk behandling og off. ettersyn for å redusere fare
for innsigelse.

Planforslag kan sendes SVV for en
forhåndsuttalelse, hvor momenter fra denne
evt. innarbeides før innlevering til behandling i
kommunen.
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Barn og unges
representant i
Leirfjord.

7.1.2016 Viser til kartlegging og verdisetting av friluftsområder
gjennomført i kommunen. Oppsummerer bruk og verdi,
og at området er lett tilgjengelig. Området har stort
biologisk mangfold, nærhet til sjø, utendørs
kunstutstilling og gapahuk/rasteplass.

Tas til orientering. Området er kjent for dette.
Vises i Naturbase.

Antar at det er mulig å kombinere bruk av området. Må
likevel sikre turstienn fra bilvei ut til spissen (vest) på øya.
Tursti må sikres og merkes slik at passering kan skje uten
at det er skjemmende for turgåere ift. planlagte
fritidsbebyggelse.

Dette er også tiltakshavers intensjon.
Adkomstvei tilrettelegges på en slik måte at
denne kan benyttes både som adkomst til
hyttene, samt for turfolk på vei gjennom
området.

Allmenhetens tilgang til områdene må sikres ved
etablering av parsellene til fritidsbebyggelse.

Formål til fritidsbebyggelse utformes slik at
lokalisering av hytter ikke skal gå på bekostning
av allmennhetens tilgang. Samtidig skal
utformingen på bebyggelse og tillatte anlegg
slik som flaggstenger, portaler, gjerder m.m
styres med bestemmelsene til planen.

NVE 11.1.2016 Viser til ansvaret til N VE som høringspart i plansaker som
berører eller omfatter:

* Vassdrag eller vassdragsnære områder, verna vassdrag,
dammer, flom og erosjonssikringsanlegg, samt
flomutsatte områder.

* Eksisterende energianlegg.
* Tiltak i områder som kan være utsatt for skredfare eller

kvikkleire.
Det foreligger noe marint avsatte løsmasser i
planområdet. Kan også da være kvikkleire, på tross av lav
sannsynlighet. Relativt grunt dekke av løsmasser, så
sannsynlig at grunnforholdene ikke er problematiske for
arbeidet med planen.

Tas til orientering. Omfattes av R OS analyse
som skal gjennomføres.

Legger til grunn at ROS analysen vurderer
grunnforholdene i området, og viser i den sammenheng
til deres veileder 7/2014, "sikkerhet mot kvikkleireskred".
Krav følger av TE K10, § 7 3.

ROS analyse skal utarbeides for området.
Denne vedlegges planleveransen til kommunen

Siden planen ikke omfatter sjøområder medfører det ikke
krav om vurdering av grunnforhold i sjø dersom disse var
aktuelle.

Tiltakshaver har ikke planer om etablering av
tiltak i sjø.

Nordland
Fylkeskommune

15.1.2016 Kommer med bakgrunn i kulturminnelov,
naturmangfoldlov, plan og bygningslov med
arealpolitiske retningslinjer sitt innspill til planarbeidet til
nå.
Uttalte mål i Fylkesplan for Nordland må hensyntas i
arbeidet, og det vises spesielt til:
8.3 Naturressurser, kulturminner og landskap
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c) Sikre viktige friluftsområder som ressurs for å ivareta
mulighetene i Nordland som aktivitets og
opplevelsesarena.

Tiltaket i forhold til registrete friluftsverdier
skal utredes. Det er intensjonen å utvikle
tiltaket uten at verdier av betydning for det
kartlagte friluftsområdet forringes. Adkomst og
tilgang til friluftsområdene bedres når
parkeringsplass øst i området etableres, og
adkomstvei etableres over eiendommen.
Adkomstveien til det meste av området vil bli
tilgjengelig for rullestolbrukere.

h) Omdisponering av landbruksjord i fylket bør være
maksimalt 400 daa. årlig.

Et fulldyrket areal innenfor planområdet står i
sammenheng med et større, som er lokalisert
utenfor planområdets nordre avgrensning.
Landbruksjord sikres med LN F R
jordbruksformål i planen.

n) At nybygging av bolig og fritidboliger bør skje som
fortetting framfor å ta i bruk nye LN F R områder. Dette i
tillegg til å lokalisere disse i gangavstand til vinterbrøytet
vei.

Tiltakshaver har ingen alternative områder på
sin eiendom som det er aktuelt å utvikle slik
intensjonen er. Kommunen er positive til
tiltaket, og ser behov for parseller til
fritidsbebyggelse i området. Parseller som
reguleres inn skal ha adkomstvei.

8.5 Kystsonen
f) Krav om god landskapstilpasning, høy estetisk og

arkitektonisk kvalitet, og allmennhetens tilgang til ferdsel.
Lokalisering og tilpasninger sikres gjennom
planbestemmelsene. Bebyggelse vil i størst
mulig grad trekkes tilbake fra sjøen og
underordne seg terrenget. Tursti vestover
sikres gjennom etablering/utbedring av
adkomstveien gjennom området. Det bli
utarbeidet føringer for dette i
planbestemmelsene.

i) Vurdering av behov for naust og flytebrygge ved
planlegging av ny fritidsbebyggelse. Lokalisering i
sammenheng med eksisterende infrastruktur og
bebyggelse.

Tiltakshaver vurderer at det ikke er nødvendig
å legge til rette for dette med planen. Det er
godt tilbud og ledige plasser i nærliggende
småbåtanlegg. Planforslaget vil diskutere
dette.

Viser til at landskapskartleggingsprosjektet i Nordland er
gjennomført, og at data er tilgjengelig på N F K sine
hjemmesider, samt Nordlandsatlas. Dette i sammenheng
med at landskap er tema som skal utredes i KU.

Datasettet legges til grunn for KU av tema
landskap.

Likens skal data fra friluftslivskartleggingen i Nordland
benyttes i KU for temaet friluftsliv.

Datasettet legges til grunn for KU av tema
friluftsliv.

N FK ber om at tilgang til friluftsområdet som Ulvangsøya
er en del av sikres, slik at området verdi og kvalitet
bevares.

Dette er også tiltakshavers intensjon. Det
legges med tiltaket opp til at adkomstvei til
hytter også skal benyttes som tursti gjennom
området fra parkeringsplassen som ønskes
etablert.
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Reguleringen er i strid med overordnet plan. LN F2
områder kan tillates spredt utbygd med fritidsboliger,
mens det for LN F områder ikke åpnes for slik bruk. N F K
ber kommunen vurdere om det heller bør fortettes
istedenfor å ta i bruk nye områder. Dette med bakgrunn i
verdiene i området har som friluftslivsområde og
naturtyper lokalisert i området.

Kommunen vurderer at området kan reguleres.
Det er etter kommunens syn mulig å få til
planlegging av området som ivaretar
landbruks, natur og friluftsverdiene. Det
planlegges ikke å utnytte areal som omfatter
naturtyper og utvalgte naturtyper i området,
samt fulldyrka jord.

N FK påpeker at skissene viser 8 nye hytter selv om
tiltakshaver søker om oppføring av 9. Viktig at adkomstvei
ikke bygger ned naturtypene eller fulldyrka areal i
området. N F K ser ut fra skissene i planprogrammet at
fritidsbebyggelsen ikke er lokalisert i disse områdene. Det
er også viktig at adkomstvei ikke bygger ned disse
områdene.

Endelig antall parseller er ikke avgjort. I
utgangspunktet er det ønskelig med 10 11 nye
parseller. Antall kan justeres i forhold til skisser
i planprogrammet og KU. Press på
landskapsverdier, dyrkamark eller registrerte
naturverdier. Adkomstvei/tursti skal legges slik
at disse områdene ikke berøres.

Dersom naturtypene og dyrket jord bygges ned, ber N F K
om at naturmangfold og sikring av jordressurser tas inn
som tema for KU.

Område med fulldyrka jord skal ikke bygges
ned. Sikres videreført som LN F R
jordbruksformål. Krav fra kommunen om at
sikring av jordressurser skal inngå i KU. Planlagt
parkeringsplass øst i området etableres
utenom dyrkamark.

Ber også om at behov for naust og flytebrygge vurderes i
planen, slik som i plan for naboområdet i vest gjør.

Det er ikke intensjonen til tiltakshaver å legge
til rette for naust/flytebrygge. Dette vil det i
beskrivelsen gjøres rede for, samt også hvor
fremtidige hytteeiere kan kjøpe/leie seg
båtplass.

På generelt grunnlag bemerkes:

* Det bør tas hensyn til fremtidige klimaendringer i
planlegging og utbygging. Spesielt viktig i forhold til
utbygginger, plassering og dimensjonering av viktig
infrastruktur. Sårbarhet for klimaendringer skal
vektlegges i ROS analyser.

Det skal gjennomføres ROS analyse for tiltaket.
Sektormyndigheter er høringspart når planen
sendes ut på offentlig ettersyn. Tiltaket blir
ikke utsatt for bølge , og stormflopåvirkning,
men vind, og nedbørsutsatt som normalt for
landsdelen.

* Alternative energikilder bør alltid vurderes. Ber om at
bygninger og tiltak oppføres med tanke på fremtidige
klimaendringer, og med tanke på reduksjon av
energibehov og klimagassutslipp.

Alternative energikilder skal vurderes, samt at
føringer for dimensjonering av bygg styres av
TE K.

* Nasjonal politikk pålegger kommunen å planlegge med
utforming tilrettelagt for alle grupper. Personer med
funksjonsnedsettelser må ivaretas.

Det legges til rette for fritidsbebyggelse. Deler
av området vil etableres med god
tilgjengelighet. Tiltakshaver vurderer å se på
muligheten for etablering av enkelte
boenheter med universell utforming i
hyttefeltet.
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* Hensynet til barn og unge må ivaretas i planleggingen.
Sikker skolevei, samt god tilgang til lekearealer og andre
uteområder er viktige hensyn. Planleggingen må
fokusere på sikring av områder der barn og unges ferdsel
og tilstedeværelse kan utgjøre en særlig risiko for liv og
helse.

Utformingen skal ivareta hensyn til barn og
unge. Området inngår i friluftsområde med
gode muligheter for å benytte seg av aktuelle
verdier som allerede foreligger.

* Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise
hensyn til de estetiske forhold,jfr. Pbl § 1 1. I
sentrumsområder bør det legges særlig vekt på utforming
av tilgjengelige og attraktive byrom.

Føringer for estetiske forhold gis i
planbestemmelsene. Kommunen har også
klare føringer for utforming og beliggenhet i
Kp A.

* Planprosessen skal legge opp til en medvirkning i tråd
med bestemmelser i Pbl. Berørte parter i området må
trekkes aktivt inn i prosessen.

Planprosessen følger krav i Pbl. om
medvirkning. Plandokumenter sendes ut til
berørteparter, og er tilgjengelig på
kommunens websider. Interesseorganisasjoner
og råd har mottatt varsel, og uttalt seg til
planoppstart.

* Det vises til naturmangfoldlovens § 7 som gir prinsipper
for offentlig beslutningstaking jfr. Nml §§ 8 – 12.

Konsekvensutredningen forventer å gi svar på
disse prinsippene. Omfangsmessig legges KU
på et nivå hvor det hovedsakelig skal benyttes
eksisterende informasjon for vurdering av
konsekvenser. Det legges ikke til rette for
utbyggingstiltak innenfor områder for
naturtype , utvalgt naturtype eller
produksjonsareal for landbruket.

* N FK er vannregionmyndighet i Nordland. Har etter
forskrift om rammer for vannforvaltningen
(vannforskriften) § 21 ansvar for å koordinere arbeidet
med å gjennomføre oppgavene som følger av forskriften.
Kommunen bes om å legge opp til en arealforvaltning
med tanke på å sikre god vannkvalitet i sjøer, elver,
grunnvann og kystvann.

Tiltaket skal ikke medføre redusert
vannkvalitet i sjø og innsjø. Hensynssone vil
omfatte kulturlandskapssjø, og bestemmelser
følger opp med føringer for areal under sonen.
Det legges til rette med areal for etablering av
privat fellesanlegg og rensing før avløp/kloakk
føres til sjø.

Når det gjelder kulturminner er det så langt N F K kjenner
til ikke kjente kulturminner innenfor planområdet.
Endelig uttalelse vil komme når planforslaget er sendt på
offentlig ettersyn.

Bestemmelser sikrer eventuelle kulturminner,
og legger føringerfor hva som skal gjøres
dersom det påtreffes slike i
utbyggingsarbeidet.

Fylkesmannen i
Nordland

18.1.2016 Kritisk til fremming av detaljplaner for fritidsbebyggelse i
strid med overordnet plan for forutsigbare interesser som
fritidsbebyggelse. Ber om at kommunen etter Pbl. § 12 3
vurderer om den skal la være å fremme forslaget. Det
synes som at kommunen har tatt stilling til dette ved å
trekke formålsgrense for areal til utbygging ved snuplass i
enden av Fv. 213.

Gjeldende Kp A er planlagt rullert, men
tidspunktet er forsinket. Ut fra merknader og
egen vurdering har kommunen kommet til at
tiltak kan fremmes som detaljreguleringsplan.
En rekke problemstillinger og utfordringer må
belyses og avklares i forkant av behandling av
planen.
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Retningslinjer om differensiert forvaltning av strandsonen
uttaler at avklaring av utbygginger i dette området skal
skje gjennom kommuneplan (KpA).

Tas til orientering.

Naturmangfold:
FM N O viser til naturtypene kystlynghei og
kulturlandskapssjø som er innenfor planområdet, og
krever at dersom det gås videre med planlegging her må
disse områdene anlegges som formål LN FR i kombinasjon
eller hver for seg. Begge områdene må holdes fri for
inngrep. Minner om krav i Nml. § 7 om vurdering og
synliggjøring av miljørettsprinsippene i Nml. § 8 12.

Det skal ikke planlegges for bebyggelse og
anlegg innenfor disse områdene. Områder for
utvalgt naturtype og naturtype blir omfattet av
LN FR formål. Spesifikt for arealet som omfatter
naturtype og utvalgt naturtype vil hensynssone
H560 (angitthensynssone, bevaring naturmiljø)
vises over disse. Føringer for areal under
hensynssonene omfattes av
planbestemmelsene.

Sentralt at KU svarer på disse prinsippene. ved inngrep i
kartlagte naturområder bør det framskaffes ny kunnskap
om verdiene slik at konsekvensene kan redegjøres for.

Naturverdi inkluderes i temautredningen i
planbeskrivelsen.

Friluftsliv:
FM N O viser til at nesten hele området omfattes av
kartlagt område med særlige kvaliteter for friluftsliv. Lett
tilgjengelig område, dog med noe begrenset mulighet for
parkering.

Tiltakshaver ønsker å ivareta
friluftslivsverdiene ved å forbedre tursti.
Parkering skjer pr. tid på annen privat
grunn/landbruksmark. Utbedring av
parkeringsplass for turgåere planlegges
etablert på tiltakshavers eiendom nord øst i
området.

Beredskap:
Krav i Pbl § 4 3 om gjennomføring av ROS analyse. Viser
til sine hjemmesider hvor sjekkliste og veileder fra DSB er
tilgjengeliggjort.

ROS analyse gjennomføres og vedlegges
planforslaget.

Landbruk:
Ved utbygging av jordbruksområder som ikke er avsatt til
andre formål, må disse konsekvensutredes jfr.
arealpolitiske retningslinjer i regional plan for Nordland.
Alternativ plassering av bebyggelse på dyrka gjord må
utredes, samt en vurdering av de landbruksmessige
konsekvensene av tiltaket.

Fulldyrket areal nord i området reguleres ikke
til utbyggingsformål. Innmarksbeite tenkes
tilrettelagt med areal for fritidsboliger.
Adkomstvei, tursti og parkeringsplassskal
etableres utenom viktige landbruksareal. KU
gjennomføres for sikring av jordressurser.

Viser til fordelingen av landbruksjord i området, og ber
kommunen vurdere om begge de fulldyrka arealene
innenfor planområdet skal videreføres. Ved
omdisponering vil dette kunne forringe et areal med
størrelse slik at det er av nasjonal/vesentlig regional
interesse.

Se kommentarover

Slik forringelse kan gi innsigelse, og en avklaring bør skje
gjennom overordnet plan (Kp A).

Tas til orientering. Kommunen planlegger
framtidig rullering av Kp A, men ser muligheten
for å belyse aktuelle problemstillinger i
tilstrekkelig grad gjennom detaljregulering.
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Ved en bevaring av den nordligste teigen som fulldyrka,
samt ved å sikre at veier, parkering, og andre inngrep ikke
berører arealet, vil F M N O likevel anse planforslaget som
akseptabelt ut fra jordvernhensyn. Ber allikevel
kommunen om å vurdere om ikke hele eller deler av
området bør ha jordbruksformål for bevaring av
fòrproduksjons og beiteareal.

Kommunen stiller krav om at fulldyrka jord ikke
skal berøres. Se kommentar over.

Ber om at nasjonale og regionale føringer vedr. landbruk
og jordvern synliggjøres i planprogrammet.

Tatt inn i overordnede føringer i
planprogrammet. Kapittel 3.

*

Nasjonal jordvernstrategi, vedtatt av St. 8/12 15.
oppsetter at maks. 4000 daa. dyrkajord kan
omdisponeres i landet årlig. Innstramming ift. tidligere,
og innebærer at kommunene må ta større ansvar for
bevaring av dyrka, samt dyrkbar jord.

* Nasjonale forventninger til regional og kommunal
planlegging 2015. Kulepkt. 6 om bærekraftig areal og
samfunnsutvikling (s. 17). Fylkeskommunen og
kommunen skal sikre viktige jordbruksområder og legge
til rette for nye og grønne næringer tilknyttet jord og
skogbruk.

* Regional strategisk plan for jordvern i Nordland fastsetter
mål om maksimalt 400 daa omdisponert dyrka jord i året i
fylket.

* Regional plan for Nordlands arealpolitiske føringer i kap.
8.3 (h, i, j):

h) Årlig omdisponering av dyrka jord i fylkes bør være på
400 daa./år.

i) Alternative utbyggingsområder skal vurderes og
synliggjøres i planer der dyrket jord eller
reinbeiteområder foreslås omdisponert til andre formål.
Avsatte byggeområder bør fortettes eller omdisponeres
til annen bruk før dyrket jord eller reinbeiteområder
omdisponeres.

j) Kommunene bør synliggjøre viktige jordbruksområder i
arealplanene.

Reindrift:
Området omfattes av Røssåga Toven reinbeitedistrikt
(R B D), og tilstøtende flyttlei i øst viser at Ulvangsøya
tradisjonelt har blitt brukt til innmarksbeite for rein.
Reindriftsloven § 19 fastslå reindriftas beiterett i fjell og
annen utmarksstrekning, og denne gjelder hele året.

Tas etterretning. Planens virkninger for
reindrift inkluderes i konsekvensutredning
etter KU forskrift. Det legges opp til dialog med
reindriftsnæringen gjennom prosessen. Utkast
sendes til dem for gjennomsyn før kommunen
skal behandle planforslaget.
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FM N O har vært i kontakt med reindriftsutøver i det
aktuelle området som bekrefter bruk som beite og til
flytting langs svømmelei sørover. God beitekvalitet i
området, og det har høy verdi som alternativt vinterbeite
ved nedising av andre vinterbeiteområder.

Tas til etterretning. Området er ikke vist med
årstidsbeite/flytt , eller trekklei i
reindriftsnæringens kartklient på
Nordlandsatlas.no

FM N O ber om at virkninger for samisk reindrift vurderes
og beskrives både innen og utenfor området. Økt aktivitet
i og utenfor planområdet vil med tiltaket kunne medføre
negative konsekvenser for bruken av beitelandet, samt
adkomst til dette som skal sikres.

Tas til etterreting. Reindrift som tema er
inkludert i konsekvensutredningen. Kan
dersom nødvendig måtte utredes av faginstans
dersom nytt datamateriale må samles inn.

Det må i planbeskrivelsen belyses hvordan framtidig bruk
av beiteland sikres, og hvordan det skal legges til rette for
flytting av reinen forbi det planlagte hyttefeltet til
omkringliggende utmarksområde.

Tas til etterretning.

Reindriftslovens § 22 fastslår at flyttleier ikke skal
stenges, og at "reindriftsutøverne har adgang til fritt og
uhindret å drive og forflytte reinen i delene av
beiteområdet hvor den lovlig kan ferdes, samt sikres
adgang til flytting etter tradisjonelle flyttleier.

Tas til etterretning.

Potensielle konflikter mellom reinbeitenæringa og
hytteeiere med bakgrunn i områdets beliggenhet i
beiteland for rein. Tilstedeværelse og beiteing av rein må
forventes i og utenfor planområdet.

Tas til etteretning.

Nordlandsatlas:
FM N O ber om at kommunen benytter seg av ordning med
utlegging av planforslag på Nordlandsatlas for økt
medvirkning. Ber om at sosifil og plankartforslag som pdf
og link til plandokumentene sendes
plannnordland@kartverket.no

SOSI fil etter gjeldende standard og plankart
som .pdf fil sendes sammen med resten av
planforslaget til kommunen for første gangs
behandling. Kommunen legger ut link til
dokumentene ved offentlig ettersyn under
høring/kunngjøringer på sine nettsider.

Forsøk om samordning av statlige innsigelser:
Nordland deltar i forsøk om samordning av statlige
innsigelser til kommunale planer, og FM N O's samordning
skjer ifm. offentlig ettersyn av planen.

Tas til orientering.

Konflikter kan løses ved god dialog tidlig i planprosessen.
FM N O ber om at det settes av tid til dialog med statlige
myndigheter i konfliktfylte saker før utsending til offentlig
ettersyn. FM N O kan bidra til dette, ved Aage S. Holm
(fmnoaah@fylkesmannen.no)

Det er ønskelig å ha dialog med myndighetene
rundt de aktuelle utfordringene. Ønskelig å få
en forhåndsuttale mtp. planens strategier ift.
reindrift før forslaget sendes til kommunen for
saksbehandling.

Torbjørn Uhre 18.1.2016 Uhre eier Gnr. 42, Bnr. 8 og 13, som grenser til
planområdet.
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Påpeker at dette er et mye brukt friluftsområde i
kommunen, og at det er et betydelig antall hytter i
området fra før.

Høringsuttalelser fra N F K, FM N O, H F og barn
og unges representant bekrefter dette.
Området har naturverdier med egne faktaark
på Naturbase.

Beskriver en konflikt i forhold til vei som er sperret og
passering nektet av grunneier av eiendommen med Bnr.
79. Tilgang til rettmessig bruk og adkomst til områdene
utenfor Øyvatnet er dermed begrenset.

Tas til orientering. Stedet for denne konflikten
rundt vei/adkomst er lokalisert utenfor
planområdet. Privatrettslige forhold avklares
mellom partene.

Jordskifteretten har ikke avsagt dom i saken som ble
prøvet, men det ble fastslått at grunneierene hadde hevd
på bruk av veien. Private forhold førte til at saken hos JSV
ble trukket, og en har ikke noen rettskraftig dom ift.
denne saken.

Tas til orientering.

Viktig for Uhre at hindringer ikke blir lagt i forhold til
næringsdrift ute på Ulvangsøya, og han er bekymret for at
tiltaket med hytter, gjerder, portaler og hager skal
forvanske adkomst til eiendommene utenfor området
(vest).

Tiltakshaver ønsker ikke at tiltaket skal
medføre hindringer for næringsdrift på
Ulvangsøya. Føringer for hva som tillates av
uteanlegg på tomter gis i planbestemmelsene.

Uttaler at forholdene rundt etablering av vei gjennom
området til hyttene vil medføre betydelig arealinngrep ut
fra områdets terrengforhold. Også at etablering av
standard på vei for ATV/traktor vil medføre mye
sprengningsarbeid.

Vei i nødvendig omfang for planen vil
etableres. Tiltakshaver ønsker at denne
etableres slik at næringsdrivende skal ha
mulighet for å kjøre gjennom området med
traktor/ATV til beiteområder utover mot
Øytangen. Veiføring skal skje med minst mulig
grad av terrenginngrep.

Mener kommmunen bør være tilbakeholden med å tillate
ytterligere hyttebygging i området, og sette en
begrensning på antallet parseller til hytter til lavere enn 9
som skissert i planprogrammet.

Tas til orientering.

Dersom det åpnes for hyttebygging bør kommunen åpne
veien som går utover øya for fri ferdsel til friområdet,
samt sikre grunneierne veirett til denne veien.

Tas til orientering. Dette er ikke tema for
planen. Konflikten er lokalisert utenfor
planområdet, og veirett der er privatrettslige
forhold som må avklares mellom partene.

Dersom ny adkomstvei etableres gjennom hyttefeltet, må
det etter Uhres syn sikres tinglyst veirett til grunneierene
vest for området på denne veien.

Tas til orientering. Dette er privatrettslige
forhold som må avklares mellom partene.
Arbeidet med planen skal avklare
dimensjonering og bruk av vei gjennom
området. Tiltakshavers intensjon er at vei skal
kunne brukes av traktor for næringsdrivende
vest for planområdet.

Torbjørn Uhre 19.1.2016 I sin tilleggsmerknad påpeker Uhre at det kun er 10 % av
planområdet som ligger i LN F2 område hvor det er tillatt
med bebyggelse. Her tillates heller ikke bebyggelse med
reguleringsplan, kun landbruksrettede tiltak.

Tas til orientering. Kommunen mener tiltaket
kan løses gjennom reguleringsplan som belyser
problemstillingen i tilstrekkelig grad.
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Tar det som en selvfølge at kommunen begrenser
reguleringsplanens utstrekning til område som i
overordnet plan (Kp A) angis som LN F2 område.

Tas til orientering. Se kommentar over.

Leirfjord
kommune

24.2.2016 Avklaringsmøte rundt prinsippene i planen med
tiltakshaver og sektormyndighetne i kommunen.

Adkomst og parkering:
Dette betinger tillatelse fra SVV og kommunen, og i
samarbeid med Helgeland Friluftsråd. Adkomstvei nyttes
som landbruksvei og friluftssti. Tilgangen til hyttetomtene
i strandsona bør vurderes og fremkomme i plankartet.

Tas til etterretning. Adkomst til hyttetomter
slik det planlegges vises i skisser i planprogram.
Skal også fremgå av plankart. Det legges opp til
parkering på de enkelte hyttetomtene.

Parkeringsplass:
Lokaliseres og opparbeides i samarbeid med SVV, L. K,
Friluftsrådet og beboerene.

Tas til etterretning. Parkeringsplass for
turgåere lokaliseres nord øst i området, og
vises i planprogram og kartskisse. Det skal
settes opp skilt som viser dette.

Avfallsdeponi:
Hytteeiere skal benytte eksisterende avfalls deponi,
dette avklares nærmere med SH MI L.

Tas til etterretning. Det tenkes å benytte
allerede eksisterende anlegg med container
lokalisert til krysset mellom Fv. 212 og Fv.17 på
Einmo. Eventuelt kan container settes ved
kryss Fv. 212 og 213 på Øyjorden. Klareres med
SH MI L.

Fritidsbebyggelse:
Forslag viser 10 stk tomter, hvorav 2 er bebygd.
Hyttefeltet skal utbygges i samsvar med Kp A for
fritidsbebyggelse. Kommunen anbefaler tomtestørrelse
på 1 daa.

Tiltakshaver ønsker en tomtestørrelse hvor
areal mellom 0,5 og 1 daa. pr. tomt.

Hytter tilpasses terreng ift. lokalisering og utforming.
Fargetilpasning til terreng.

Tas til etterretning. Føringer for bebyggelse på
de enkelte parsellene gis i planbestemmelsene.

Plassering av bygg i samråd med kommunen. Utbygging i
nye felt tillates ikke før tilstrekkelig parkeringsareal er
opparbeidet.

Tas til etterretning. Føringer for dette gis i
planens generelle bestemmelser som
rekkefølgebestemmelser.

Tomtegrenser/tomtestørrelse:
Før utbygging skal det foreligge situasjonsplan som også
gjør rede for eventuell tomteutvidelse.

Tas til etterretning. Krav om utarbeiding av
situasjonsplan vil omfattes av planens
generelle bestemmelser.

Tilkobling V/A:
Trasè for V/A tegnesinn på plankart før offentlig ettersyn.
Krav om felles utslippstillatelse for hele hyttefeltet (alle
boenheter).

Tas til etterretning. Formålet vises i plankartet,
og bestemmelser til formålet utarbeides.

Reindrift:
Feltet er lokalisert til område av viktighet for næringen
(høst/vinterbeite for Røssåga/Toven R BD). Aktivitet og
tiltak i området vil kunne medføre utfordringer for
drifting av rein gjennom området.

Tas til etterretning. Reindrift omfattes som
eget KU tema, og dette skal legges til grunn for
endelig utforming av planen.
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Terreng og vegetasjon:
Disse skal bevares i størst mulig grad. Innenfor de enkelte
byggeområdene tillates kun nødvendig uttak og tynning
av skog før oppføring av godkjente byggetiltak. Kun
nødvendig opparbeiding og terrengtiltak tillates ved
opparbeiding av tomt.

Tas til etterretning. Generelle bestemmelser til
planen vil ivareta dette.

Naust:
Naust er ikke aktuelt i reguleringsplanen. Eventuelle
muligheter må vurderes i planbeskrivelsen.

Tas til etterretning. Forholdene rundt
prinsipper som er valgt vedr. naust og båtplass
vil det gjøres rede for i planbeskrivelsen.

Vurdering av krav til KU:
Planen faller inn under KU forskriften, da arealet er over
15 daa., og den omfatter nye områder til
utbyggingsformål. Overordnet plan (Kp A) i området
omfatter dels LN F1 og LN F2 områder. Dette er
landbruksformål og landbruksformål for spredt utbygging.

Tema for konsekvensutredningen:
* Landskap og visuelle konsekvenser
* Friluftsliv
* Reindrift Ny
* Sikring av jordressurser Ny

Kommentarer til planprogrammet:
Kap. 2: Kommunen ønsker i planprogrammet en fremstilling av

hvor tursti som skal tilrettelegges skal føres i terrenget.

Kommunen ønsker det endelige endelige antallet hytter
som planen omfatter framstillt i kart i planprogrammet.

Kap. 2: Ønsker utfyllende informasjon om dagens bruk av
planområdet. Herunder friluftsliv, kulturlandskap,
beiteområde for sau og rein.

Omfattes av kapittel 2.3 i planprogram til
fastsetting.

Kap. 4: Ønsker utfyllende informasjon om området basert på det
offentlige kartgrunnlaget fra Miljødirektoratet
(naturbase).

Omfattes av kapittel 2.3 i planprogram til
fastsetting.

Kap. 4.2: Ønsker at nye utredningstema tas inn i tabell som
omfatter aktuelle utredningstema.

Utredningstema i konsekvensutredningen
omfattes av kapittel 5.3 i planprogram til
fastsetting.

Skisse med adkomst, tursti og foreslått
lokalisering/antall hytter framgår av figur 6 i
planprogram. Dette vil være et utgangspunkt
for utredningene og endelig lokalisering som
vises i plankartet som skal behandles/vedtas av
kommunen.
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