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lnnspill til oppstart og høring av planprogram - Kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel - Leirfjord

Vi viser til oversendelse av 05.05.20 i forbindelse med oppstart av kommuneplanens samfunnsdel og
arealdel med forslag til planprogram.

Fylkesmannen ga innspill i forbindelse med høring av kommunal planstrategi 02.05.2020 og vi ber
om at disse også behandles som innspill til kommuneplanarbeidet,

Kommunen bør være oppmerksom på områder som krever tverrfaglig oppgaveløsning. Vi viser i den
forbindelse til de nasjonale strategiene Bolig forvelferd, Leve hele livet, 0-24 satsingen og folkehelse
som eksempler på områder som krever samvirke mellom flere sektorer.

Planfaglige forhold
Både samfunnsdelen og arealdelen til kommuneplanen er utredningspliktig og skal ha planprogram,
jf. plan- og bygningslovens S 4-1. Slik vi ser det medfører et felles planprogram for disse planene at
kommunen risikerer ikke å få utviklet samfunnsdelen slik at den gir tilfredsstillende retning for
arealplanleggingen, ved at den synliggjør arealbehovet på grunnlag av forventet og ønsket befolk-
ningsutvikling (f, kap. 6 i rundskriv T-1492 - <Kommuneplanprosessen - samfunnsdelen -
handlingsdelen>t.

Samfunnsdelen
Som utgangspunkt kan vi vise til tidligere innspill herfra til tilsvarende oppstartmelding (f. ovenfor),
der vi pekte på betydningen av at samfunnsdelen, så langt som mulig, brukes som grunnlag for
prioritering mellom bruk og vern av arealer i arealdelen. Etter det vi kan se oppfiTller forslaget til
planprogram, slik det foreligger, imidlertid bare minimumskravet for samfunnsdelen, dvs. at her er
gjort rede for formålet med planarbeidet, planprosessen og opplegget for medvirkning.

lfølge kapittel 4.4 i veileder T-1492 (f. ovenfor) skal planprogrammet for samfunnsdelen
<avklare nødvendige utredninger for de longsiktige arealbehov, miljømessige utfordringer,
utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strotegier for kommunesamfunnet som helhet
og kommunen som organisasjon, for sektorene og for utvalgte målgrupper>.
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Vi ser itillegg at kommunen er
innstilt på å veie egne mål og
delmålopp mot FNs bærekraftsmål
Som det går fram av kommunens
framstil I i ng reflekterer disse tre
dimensjoner, der målsettingene
knyttet til miljø og klima er
grunnlaget for at resten av
bærekraftsmålene skal kunne
oppfiTlles (illustrert ved figuren til
venstre).
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Om kommunen skalfølge opp dette
vil det være vesentlig at
samfunnsdelen brukes til å
klargjøre viktige utford ringer når
dette skal settes i lokal
sammenheng, og at
planprogrammet klargjør hva slags

utredninger som skal
gjennomføres.

Slik vi ser det bør det imidlertid også her, som grunnlag for det videre planarbeidet, gis en
ko rtfattet ove rsi kt ove r vi ktige utfo rd ri nge r og påvi rkn ingsfa ktorer

Arealregnskap
Det bør utarbeides et arealregnskap som viser tilgjengelige tomter til utbyggingsformål i

områder som er planmessig avklart. Ved å sammenholde dette med forventet utvikling og
sammensetning i befolkningen, samt forventet arealbehov til blant annet næringsutvikling,
kan det reelle behovet for å legge ut nye arealer til ulike utbyggingsformål avklares.

Slik vi ser det er dette også en nødvendig forutsetning, både for å kunne utvikle kommunale
arealstrategier, og begrunne å ta nye arealer i bruk. Vi viser her også til at det er et krav etter
forskrift om konsekvensutredninger at aktuelle alternativer i tilstrekkelig grad er utredet, jf.
forskriftens 5 19. Om planlagt tiltak berører naturmangfold vil denne typen analyser også

være nødvendige for å tilfredsstille kravet til begrunnelse i henhold til naturmangfoldlovens
kap ll er ivaretatt (if. 5 12).

Betydningen av at samfunnsdelen brukes til å klargjøre arealbehovet og utvikle
arealstrategier er omtalt i kap. 6 i rundskrivf-1492, der bl.a. følgende gårfram:
<Sømfunnsdelen må innehotde vurderinger ov forventet utvikting. Sommenhengen mellom
befolkningsvekst og areolbehov må komme tydelig from. Areolregnskop over utbyggingsoreol som

.t

Vi ber derfor om at kommunen nøye vurderer å ta inn følgende utredningskrav i planprogrammet
for kommuneplanens samfunnsdel.

Klargjøre viktige utvikl i ngstrekk
Planprogrammet viser lil <<Oversikt over helsetilstond og påvirkningsfoktorer i Leirfjord
kommune>> og <<Plonstrotegi 2020-2024> for beskrivelsen av langsiktige utviklingstrekk og
utfordringer. I stedet synliggjør kapittel 3, <Utviklingstrekk og utfordringer> valgte strategier for
8 satsingsområder.

a
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ligger inne i gjeldende plon bør presenteres. Anolyser ov forventet befolkningsuWikling gir føringer
for framtidig areolbehov. Behov for utbyggingsoreol bør dokumenteres og begrunnes.>>

I innspillet herfra til planstrategien pekte vi bl.a, på at det allerede er betydelige arealer som
er lagt ut til boligformål i kommunen, bl.a. på Leines.

lnterkommunalt samarbeid / kommunesammenslåing
I innspillet herfra til planstrategien pekte vi på betydningen av at Leirfjord ser på

mulighetene for å videreutvikle samarbeid med nabokommuner. Vi er kjent med at
kommunen er med i Plan- og klimanettverket for Helgeland, sammen med bl.a. Alstahaug,
Herøy og Dønna. Utvikling av felles kunnskapsgrunnlag, som for klima- og
energiplanleggingen, kan være aktuelt, effektivt og lønnsomt i dette nettverket. Som påpekt
vil det i tillegg være behov for å se over kommunegrensene i den fysiske planlegginga.
Det bør derfor vurderes å ta klargjøring av områder for slik interkommunalt samarbeid inn i

planprogrammet.

Det er videre en nasjonal forventning om at (under kap. 1 - <Planlegging som verktøy for
helhetlig og bærekraftig utvikling) om at
<Kommuner som ikke hor slått seg sommen, bruker plønleggingen til å diskutere om de hor

forutsetninger for å møte fromtidens utfordringer alene, eller om de bør slå seg sammen med
nobokommuner.>

Dette bør følgelig også gå fram av planprogrammet.

Tematiske utredninger
Utredninger som gir grunnlag for utvikling av samfunnsdelens arealstrategi bør
gjennomføres som grunnlag for det videre planarbeidet, jf, blant annet angitte tema under
forvaltningsområdet klima og miljø nedenfor.

a

a

Kommuneplanens arealdel

LNFR-spredt-områder
Vi ber kommunen nøye vurdere å redusere omfanget av LNFR-spredt-områder i kommunen, Plan-
og bygningsloven krever at slike områder skal være godt avklart. Dette gjelder både omfang
(størrelse på formålsområdet og antall nybygg som er tillatt) og lokalisering for eventuelle nybygg.
Store LNFR-spredt-områder gir fleksibilitet for utbygging og utvikling, men kan også gi store
utfordringer for en rekke samfunnsinteresser. Vi anbefaler derfor at LNFR-spredt-områder legges til
områder med eksisterende bebyggelse og infrastruktur. For øvrigviser vi til ny veileder for LNFR

spredt bebyggelse som ble publisert av Kommunal- og moderniseringsdepartementet i mai 2020,

Krav til konsekvensutredningen
For å sikre at konsekvensutredningen oppffller forskriftens krav, bør planprogrammet stille krav om
valg av metodikk og beskrivelse av kilder og usikkerhet, for eksempel ved å vise til veileder T-1493 -
<Konsekvensutredninger - kommuneplanens arealdel>. For å sikre at utredningskravene som følger
av naturmangfoldlovens kap. ll etterleves, er det vesentlig at foreslåtte arealdisponeringer
begrunnes ut fra behov. Behovene bør være forankret blant annet i arealregnskap for kommunen
(f. ovenfor). Samtidig er det vesentlig at planprogrammet stiller krav om at samla belastning av
forslaget blir tilfredsstillende beskrevet, og at aktuelle alternativer er vurdert og ev. utredet (if,

omtalen av arealregnskap). Vi viser her spesielt til naturmangfoldlovens S 10 og 5 12, og forskrift om
konsekvensutredninser kao. 5.
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Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Hensikten med retningslinjene er å oppnå samordning av bolig-, areal- og transportplanleggingen og
bidra til mer effektive planprosesser, Utbyggingsmønster og transportsystem bør fremme utvikling
av kompakte byer og tettsteder, redusere transportbehovet og legge til rette for klima- og
miljøvennlige transportformer. Kommunen bør utnytte potensialet for fortetting og transformasjon
f ør nye utbyggingsområder tas i bruk.

En tettere utbyggingsstruktur som bygger opp under utvalgte tettsteder vil også styrke grunnlaget
for flere tjenester og tilbud i nærmiljøet, variert boligbygging og muligheten for miljøvennlig
transportformer. A legge til rette for slike bomiljøer vil også være mer økonomisk bærekraftig for
kommunen som tjenesteyter enn om bosettingen spres.

Betydningen av å planlegge for redusert arealforbruk forsterkes av Naturpanelets første
hovedrapport, som klargjør 75 prosent av miljøet på land er endret, i stor grad som følge av
menneskelig arealbruk, samt erkjennelsen av betydningen av bevaring av naturområder for lagre for
karbon (det hjelper lite med gode klimatiltak om effekten blir <spist opp> som følge av utbygging og
omdisponering, spesielt av myrområder). Se mer om naturen som karbonlager i rapporten
<Karbonlogring i norske økosystemer>, fif. hjemmesiden til WWF).

Jordbruksarealer er en begrenset ressurs i Norge, og jordvern har lenge vært et politisk mål. lfølge
jordloven skal dyrket jord bare brukes tiljordbruksproduksjon, med mindre det foreligger klare
samfunnsmessige interesser som tilsier omdisponering. Spredt utbygging skjer ofte på
jordbruksareal, og er i mange kommuner hovedårsaken til nedbygging av jordbruksarealer.
Utbyggingen er til byggeformål som i utgangspunktet ikke skal skje på jordbruksarealer.

Fortetting kan også bidra til å sikre sammenhengende uberørte naturområder i fjell og utmark.
Dette er viktig for å sikre gode vilkår for reindrift og annen beitenæring, ta vare på naturverdier og
sikre rekreasjonsområder uten særlig menneskelig påvirkning.

Bit-for-bit utbygging er en av de største utfordringene for reindrifta i Nordland i dag, Reindrifta er en
arealkrevende næring, fordi reinen trenger store, sammenhengende, uberørte beiteområder, tilgang
til alle typer sesongbeiter og egnede flyttveier mellom dem. Summen av mange små inngrep og
forstyrrelser kan få utilsiktede og store negative følger for reindrifta. Fortetting rundt eksisterende
grender, bygdesentrum og fritidsboligområder i stedet for spredt utbygging er et viktig grep for å

sikre reindrifta tilgang til egnede beite-, flytte- og samlingsområder for fremtiden.

Fyl kesman nens forva ltn i ngsom råder

Landbruk og reindrift
Vi ser at kommunen har fulgt opp flere av innspillene vi kom med til forrige varsel om oppstart for
kommuneplanen i desember 2O16.Vi ber kommunen ha med våre innspill fra den gang inn i det
videre arbeidet. I tillegg ønsker vi å komme med noen oppdaterte innspill om nasjonale føringer og
andre råd til planprosessene for landbruks- og reindriftsområdet.

Plan- og bygningslovens (pbl) 5 3-1 angir oppgaver, mål og krav som skal inngå i planleggingen og
som planer skal bidra til å løse eller sikre. Tre av kravene som er listet opp er at planer skal b) sikre
jordressursene, c) sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv, samt d)
legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling. Her ligger det en klar forventning om at
planmyndighetene gjennom sine planer ivaretar ressursgrunnlaget og legger til rette for
verdiskapning og utvikling i primærnæringene innenfor landbruket (ordbruk, reindrift og skogbruk).
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Regleringens forventninger til kommunene
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019-2023 har fylkeskommunene og
kommunene fått økt handlingsrom og større ansvar for å sikre nasjonale og vesentlige regionale
interesser i planleggingen. Et bærekraftig velferdssamfunn er avhengig av at det skapes verdier og
arbeidsplasser i hele landet. Regjeringen ber kommunene velge utbyggingsløsninger som sikrer
landbrukets næringsgrunnlag og reduserer omdisponeringen av dyrka mark. De slår videre fast at
det er viktig at naturgrunnlaget for samisk kultur og språk, næringsutvikling og samfunnsliv sikres.
Kommunale og regionale planer bør trekke langsiktige grenser mellom by- og tettstedsområder og
store sa mmen hengende land bruks-, natur-, frilufts- og reind riftsområder.

Tydelige signoler om jordvern
Fra dagens regjering og storting er det en tydelig holdning til at jordvernet skalvektlegges istørre
grad enn tidligere. Nasjonaljordvernstrategi ble i 2015 vedtatt av Stortinget, med klare forventninger
om å redusere omdisponering av dyrket jord og dyrkbar jord. Målet er at årlig omdisponering av
disse jordbruksressursene ikke skal overstige 4000 dekar. Strategien ble oppdatert i forbindelse med
statsbudsiett for 2019 og viderefører i stor grad de samme forventingene, i tillegg til to nye tiltak.

I slutten av 2018 sendte landbruks- og matministeren ut et brev til fylkesmennene for å klargjøre
jordvern som nasjonal eller vesentlig regional interesse i kommunenes planlegging. Brevet viser
tydelig hvilke vurderingskriterier som er aktuelle når Fylkesmannen vurderer om det skal fremmes
innsigelse med bakgrunn i jordvern.

For Nordland har Fylkesmannen fulgt opp de nasjonale målsettingene og vedtatt en strategisk plan
for jordvern i Nordland. Denne planen beskriver hvordan forvaltningen, og særlig kommunene, skal
følge opp jordvernhensynet i arealplanleggingen. I vår strategiske plan har vi som mål at det ikke
skal omdisponeres mer enn 200 daa dyrka og 200 daa dyrkbar jord i Nordland per år. Helst bør årlig
omdisponering være lavere enn dette.

Ansvor for å sikre ressursgrunnloget for reindrift
Fylkesmannen har i sitt embetsoppdrag fått ansvar for å gøre offentlige myndigheter bevisst på det
ansvaret som følger av Grunnlovens 5 108 og folkerettens regler om urfolk og minoriteter. Samisk
reindrift i Nordland er nært knyttet til samisk kultur, språk og samfunnsliv. Ut fra Grunnloven,
folkeretten og intern norsk rett skal myndighetene legge forholdene for å sikre og utvikle samisk
språk, kultur og samfunnsliv. Dette gjelder både sikring av de verdiene som finnes i dag, og
utviklinga for framtida. I plansammenheng i Nordland dreier dette seg først og fremst om at
offentlige planer skal bidra til å sikre ressursgrunnlaget for samisk reindrift i nåtid og framtid.

Samfunnsdelen og arealstrategier
Landbruk består av arealintensive næringer (jordbruk, skogbruk og reindrift) som har stor betydning
for mange kommuner og lokalsamfunn i fylket. Landbruket spiller også en viktig rolle i utviklingen av
livskraftige lokalsamfunn og regioner. Kunnskap om arealene som utgjør ressursgrunnlaget for
landbruksnæringene og om bruken av arealene er viktig for å kunne ta riktige strategiske valg. Dette
gjelder både for innmarks- og utmarksområdene i kommunen.

P ri mæ rnæ ri ng e nes rolle i so mfu n nsutvi kli n ga
Vi mener det er særlig relevant å vurdere hvordan landbruks- og reindriftsnæringene kan bidra
positivt til og ivaretas gjennom satsningsområdene <Næringsliv, sysselsetting, kompetanse,
samarbeid og samordning i kommunen>, <Areal- og transportstrategier, natur- og friluftsområder,
og <Boligtilbud og gode bomiljø>.
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I samfunnsdelen bør kommunen se landbruksnæringenes verdi og muligheter i sammenheng med
sysselsetting og bosetting, men også når det gjelder å opprettholde kulturlandskapet, det biologiske
mangfoldet og matproduksjonen. Godt planarbeidet vil legge til rette for at landbruksnæringene har
gode og langsiktige rammevilkår, slik at vi når nasjonale målsettinger om økt matproduksjon i takt
med befolkningsvekst. I tillegg til at landbruket produserer mat, bioenergi og tømmer er landskapet
som produseres en ressurs for salg og formidling av kunnskap om natur, kulturhistorie og næring. Å
pleie kulturlandskapet er viktig for bevaring av en rik flora og fauna, samtidig som ulike kulturelle og
estetiske verdier blir ivaretatt. Kulturlandskapet gir gode muligheter for ferdsel og opplevelser, som
kan bidra til god folkehelse.

For å styrke den totale verdiskapingen må alle ressurser på landbrukseiendommen tas i bruk. I

mange deler av f,7lket vil ny næringsutvikling være avgjørende for at den tradisjonelle
jordbruksproduksjonen skal bestå framover. Gjennom innovasjon og omstilling ligger det muligheter
for øktverdiskaping basert på landbrukets ressurser og ny kunnskap. Markedene for lokalprodusert
mat med særpreg, bygdeturisme, naturopplevelser, økologisk mat og helse- og omsorgstjenester
fins og er i vekst. Dette gelder også for reindriftsnæringa, som i tillegg til tradisjonell reindrift kan
utvikle tilleggsnæringer innen videreforedling av reinkjøtt og biprodukter av rein, reindriftsbasert
reiselivsvirksomhet, lærings- og omsorgsbaserte tjenester, mv. Reindriftsnæringa kan bidra med
kortreist mat av høy kvalitet, i kombinasjon med kulturformidling og opplevelser. Dette kan gi økt
verdiskapning og sysselsetting i kommunen. Et tett samarbeid med reindrifts- og landbruksnæringa
kan legge til rette for utvikling av kultur- og opplevelsesprodukter ut over det som finnes i dag.

Areo I strateg ie r som ve rktøy
Kommuneplanens samfunnsdel legger f øringer for framtidige prioriteringer og utvikling i

kommunen. Gjennom å vedta en tydelig arealstrategi i samfunnsdelen gir kommunen seg selv et
godt verktøy for å sikre ressursgrunnlaget for landbruksnæringene (jordbruk, skogbruk og reindrift)
og deres sameksistens med andre næringer. Kommunen bør vedta tydelige arealstrategier som
ivaretar primærnæringenes ressursgrunnlag i forbindelse med utbygging av blant annet boliger,
fritidsbo I iger, næri ngsbe bygge lse og tjenesteyti n g.

Det er viktig at kommunen følger opp arealstrategiene i arealdelen, og legger disse til grunn for
planarbeidet. Ved å la arealstrategiene være førende for kommuneplanprosessen, kan kommunen
også avgrense omfanget av uønskede innspill og planendringer. Dette kan gi en mer effektiv og
målrettet prosess.

Konsekvensutredning av arealdelen
Kommunens planer for konsekvensutredninger og utredningsbehov når det gjelder landbruk og
reindrift er gode. Det er viktig at kommunen sikrer tilstrekkelig reindriftsfaglig kunnskap og
kompetanse inn i arbeidet med utredningene. For jordbruket er det viktig at kommunen tydelig
begrunner behovet for utbygging ved omdisponering av dyrka og dyrkbar jord. Det er også viktig at
arealregnskap for kommunens samla omdisponering av dyrka og dyrkbar jord blir en del av
vurderingene av de samlede virkningene av planen og enkelttiltak.

Medvirkning
Reindriftsretten er opparbeidet gjennom alders tids bruk, og er en rettighet på linje med
grunneierretten. Reindriftsutøverne bør inviteres direkte inn som deltakere i planarbeidet, gjerne
gjennom særmøter for gjennomgang av arealdisponeringer som kan påvirke reindriftsinteressene i

kommunen. Dette bør skje så tidlig som mulig i prosessen. Fylkesmannen stiller gjerne opp på slike
dialogmøter. Tidlig avklaring av interesser gir bedre mulighet for å finne løsninger som fungerer for
alle parter.
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Berørte reinbeitedistrikt har en viktig rolle i plansaker i reinbeiteområdet, både som rettighetshaver
og som kunnskapsleverandør for bruken av ulike områder til reindrift. Reinbeitedistriktet vil være en
viktig kilde til informasjon for konsekvensutredningen av temaet reindrift, da de kjenner detaljene
rundt bruken av området best.

Fylkesmannen er statlig myndighet og fagorgan på reindriftsområdet. Denne rollen innebærer å

ivareta nasjonale og vesentlig regionale interesser for reindrifta, blant annet gjennom å fremme
innsigelse til arealplaner som er i strid med reindriftsverdier av nasjonal betydning. Siden
reinbeitedistriktet og Fylkesmannen har ulike roller i forbindelse med arealsaker, må kommunen
forholde seg til begge aktører i planarbeidet.

For å sikre at det kan drives landbruk i hele kommunen trenger man kunnskap om lokale forhold. I

Leirfjord har den lokale landbruksforvaltningen kunnskap om jordbruket i kommunen. God dialog
mellom landbruksforvaltningen og planavdelingen er en viktig forutsetning for at de kommunale
planene skal ivareta arealressursene. I tillegg bør kommunen legge til rette for god dialog med
landbruksaktørene i kommunen, slik at innspill og ønsker fra næringen kan tas med videre inn i

planleggingen.

Klima og miljø
Som påpekt innledningsvis er FN's bærekraftsmål om bevaring av naturmangfoldet (livet i havet og
livet på land), målsettingen om å stoppe klimaendringene samt målsettingen om rent vatn og gode
sanitære forhold, nødvendig å oppfulle som forutsetning for å nå de øvrige bærekraftsmålene.

Vi ser at dere har fokus på redusert forurensning, økt produksjon av fornybar energi og god
vannkvalitet. Vi savner imidlertid en nærmere klargjøring av aktuelle klimautfordringer og en
synliggjøring av kommunale verdier knyttet til naturmangfold.

Utvikling av arealgrenskap vil også være nødvendig som grunnlag for
. å ivareta naturmangfoldlovens krav om valg av riktig lokalisering m.v. (f. lovens 5 12),
. å unngå at naturområder generelt og myrområder spesielt omdisponeres med påfølgende

utslipp av klimagasser og tap av naturmangfold.

Klima- og energiplanlegginga
I henhold til kap. 3 i statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning skal
kommunene <i sin overordnede planlegging innorbeide tiltok ogvirkemidler for å redusere utslipp av
klimagasser, der det også tos hensyn til effektiv ressursbruk for somfunnet.>
Det går videre bl.a. fram her (pkt 3.1) at planer <som behondler klimo- og energispørsmdl bør være

strotegisk innrettet, og bygge på grundige onolyser ov nåsituasjon>, samt at det skal fastsettes
. <Ambisiøse mål for utslippsreduksjoner.
. Ambisiøse mål for mer effektiv energibruk og miljøvennlig energiomlegging i kommunal

bygningsmosse og i kommunen for øvrig.>
For å følge opp dette, og løfte FN's bærekraftsmål i den kommunale planlegginga, er det viktig at
kunnskapen om klimautfordringene i kommunen legges til grunn for arbeidet med samfunnsdelen.

For å kunne identifisere også de indirekte klimagassutslippene som følger av kommun al drift, bør
det vurderes å oppdatere kunnskapsgrunnlaget med en analyse av kommunens klimafotavtrykk.
Analyse av klimafotavtrykk kan gjennomføres ved bruk av konsulenttjenester, og Nordland
fylkeskommune har på grunnlag av en slik analyse utarbeidet et klimabudsjett for 2020. Et komplett
budsjett er, sammen med et fullstendig klimaregnskap, avhengig av at en slik analyse er på plass.
Klimaregnskap og -budsjett vil være viktige verktøy når kommunen skal måle effekter av egne tiltak,
og også som grunnlag for søknader om tilskudd etter bl.a. <Klimasats>-ordningen / rapportering av
gjennomførte tiltak.
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Vi er kjent med at det er etablert et godt samarbeid om klima- og energiplanlegginga gjennom <Plan-

og klimanettverk Helgeland>. Det bør derfor her ligge til rette for samarbeid også om utvikling av
analyse av kommunenes klimafotavtrykk, slik at dette kan tas inn som del av kunnskapsgrunnlaget
for alle de involverte kommunene.

For øvrig viser vi til Miljødirektoratets oversikt over klimagassutslipp i kommunen, der det går fram
at jordbruk gjennomgående er den største kilden til utslipp i kommunen.

Som grunnlag for fastsetting av kommunale mål om utslippsreduksjon, klargjøring av
aktuelle tiltak og mulighet for utarbeiding av klimabudsjett og -regnskap, bør
planprogrammet for samfunnsdelen stille krav om at det, gjerne i samarbeid med plan- og
klimanettverket på Helgeland, skal utarbeides

- oversikt over viktige kilder mv. til kommunale utslipp av klimagasser

- oversikt over kommunens klimafotavtrykk.

a

ilt

Naturmangfold
Som påpekt i innspillet herfra til kommunens planstrategi er arealinngrep en alvorlig trussel mot
naturmangfoldet.

Selv om kommunen ikke har utviklet en egen delplan for naturmangfold, bør planprogrammet for
samfunnsdelen, som grunnlag for utvikling av kommunale arealstrategier og kommuneplanens
arealdel, stille krav om at følgende utredninger / beskrivelser gjennomføres:

. En generell beskrivelse av landskapsområder i kommunen som det vil være viktig å sikre
planmessig.

. Viktige områder / soner for naturmangfold, ev. viktige kilder til kunnskap om dette.

. Kartlegging av den funksjonelle strandsonen langs sjøen / den funksjonelle kantsonen langs
vassdrag i områder der framtidig utbygging kan være aktuelt.

- Vi viser her til veilederen som Nordland fillkeskommune har utgitt på grunnlag av
utført kartlegging i Steigen kommune, og i samarbeid med Fylkesmannen (kan lastes
fra "Planveiledn ing" - Nordland Fylkeskom mu ne).

Dette vil også kunne bidra til kommunalt eierskap og forståelse, noe som vil ha stor betydning når
press fra bl.a. lokale utbyggingsinteresser skal veies mot naturverdier, som ikke direkte kan måles i

økonomiske enheter.

Sa mfu n nssikkerhet
Utviklingen av samfunnet påvirker risiko- og sårbarhetsbildet. I noen tilfeller kan ny utbygging være
en direkte årsak til konsekvenser for liv og helse eller store materielle tap. Det er derfor et mål for
planlegging etter plan- og bygningsloven 5 3-1 første ledd bokstav h) å <fremme somfunnssikkerhet
ved å forebygge risiko for top ov liv, skode på helse, miljø og viktig infrostruktur, materielle verdier mv. >>.

Det er planmyndigheten som har ansvaret for å påse at samfunnssikkerhet ivaretas i planleggingen
Kommunens rolle som planmyndighet etter plan- og bygningsloven må ses i sammenheng med
kommunens ansvar som beredskapsmyndighet, jf. sivilbeskyttelsesloven med tilhørende forskrift
om kommunal beredskapsplikt. Plikten som beredskapsmyndighet følges blant annet opp i

plansystemet etter plan- og bygningsloven.

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen kartlegge langsiktige utfordringer tilknyttet
samfunnssikkerhet, og fastlegge mål og strategier for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet jf
s 1 1-2.
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Eksempel kan være plan for vannhåndtering. Fastsettelsen av mål og strategier skal baseres på funn
fra helhetlig ROS-analyse og plan for oppfølging. Arealstrategien i den kommunale planstrategien vil
også være en viktig premiss for oppfølging av temaet samfunnssikkerhet i samfunnsdelen.

Klimatilpasning
Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning (SPR) gir føringer for
kommunenes, fylkeskommunenes og statens arbeid med klimatilpasning. Det er utarbeidet en egen
veileder for hvordan klimatilpasningsarbeidet kan gjennomføres. Her er det henvisninger til lovkrav
og lenker til en rekke eksempler. Veilederen tar for seg klimatilpasning for både planstrategi,
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel, temaplan og reguleringsplaner. Veilederen viser også til
hvilket ansvar ulike offentlige aktører har i klimatilpasningsarbeidet.

Fylkesmannen har også utarbeidet tall for fremtidig temperatur, nedbør og havnivåstigning for ulike
steder i Nordland, Disse tallene skal legges til grunn ved planlegging. Fylkesmannen har samlet vår
informasjon om klimatilpasning i Nordland på denne siden:

Medvirkning i plansaker
Digitaliserte plankart
For å sikre tilfredsstillende medvirkning ved høring av planen, vil vi spesielt oppfordre til at
planforslaget oversendes i SOSI-format til plannordland@kartverket.no. På denne måten vil
tiltakshaver også få kvalitetssikret digitale kartdata (jf. vår hjemmeside: <Ny kartløsning og bedre
kvalitetssikring for bed re arealplaner>).

Samordning av statlige innsigelser i Nordland
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. Vi ber om at
kommunen setter av tid til dialog med berørte statlige myndigheter, i den grad det dreier seg om
arealkonflikter, En slik dialog bør fortrinnsvis skje før saken sendes på offentlig ettersyn.
Fylkesmannen kan bidra til å gjennomføre en slik dialog.

Med hilsen

EgilJohansen (e.f.)

kommunal- og beredskapsdirektør

Doku m entet e r el ektro n i sk god kj ent

Saksbehandlere
Svein Einar Stuen
TorilAustvik
Mildrid Svoen
Solveig Hovet
Gunn E.Johannessen

Klima- og miljøavdelinga
Land bru k- og reindriftsavdel inga (land bru k)

Land bru k- og reindriftsavdel inga (reind rift)
Helse- og omsorgsavdelinga
Oppvekst- og utdan ni ngsavdelinga

Lill Hildonen
seniorrådgiver

Kopitil
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Uttalelse - Planprogram for kommuneplanenes samfunnsdel og arealdel
- Leirfjord kommune

Nordland fylkeskommune har mottatt høringsforslag for planprogram til kommuneplanens
samfunnsdel og arealdel den 07.03.2020, med frist for innspill innen 25.06.2020.

Formålet med planarbeidet er å strukturere og forenkle plan- og styringssystemet, samt utvikle god
plankultur i kommunen. Dette vil bli gjort gjennom å;

. Utarbeide/justere, må1, satsingsområder og strategier for Leirfjordsamfunnet fram mot
2032.

. Utarbeide mål og langsiktige strategier for arealplanen.

. Utarbeide en kommuneplan som er et overordnet politisk og administrativt verktøy og som
skal være et helhetlig og solid fundament for den langsiktige og bærekraftige
samfunnsutviklingen i Leirfjord.

. Tilrettelegge for bedre administrativ internkontroll.

. Utarbeide en handlingsdel som del av økonomiplan.

. Gi retningslinjer for god plankultur.

. Sikre sammenheng mellom planer og at øvrig kommunal planlegging har forankring i

kommuneplanens samfunnsdel.
. Sikre helhetlig innsats og samordning av sektorenes planer.
. Sikre medvirkning som grunnleggende prinsipp, samt styrking av lokaldemokratiet gjennom

gode medvirkningsprosesser.

Planstatus
Samfunnsdel: lngen - men saksfremleggi2013. Ny plan forventes ferdig revidert i løpet av 2020
Arealdel: vedtatt 2003. Ny arealdel skal være ferdigstilt i løpet av 2021.
Planstrategi 2020-2024 forventes vedtatt av Leirfjord kommunestyre innom kort tid.

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder fylkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende innspill
ved oppstart og uttalelse til planprogram.

Oppsummering

Adresse Postmottak
Fylkeshuset
8048 Bodø

Tlf.: 75 65 00 00
E-post: post@nfk.no Næring og regional utvikling

Tim Christian Tomkins-Moseng
Tlf: 75 65 03 10

Besøksadresse Prinsensgate 100



Det kulturminnefaglige innspillet kommer i et eget brev. Nyere tids kulturminner blir vist til i dette
innspillet.

Planprogrammet for kommuneplanens samfunnsdel og arealdel fremstår som godt utarbeidet og
vel gjennomført. Det å ha et felles planprogram for samfunnsdelen og arealdelen kan bidra til at
planene ses i sammenheng i større grad og at plansystemet blir ryddigere.

I tillegg til nevnte utredningstemaer for planprosessene, bør følgende temaer utredes nærmere og
kunnskapsgrunnlag utarbeides;

- Helsekonsekvensutredning
- Kartlegge den funksjonelle strandsonen
- Behov og muligheter for fritidsbebyggelse
- Arealregnskap
- Klimaregnskap
- Vannforvaltning
- Landskapspåvirkning

Merknader
Generelle merknader
Fylkeskommunen synes det er positivt at kommunen vil legge FNs bærekraftsmåltilgrunn for
planarbeidet. Målene bør brukes som en rød tråd for å sy sammen satsningsområder i

planarbeidet, og bidra til en kommuneplan der de enkelte sektorene ses sammenheng. Vi
anbefaler likevel kommunen å vektlegge noen av bærekraftsmålene. Dette for å samle
kommunens arbeid i en mer samlet retning. En måte å finne frem til aktuelle mål er å se til
kommunens utviklingstrekk og utfordringer, presentert i planprogrammet. Utviklingstrekkene og
utfordringene representerer sentrale områder for kommunen å jobbe videre med. Eventuelt finnes
det metoder for å lokalisere og implementere bærekraftsmålene i eget arbeid. Se f.eks. Roadmap
for localizinq the SDGs: imolementation and monitorino at subnational level- blant annet
utarbeidet av FN.

Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kap. 8. Arealpolitikk i Nordland. inneholder klare mål for
arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i planarbeidet.

Formålet for planarbeidet kommer tydelig frem innledningsvis. Plan- og bygningsloven (pbl) kapittel
4 legger vekt på at planprogrammet skal være et fleksibelt verktøy, som skal tilpasses den
konkrete plansituasjon og planbehov. Det er derfor svært positivt at Leirfjord kommune presenterer
et godt utarbeidet samlet planprogram for samfunnsdelen og arealdelen.

Samfunn oq folkehelse
Samfunn
Demografiske forhold som lave fødselstall med, er en utfordring Leirfjord ikke er alene om i

Nordland. Dette gir utfordringer for fremtidig arbeidskraft og ressurser. I tillegg flytter ungdom
grunnet utdanning eller arbeid til større steder. Gode strategier og samarbeidsformer må derfor
utvikles itett samarbeid mellom næringslivet og offentlige myndigheter. Det blir også stadig flere
eldre i samfunnet, noe som vil kreve ulike behov og ressurser fra kommunen. Men det er også
viktig å se på hvordan eldre kan være en ressurs for kommunen. Dagens yngre pensjonister har
bedre helse enn forrige generasjon, itillegg er de ofte mer ressurssterke. Dette må vurderes da
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teknologiske løsninger stadig er i utvikling og eldre stadig blir mer selvhjulpne. Se Norges
arkitekters landsforbund sin håndbok for aldersvennliq stedsutviklinq.

Folkehelse
Plan- og bygningsloven er et sentralt verktøy for å:

. sikre bredden i folkehelsearbeidet på tvers av samfunnssektorer og aweie ulike interesser
og behov

. bidra til langsiktighet og forutsigbarhet ifolkehelsearbeidet

. forankre planer i politiske drøftinger og prioriteringer og dermed føre til mer politisk eierskap

. bidra til medvirkning i lokale tiltak

Lovens formål er å bidra til en samfunnsutvikling som blant annet fremmer folkehelse, herunder
utjevner sosiale helseforskjeller. I tillegg har Folkehelseloven som formål å redusere sosial ulikhet i

helse. Det er viktig at folkehelse vurderes og ivaretas ved revidering av alle kommunale planer
www. ko m m u n eto rq et. n oiTe m ao m rade r/Fol ke h el se/

Kommentarer til utredningstemaer, areal og arealstrategi
Her følger merknader til foreslåtte utredningstemaer for kommuneplanens samfunnsdel, arealdel
og arealstrategien, som blir integrert i samfunnsdelen. Utredningstemaene henger godt sammen
med de utfordringene og utviklingstrekkene som løftes frem i planprogrammet. I forslag til
planprogram har kommunen definert følgende temaer som bør prioriteres:

1. Samisk reindrift

2. Landbruk

3. Naturverdier og friluftsliv og biologisk mangfold

4. Kulturminner og kulturmiljø

5. Lekeområder for barn og unge

6. Støy og forurensning

7. Samfunnssikkerhet

8. Trafikkforhold

9. Næringsliv og sysselsetting

10. Kommunale tjenester og annen infrastruktur

1 1 . Befolkn in gsutvikling og befol kningsstru ktu r

1 2. Tettstedsutvikling

Temaene befolkningsutvikling og befolkningsstruktur kan med fordel ses i større sammenheng
med tettstedsutvikling. Støy, forurensning og samfunnssikkerhet, kan slik det er presentert i

planprogrammet, ses i sammenheng med klimatilpasning.

Samisk reindrift

Siden større deler av kommunen arealer inngår i reinbeitedistrikt, er det viktig å inkludere
reindriftsutøvere i kommuneplanprosessen. Det er positivt at kommunen ønsker å kartlegge
interesser og mulige konfliktpotensialer som følge av hva planene legger til rette for. Det å belyse
mulige konfliktområdertidlig i planprosessen, vil kunne føre til at gjennomføring av planprosessen
går fortere og i større grad bidrar til ønsket utvikling for Leirfjordsamfunnet.
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Landbruk

Sikring av mark med dyrkingspotensiale er i tråd med gjeldende regionale arealpolitiske
retningslinjer og Fylkesplan for Nordland. Jordhelse, optimalisering av biologiske prosesser i

jordbruket og utnyttelse av husdyrgjødsel bør også være en del av konsekvensutredningen
tilknyttet landbruk og kartlegging av nydyrkingspotensiale. Skog og skogbruk bør også være en del
av utredningene tilknyttet landbruk. Det finnes en del uutnyttet potensial tilknyttet skogbruk.
Samtidig binder skog CO2. Gjennom skogbrukslova skal det etableres ny skog i tilsvarende volum-
produksjon som den skogen som hogges. Regional plan for Landbruk viser til flere strategier og
satsningsområder for å bidra til å skape et bærekraftig og nyskapende landbruk inkludert skogbruk,
i Nordland.

Naturverdier oq friluftsliv oq bioloqisk manqfold

Friluftsliv, naturverdier og biologisk mangfold er viktig å ha oppdatert kunnskap om av flere
årsaker. Både for å ivareta økosystemtjenester, rekreasjonsmuligheter og mulighet for omstilling til
lavutslippssamfunn innen 2050, som vi alle skal bidra til. Se f.eks. til NINA (Norsk institutt for
naturforskning) sin beskrivelse av økosvstemtienester oo bvolanleqoinq, og deres temahefte oq

rapport om karbonlaqrinq i Norske økosvstemer. Bevaring og restaurering av myr er viktig for å
beholde karbon ijorda, og slikt sett ikke bidra til økte klimagassutslipp. Myrer består av viktige
biologiske systemer og er bo-, hekke- og spisearealer for mange arter. I tillegg fungerer de som en

naturlig håndtering av overvann.

For å ivareta og styrke folkehelsen i kommunen er det viktig at arealplanarbeidet har fokus på

områder som tettstedsnære friluftsområder, grønne korridorer til marka, parker og grøntområder i

byen/tettsteder, offentlige rom og sosiale møteplasser for alle, skoleområder barn oq unqes
oppvekstmiliø, muligheter for aktiv transport i hverdagen, bo og nærmiljøer til ulike
samfunnsgrupper, m.m. Leirfjord kommune har gjennomført arbeidet med kartlegging og
verdisetting av friluftslivsområder kommunen. Kartleggingen kommer frem i Nordlandsatlas.
Friluftskartleggingen er et godt verktøy for all form for kommunal arealplanlegging og vi oppfordrer
kommunen til å aktivt bruke resultatene av kartleggingen.

For å sikre at friluftsområder forblir tilgjengelig for befolkningen i kommunen, kan kommunen søke
om å sikre friluftsområder. Sikring av friluftsområder kan skje gjennom ordningen statlig sikret
friluftsområde. For mer informasjon om hva en slik sikring innebærer og hvordan det kan
gjennomføres, se våre nettsider.

Kulturminner oq kulturmiliø

lnnspill gjeldende automatisk fredete kulturminner ettersendes i et eget brev

Nyere tid

Kulturminner og kulturmiljø er viktige komponenter for å skape stedsidentitet både for kommunen
og dens innbyggere, og er dermed viktig å kartlegge og verne om i de kommunale planene. Vi ser
positivt på at kulturminner og kulturmiljø blir inkludert som tema i konsekvensutredningen, men vil
påpeke at nyere tids kulturminner også bør inkluderes da flere SEFRAK-registrerte bygg og to
kirker fra 1800-tallet, Leirfjord kirke og Bardal kirke, ligger innenfor Leirfjords grenser. Kirkene har
ingen formelt vern, men deres lokale verneverdi bør vurderes.
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Lekeområder barn oq unoe

Fylkeskommunen ser på det som positivt at kommunen ønsker å kartlegge uteområder som
brukes av barn og unge, og arbeide for at disse følger krav til ffsisk utforming som fremkommer i

Rikspolitiske retningslinjer for barn og planlegging (f. 55). Bruk av barnetråkk-modellen kan være
et verktøy i medvirkningsprosessen for å inkludere barn og unge i å kartfeste deres lekearealer og
anvendte nærturområder. For mer informasjon om ivaretakelse av barn og unges interesser i

planlegging, se veileder om barn oq unqe i plan oq bvqqesak.

Støv oq forurensninq

Temaene som tas opp under støy og forurensning og samfunnssikkerhet handler om arbeid med
klimatilpasning. I det videre planarbeidet kan undertittelen med fordel være klimatilpasning, da
samfunnssikkerhet ofte innebærer flere temaer enn det som er nevnt i planprogrammet, og det å ta
klimahensyn innebærer mer enn støy og forurensning. Klimatilpasning handler både om å
redusere og ta opp klimagasser, tilpasse seg økt nedbørsmengde og se muligheter ved et endret
klima. Se veileder fra Miliødirektoratet for hvordan ta hensvn til klimaenddnqer i plan.

Det å ta klima- og miljøhensyn innebærer mer enn å kartlegge støv, støy og forurensning.
Reduksjon og opptak av klimagasser er også sentrale temaer. I forbindelse med dette kommunale
planarbeidet vil det være hensiktsmessig å utarbeide et klimaregnskap i tråd med et
arealregnskap. Dette for å kartlegge hvor kommunen bidrar til utslipp og hvor kommunen kan
starte med å redusere klimagassutslippene. For mer informasjon om klima og klimaendringer i

Nordland se blant annet til Norsk klimaservicesenter som har utarbeidet en klimaprofil for
Nordland. Denne gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede klimaendringer og
klimautfordringer. Klimaprofilen er et supplement til klimahielperen. Vi viser også
til klimatilpasninq.no og se havnivå i kart.

Kartlegging av muligheter for fornybar energi vil kunne være en del av utredningstema tilknyttet
klimatilpasning. NVE har kartlag for konsesjoner av vindkraft og vannkraft. Leirfjord inngår i et
område for utredning av potensiale for vindkraft.

Foru re n sni ng og van nforualtn ing
Det er viktig at kommunen prioriterer å kartlegge vannet i kommunen for å sikre rent drikkevann til
alle.

Gjennom regional plan for vannforvaltning i henhold til EUs vannforskrift, er det vedtatt miljømål for
vannforekomstene i planområdet. Det generelle miljømålet er at alle vannforekomster skal ha god

økologisk tilstand innen 2021. Vi ber kommunen hente inn og ta hensyn til informasjon om risiko-
og påvirkningsanalyse for vannforekomster som kan bli berørt av planleggingen. lnformasjon om
vannforekomster finnes på vann-nett portal. For mer informasjon om den regionale planen,

vannområdene ifiTlket og videre veiledning, viser vi til vannportalens reqionale side. Se også
veileder for van nmiliø i arealplan legq inqen, fra M iljød irektoratet.

Støy
Vi minner på kommunens ansvar om å overholde Retningslinjer for behandling av støy i

arealplanlegging (T-1442) iegne arealplaner. Retningslinjen viser blant annet hvordan kommunen
kan synliggjøre sin holdning til støyspørsmål i arealplanleggingen ovenfor utbyggere og andre
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relevante aktører. Det kan kommunen gjøre gjennom å vedta retningslinjer til kommuneplanens
arealdel som fastsetter anbefalte støykrav for ulike typer områder, virksomhet og bebyggelse.

Samfunnssikkerhet

I tillegg til vurdering i forhold til fare for flom, skred, erosjon, overvann, og kvikkleire, bør også
havnivåstigning, være sentralt. Dette gjelder spesielt byggegrense og -nivå nært havet. Se gjerne
de utredningstemaene under samfunnssikkerhef i sammenheng med klimatilpasning og utredning
for støv og forurensning.

Trafikkforhold oq samferdsel

Både med tanke på klima og miljø og folkehelse bør kommunen tenke gåing og sykling som en

reell transportform innenfor plangrensen.

Trafikksikkerhet og tilgjengelighet for alleiuniversell utforming er temaer som er viktige å belyse
under planprosessen.

T raf i kks i kke rh et spl a n

Det er viktig å ivareta og øke trafikksikkerhet. Føringer gitt i trafikksikkerhetsplan bør fremgå i

arealplanen. I den grad det er ønskelig å etablere gang- og sykkelveger langs vegnettet, bør dette
fremgå av kommuneplan.

Avkjørsler og kryss
Kommuneplanen er ikke egnet til en detaljert gjennomgang av geometriske utforming og

siktforhold i kryss og avkjøringer. Vi kommer tilbake til dette når det fremmes reguleringsplaner

Ved etablering av nye eller utvidet bruk av eksisterende kryss og avkjøringer vil vi kreve at de skal
ha en utforming i henhold til Statens vegvesen vegnormaler og håndbøker. Dette må tas inn i

bestemmelsene.

Det er utarbeidet en Rammeplan for avkjørsler for riks- og fylkesveger i Nordland fylke med
oversikt over holdningsklasser for riks- og folkesveger i fl7lket. Vi har fått myndighet til å kreve at
dette tas inn som juridisk bindende del i kommuneplanens arealdel. Vi foreslår følgende ordlyd i

arealdelens bestemmelser: <Holdningsklassene langs riks- og fylkesveger legges til grunn i
planleggingen. Klassene viser ansvarlige myndigheters holdning til etablering av nye avkjørsler og
utvidelse av eksisterende langs vegstrekninger i Leirfjord kommune>. Vi forutsetter at denne
bestemmelsen eller tilsvarende innarbeides i planbestemmelsene.

Byggegrenser
Vi gjør kommunen oppmerksom på at byggegrensene langs riks- og fylkevegene er på 50 m, målt
fra vegmidten. Byggegrense er fastsatt i veglovens $ 29. Byggegrensene sikrer at veger kan
videreutvikles, at trafikksikkerhetstiltak kan gjennomføres og sikrer også areal for drift og
vedlikehold. I tillegg vil byggegrenseområdene i stor grad ligge i områder utsatt for støy og støv. Vi
ber derfor kommunen i størst mulig grad sile ut områder som er i konflikt med fastsatt
byggegrense. Vi understreker at når byggegrenser ikke er vist i plan, er det veglovens
bestemmelser som gjelder. Byggetiltak nærmere fylkesveg enn byggegrensene tillater, skal derfor
behandles av oss. I planbestemmelsene bør det opplyses om veglovens generelle krav til
byggegrense.
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Nærinosliv og svsselsettinq

Det å ha dialog med etablert næringsliv i kommunen er en god forutsetning for vurdering og
behovet for nye næringsarealer. Opplevelsesnæringer og reiseliv er en sektor som øker i

Nordland. Vi oppfordrer kommunen til å ta en aktiv stilling innenfor bærekraftig næringsutvikling,
herunder også innen reiseliv. Det å ta aktiv stilling innebaerer å arbeide med besøksforvaltning. Et
bærekraftig reiseliv skal bidra til lokal samfunnsutvikling og verdiskaping, hvor både besøkende og
fastboende får gode opplevelser. Et viktig prinsipp innen besøksforvaltning er at
reiselivsutviklingen skjer på innbyggernes premisser og sikrer forpliktende samhandling mellom
involverte aktører. Fylkeskommunen har et pilotprosjekt på gang innenfor besøksforvaltning, se til
våre nettsider for mer informasion oq kontaktinformasion.

Både nasjonale og regionale myndigheter legger stor vekt på at kommunene i areal- og
næringspolitikken skal tilrettelegge for utvikling av akvakulturnæringen innenfor bærekraftige
rammer.

Akvakulturnæringen omfatter tradisjonelle aklører innenfor oppdrett av laks og ørret, men det
registreres også økende interesse knyttet til andre arter som hvitfisk, alger og en fornyet satsing på
skjellproduksjon. På Helgeland og ellers i Nordland opererer en rekke selskaper med fokus
innenfor akvakultur og eksport av sjømat. Leirfjord kommune bør i forbindelse med sitt
kommuneplanarbeid aktivt involvere relevante aktører med sikte på utvikling av akvakultur- og
sjømatnæringen. Eksempler på tema i slik dialog kan være lokalisering/koordinatfesting av
eksisterende anlegg med fortøyninger og/eller arealer egnet for framtidige anlegg for ulike typer
akvakultur og sjømatproduksjon i Leirfjord kommunes sjøområder. Arealer som eventuelt settes av
til akvakultur og sjømatproduksjon må ses i sammenheng med Kystsoneplan for Helgeland.

Akvakulturkommunene i Norge vil framover få tildelt midler direkte fra Havbruksfondet. Størrelsen
på disse årlige utbetalingene vil baseres på hver enkelt kommunes totale lokalitetsbiomasse samt
kommunenes tilrettelegging for framtidig akvakulturvirksomhet gjennom arealplanarbeidet.

Kommunale tienester og annen infrastruktur

Universell utforming og økt tilgjengelighet skal bidra til et universelt utformet samfunn.
Tilgjengelighet for personer med nedsatt funksjonsevne er sentralt. Universell utforming gjelder
også forholdet til offentlig trafikkareal.

Befolkn inqsutviklinq. befolkn inqsstru ktu r oq tettstedsutvi klinq
Are alreg n ska p og kl im areg n skap
For å se konsekvenser av spredt bolig-, nærings-, og fritidsbebyggelse er det hensiktsmessig å
utarbeide et arealregnskap og klimaregnskap. Det å samle boligområder og kommunale tjenester
bidrar ofte til en Økonomisk gevinst. Et arealregnskap skal inneholde en oversikt over utbygde
arealer og hvilke utbygninger det er behov for. Slik som boliger og antall boenheter,
næringsarealer som er tilknyttet reelle forventninger om utvikling, fritidsbebyggelse, offentlig
tjenesteyting, etc. Dette er viktig for å synliggjøre nødvendigheten av å utbygge urørte arealer og
bidra til økte klimagassutslipp. En slik oversikt som arealregnskapet gir, vil være et godt
kunnskapsgrunnlag iden videre planprosessen. Et arealregnskapbør inngå i et klimaregnskap. Et
klimaregnskap viser en oversikt over hvordan planlagt arealbruk kan føre til økte klimagassutslipp.
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Regjeringen har nylig lansert første versjon av arealprofiler som viser eksisterende arealbruk i

kommunen. For eksempler på utarbeidet areal- og klimaregnskap kan dere f.eks. se til Lødingen,
Brønnøy, Herøy eller Vestvågøy kommune.

Utbyggingsområder
Det er viktig å i størst mulig grad sikre en samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging. I den
grad at kommunen ønsker å legge til rette for utbyggingsområder langs fylkesvegnettet, bør dette
fremgå av kommunens arealdel. Videre anser vi det som svært viktig at det settes krav til
utarbeidelse av detaljregulering før utbygging, da enkeltutbygging ofte kan skje tilfeldig og planløst
uten en nærmere avklaring, for eksempel når det gjelder infrastruktur.

Ønsker kommunen å legge ut nye områder til boliger, så bør det satses på områder som allerede
har utbygget infrastruktur så som god nok vegstandard, gang- og sykkelveg og kollektivtilbud.
Legger kommunen ut nye områder uten at kvaliteten på vegsystemet er godt nok, så er det viktig å
bruke rekkefølgekrav i bestemmelsene. Dette vil da sikre at nødvendig vegsystem er på plass før
boligene tas i bruk. Vi er opptatt av at det legges til rette for myke trafikanter, spesielt må trygg
skoleveg sikres.

Det er viktig at utbyggingsmønstret dimensjoneres etter vegnettet, dvs. fremtidig utbygging
anlegges i områder der vegnettet er i stand til å håndtere øket mengde, eventuelt der det er mulig
å bygge uUoppgradere vegnettet itråd med ønsket utbygging.

Tettstedsutvikling
Det blir spennende å se hvordan kommunen finner en løsning på boligreserver, gjennom å

anvende boliger som ikke er bebodd på heltid.

For å sikre at det blir nok tilgjengelige boliger til alle i kommunen, uavhengig av økonomi, er det
hensiktsmessig å ha en aktiv boligpolitikk som inkluderer dialog med utbyggere i regionen.

Siden fritidsbebyggelse blir tatt opp som del av utviklingstrekk og utfordringer for boligtilbud og
gode bomiljø, savner vi at dette blir tatt opp som tema under <utredningstemaer>>. Det finnes
allerede noe fritidsbebyggelse i kommunen. Vi anbefaler at muligheter for og ønsket plassering av
fritidsbebyggelse kartlegges gjennom kommuneplanprosessen. Det innebærer da også tilknytning
til infrastruktur som veg og vann- og avløpskapasiteten i områdene. For informasjon om
planlegging for spredt bebyggelse, se veileder planleqqinq for spredt boliq-, fritids- oq
nærinqsbebvqqelse i landbruks-. natur-, oq frilufts- oq reindrifisområder (LNFR-områder).

Andre utredninqstemaer og kunnskapsqrunnlaq
Strand sonekartlegging av 1 )}-metersbeltet
Som mange andre kommuner i Nordland, har Leirfjord en lang kystlinje. For å avklare interesser i

strandsonen anbefaler vi at den funksjonelle strandsonen kartlegges, gjennom denne
planprosessen. Se veileder for hvordan en slik kartlegging kan utføres.

Sosra/ ulikhet og Helsekonsekvensutredning
I kommunens planstrategi er det godt fokus på satsningsområder som kan bidra til å sikre eller
forbedre helse og livskvalitet i kommunen. Samtidig anbefaler vi at det gis gjennomgående føringer
i det videre planarbeidet, som sikrer at de ulike satsningsområdene tar hensyn til velferd og sosial
bærekraft og bidrar til å forebygge systematisk sosial ulikhetsskapende faktorer. Her kan f.eks.
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Helsedirektoratets sider om sosial ulikhet i helse være til hjelp;
https://www. helsedirektoratet. no/tema/sosial-ulikhet-i-helse.

Vi anbefaler at helsekonsekvenser tas inn som tema som vurderes i konsekvensutredningen.
Helsekonsekvensvurderinger er en kombinasjon av prosedyrer, metoder og verktøy som kan
brukes til å vurdere en politikk, strategi, program eller prosjekt i forhold til potensielle konsekvenser
for helsen i en befolkning, og fordelingen av disse virkningene i befolkningen. Slike vurderinger er
dermed et virkemiddel for å ivareta helsehensyn i alle sektorer og er et ledd i arbeidet med å
utjevne sosial ulikhet i helse. Et eksempel er Østfoldhelsa, her vises det til erfaringer og
lærdommer fra prosjektet, samt forslag til prosedyrer, metoder og verktøy som kan være til hjelp i

implementering og gjennomføring av helsekonsekvensvurderinger.

Videre pålegger Folkehelseloven kommunene å ha oversikt over helsetilstand og positive og
negative påvirkningsfaktorer for helse. Det er positivt at kunnskapsgrunnlaget <<Oversikt over
helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Leirfjord kommune>> forankres i videre planarbeid, slik at
strategier og tiltak kan målrettes mot lokale folkehelseutfordringer. En drøfting av kommunens
folkehelseutfordringer bør inngå i planstrategien (folkehelseloven S 5 og 6). For mer informasjon,
se Helsedirektoratets veileder til oversiktsarbeidet:
httos://helsedirektoratel no/l isls/Prrblikasion ttach ments/S 0/God-oversi kt-en-fo rutsetn i no-for-
qod-folkehelse-lS-21 10.pdf. Lenker til verktøy i oversiktsarbeidet er tilgjengelig på

fiTlkeskommunens nettsider: https://www.nfk.no/tienester/folkehelse/oversikt-folkehelse/verktov-i-
oversiktsarbeideU.

Landskap
Fjellandskapet som <De sju søstre>> er en del av, er et landskapsområde som er av svært stor
verdi nasjonalt. Det er viktig å bevare det landskapet og tilgrensende områder som bidrar til
landskapets uttrykk og verdi.

Hvordan nye utbygginger kan påvirke landskapet kan ses gjennom å lage 3D-modeller av de nye
tiltakene som det tilrettelegges for.

N atu rty pe r og kv a rtæ rg eol og i
I Leirfjord komme er det registrert to verneverdige kvartærgeologiområder. I tillegg finnes det flere
registrerte svært viktige og viktige naturtyper. Bevaring og ivaretakelse av sjeldne områder og
viktige naturtyper er av særskilt stor forvaltningsinteresse.

Veiledning
Planproqram
Planprogrammet for samfunnsdelen skal avklare nødvendige utredninger for de langsiktige
arealbehov, miljømessige utfordringer, utfordringer knyttet til universell utforming, mål og strategier
for kommunesamfunnet som helhet og kommunen som organisasjon, for sektorene og for utvalgte
målgrupper jf. pbl S$ 4-1 og 11-13. Det er derfor svært positivt at planprogrammet ivaretar dette
godt i kapittel 5.3 Utredningsmetodikk, og i en oversiktlig tematisk tabell.

Kommuneplanens samfunnsdel skal gi føringer til og bidra med å samordne sektorenes planer.

Derfor er en av hoveddelene i planprogrammet å presentere, begrunne og beskrive de alternativer
en vurderer jf. pbl $a-1. Dette kan eksempelvis være alternative strategier for samfunnsutvikling
som berører sektorenes virksomheter, men også alternativer for langsiktige arealbehov.
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Kommunen kan belyse alternative muligheter for hvordan en organisatorisk løser kommunale
oppgaver, eksempelvis at de løses innenfor eksisterende tjenesteområder, som tverrsektorielle
oppgaver eller ved interkommunalt samarbeid pbl S 9-1.

Konsekvensutrednino
I kap. 5.3 blir det vise til at Statens vegvesen sin håndbok V720, for konsekvensanalyser. Selve
utredningsmetodikken blir ikke beskrevet nærmere. Videre i planprosessen blir det nødvendig å

tydeliggjøre metodebruken og skrive mer utfyllende om hvordan kommunen utfører
konsekvensutredn i ngene.

I tillegg til nevnte utredningstemaer bør kommunen kartlegge den funksjonelle strandsonen,
gjennomføre et arealregnskap og klimaregnskap. Disse kartleggingene kan fungere som gode
verktøy og retningslinjer for hvordan kommunen skal styre planleggingen og utvikling i ønsket
retning.

I planprogrammet kommer det frem at hovedsykehus for Helgeland kan bli lokalisert i kommunen
Dersom det er en reell mulighet at sykehuset vil lokaliseres i Leirfjord, er det viktig at dette blir en
del av konsekvensutredningene for en rekke temaer. Det kan ha en innvirkning på blant annet
trafikkforhold, boliger og tilgang på boliger, støy og forurensing, kommunale tjenester, barn og
unges oppvekstsvilkår, etc.

Medvirkninq
Medvirkningsplanen legger opp til relevant og god deltakelse fra innbyggere og aktuelle
interessenter, ut ifra ulike medvirkningsarenaer. For at planene skal bli et reelt verktøy, både innad
i organisasjonen og for eksterne aktører, blir det viktig å også sikre god intern og ekstern
forankring og deltakelse i prosessen. Det gjelder å sikre god politisk forankring av planen slik at
den kan bli et styrende politisk dokument som blir brukt som et grunnlag for utvikling i kommunen
jf. $ 5-1. Representative medvirkningsprosesser kan i seg selv bidra til sosial bærekraftighet og
ulikhetsutjevning gjennom å mobilisere den enkeltes iboende krefter og ressurser. Uten god

representasjon, risikere kommunen å bidra til videre underpresentasjon av samfunnsgrupper som
ofte har lite innflytelse og kan dermed bidra til å reprodusere eksisterende ulikheter. Det kan være
nyttig å se til FNs bærekraftsmål nr.10.

Prosess og medvirkning som er beskrevet virker god for unge og voksne deltagere, men bør i

større grad ta høyde for enkelte grupper, slik som eldre sine muligheter til å delta med innspill.
Eldre er som nevnt også ressurspersoner, men ikke alle er like digitale. Medvirkning må til enhver
tid tilpasses behovet for og mulighetene til å påvirke. I tillegg til nevnte deltakere i

medvirkningsprosessene, bør lokalt næringsliv, reindrifi, bønder og utbyggere, bli inkludert. Vi
savner en mer detaljert beskrivelse av hvordan medvirkning i forbindelse med arealdelen skal
gjennomføres og hvem som skal inkluderes. Beskrivelsen må være mer detaljert enn det som er
vedlagt i revidert fremdriftsplan.

Medvirkningsarenaene må tilrettelegges slik at medvirkning kan gjennomføres på tross av korona

Rammer for planarbeidet

I tillegg til nevnte nasjonale og regionale planer og retningslinjer som kan legge føringer for
planarbeidet, bør følgende legges til:

- Regional plan - Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020
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Regional plan for By- og regionsenterpolitikk 2016-2025
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan Mayen
Regional plan om vindkraft Nordland 2009-2021
Regional plan for små vannkraftverk i Nordland
Regional plan for landbruk i Nordland 2018-2030
Regional transportplan Nordland 2018-2029
Kilder ti I livskvalitet - Regional folkehelseplan Nord lan d 201 8-2025

Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging og klimatilpasning
Statlige planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
Rikspolitiske retningslinjer for å styrke barn og unges interesser i planleggingen

Nasjonale- og regionale planer og strategier, samt FNs bærekraftsmål gir føringer for planarbeidet.

Fylkeskommunen viser likevel til følgende stortingsmeldinger som kan være nyttige i denne
sammenhengen:

. Meld. St. 18 (2016-2017) Berekraftige byar og distrikt.

. Meld. St 5 (2019-2020) Levande lokalsamfunn for fremtiden- Distriktsmeldingen.

Yi gjør oppmerksom på at det foregår arbeid med revidering av Regional plan for
klimautfordringene i Nordland 2011-2020, rullering av Regional plan for vannregion Nordland og

Jan Mayen 2016-2021o9 Regional plan om små vannkraftverk i Nordland. Det er gjennomført en

regional folkehelseundersøkelse som bør legges til grunn for planarbeidet; Helsef/stand og
Faktorer som påvirker helse i Nordland, Kunnskapsgrunnlag for Regional folkehelseplan 2018-
2025 og Fylkeshelseundersøkelsen i Nordland 2020: Fremgangsmåte og utvalgte resultater
(lanseres 1l.juni2020). Leirfjord kommune har inngått avtale med Nordland fylkeskommune om
folkehelsearbeid kommunen.

lnterkommunal Kystsoneplan for Helgeland legger også føringer for planarbeidet. Det er viktig at
andre kommuneplaner i Leirfjord, som er relevant for dette planarbeidet løftes frem videre i

planprosessen. Dette for å sikre et sammenhengende plansystem i kommunen.

Diqital plandialoq

I samarbeid med Kartverket og Fylkesmannen i Nordland tilbyr fiTlkeskommunen kvalitetssikring av
planer og publisering i Nordlandsatlas. Dette gjelder både planavgrensning ved oppstart,
planforslag ved høring / offentlig ettersyn og endelig vedtatt plan. Publisering i Nordlandsatlas
bidrar til bedre dialog og medvirkning i planarbeidet, og gir god oversikt over arealforvaltningen. Vi
ber derfor kommuner og planleggere benytte seg av tjenesten. Send planforslag med sosi-koder
til plannord land@kartverket. no.

Generelle bemerkninqer
. Fylkeskommunen forventer at kommunene legger FNs bærekraftsmåltil grunn for

samfu nns- og arealplanleggingen, i tråd med nasjonale forventn in ger.
. Nasjonal politikk pålegger kommunen å legge til rette for alle grupper. lnteressene til

personer med funksjonsnedsettelser må ivaretas.
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Ny bebyggelse og rom mellom bebyggelsen må vise hensyn til de estetiske forhold, jfr.
plan- og bygningsloven $ 1-1 . I sentrumsområder bør det legges særlig vekt på utforming
av tilgjengelige og attraktive byrom.

Vi viser til naturmangfoldlovens $ 7 som gir prinsipper for hvordan offentlige beslutninger
skaltas, jf. naturmangfoldloven SS 8 - 12.

Vi ønsker dere lykke tilvidere med planarbeidet!

Kontakt

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
Seksjonsleder Plan og Miljø

Tim Christian Tomkins-Moseng
rådgiver

Defte dokumentet er elektronisk godkjent og har dertor ikke underskrift

a

a

Hovedmottakere:
Leirfjord kommune

Tema Navn Ttf.
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Sesselja Jonsdottir 91127144

Samfunn Tim Christian Tomkins-
Moseng

41403734
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KYSTVERKET
Nordland

Leirfjord kommune
Skoledalsveien 39
8890 Leirfjord

Deres ref Vår ref.:
2016t5648-4

Arkiv nr.: Saksbehandler:
Anniken Nylund Aasjord

Dato:
26.06.2420

Svar fra Kystverket - Varsel om ny oppstart , høring og offentlig ettersyn av
planprogram for kommuneplanenes samfunnsdel og arealdel - Leirfjord
kommune - Nordland

Viser til oversendelse datert 5.5.2020 der det varsles om ny oppstart av arbeid med
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel med samtidig høring og offentlig ettersyn av
planprogram.

Det opplyses i oversendelsen om at vedtatte Kystplan Helgeland skal inkluderes i

arealplanen. Det er et nasjonalt mål å overføre mer gods fra vei til sjø og bane for å øke
transportsikkerheten og redusere både slitasje på veinettet, og klimautslipp fra
transportsektoren. For å sikre at mest mulig gods fraktes på sjø er det viktig at kommunene
gjennom sine planprosesser sikrer gode og effektive farleder og havner. Det er derfor viktig
å se sjø og land i sammenheng, og sikre at gode havne- og kaifasiliteter i kommunen
opprettholdes.

Om Kystverket
Kystverket er en nasjonal etat for kystforvaltning, sjøsikkerhet og beredskap mot akutt
forurensning. Vijobber for en effektiv og sikker sjøtransport gjennom å ivareta
transportnæringens behov for framkommelighet og effektive havner. Kystverket driver
forebyggende arbeid og reduserer skadeeffektene ved akutt forurensning, og medvirker til
en bærekraftig utvikling av kystsonen. Kystverket er underlagt Samferdselsdepartementet
Kystverket har fire hovedmål:

1. Framkommelighet: Bedre framkommelighet for personer og gods i hele landet.
2. Transportsikkerhet: Redusere transportulykkene i tråd med nullvisjonen.
3. Klima og miljø: Redusere klimagassutslippene itråd med en omstilling mot et

lavutslippssamfun n og redusere and re negative miljøkonsekvenser.
4. Beredskap mot akutt forurensning: Forhindre og begrense miljøskade ved akutt

forurensning, eller fare for akutt forurensning.

Regionkontor Nordland

Sentral postadresse: Kystverket Telefon: +47 07847 lnternett:
Postboks 1502 E-post:
6025 ALESUND

For besøksadresse se www.kystverket.no Bankgiro: 7694 05 06766 Org.nr.:

Brev, sakskorrespondanse og e-post bes adressert til Kystverket, ikke til avdeling eller enkeltperson

www. kystverket. no
post@kystverket.no

NO 874 783 242



Med hilsen

Fridtjof Wangsvik
regiondirektør

D oku me ntet e r e I e ktro n i sk god kje nt

Vedlegg:

Anniken Nylund Aasjord
Seniorrådgiver
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)tc FISKERIDIREKTORATET Adm.en het: Forvaltningsseksionen i region Nordland

Saksbehandler: Mira Bolsøy Aasjord

Telefon: 95499973

Vår referanse: 2O16954

Deres referanse:

Dato: 23.06.2020Leirfjord kommune
Atr:
Skoledalsveien 39
BB9O LEIRFJORD

Leirfjord kommune Nordland - Høring og offenttig ettersyn av
planprogram for kommuneplanenes samfunnsdeI og arealdel. Innspill
f ra Fiskerid i rektoratet

Viser tiI brev f ra Leirfjord kommune, datert 05.05.2020, med hØring av forslag tiI
pLanprogram og metding om oppstart av planarbeid med kommuneplanens samf unnsdeI og

arealdel. Fiskeridirektoratet region Nordland takker for å bli invitert tit å få ta del i

planarbeidet.

Fiskeridi rektoratets mål, rolte og arbeidsoppgaver

Fiskeridirektoratet er myndighetenes rådgivende og utØvende organ innen fiskeri- og

havbruksforvaltning i Norge. Vår oppgave når det gjetder arealforvaltning er å sikre

eksistens og utviktingsmuligheter for marine næringer - fiskeri og akvakuttur - herunder å ta

vare på marint biotogisk mangfoLd. Dette oppnås best ved å tilstrebe en balansert og

bærekraftig utnytteLse av kystsonen.

Fiskeridirektoratets regionskontorer har som en viktig oppgave å medvirke i kommunal

ptantegging etter plan og bygningstoven når fiskeri- og havbruksinteresser i kyst- og

sjøområder berøres, deriblant avgi uttalelse i dispensasjonssaker etter Lovens kapittet 19

Innsigelse

Fiskeridirektoratet har innsigetseskompetanse på vegne av fiskeriinteressene. Som statlig
myndighet kan Fiskeridirektoratet fremme innsigelse i spørsmålsom er av nasjonaleller
vesentlig regional betydning, eller som av andre grunner er av vesentLig betydning for vårt

FISKERI[lIREKT0RATET Postadresse: Postboks 18s,5804 Bergen I Telefon: 55 23 80 oo
Organisasjonsnr'.971203 420 | E-postadresse: postnottak@fiskeridir.no I Internett: www.fiskeridir'.no



saksområde. Det er opp tiL Fiskeridirektoratets regionskontor å avgjøre om et spØrsmål er av

nasjonaI eLler vesenttig regionat betydni ng.

Retten ti[ å fremme innsigelser på vegne av havbruksinteressene tigger i dag hos

fylkeskommunene. Fiskerimyndighetene skal imid[ertid komme med innspiI i titknytning tit

også akvakultur, i ordinære kommunale ptanprosesser.

Om ptanområdet

Leirfjord kommunes geograf iske pLassering har gjennom tidene gitt tiLgang på havets

ressurser. I fiskermanntallet er det per dags dato 1-B yrkesfiskere i kommunen. Det er også et

fiskemottak i kommunen. I tittegg drives det fritids- og turistfiske. Kommunen rommer også

akvakulturlokaLiteter, 6n for produksjon av [aksefisk og fem lokaliteter for btåskjeLLoppdrett.

Det er kartlagt ftere fiskeptasser, gyteområder, gytefelt og rekefeLt i kommunens sjøareal.

Innspill

Fiskeri- og havbruksnæringen er viktige brukere av sjøareal. Kommuneptantegging legger

premissene for denne bruken. Å sikre titstrekkelige arealer for utviktingen av fiskeri- og

havbruksnæringen gjennom aktiv dettagelse i planleggingsprosesser, er derfor et prioritert

område for fiskerimyndighetene.

KommunepLanens samfunnsdet ska[ gi føringer for kommuneplanens arealdeL. Det er derfor

viktig å få tagt tydetige føringer for bevaring av eksisterende næring, og tiLrettelegging for

utvikting innen fiskeri- og havbruksnæringen, i samfunnsdelen, stik at en har noe å bygge

videre på i arbeidet med areatdelen. For Leirfjord kommune, som vedtok Kommunedelplan

Kystplan Hetgeland for Leirfjord kommune iseptember 201,9, viIsamfunnsdelen måtte

utarbeides på en måte som samsvarer med nytig vedtatt kystsoneplan, og at prioriteringer i

samfunnsdelen er å kjenne igjen r arealplankartet.

I kommuneplanens samf unnsdel bør det defineres areatstrategier der fiskeri- og

havbruksnæringa nevnes som konkrete bevarings- og satsningsnæringer. Arealstrategiene

bør være i tråd med både nasjonale forventninger for kommunal plantegging, samt

arealpolitiske retningsIinjer for NordLand.

Fiskeridirektoratet region NordLand vitogså understreke betydningen av at fiskarlag tokalt,

havbruksaktører, fiskeindustri og tilknyttede næringer deltar i pLanteggingsprosessen, og gis

anledning tiL å definere og dokumentere sine interesser når det kommer tit f remtidig utvikting

av næringsvirksomhet. Fiskeri- og akvakuLturnæringa kan ha arealbehov og -interesser også

på tand, og ptantegging i sjø og på tand må ses i sammenheng.

Vår referanse: 2O16954

Side: 2/4
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Fiskeridirektoratet ser frem tit å detta i det videre arbeidet med utarbeidetsen av Leirfjords

kommuneplan.

Med hilsen

Håvard Dekkerhus
seksjonssjef

Mira Bolsøy Aasjord
planrådgiver

Brevet er gldkjent eleh:tronish og sendes uten håndshreven undershrift.

Vår referanse: 2016954

Side: 3/4
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Mottakerliste:
Leirfjord kornmune

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland
Nordland Fylkes Fiskarlag
Nordland fylkeskommune

Norges Kystfiskarlag

Skoledalsveien 39 BB90 LEIRFJORD

8002
8001
BO4B

Postboks 1405
Postboks l-03
Postboks 1485
Fylkeshuset
Postboks 97 83BO RAMBERG

BODØ
BODØ
BODØ

Vår referanse: 2O16954

Side:4/4
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Storgt.38, Boks 103, 8001 Bodø
Telefon: 75 54 4070
Telefax: 75 54 40 ll
E-post : nordland@fi skarlaget.no
No 938 275 696

Leirfiord kommune

Bodø, 25.6.2020
Ark. 2020/51013/EK

Leirfjord kommune - Høring og offentlig ettersyn av planprogram for
kommuneplanenes samfunnsdel og arealdel - Uttalelse

Nordland Fylkes Fiskarlag viser til brev fra Leirfiord kommune, med deres referanse 2016, i
forbindelse med høring av forslag til planprogram og melding om oppstart av planarbeid med
kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Generelt har det i de tradisjonelle fiskeriene vært en tilbakegang i antall fiskere og fiskefartøy.
I Leirfiord ser vi imidlertid at antall fiskere har vært relativt stabilt siste 10-12 år. Det er i
Fiskermanntallet pr i dag registrert 18 fiskere i kommunen. Det er viktig at kommunen
tilrettelegger slik at en beholder disse fiskerne og det bør iverksettes et program for å motivere
til en økt satsing på fiskeri og at en i større grad utnytter ressursene i området.

Det er en forutsetning for fiskerinæringa at andre næringer og aktiviteter ikke ghr påt

bekosfiring av hav- og fiordmilj ø, ville fiskebestander eller driftsgrunnlaget og lønnsomhet for
fiskerne. Kommunen bør i samarbeid med de lokale fiskerne forsøker å legge arealmessige og
andre forhold til rette slik at det blir mulig å fortsatt drive fiske i kommunen.

Lokale fiskemottak er også avgjørende for fiskeriene og det bør stimuleres til at disse fortsatt
kan driftes.

Marin forsøpling er en stor utfordring for miljø og samfunn. For å hindre at søppel kommer på

avveie ber vi om at kommunen har fokus på og sikrer at det er gode, velfungerende og
tilgj engelige søppelhåndteringssystemer.

Nordland Fylkes Fiskarlag tar til orientering at det kun er landarealet og samfunnsdelen som
er gjenstand for revidering. Det fremkommer ihøringsdokumentene at Kystplan Helgeland
skal implementeres i arealplanen hva angår bruk og vern av kommunens sjøområder.



Fiskerinæringa kan ha arealbehov og interesser også på land, og under planlegging bør sjø og
land ses i sammenheng. Vi anbefaler at det underveis i planarbeidet tas kontakt med Midt-
Helgeland Fiskarlag slik at lokale fiskere kan konsulteres og orienteres underveis i prosessen.

Med hilsen
NORDLAND FYLKES FISKARLAG

Elisabeth Karlsen

Kopi til
MidrHel geland Fiskarlag
Nordland fylkeskommune
Fiskeridirektoratet region Nordland
Fylkesmannen i Nordland

2
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Leirfiord kommune

Leland
8890 LEIRFJORD

Vår dato: 12.06.2020

Vår ref.: 202004761-2

Arkiv:323
Deres dato: 05.05.2020
Deres ref.: 20161-7

Hovedkontor

lMiddelthunsgate 29

Postboks 5091, lvlajorstuen

0301 osLo

NVEs innspill til varsel om ny oppstart og offentlig ettersyn av
planprogram - Kommuneplanenes arealdel og samfunnsdel - Leirfjord
kommune

Vi viser til ovennevnte varsel om planoppstart med forslag til planprogram

NVE har følgende kommentarer til oppstartsvarselet:

Generelt

De interesser og fagområder vi er satt til å forvalte vil i særlig stor grad komme i berøring med kom-
muneplanens arealdel. Våre kommentarer er derfor spesielt innrettet mot denne delen av kommune-
planen.

Energi

Høyspentanlegg

Det er viktig at planforslaget ikke fører til hindringer for drift og vedlikehold av eksisterende og
planlagte høyspentledninger og andre overføringsanlegg. Nasjonale og regionale eksisterende og
planlagte overføringsanlegg er som kjent unntatt fra Plan- og bygningsloven og bør legges inn som

hensynssone fare på plankartet (jfr. PBLs $ I l-8 a). Bredden på sona bør ikke være mindre enn 30 meter

ogbør være enhetlig (ikke variere i bredde).

Saksbehandler:

Finn Herje

E-posl nve@nve.no, Postboks 5091, MajoBtuen, 0301 OSLO, lelefon: 22 95 95 95, lntemett: w.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971

: Region Midt-Norge : Region Nord : Region Sør ; Region Ve3t

: Abels gate 9 : Kongens gate 52-54 i Anlon Jenssensgate 7 ; Naustdalsvegen. 18

i i Capitolgården : Postboks2124 
!

i To3oTRONDHE||V : ssl4NARVlK : 3103TøNSBERG ; 6800FøRDE

Region øst
Vangsveien 73

Postboks 4223

2307 HA|VIAR
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Klimaendringer

Det har de siste årene vært utarbeidet en rekke rapporter, stortingsmeldinger og NOU'er som omhandler
behovet for- og nødvendigheten av klimatilpasning. Klimaservicesenterets (KSS) rapport <Klima 2100)
viser til at vi må forvente økt- og endret flommønster med flere regnflommer sent på høsten og vinteren
samt økende skredfare, indirekte også angår dette i noen grad kvikkleiresked som følge av mer erosjon
grunnet økende og mer intens nedbør.

Regjeringen har utarbeidet Statlige planretningslinjer for klima- og energiplanlegging med tilhørende
veileder. Hovedformålet med planretningslinjene er at klimatilpasning skal være en viktig premiss for
kommunenes planlegging etter Plan- og bygningsloven. Vi forventer derfor at kommuneplanen benyttes
som et redskap for å unngå og bygge seg inn i klima- og naturfareproblemer. Ny kunnskap om klima-
endringer og naturfare må innebære en vurdering av hvorvidt også eksisterende byggeområder innehar
nødvendig klimarobusthet.

Skredfare

Våre aktsomhetskart for skredfare er som kjent utarbeidet på bakgrunn av en forholdsvis grov, digital
høydedatabase og de "røde områdene" er derfor å anse sompolensielle fareområder og er et produkt av

en kombinasjon av høyde og bratthet uten hensyntaken til for eksempel skog, infrastruktur eller
bygningsmasse. Kartene er best egnet som en første scanning på overordnet nivå (som dette). I

forbindelse med mer detaljert arealplanlegging må det gjennomføres en konket vurdering i hvert enkelt
tilfelle hvorvidt det foreligger reell sk,redfare. En bør vurdere å ta inn disse aktsomhetssonene på kartet i
områder som er planlagt for ny utbygging. Det er viktig at en skiller mellom eksisterende og framtidige
byggeområder og får utredet risiko og fare gjennom den overordnede konsekvensutredningen og ROS-
analysen.

Kvikkleire

Som kjent ble det etter "Rissaraset" i 1978 startet opp en nasjonal kvikkleirekartlegging for de mest

kvikkleireutsatte kommunene i landet. Leirfiord kommune inngår i den nasjonale kartleggingen og det er
påvist flere kvikkleiresoner i kommunen. Dette er viktige grunnlagsdata for trygg arealplanlegging og vi
forutsetter derfor at disse sonene tas inn som hensynssone fare ($1 1.8 a) på plankartet. Statens vegvesen
har også kartlagt kvikkleiresoner i forbindelse med tiltak på sine veganlegg. Disse sonene finnes på
(NVE Atlas> og vi anbefaler at en tar inn også disse sonene som hensynssoner. For områder som er

kartlagt som reelle fareområder av NVE, Statens vegvesen, kommunen eller private tiltakshavere, kan
følgende forslag til bestemmelse benyttes: <Innenfor hensynssone X er det ikke tillatt med byggetiltak
jfr. PBL $ 1-6. Dersom det skal åpnes for nye byggetiltak (PBL S 1-6) skal tilstrekkelig sikkerhet mot
skred jfr. sikkerhetsklasser og sikkerhetskrav gitt i byggtekniskforskrift, TEK|7 være dokumentert
ivaretatt giennom slcredfaglig utredning og evt. behov for tilfred^sstillende sikring være gjennomført før
byggins kan startel.

Som kommunen er godt kjent med innebærer de kjente kvikkleiresonene ikke en endelig fasit over
kvikkleireområder i de kartlagte områdene. Det må derfor forventes funn av kvikkleire også utenfor de

kjente sonene. Det er således viktig at kommunen tar inn bestemmelser om at det før tiltaksrealisering i
områder under marin grense (MG) kan starte, gjennomføres skredfaglige utredninger som godtgjør at

kavene til sikker byggegrunn i PBLs $$ 4-3128-1 blir oppfylt. I områder under MG hvor det er
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innlysende at byggegrunnen er reelt trygg (for eksempel fiell i dagen), kan tilstrekkelig dokumentasjon

innebære for eksempel bilder kombinert med løsmassekart e.l.

Vi minner for øvrig om vi er i ferd med å avslutte revisjonen av vår "kvikkleireveileder" (veileder
7 .2014). Denne forventes ferdigstilt i løpet av høsten2020.

Utfullingi sjø

Det har de senere årene skjedd en rekke skredhendelser som følge av utfylling i sjø (bla. Lyngseide i
Lyngen i2011, Statland i Namdalseid i2015, Sør(osen i Nordreisa 2015, Granvinsvatnet i Granvin
kommune i2016, Leksvik i Indre Fosen kommune 2018). Dette innebærer at en ikke uten videre kan
gjennomføre utfyllingstiltak i forbindelse med for eksempel etablering av moloer, småbåtanlegg,

utfylling til veger, kaier, fritidsboliger etc. uten at det er gjennomført geotekniske vurderinger for å
godtgjøre sikkerheten også for slike tiltak, Det bør derfor tas inn bestemmelser som ivaretar dette.

Flomfare

Økende- og kraftigere nedbør i framtida vil, særlig for de små, bratte vassdragene, inneha potensialer for
skadeflom. Disse vassdragene er i liten grad vurdert med tanke på flomfare og en liten sildrebekk kan

ved store nedbørsmengder i løpet av kort tid kunne bli forvandlet til en stor flomelv med betydelig
skadepotensiale. Det er derfor viktig med tilstrekkelig byggegrense mot vassdrag. Dette vil oftest bidra

til å unngå skadeflom. Vi har de senere årene sett en stadig sterkere tendens til at mange utbyggere

ønsker å bygge i kort avstand til sjø og vassdrag. Dette, sammen med økt- og hyppigere nedbør og

varmere klima synes å ha medført økende skader på bygningsmasse og infrastruktur. Ved bygging i
nærheten av vassdrag må forholdet til flomfare uansett vurderes nærmere som del av ROS-analysen til
planforslaget for å kunne oppfylle kravene om sikker byggegrunn mot naturfare. Dersom flomfare
vurderes som en aktuell problemstilling i plansaken, bør flomfaren utredes/vurderes av fagpersoner.

Overvannshåndtering:

Mange kommuner besitter et gammelt og underdimensjonert ledningsnett. Som følge av økende andel

med tette flater pga fortetting, kombinert med mer nedbør og høyere temperaturer, vil mange tettsteder

oppleve økte utfordringer med tanke på overvannshåndteringen med potensiale for store materielle

skader. Statistikk fra Finans Norge viser da også at det særlig er overvannsskader og tilbakeslag i
ledningsnettet som genererer de største utbetalingene som følge av naturskade. Vi forventer derfor at

kommunen har et spesielt fokus på denne problematikken når det fremmes arealplaner som innebærer ny

utbygging og fortetting med mange harde flater. En vurdering av hvordan overvannet skal håndteres for
å unngå skader, herunder areal for flomveger må derfor være en naturlig del av reguleringsplanforslaget.

Overvannshåndtering bør i størst mulig grad skje lokalt etter den såkalte tretrinnsmodellen og vi
anbefaler at det tas inn bestemmelser til arealdelen som ivaretar dette og gir forutsigbarhet for
tiltakshaveme. Gode eksempler på slike bestemmelser kan finnes i arealdelen til bla. Trondheim,

Lørenskog, Sør-Odal og Ålesund. NVE etablerte høsten 2019 det såkalte <Overvannsprosjektet> hvor
hovedformålet har vært å etablere en kunnskapsbase i samarbeid med andre etater og fagmiljøer som

kan bidra til å utvikle overvannsfaget både internt i organisasjonen og eksternt særlig knyttet opp mot
kommuner og fagmiljøene. NVE jobber nå med å utarbeide en overvannsveileder for bruk i overordnet

arealplanlegging. Vi har som mål å ferdigstille veilederen i løpet av inneværende høst. Regjeringen er
opptatt av å redusere kostnadene og ulempene som følge av overvannsskader og fremmet som kjent den
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03.03.2020 et forslag om endringer i både TEK17, Forurensningsloven og Plan- og bygningsloven for
bedre å kunne ivareta utfordringene mht. overvannshåndteringen. Her legges det opp til at samfunnet må

forberede seg på, planlegge for- og dimensjonere for vesentlig mer krevende overvannsutfordringer enn

det en har sett fram til nå.

Allmenne interesser i vassdrag

Det er et krav i plan- og bygningsloven at kommunen regulerer inn en byggegrense mot vassdrag på

inntil 100 meter. Vi anbefaler at det som absolutt minimum avsettes en sone på 20 meter (små vassdrag)

til hver side av vassdraget og at en avstandsdifferensierer mellom "vik1ige" (større) og "mindre viktige"
vassdrag. Store og viktige vassdrag bør ha byggegrense på minimum 50 meter, gierne lenger.
Kantvegetasjonen er svært viktig for livet i vassdragene og som barriere mot forurensin. Vi anbefaler

derfor at det tas inn en bestemmelse om krav om opprettholdelse og evt. reetablering av et naturlig
vegetasjonsbelte langs bredden av alle vassdrag med årssikker vannføring i tråd med vannressurslovens

$ 1 I . Denne avstanden bør ikke settes kortere enn 10 meter.

Tidligere har det vært vanlig å lukke vassdrag i forbindelse med landbrukstiltak, veganlegg og
tettstedsutvikling. Ingen ting varer evig, heller ikke disse konstruksjonene som før eller siden vil gå helt

eller delvis tett, ikke minst i forbindelse med kraftig nedbør ogleller flomhendelser. Dette øker risikoen

for flomskader og vann på aweie, noe som i marine områder kan innebære utgravinger og erosjon som i
verste fall kan medføre kvikkleireskred. I de statlige planretningslinjene for klima- og energiplanlegging
frarådes det derfor å lukke vassdrag og det må argumenteres hvorfor naturbaserte løsninger er valgt bort.

Vi anbefaler derfor at det tas inn en bestemmelse som forbyr vassdragslukking. For å konketisere
byggeforbudet vil vi imidlertid anbefale at bestemmelsen utvides til å innebære tiltak som nevnt i Plan-

og bygningslovens $ 1-6.

Små vassdrag, særlig under marin grense, innehar noen av biotopene våre med høyest biologisk
mangfold. Det er derfor viktig å unngå at disse fiernes gjennom gjenfylling, planering eller utretting.

Også av hensyn til biologisk mangfold anbefaler vi at det tas inn en bestemmelse med forbud mot

bekkelukking og oppfyllinger. Dersom det likevel skulle være ønskelig å gjennomføre slike tiltak, kan

det søkes om dispensasjon fra bestemmelsen, evt. utarbeides reguleringsplan.

Havnivåstigning og stormflo

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap- DSB har utarbeidet rapporten <Havnivåstigning og

stormflo- samfunnssikkerhet ikommunal planlegging (09.2016). I tillegg har Statens kartverk utarbeidet
portalen <Se Havnivå>. Her har en beregnet nivåer for alle kystkommuner og tettstedet i Norge og vi
anbefaler at kommunen legger disse (minimums) høydene til grunn for kystnær arealplanlegging, Vi
minner om at bølgehøyder naturlig nok ikke er tatt inn i tabellene. Her må det benyttes lokalkunnskap
for å vurdere reell sikkerhet.

Verktø.v og veiledere fra NVE

Ved oppstart av arealplanarbeid finnes det en rekke veiledere og verktøy som kan være nyttige for å
avklare forhold som berører våre interessefelt:

a NVEs karttienester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.
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o NVEs veileder 2/20 l7 Nasionale og vesentlise regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.

. NVEs retningslinje 2/201 I Flaum- og skredfare i arealplanar beskiver hvilke flom- og
skedprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i planen.

o NVEs sjekkliste for reguleringsplan kan være er et nyttig verktøy for å sikre at relevante saks-
områder er vurdert og godt nok dokumentert.

Flere veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan

Vi ønsker lykke til med det videre planarbeidet.

Med hilsen

Kari Øvrelid
Regionsjef

Finn Herje
Senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Uttalelse til varsel om oppstart av arbeid med kommuneplanens
samfunns- og arealdel for Leirfjord kommune, samt høring av
planprog ram

Vi viser til Deres brev av 5.5.2020.

Vi har noen innspill til planprogrammet og det fremtidige planarbeidet.

Sameti nqets planveileder

Et viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging etter den nye plan- og bygningslovens
plandel er:

"å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv"

jf. Lov av 27 . juni 2008 nr.71 om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og
bygningsloven) $ 3-1. Denne bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor
også av betydning ved tolkning av lovens øvrige bestemmelser.

Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig
perspektiv ved planlegging etter plan- og bygningsloven. Sametinget har også ansvar for
å veilede kommuner, fylkeskommuner og andre som utarbeider planer etter plan- og
bygningslovens plandel når planleggingen berører saker av betydning for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv. Sametinget har derfor laget en planveileder, jf. plan- og
bygningslovens $ 3-2.

I Sametingets planveileder framgår viktige hensyn som må ivaretas for å sikre samisk
kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv. Vivilvi særlig vise til kapitlene:

4 Prinsipper i planleggingen
5 Hensyn å ta i forhold til samisk kultur
6 Hensyn å ta i forhold til samisk næringsutøvelse og ressursbruk

Sametingets planveileder kan lastes ned fra denne internettadressen:
https.//sametinqet.no/Tienester/Miljoe-areal-og-kulturvern#section-Areal

Planveilederen vil være førende for Sametingets deltakelse i planarbeid etter plan- og
bygningsloven $ 3-2 tredje ledd, jf. plan- og bygningslovens $ 5-4 tredje ledd.
Planveilederen er imidlertid ikke juridisk bindende, som statlige planretningslinjer jf. plan-
og bygningslovens $ 6-2, og regionale planbestemmelser med retningslinjer for arealbruk
er, jf. plan- og bygningslovens $ 8-5.



Vianmoder kommunen om å ta hjelp i Sametingets planveileder i det påbegynte
planarbeidet.

Samiske kulturminner

Store deler av det som i dag oppfattes som tilnærmet uberørt natur og villmarkspregede
områder, er og har vært samiske kulturlandskap. Den tradisjonelle samiske bruken av et
område kan være vanskelig å spore ute i naturen, da man ofte har vært svært forsiktig i

sin utnyttelse av naturressursene og landskapet. Mye har grodd til og forsvunnet allerede
Dette gjør at samiske kulturminner er særlig utsatt for ødeleggelse.

Vi minner om at det er registrert automatisk fredede samiske kulturminner i kommunen.
Registreringene er foftsatt mangelfulle, noe som gjør at det i store områder ikke er gjort
noen dokumentasjon av samiske kulturminner. Derfor utgjør de kjente kulturminnene
sannsynligvis kun en liten brøkdel av den totale kulturminnebestanden. Vi anser at det er
potensiale for funn av hittil ukjente automatisk fredete samiske kulturminner i kommunen.

Vi minner om at alle samiske kulturminner fra f ør 1918 er automatisk freda ifølge Lov av
9. juni 1978 nr 50 om kulturminner (kulturminneloven)$ 4 annet ledd. Samiske
kulturminner kan for eksempel være bygninger, hustufter, gammetufter, teltboplasser
(synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, fiske, reindrift
eller husdyrhold, graver og gravplasser, hellige fjellog offerplasser eller steder det knytter
seg sagn eller tradisjoner til. Mange av disse er fortsatt ikke funnet og registrert av
kulturminnevernet. Det må understrekes at dette ikke er en uttømmende oversikt, da den
samiske kulturen er meget variert og mangfoldig. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme
fredet kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kulturminneloven
SS3og6.

lngen må sette igang tiltak som eregnettilå skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre,
tildekke, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminne eller
fremkalle fare for at dette kan skje uten at dette er godkjent av rette myndighet, jf.
kulturminneloven $$ 3, 8 og 9.

Godkjenning av tiltak med hensyn til samiske kulturminner kan gjøres fra sak til sak,
gjennom godkjent reguleringsplan, eller i kommuneplanens arealdel, jf. kulturminneloven
$$3,8o99.

I forbindelse med utarbeidelse av planer i henhold til plan- og bygningsloven, vil vi
presisere at forholdet til kulturminner ikke blir endelig avklart ved en oppfyllelse av
utredningsplikten i henhold til FOR 2009-06-26 NR 855: Forskrift om
konsekvensutredninger, jf. plan- og bygningsloven g 4-2 andre ledd.

lnkludering av hensvnet til samisk kultur. nærinqsutøvelse og samfunnsliv

Samisk reindrift er tilstede i kommunen. Vi ber om at kommunen tidlig oppretter kontakt
med reindriften om arealdisponeringer som kan påvirke reindriftens arealbruk. Dette er
særdeles viktig for å få en kjennskap og forståelsen for reindriftens bruk av områdene,
slik at man kan ta hensyn til det i kommuneplanarbeidet.

Vi ber om at dere tar i bruk tradisjonell kunnskap, lokal kunnskap og forståelse og
kunnskap om tradisjonell bruk av områder på lik linje med forskningsbasert kunnskap.

Reindrifta i de sørsamiske områdene er helt sentral for opprettholdelsen av den
sørsamiske kulturen. Kommuneplanens arealdel og kommunens planlegging må derfor
sikre reindrifta det nødvendige arealvernet for å kunne drive.
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LEIRFJORD KOMMUNE

Skoledalsveien 39

8890 LETRFJORD

Behandlende enhet:

Transport og samfunn

Postad resse

Statens vegvesen

Transport og samfunn
Postboks I Ot O Nordre Ål

2605 LILLEHAMMER

Statens vegvesen

Saksbehand ler/telefon :

)ørn Øines Olsen / 75552849

Uttalelse til oppstart av arbeid med kommuneplanenes samfunnsdel og

areaf del, samt høring av planprogram

Vi viser til deres brev datert 05.05.2020.

Statens vegvesen har ansvar for at føringer i Nasjonal transportplan (NTP), Statlige
planretningslinjer for samordnet bolig-, areal- og transportplanlegging, vegnormalene og

andre nasjonale arealpolitiske føringer blir ivaretatt i planleggingen. Vi uttaler oss som
forvalter av riksveg og som statlig fagmyndighet med sektoransvar innenfor vegtransport.

Planprogrammet setter rammer for planprosessen og beskriver hvordan Leirfjord kommune
vil tilrettelegge arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel.

Kommunen harvalgt å revidere de to delene av kommuneplanen ito adskilte prosesser, hvor

samfunnsdelen blir tatt først og arealdelen deretter.

Vårt innspill:
Leirtjord kommune har ingen europaveier eller riksveger som Statens vegvesen eier og

forvalter. Nordland fylkeskommune eier fylkesvegene og har fra 01.01.2020 også overtatt
forvaltningsansvaret for fylkesvegene i kommunen. Statens vegvesen har derfor ikke det
samme forvaltningsansvaret som tidligere, men er fremdeles statlig fagmyndighet med

sektoransvar innenfor vegtransport.

I kommuneplanens arealdel skal ny arealbruk konsekvensutredes i henhold til KU-

forskriften. Temaet trafikkforhold er et av de temaer som kommunen da skal utrede. Vi er

spesielt opptatt av at trafikksikkerhet for alle trafikantgrupper vurderes under temaet
trafikkforhold. Trafikksikkerhet for barn og andre myke trafikanter er et viktig kriterium ved

lokalisering av ny bolig- og fritidsbebyggelse som skaper ny gangtrafikk. Her er det ofte
barn og andre myke trafikanter som kan bli spesielt utsatte, dersom det ikke tilrettelegges

Vår referanse:

20 | 821 77 -2

Kontorad resse

Dreyfushammarn 3 I

80t 2 BODØ

Deres referanse:

20161 -7
Vår dato:

17 .06.2020

Telefon: 22 07 30 00

f i rmapost@vegvesen.no

Org.nr: 971 032081

Fakturaadresse

Statens vegvesen

Reg nskap

Postboks 702

98 1 5 Vadsø



2

med gang- og sykkelveger,før bygging av nye boligområder langs veger med mye trafikk.
Dette kan styres gjennom rekkefølgekrav i arealdelen, i tillegg til at det settes plankrav før
utbygging.

Vi ser fram til at Leirfjord kommune får en oppdatert kommuneplan

Transportforvaltning nord I

Med hilsen

Jørn Øines Olsen

senioringeniør

Dokumentet er godkjent elektronisk og har derfor ingen håndskrevne signaturer



Leirfjord kommune
Skoledalsveien 39
8890 Leirfjord

Oslo 24.06.20

Innspill til rullering av kommuneplanens arealdel i Leirfjord
kommune

For å gi gården et næringsgrunnlag slik at det er mulig å bosette seg i Fagervika, er det
ønskelig å satse på turisme. Det er derfor ønskelig å avsette hele gnrlbn r 106/7 og deler
av gnrlbnr LO6/3 til kombinert formål for Fritids- og turistformå1, kode 1170 og
Næringsbebyggelse, kode 1300 (kontor og hotell/overnatting). Det er ønskelig å utvikle
området med utleiehytter og campingplass ogleller kontor og trotettTovernatting. Da
ønsket næring fortsatt ikke er bestemt, ønskes det et kombinert formål for planområdet.
Det erogså ønskelig å tilrettelegge for Andre typer bebyggelse og anlegg, kode 1500
(småbåtanlegg i sjø og vassdrag og uthus/naust/badehus). Det er ønskelig å utvikle
dette området med molo og tilrettelegge for små båter og kajakk, naust m.m. Se
vedlagte skisse for planavgrensning. Det gjøres oppmerksom på at digital matrikkel ikke
er riktig i forhold til grensene mot gnrlbnr 706/L2,706/t6 og 106/32 og det er ønskelig
at plangrensen skal gå i rit<tig grense mot disse eiendommene. Det er noe dyrket mark
på gnrlbnr 106/7 og 3, men det er liten dybde på;ordsmonnet før det trefferfast berg,
til dels er det fjell idagen og området er således dårlig egnet til moderne landbruksdrift,
Planavgrensning er ikke konflikt med kjente kulturminner.
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