
LEIRFJORD KOMMUNE 

SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Reguleringsplan for Ulvangsøya hyttefelt med utfyllende deler av reguleringsplan 

 

Saksbehandler: Martyna Anna Trot Arkivsak: 17/95-67 

    Arkivkode: RNR 2015-02 

        

      Klageadgang:  Ja 

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

58/19 Plan- og næringsutvalget 17.09.2019 

33/19 Kommunestyret 30.09.2019 

 

 

Reguleringsplan for Ulvangsøya hyttefelt med utfyllende deler av reguleringsplan 

 

Administrasjonssjefens  innstilling: 

 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 og 12-12 vedtas Ulvangsøya hyttefelt med 

utfyllende deler av reguleringsplan i Leirfjord kommunen med mindre vesentlige endringer. 

Reguleringsbestemmelsene:  

 
 

 
Planbeskrivelsen er oppdatert ihht. overnevnte. 
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Fig 1. Plankart som vedtas i sin helhet.  

 

Behandling/vedtak i Plan- og næringsutvalget den 17.09.2019 sak 58/19 

Behandling: 

 

Roy Åge Edvardsen ba om vurdering av sin habilitet. Roy Åge Edvardsen ble enstemmig 

erklært inhabil med hjemmel i fvl§6, 1 ledd a)  

 

Enstemmig vedtak i samsvar med administrasjonssjefens innstilling.  

 

Vedtak: 

 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 og 12-12 vedtas Ulvangsøya hyttefelt med 

utfyllende deler av reguleringsplan i Leirfjord kommunen med mindre vesentlige endringer. 

Reguleringsbestemmelsene:  

 
 

 
Planbeskrivelsen er oppdatert ihht. overnevnte. 

 

 
 
Fig 1. Plankart som vedtas i sin helhet.  
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Behandling/vedtak i Kommunestyret den 30.09.2019 sak 33/19 

Behandling: 

 

Roy Åge Edvardsen ba om vurdering av sin habilitet med hjemmel i FVL §6, 1. ledd a).  

Roy Åge Edvardsen ble enstemmig erklært inhabil. 

 

Ivan Haugland fremmet følgende endringsforslag: 

Punkt d) i reguleringsbestemmelsene strykes i sin helhet. 

 

Enstemmig vedtak i samsvar med plan- og næringsutvalgets innstilling med Ivan Hauglands 

endringsforslag. 

 

Vedtak: 

 I henhold til plan- og bygningsloven § 12-11 og 12-12 vedtas Ulvangsøya hyttefelt med 

utfyllende deler av reguleringsplan i Leirfjord kommunen med mindre vesentlige endringer. 

 

Reguleringsbestemmelsene:  

 

c) Fra BAV1 skal renset avløp/kloakk føres til avløp BAV2 og videre i sjø gjennom 

BAV3 til utslippsområde i Hestvika. 

 

 
 

Planbeskrivelsen er oppdatert ihht. overnevnte. 

 

 
 
Fig 1. Plankart som vedtas i sin helhet.  

 

 

 



Side 4 av 12 

Saksutredning:  

 

Historikk: 

Oppstartsmøte:19.10.2015.  

Oppstart av planarbeid: 03.12.2016.   

Planforslag mottatt av kommunen: 04.09.2017.  

1 gangs politisk behandling: 26.10.2017 

Offentlig ettersyn: fra 26.10.2017 til 15.12.2017. 

2 gangs politisk behandling:14.02.2018 

Kommunestyret vedtak:28.02.2018 

Klagebehandling: fra 12.04.2018 til 25.04.2018 

Oppheving av vedtak:11.09.2018 

Ny begrenset offentlig ettersyn: fra 26.06.2019 til 12.08.2019 

3 gangs politisk behandling : 17.09.2019 

 

Privat planforslag for hyttefelt på Ulvangsøya er nå klar for andre gangs politisk 

behandling.  

Det ble gjort mindre endringer i planforslaget og nye deler av planen var sendt ut til 

offentlig ettersyn for å supplere tidligere planforslaget Ulvangsøya hyttefelt (ID 

201502).  

Hensikten med reguleringen av tilleggs areal var å avklare og vise hvordan det er 

tenkt å løse adkomst til hyttene BFF10- BFF13 og hyttene som ligger nord i 

planforslaget. Alle nødvendige dokumenter som bekrefter at private eiere gir 

tillatelse til regleringen av deres arealer er vedlagt til saksframlegget.  

 
Fig 2. Utfyllende deler av reguleringsplan Ulvangsøya hyttefelt ID 201502. 

 

Etter offentlig høring kom det 5 uttalelser: Fylkesmannen i Nordland 08.08.2019, Statens 

vegvesen 29.07.2019, NVE 11.07.19, Torbjørn Uhre 15.07.2019, Kristian Olaisen 11.08.2019. 

Det har kommet merknad fra Nordland Fylkeskommunen den 04.08.2019. 

Alle merknader og uttalelser er behandlet og kommentert nedenfor. 
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Fylkesmannen i Nordland 08.08.2019 

Fylkesmannen har i henhold til Kommunal‐ og moderniseringsdepartementets brev av 

22.12.17 ansvar for å samordne innsigelser fra regionale statsetater i Nordland i plansaker.  

Til denne planen foreligger det ved fristutløpet ingen innsigelser, og derfor ingen 

samordningsplikt. 

  

Fylkesmannen har heller ingen egne vesentlige merknader til planen. 

 

Kommunens vurdering/kommentar: 

Tas til orientering 

 

Nordland Fylkeskommunen 04.08.2019 

 

Nordland fylkeskommune beklager at uttalelsen kommer etter fristen. Dette skyldes 

ferieavvikling.   

  

Med bakgrunn i lov om kulturminner, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven, 

herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende 

uttalelse.  

  

Nordland fylkeskommune mener det er bra at det er gjort endringer slik at planforslaget gir 

klare føringer for atkomst til områdene, og konsekvensene av dette kan vurderes.   

 Forholdet til regionale interesser  

Vi viser våre uttalelser av 15.12.2017 og 12.06.2019, og har ingen nye merknader.  

 Planfaglig  

Det fremgår rekkefølgebestemmelser for opparbeiding av vei før deler av bebyggelsen kan 

etableres. Nordland fylkeskommune ber kommunen vurdere om det er hensiktsmessig å legge 

inn rekkefølgekrav om at f_VEG6 må etableres før BFF10-13 kan oppføres. Dette også i tråd 

med at det er satt rekkefølgekrav som sikrer at det innhentes tillatelse før veien kan etableres.   

 Kulturminnefaglig uttalelse  

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til er planforslaget med foreslått 

arealdisponering, ikke i konflikt med kjente verneverdige kulturminner.   

Alle kulturminner er imidlertid ikke registrert. Fylkeskommunen vil derfor vise til 

tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte på 

fornminner, jf. kulturminnelovens § 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet skulle oppdages 

gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner må vi 

underrettes umiddelbart. Det forutsettes at nevnte pålegg bringes videre til dem som skal 

utføre arbeidet i marken.  

  

Uttalelsen gjelder ikke samiske kulturminner; vi viser til egen uttalelse fra Sametinget.  
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Kommunens vurdering/kommentar: 

Merknader kom etter fristen men Leirfjord kommunen tar disse til etterretning. 

Rekkefølgebestemmelser endrer kommunen i tråd med det som Nordland Fylkeskommunen 

har foreslått. Derfor legges det inn rekkefølgekrav om at f_VEG6 må etableres før BFF10-13 

kan oppføres.  

Dersom det under arbeidet skulle oppdages gjenstander, ansamlinger av trekull eller 

unaturlige/uventede steinkonsentrasjoner skal kommunen informere Nordland 

Fylkeskommunen umiddelbart. 

 

Statens vegvesen 29.07.2019 

Statens vegvesen bemerker at endret planforslag gjelder bl.a. at adkomst fra fylkesvegen til 

hyttefelt blir en del av planen. Dette mener Svv er en forbedring. Avkjørsel må utformes i 

henhold til vegnormaler, og siktlinje må vises på plankartet, eller tas opp i planbestemmelsene. 

Utover dette har Svv ingen merknader til planforslaget, men de forbeholder oss retten til å 

komme med flere innspill senere i prosessen. 

 

Kommunens vurdering/kommentar: 

Merknader gitt av Svv tas til etterretning. Avkjørsel skal planlegges utformes i henhold til 

vegnormaler, og siktlinje skal vises på plankartet. 

 

NVE 11.07.2019 

NVE har sett på saken og har ingen merknader.   

 

Kommunens vurdering/kommentar: 

Tas til orientering 

 

Torbjørn Uhre 15.07.2019 

Torbjørn Uhre bemerker at det opplyses i saksframstillingen at vedtaket 26/6‐19 er et 

enkeltvedtak der klagefristen er 3 uker fra vedtaket ble fattet.   

Undertegnede oppfatter derfor dette som en vedtatt detaljreguleringsplan. 

 Jeg viser til tidligere korrespondanse og innsigelse når det gjelder avløpsplan for hyttefeltet. 

Undertegnede tillater ikke avløp som berører Gnr 42/8 og eller 42/13. 

 

Dette er meddelt kommunen og utbygger både muntlig og skriftlig, men alternativ 

avløpsløsning er likevel ikke implementert og redegjort for i detaljreguleringsplanen. 

 Slik planen framstår i dag synes planlagt avløp å gå over Gnr 42/8 og til sjø i Ågenstøa som 

berører begge våre eiendommer 42/8 og 42/13. 

 Undertegnede ønsker derfor å skriftlig gjøre sin klage på detaljreguleringsplanen slik den 

foreligger i dag. 

 Viser også til tidligere brev. 
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Kommunens vurdering/kommentar: 

Det må avklares at informasjon i saksframlegget om klagefristen ble dessverre en 

misforståelse. Paragraf om klagemuligheten ble feil lagt in i melding om vedtak. 

Det må presiseres også at detaljreguleringsplan ikke er vedtatt plan. Deler av planen er lagt på 

høring for å vise hvordan er det tenkt å løse adkomst til hyttene BFF10- BFF13 og hyttene som 

ligger nord i planforslaget. LK konkluderte i sameråd med Fylkesmannen at det var ikke behøv 

for ny høring av hele planen.  

 

Merknaden tas til orientering. 

Leirfjord kommunen har implementert reguleringsplanen med en alternativ avløpsløsning, 

hvor er det foreslått at renset avløp/kloakk fra BAV1 skal føres til avløp BAV2 og videre i sjø 

gjennom BAV3 til utslippsområde i Hestvika.  

 

Kristian Olaisen 11.08.2019 

Kristian Olaisen mener at en utvidelse av Ulvangsøya hyttefelt vil sterkt forringe de kvalitetene 

området har i dag. En nedgradering av området i form av privatisering og økt bebyggelse vil 

virke negativt inn på bruken av Ulvangsøya som friluftsliv arena. Privatiseringen av området 

vil medføre at området mister sine særegenheter og tilgjengeligheten for allmennheten blir 

kraftig svekket. 

 Kristian Olaisen opplyser også om at Ulvangsøya er i dag ett tilnærmet inngrepsfritt område 

og ønsker at området bevares slik for fremtiden også.  

Videre Kristian Olaisen påpeker og argumenterer: 

-Den øvre stien, på ryggen sør for BFF1-4, er den mest benyttede stien utover Ulvangsøya. 

-Nedbygging av strandsonen er sterkt beklagelig.  

-Nedbygging av de beste områdene vi har for rekreasjon og friluftsliv til fordel for hytter og 

hyttefelt er sterkt beklagelig. 

-Opparbeidelse av ny adkomstvei vil legge beslag på, og nedbygge mye jordbruksareal. 

-Infrastruktur som strømforsyning, vannforsyning og avløpsnett er ikke medtatt i planen. Dette 

må være en del av planen før denne kan behandles.  

-Det stilles spørsmål vedrørende tillatt mønehøyder. 

-Det stilles spørsmål vedrørende tomteutnyttelse og bebygd areal. 

-Det stilles spørsmål vedrørende hyttenes plassering i terrenget, da de kommer til å bryte med 

landskapet. 

-Negativ trafikkøkning på fylkesvei 213, både under anleggsperioden og senere 

-Negativ miljøbelastning  

-Hyttene som ligger innenfor 100 metersone bør fjernes fra planen. BFF10-13 

-Hyttene som ligger i LNF1 bør fjernes fra planen. BFF1-3 samt 5 

 

Kommunens vurdering/kommentar: 

Alle merknader og opplysninger tas til orientering. 

Her må det påpekes at tiltakshaver har strukket seg lang for å tilrettelegge området slik at det 

skal virke minst mulig ekskluderende for allmennheten. Det er foreslått tiltak som søker å 
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gjøre området bedre for allmennheten(skilting, informasjon, rasteplass og parkering) Økt bruk 

av området vil være en naturlig konsekvens av at flere personer oppholder som i området ved 

en eventuell etablering av hyttefeltet. Friluftslivsområdet som Kristian Olaisen refererer til er 

en del av kartleggingen av alle friluftslivsområder i kommunen som ble gjennomført i 2014 i 

samarbeid med Helgeland friluftsråd. Områdene ble til slutt vedtatt av kommunestyret.  

I kartleggingen var eneste negative faktor i dette området, manglende parkering som 

vanskeliggjør adkomst for allmennheten. I oppsummeringen konkluderes at det er ønskelig 

med økt bruk av området og at planforslaget legger til rette for dette.  

Det er viktig å bemerke at planforslaget legger opp til en så skånsom utbygging, herunder 

plassering av bygg på tomtene, som mulig.   

 

Planforslaget har vært tidligere på forhåndshøring hos Fylkesmannen i Nordland og Nordland 

Fylkeskommunen før det blir lagt ut til ettersyn. Det har kommet merknad fra Nordland 

Fylkeskommunen den 12.06.2019.  

 

Hensikten bak hele reguleringsplanen Ulvangsøya hyttefelt (ID 201502) er å etablere et 

hyttefelt i tilknytning til to eksisterende fritidsboliger. Det planlegges 11 nye fritidstomter i 

feltet, slik at totalt antall fritidsboliger vil være 13 når feltet er fullt utbygd.  

  

Hele Detaljreguleringsplan for Ulvangsøya hyttefelt (planid. 201502) har vært ute til 

offentlig ettersyn. Det har kommet inn 3 merknader/innspill til detaljreguleringsplanen. 

Innspillene er kommentert og vedlagt saksfremlegget.  

 

Planen i sin helhet ble vedtatt i Kommunestyret den 28.02.2018. 

Den 11.09.2018 Fylkesmannen i Nordland opphevde Leirfjord kommunens 

vedtakelse av reguleringsplan for Ulvangsøya hyttefelt. Fylkesmannen mente at 

Planen slik der ble vedtatt, lo ikke til rette for gjennomføring når det gjelder adkomst. 

 

Tidligere merknader/innspill til hele planforslaget Ulvangsøya hyttefelt (ID 201502) samt  

kommenterer av Leirfjord kommune. 

 

Fylkesmannen i Nordland  

Fylkesmannen konkluderer i sin uttalelse med følgende:  

Av hensyn til nasjonale mål hva gjelder bevaring av friluftslivsområder og hundremetersbeltet 

langs strandsonen, råder Fylkesmannen kommunen å ta ut BF1, BF2 og BF10-13.  

  

Fylkesmannen begrunner sitt innspill med at detaljreguleringsplanen e i strid med overordnet 

plan og at det meste av området som er foreslått regulert til fritidsformål er registrert som 

friluftslivsområde. Fritidsboligene som det legges til rette for i planforslaget vil bli liggende 

synlig til i landskapet, og kommer i direkte konflikt med allmennhetens bruk og dagens 

hovedatkomst til ytre del av øya og Øytangen. Dette står i kontrast til regjeringens uttalte mål i 
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stortingsmelding om at friluftslivets posisjon skal ivaretas og videreutvikles gjennom 

ivaretakelse av allemannsretten, bevaring og tilrettelegging av viktige friluftslivsområder.   

  

Fylkesmannen vurderer at gjeldende friluftslivshensyn og hensynet bak det generelle 

strandsonevernet i for liten grad har blitt vektlagt i vurderingen og utformingen av planen.de 

avbøtende tiltakene vil i liten grad veie opp for de negative virkningene som følge av direkte 

arealbeslag av et i dag tilgjengelig område for allmennheten og den privatiserende effekten 

fritidsboligene samlet vil gi. Vi vurderer at planen kommer i strid med de hensyn som statlige 

retningslinjer for differensiert forvaltning i strandsonen langs sjøen legger til grunn i uttalte 

mål i stortingsmelding 18 (2015-2016).  

  

Fylkesmannen støtter vurderingene som er gjort i konsekvensutredningen for reindrift. Vi 

mener at de avbøtende tiltakene som er foreslått i planen vil være med å redusere de negative 

konsekvensene for reindriftas bruk av arealene i og vest for planområdet. Kommunen bør 

likevel vurdere å stille krav om rekkefølgebestemmelser som sikrer at enheter i sør og øst 

bygges ut før enheter lengst mot nord og vest.  

  

Kommentar  

Administrasjonen deler ikke Fylkesmannens syn på i hvor stor grad planen virker 

privatiserende for allmennheten. Planen legger, i tillegg til tilrettelegging for fritidsbebyggelse, 

opp til stor grad av tilrettelegging for allmennheten. Det er satt krav i planens bestemmelser at 

det skal etableres parkeringsplass for allmennheten og skiltes med kart over turområdene i 

vest, før andre byggetiltak kan iverksettes. Skiltingen skal utformes slik at det klart går frem at 

området er åpent for allmenn ferdsel. I så måte legger planen opp til at allmennheten inviteres 

inn i hyttefeltet, heller enn å ekskludere de som ønsker å benytte området som turområde. Det 

skal etableres 7 nye  

parkeringsplasser for allmennheten og besøkende i hyttefeltet for vanlig bil, og 1 

parkeringsplass for bevegelseshemmede. Det går også klart frem at det i alle områdene i 

planen, unntatt selve hyttetomtene, gjelder allmenn ferdselsrett, og at ingen tiltak som kan 

forringe friluftslivsverdi tillates. Det tillates i tillegg etablert bål-/ grillplass nede ved sjøen i 

Hestvika. Denne skal være tilgjengelig for allmennheten.   

  

Det er korrekt som Fylkesmannen påpeker at planforslaget i stor grad ikke er i tråd med 

overordnet plan. Kommuneplanens arealdel ble vedtatt i 2003 og har i liten grad vært revidert 

siden den ble vedtatt. En rekke dispensasjoner for både bolig og fritidsbebyggelse er innvilget 

de senere årene, da planen ikke lengre «holder tritt med samfunnsutviklingen» ellers i 

samfunnet. Det er beklagelig at Leirfjord kommune ikke har greid å oppdatere sitt overordnede 

planverk i den grad som er ønskelig ut fra de ønsker man i dag har om bruk og vern av 

arealene i kommunen. Når det er sagt er det bedre at ny bebyggelse konsentreres i felt og at 

man i større grad, enn det som er gjort en periode, unngår en bit for bit forvaltning av 

arealressursene i kommunen.   
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Ved å ta opp detaljreguleringsplanen til behandling har Leirfjord kommune sagt at dette er noe 

vi ønsker og at det i så måte er greit at man fraviker overordnet plan. 

Detaljreguleringsplanforslaget er grundig utarbeidet og alle de hensyn og utredninger som ville 

blitt gjennomført i en kommuneplanprosess er i stor grad også gjennomført i denne 

planprosessen. Administrasjonen mener derfor at Leirfjord kommune er i stand til å foreta en 

veloverveid beslutning om hvor vidt planen skal godkjennes eller ikke.  

  

Administrasjonen ser ingen grunn til å sette ytterligere rekkefølgekrav med tanke på 

reindrift, alt med at det er arealmessige og byggetekniske forhold øst for planområdet som 

er flaskehalsen for reindriftas bruk av området.   

 

Nordland fylkeskommune  

Planfaglig  

Det går ikke klart frem av planforslaget hvordan adkomst til tomtene BFF10-13 skal løses. 

Fylkeskommunen mener derfor at planforslaget er uforutsigbart for eventuelle kjøpere, og at 

konsekvensene av planforslaget er uklare. Fylkeskommunen er bekymret for at eventuell 

etablering av vei vil komme i konflikt med jordbruksverdiene på naboeiendom. Kommunen 

må vurdere om BFF10-13 skal tas ut av planforslaget, eventuelt om adkomst til eiendommene 

kan løses innenfor planområdet. Dersom det gjøres vesentlige endringer i planforslaget må 

saken sendes på 2. gangs høring. Dersom vurderingen er at adkomst må løses som forutsatt i 

planforslaget, ber vi om at området tas med i planavgrensningen og oppstart meldes på nytt.  

  

Nordland fylkeskommune er fornøyd med at naturtypene kulturlandskapssjø og kystlynghei er 

markert med hensynssone for bevaring av naturmiljø. Det kan ikke gis bestemmelser til 

hensynssoner for bevaring av naturmiljø når disse ikke ligger i randsonen til nasjonalparker og 

landskapsvernområder. Leirfjord kommune må sørge for at foreslått bestemmelse for 

hensynssonen tas ut og erstattes med retningslinjer for bruk av, og tiltak i, områdene.  

  

Kulturminnefaglig  

Planforslaget er sjekket mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til er planforslaget ikke i konflikt 

med kjente verneverdige kulturminner. Minner om tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt 

under markinngrep.  

  

Kommentar  

Administrasjonen er av den oppfatning at reguleringsbestemmelsene og 

rekkefølgebestemmelsene i stor nok grad redegjør for etablering av adkomst til tomtene 

BFF10-13. Administrasjonen er ikke enig med fylkeskommunen i at dette gjør planen 

uforutsigbar for eventuelle kjøpere, da rett til adkomst må utredes og avgjøres før eventuell 

oppmåling og salg av tomt. Jordbruksverdiene som blir berørt er svært begrenset, og det er 

mulig å anlegge vei i overkant av jordbruksarealet, uten at dette blir ødelagt. Planforslaget er 

trolig ikke økonomisk gjennomførbart uten at alle de foreslåtte tomtene er med.   
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Bestemmelsenes § 7 om hensynssoner bør flyttes til § 6,2 friluftsformål, og innlemmes i disse, 

slik fylkeskommunen påpeker.  

  

Torbjørn Uhre, nabo  

Ulvangsøya er et unikt friluftsområde. Etablering av hytter i området vil virke privatiserende. 

Adkomst til ytre deler av Ulvangsøya er svært begrenset allerede fordi adkomsten på vestsiden 

av øyvannet allerede er privatisert av den ene hytteeieren som har stengt adkomst langs den 

gamle veien som grunneierne ute på øya i sin tid bygde. Alle turgåere utover øya vil derfor 

måtte passere stuedøra til de hyttene som ligger langs veien utover og videre gå igjennom et 

område som på kartet er merket som sterkt truet og rødliste kystlynghei og 

vernet naturtype kulturlanskapssjø. En hytteby som dette vil bety betydelig økning i trafikken 

gjennom dette området. Hyttene kommer også i konflikt med rikt fugleliv i området. Viser til 

at Fylkesmannen allerede ved oppstart av detaljreguleringen hadde sterke innvendinger mot et 

hyttefelt i dette området. Hytte 1-4 må tas ut av planforslaget da disse i svært liten grad vil 

falle inn i terrenget da de vil kneise på toppen av ryggen på øya og bryte horisonten hele veien 

utover, noe som vil dominere og endre landskapsbildet vesentlig.  

  

Gjennomføring av planen i sin nåværende form er en irreversibel prosess som har store 

negative konsekvenser for friluftsliv og landskap på Ulvangsøya og gjør dette unike 

friluftsområdet mindre attraktivt for Leirfjords innbyggere.  

 

Kommentar : 

Torbjørn Uhre argumenterer på den ene siden at tiltaket vil virk sterkt privatiserende og 

ekskludere Leirfjords innbyggere fra et meget attraktivt turområde, samtidig som han 

argumenterer for at etableringen vil medføre økt trafikk/ferdsel i sårbare og viktige områder 

med store naturverdier. Administrasjonen er delvis enig i begge punktene, men mener ikke at 

de skal tillegges en slik vekt som Torbjørn Uhre legger opp til i sin uttalelse. Tiltakshaver har 

strukket seg lang for å tilrettelegge området slik at det skal virke minst mulig ekskluderende 

for allmennheten. Det er foreslått tunge, og dyre, tiltak som søker å gjøre området bedre for 

allmennheten, herunder skilting, informasjon, rasteplass og parkering. Økt bruk av området vil 

være en naturlig konsekvens av at flere personer oppholder som i området ved en eventuell 

etablering av hyttefeltet. Dette er en naturlig konsekvens av en hver etablering av nye tiltak for 

beboelse. Friluftslivsområdet som Torbjørn Uhre refererer til er en del av kartleggingen av alle 

friluftslivsområder i kommunen som ble gjennomført i 2014. Kartleggingen ble gjennomført 

«på oppdrag» fra Nordland fylkeskommune og gjennomført av administrasjonen i samarbeid 

med Helgeland friluftsråd. Områdene ble til slutt vedtatt av kommunestyret. I kartleggingen 

var eneste negative faktor i dette området, manglende parkering som vanskeliggjør adkomst 

for allmennheten. Administrasjonen er dermed av den oppfatning at det er ønskelig med økt 

bruk av området og at planforslaget legger til rette for dette.  

  

Administrasjonen er også av den oppfatning at planforslaget legger opp til en så skånsom 

utbygging, herunder plassering av bygg på tomtene, som mulig.   

  



Side 12 av 12 

 Vedlegg:  

Ved 1. Planbeskrivelse med konsekvensutredning, datert 30.08.19  

Ved 2. Planbestemmelser, datert 30.08.19 

Ved 3. Plankart av planforslag, datert 30.08.19 

Ved 3a. Plankart av deler av planforslag 27.05.19 

Ved 4. Plankart, datert 30.09.17 

Ved 5. Sjekkliste for ROS  

Ved 6. Innkomne merknader 26.06.2019-12.08.2019 

Ved 6a. Merknadsbehandling 26.06.2019-12.08.2019 

Ved 7a. Innkomne merknader 11.04.16 

Ved 7b. Merknadsbehandling 11.04.16 

Ved 8a. Innkomne merknader 26.10.17-15.12.17 

Ved 8b. Merknadsbehandling 26.10.17-15.12.17 

Ved 9. Konsekvensutredning landskap 17.03.17 

Ved 9a. KU- oppriss A-A' 

Ved 9b. KU- snitt B-B' 

Ved 9c. KU- snitt C-C' 

Ved 9d. KU- snitt D-D'  

Ved 10. Konsekvensutredning friluftsliv 22.11.16 

Ved 11. Konsekvensutredning landbruk 24.03.17 

Ved 12. Konsekvensutredning reinsdyr 02.17 

Ved 13. Avtaler om adkomst 

 

 

 

 

 

 


