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Uttalelse - kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 - Leirfjord

Vi viser til oversendelse av 08.03.2021 i forbindelse med høring av kommuneplanens samfunnsdel
2020-2032. Statsforvalteren kom med innspillved oppstart av planarbeidet den 02.05.2020 og til
pla nstrategie n d en 25.06.2020.

Som det går fram av våre innspill forventes det at kommunal planlegging bygger på
FNs bærekraftsmå|, noe som er fulgt opp i planforslaget. Vi ser at kommunen har gitt
bærekraftsmålene et innhold tilpasset Leirfjord sine utfordringer og muligheter. Selv om det kan
være fornuftig av kommunen å løfte fram et utvalg av disse målene, hadde vi imidlertid gjerne sett at
kommunens forståelse for sammenhengen i FN's bærekraftsmål hadde førttil at også livet i havet og
livet på land var med blant kommunens utvalgte. Dette fordi kommunens økonomiske og sosiale
mål over tid vil være uløselig knyttet sammen med at også disse grunnleggende målsettingen
oppfulles.

Kommunen viser til at samfunnsdelen har blitt til i nært samarbeid mellom
kommuneadministrasjon, fagpersoner, politikere og innbyggere, og har utpekt samarbeid og
samordning som et overordnet satsingsområde. Dersom samfunnsdelen tas aktivt i bruk i alle
kommunens prosesser og virksomheter kan den bli et effektivt styringsverktøy.

Vi hadde imidlertid gjerne sett at samarbeid med nabokommuner og behovet for
kommunesammenslåing også hadde vært tema, jf. innspillet herfra til denne planen hvor vi pekte på

. samarbeidet som bl.a. pågår i plan- og klimanettverket for Helgeland

. nasjonale forventninger om at <<kommuner som ikke hor slått seg sommen, bruker plonleggingen
til å diskutere om de hor forutsetninger for å møte fromtidens utfordringer alene, eller om de bør
slå seg sammen med nobokommuner.>>

Som utgangspunkt savner vi også en sammenstilling av det viktigste kunnskapsgrunnlaget, evt. at
dette var samlet i et vedlegg til planen. Det kunne videre med fordel vært foretatt en nærmere
drøfting for å

. konkretisere utfordringene mest mulig,
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klargløre retningsvalg der det i større eller mindre grad foreligger innbyrdes målkonflikter,
som f.eks. i forholdet mellom næringslivets antatte behov for nye arealer og hensynet til
bærekraftig arealbruk.

Konkret savner vi et arealregnskap som grunnlag for bl.a. utvikling av arealstrategiene, evt. en
omtale av arealregnskap og bruk av dette som verktøy for videre planlegging, jf. også innspillet
herfra om dette.

Kommunen har valgt følgende satsingsområder

. Samarbeid,samordning

. Næringsliv og sysselsetting

. Areal- og infrastruktur, natur- og friluftsområder

. Boligtilbud og gode bomiljø

. Folkehelse og levekår

. Oppvekstmiljø for barn og unge

. Klima og miljø

Etter det vi kan se er dette områder som til dels inneholder iboende motsetningsforhold, samt at
noen områder er grunnleggende som rammeforutsetningervekst og velferd i kommunen fif. også

omtalen av bærekraftsmålene ovenfor). Slik vi ser det bør det vurderes å la satsingsområdene natur-
og friluftsområder og klima- og miljø være gjennomgående tema i planen.

Area lstrategiene
Som utgangspunkt er det positivt, riktig og viktig at kommunen bruker samfunnsdelen til å utvikle
strategier for videre arealdisponering. Vi ser også at kommunen har fått på plass flere strategier som
gir viktig grunnlag for videre arealplanlegging. Det er også viktig at kommunen her klargjør behovet
for oppdatering av kunnskapsgrunnlaget, ved kartlegging av viktige landbruksarealer og definering
av funksjonell strandsone langs sjøen og funksjonell kantsone langs vassdrag.

Som påpekt ovenfor savner vi imidlertid at det foreligger et arealregnskap som viser omtrentlig bl.a
hvor mange boliger og fritidsboliger som kan bygges innenfor allerede planavklarte områder og
omfang og lokalisering av planavklarte og tilgjengelige arealer til handels og næringsvirksomhet,
områder til fritidsbebyggelse.

Dette ville bidratt til å gi kommunen et grunnlag for reelt å planlegge for bl.a.
. varierte nærings- og handelsarealer
. etablering av boliger og funksjoner innenfor utbygde områder
. legge til rette for et godt og variert botilbud
. å kunne se sosial- og teknisk infrastruktur i sammenheng ed utbygging

Som tidligere påpekt er det allerede betydelige arealer som er lagt ut til boligformål i kommunen,
bl.a. på Leines, Slik kunnskap vil være viktig, også om vedtatte arealstrategier tilsier at kommunen
kanskje ev. skal vurdere å ta ut noen områder i den kommende arealplanleggingen.

Sa mfun nssikkerhet og beredska p

Statsforvalteren syns det er positivt at Leirfjord kommune skal ha fokus på å kartlegge risikoutsatte
områder, forebyggende tiltak som kan redusere og håndtere naturkatastrofer, samt at ROS-analyse

skal legges til grunn ved planlegging.
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Det er viktig at klimaendringer tas hensyn til i samfunnsplanleggingen, slik at kommunen er
forberedt på å møte utfordringene ved å iverksette tiltak for å hindre eller redusere skade, i tillegg til
å utnytte mulighetene som endringene kan innebære. Det er derfor avgjørende at
satsningsområdene følges opp og synliggjøres i handlingsdelen og økonomiplanen, slik at dette blir
forankret i kommunens videre arbeid med planlegging.

I kommuneplanens samfunnsdel skal kommunen kartlegge langsiktige utfordringer tilknyttet
samfunnssikkerhet, og fastlegge mål og strategier for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet,
jf. plan- og bygningsloven 5 1 1-2. Arbeidet med klimatilpasning trekkes særlig frem.

En viktig del av klimatilpasningsarbeidet er å verne og bevare de naturlige funksjonene som de ulike
naturtypene og økosystemene innehar. Dette for å dempe negative effekter og konsekvenser av
klimaendringene:

r Grønnstruktur, åpne bekker og våtmarksområder kan håndtere mye vann på kort tid.
. Landbruksarealer kan være viktige buffere mot flom og skred.
. Vegetasjon langs vann og vassdrag kan redusere oversvømmelser ved mindre flommer,

samt stabilisere elvebredder.
. Skog og solide rotsystemer kan motvirke skred og erosjon.

For å redusere risiko og sårbarhet for klimaendringer er det viktig at risiko- og sårbarhetsanalyser er
gjennomført og oppdatert i forbindelse med planleggingen, Ros-analyser er nyttig
kunnskapsgrunnlag i klimatilpasningsarbeidet.

I arbeidet med samfunnssikkerhet i plan, og klimatilpasning spesielt, oppfordrervi kommunen til å
benytte seg av Kunnskapsbanken til DSB.

Kommunen oppfordres til å jobbe systematisk og helhetlig med klimatilpasning på tvers av sektorer i

kommunen.
Statlige planretningslinjer 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. Veilederen finner dere her.

I arbeidet med klimatilpasning, er klimaprofilen for Nordland et viktig kunnskapsgrunnlag og
hjelpemiddel i kommunenes overordnede planlegging. Klimaprofilen finnes på

www.klimaservicesenter.no. Statsforvalteren i Nordland har utarbeidet temperaturprofiler,
nedbørsprofiler og fremtidige stormflonivåer for ulike steder i Nordland basert på klimaprofilene.
Disse dataene finner dere her.

Universell utforming og boligpolitikk

Sosial bærekraft skal være et premiss for boligbygging og områdeutvikling på lik linje med
miljømessig og økonomisk bærekraft. Gjennom planlegging tilrettelegger kommunene for attraktive
og tilgjengelige boligområder for hele befolkningen. lnkludering er derfor et viktig prinsipp
kommunen må følge opp og dette ansvaret er regulert i flere lover og nasjonale strategier.

Universell utforming handler om gode liv for alle og et samfunn som er brukbart for alle.
Verdigrunnlaget for universell utforming er å legge til rette for at alle skal ha like muligheter for
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personlig utvikling, delta i samfunnet og livsutfoldelse. Samfunns- og arealplanlegging er et viktig
virkemiddel for å oppnå dette.

Likestillings- og diskrimineringsloven pålegger offentlige og private virksomheter å jobbe aktivt for
likestilling. Loven pålegger offentlige myndigheter å jobbe aktivt, målrettet og planmessig for å

fremme likestilling og hindre diskriminering i alt sitt arbeid, i all sin virksomhet og på alle
samfu nnsom råder.

I desember 2O20la Regjeringen fram en ny nasjonal strategi for den sosiale boligpolitikken (2021-
2024) - Alle trenger et trygt hjem.

Statsforvalteren har en viss forståelse for at kommunen Ønsker å legge til rette for en landlig
bosettingsstruktur, samtidig som vi mener at kommune bør ha visse føringer for etableringer av nye
boliger. Gang-/sykkelveiavstand til skole og andre grendetilbud kan for eksempel være kriterium for
lokalisering av nye tomter. Dette bidrar til attraktive bomiljøer og nærhet til fritidsaktiviteter og
andre kulturtilbud. For enkelte grupper kan slik tilrettelegging være avgjørende for å kunne delta i

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

Regjeringen har i sin melding <Leve hele livet> blant annet understreket betydningen av at
kommuner og fylkeskommuner planlegger for aldersvennlige samfunn og tilrettelegger for utvikling
av framtidas boligløsninger for eldre og personer med nedsatt funksjonsevne. Det legges til grunn at
kommuner tar stilling til hvordan løsningene i <Leve hele livet> kan utformes og gjennomføres
lokalt.

Med hilsen

Tor Sande (e.f.)

Fung. kommunal- og beredskapsd irektør

Doku m entet e r el ektro n isk god kj e nt

Saksbehandlere
Svein Einar Stuen
TorilAustvik
Elisabeth U. Pettersen
Gunn E.Johannessen
Solveig Hovet
Synne Skoglund
Stine Gabrielsen

Klima- og miljøavdelinga
Land bru k- og reindriftsavdelinga
Land bru k- og reindriftsavdeli nga

Oppvekst- og utda nningsavdeli nga

Helse- og omsorgsavdelinga
Sosial- og vergemålsavdel inga
Kommunal- og beredskapsavdelinga

Lill Hildonen
seniorrådgiver

Kopitil:
Nordland fiTlkeskommune Postmottak Fylkeshuset 8048 Bodø



Nurdla'rd
Vår dato:
Vår referanse:
Journalpostld:
Deres dato:
Deres
referanse:
Org.nr:

30.04.2021
21t7598- 4
21t53432
08.03.2021
2021t238-2

964 982 953
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Leirfjord kommune
Skoledalsveien 39

2025 FJERDINGBY

Uttalelse - høring og offentlig ettersyn av kommuneplan samfunnsdel
2020-2032

Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens overordnede plan og legger føringer for
kommuneplanens arealdel. Kommuneplanen skal ivareta både kommunale, regionale og nasjonale
må|. Med dette legger Leirfjord kommune kommuneplanens samfunnsdel2020 - 2032 til høring.

Nordland fylkeskommune (Nfk) har for tiden kapasitetsproblemer grunnet personalfravær. Av
denne grunn klarer Nfk ikke å overholde fristen for å skrive en fullstendig uttalelse til saken denne
gangen. Det vil si innspill fra de ulike fagområdene uteblir. Likevel har Nfk lest planen og ser
positivt på struktur og innhold i foreliggende planforslag til kommunens samfunnsdel. Nfk har ikke
vesentlige merknader.

Med bakgrunn i lov om kulturminner, vegloven, naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven,
herunder flTlkesplanen og rikspolitiske retningslinjer, gir Nordland fylkeskommune følgende
uttalelse.

Kommentarer
Det er positivt at kommuneplanens samfunnsdel rulleres. Planforslaget har mål og
satsingsområder som i stor grad er sammenfallende med Fylkesplan for Nordland, samt itråd med
nasjonale forventninger.

Planens satsingsområder legger FNs bærekraftsmål tilgrunn på en meget god og oversiktlig måte.

Kommuneplanens samfunnsdel bør vurderes både i et langsiktig- og kortsiktig perspektiv. Planens
varighet er angitt til å gjelde i perioden 2020 - 2032. Planen bør gjelde fra vedtaksåret2}21.

Det er viktig at planen holdes aktuell hele perioden. Planen må av den grunn være gjenstand for
rullering i løpet av den angitte perioden. Dette for at det nye kommunestyret til enhver tid skal ha
eierskap til den overordnede planen. Samfunnsdelen bør av denne grunn rulleres etter hver
kommunestyreperiode. Det vil si at det nye kommunestyret må vedta om den overordna planen

skal fremdeles gjelde eller skal være gjenstand for revidering. Dette også grunnet i at
kommuneplanen skal ha en handlingsdel som angir hvordan planen skal følges opp de fire
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påfølgende år eller mer, og revideres årlig. Økonomiplanen etter kommuneloven S 14-2 bokstav a
kan inngå i eller utgjøre handlingsdelen.

I kapitel 5 i planforslaget står det bl.a. at arealstrategi gir føringer for framtidig arealdisponering og

bygger opp under målsettingene i kommuneplanens samfunnsdel. Videre står det at
arealstrategien først og fremst skal legges til grunn for revisjon av kommuneplanens arealdel, men
også fungere som føringer for plan- og byggesaksbehandlingen i kommunen. Det at planforslaget
har tydelige arealstrategier mener vi er svært positivt, og vil gi føringer for kommende
arealplanarbeid for kommunen. I denne sammenhengen minner Nlk om at det er viktig at
utbyggingsmønstret, særlig for nye bolig- og næringsarealer, dimensjoneres etter vegnettet, dvs. at
framtidig utbygging anlegges i områder der vegnettet er i stand til å håndtere økt mengde trafikk,
eventuelt der det er mulig å bygge uVoppgradere vegnettet i tråd med ønsket utbygging.

Oppføling av planen tydeliggjøres godt i siste kapittel

Med vennlig hilsen

Katrine Erikstad
seksjonsleder plan og ressursutvikling Tim Christian Tomkins-Moseng

rådgiver

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift.
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Leirfjord kommune Nordland - høring og offentlig ettersyn av
kom mu neplan samf u n nsdet 202 O-2O32. In nspi l[ f ra
Fiskeridirektoratet.

Vi viser tll oversendelse av 08.03.202T med kommuneplanens samfunnsdel for Leirfjord
kommune 2O2O - 2032. Viser og til Fiskeridirektoratet region Nordlands innspill til
planprogram av 23.06 .2O2O.

Kommuneplanens samfunnsdel skal fungere som styringsverktøy for kommunens
helhetlige planlegging, og skal være grunnlaget for sektorenes planer og virksomhet i
kommunen, samt kommuneplanens arealdel. Etter vårt syn bør samfunnsdelen være så

konkret som muiig når det gjeider de næringene kommunen Ønsker å satse på og
tilrettelegge for. Det bør sies noe om hvilke mål eller visjoner man ønsker å sette for
næringsutviklingen og verdiskapingen, eller hvilke strategier kommunen vii fø1ge for å
ha et grunnlag til konkrete tiltak som kan føre til en ree11 økning i aktiviteten innenfor de
ulike næringene.

Fiskeridirektoratet ber om at fiskeri- og akvakulturnæringene får egen omtale i
samfunnsdelen i kommuneplanen. Fiskeri- og akvakulturnæringenebør ikke bare
omtaies generelt. Eksisterende aktivitet, strategier, planer, mål, muligheter, konkrete
tiltak og/eller utfordringer for næringene bør også beskrives, og deler av dette bør også
tas med i handlingsdelen. Det er i tillegg viktig at kommunen sikrer god medvirkning i
planarbeidet fra lokalt næringsliv, ved at man blant annet aktivt tar kontakt med
representanter fra for eksempel fiskeri- og akvakulturnæringene, ulike
produksj onsbedrifter og utstyrsleverandØrer.

Ved planlegging av areal til utbygging i strandsonen, eller tiltak med utfylling eller
utslipp til sjø, er det viktig å ta høyde for at disse ikke kommer i konflikt med viktige
fiskeri- og akvakulturinteresser eller de deler av naturmangfoldet i sjø som utgjør
ressursgrunnlaget for disse næringene. Viktige og spesielt lokalt evt. regionalt verdifulle
naturtyper i sjø som utglØr r:essursgrunnlaget for spesielt fiskerinæringen bør beskyttes

FISKERI[JIREKT()RATET Postadresse: Postboks 185, 5804 Bergen I relefon: 55 23 80 OO
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mot inngrep. For eksempel bør lokalisering og utvikling av blant annet offentlig
infrastruktur (vei, kaier, vann og avløp), industri, næring og småbåthavner være en
sentrai del av en strategi for beskyttelse og bruk av slike.

I tillegg anbefales det at kommunen gjør envurdering i forhold til probiematikken rundt
marin forsøpling. Det er viktig at kommunene erkjenner og ivaretar sitt ansvar på dette
området, og forvalter sine lokale ressurser med lokale ordninger som reduserer og
hindrer plast- og marin forsøpling i så stor grad som mulig. Med fokus på lokale tiltak
basert på dagens ordninger og regelverk vil det kunne medvirke til at kommunene i
stØrre grad bidrar i arbeidet med å minimere plastavfall og andre typer avfall og
redusere den marine forsøpiingen.

Fiskeridirektoratets interesser og ansvar
Fiskeridirektoratet har som oppgave å arbeide for at fiskeri- og akvakulturnæringenes
interesser blir ivaretatt i planprosesser ved kommuneplanarbeid. Regeringens
målsetting er vekst og videreutvikling av fiskeri- og akvakulturnæringene.
Fiskeridirektoratet er derfor opptatt av å opprettholde og legge til rette for en god
utnyttelse av de marine ressursene langs kysten innenfor bærekraftige rammer.
Sjømatnæringen som omfatter fiskeri, akvakultur, bearbeiding og eksport av sjømat,
samt leverandører av utstyr og tjenester, er svært viktig langs hele kysten både iokalt og
regionalt, og varetakeise av ressursgrunnlaget er en forutsetning for videre utvikling. .

Norge skal være en ledende havnasjon, og havbasert verdiskaping er viktig for
sysselsetting langs hele kysten.

Om planområdet
Leirfjord geografiske plassering har gjennom tidene gitt rikelig tilgang på havets
ressurser. Fiskeri er fremdeles en viktig næring for Leirfjord selv om det har vært en
tilbakegang i anta11 fartØy og fiskere de siste årene. I fiskermanntallet er det per dags
dato 16 yrkesfiskere (blad B) i kommunen og tre deltidsfiskere (blad A). Det er også et
fiskemottak i kommunen. i tillegg drives det fritids- og turistfiske. Fiskeridirektoratet
region Nordland har kartfestet kystnære fiskeridata i vårt kartverktøy, Yggdrasil.i Det er
kartlagt flere fiskeplasser, gyteområder, gytefelt og rekefelt i kommunens sjøarea1.
Videre har kommunen to nasjonale laksefjorder, Ranafjorden og Leirfjorden.
Akvakulturnæringen er en betydeiig aktør i kommunen både direkte, i form av
sysselsetting og skatteinntekter, men også i form av avledet virksomhet som oppdrag fra
servicenæringer, underleverandører mv. Det er per dags dato seks akvakulturlokaliteter
i kommunen, en for produksjon av laksefisk og fem lokaliteter for blåskjelloppdrett.
Leirfjord kommune ligger innenfor produksjonsområde B som etter trafikklyssystemet
er grØnn og kan dermed ha 6 % vekst i produksjonen.

Tema og hovedfokus for kommunens samfunnsutvikling
Det fremgår av Leirfjord kommunes satsningsområder for kommuneplanens
samfunnsdel at bærekraftig utvikling deles inn i tre områder; økonomisk bærekraft,
sosial bærekraft og miljømessig bærekraft.
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Innspill til samfunnsdelen
Fiskeridirektoratet region Nordland mener FNs bærekraftsmål L4 Livunder vann også
bør prionteres, hvor måIet er å bevare og bruke hav og marine ressurser på en måte som
fremmer bærekraftig utvikling. Det innebærer blant annet å forvalte og verne
økosystemene i havet og langs kysten for å unngå omfattende skadevirkninger, med mål
om å styrke systemenes motstandsevne og iverksette genopprettende tiltak for å gjøre
havene sunne og produktive.

For Fiskeridirektoratet er det viktig at arealforvaitningen er forutsigbar. Forvaltningen
av arealet må være bærekraftig, og balansert mellom bruk og vern. Akvakulturnæringen
er spesielt avhengig av at egnede arealer er trlrettelagt i plansammenheng for
akvakulturvirksomhet, og at kommunene har klare og forutsigbare strategier og mål for
næringen. Når det gjelder kommunens mål og strategier, anbefaler vi derfor som et
minimum at eventuelle målsettinger knyttet til bevaring og videreutvikling av
akvakuiturnæringen, samt strategier og tiltak rettet mot næringen også nedfelles i
samfunnsdelen i kommuneplanen.

Det bør generelt tas inn må1 i pianarbeidet om at de marine arealene skal ivaretas på
samme måte som landarealene når det gjelder naturmangfold. Det vil dermed være
anbefalt at kommunen også tar inn FNs bærekraftmål nummer 14. Liv under vann.

Avsluttende kommentar
Fiskeridirektoratet region Nordland vii konsentrere medvirkningen fra vår side til
arealplanen. Vi ser fram til å være en aktiv bidragsyter arbeidet med kommuneplanens
arealdel for Leirfjord kommune. Sjømatinteressene kan bidra med innspill til
kunnskapsgrunnlaget og forslag til arealdisponeringer, ogbør bli involvert i
planarbeidet. Vi minner dessuten om Kommunal- og moderniserlngsdepartementets
veileder for bedre planlegging i sjøområdene (mai 2020)2. Fiskeridirektoratet har som
statlig myndighet behov for at alie kystkommuner har oppdaterte arealplaner for sine
sjøområder, som ivaretar behovene for flskeri- og havbruksnæringen.

Med hilsen

Håvard Dekkerhus
seksjonssjef

Silje Svendsen
rådgiver

Brevet er godkjent eleletronisLz og sendes uten håndslereven underskrift.

Vår referanse: 2O16954

Side: 3/4
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NORDTAND

FYTKES

FISKARTAG
Leirfjord kommune

30.4.2021,
Saksnr: 2020151,0

HØring forslag til kommuneplanens samfunnsdelfor 2O20-2032 Leirfjord kommune -

lnnspill

Viser til høring av forslag til kommuneplanens samfunnsdelfor 2O2O-2O32.

Kommuneplanens samfunnsdel inneholder mål og strategier som forteller hvilken retning
kommunen vil samfunnet skal gå mot 2032.

Nordland Fylkes Fiskarlag ga den 25.6.2020 innspilltilvarsel om oppstart og planprogram for
det pågående planarbeidet. Her pekte vi særlig på viktigheten av at kommunen tilrettelegger
slik at en beholder fiskerne som allerede er i kommunen og i tillegg iverksetter program for å

motivere til en økt satsing på fiskeri. Videre anbefalte vi at kommunen i samarbeid med de
lokale fiskerne legger arealmessige og andre forhold til rette slik at det blir mulig å fortsatt
drive fiske i kommunen, og at det ble rettet fokus på marin forsøpling. ltillegg viste vitilat
lokale fiskemottak også er avgjørende for fiskeriene og anbefalte kommunen å stimulere til
fortsatt drift.

Nordland Fylkes Fiskarlag vil gi honnør til Leirfjord kommune for at de arbeider for å utvikle
fiskerihavna, noe som også er omtalt i planforslaget. Her står det at Leirfjord kommune
Bidrar til at fiskerihovnen utvikles i takt med fartØy, teknologi og forbedringer innenfor miljø.
Utover dette er målene og satsingen på fiskerinæringen kun omtalt i generell kontekst. Det
er positivt at Leirfjord kommune vil tilrettelegge for utvikling av fiskeri- og
havbruksnæringen, men vi savner en mer konkret beskrivelse av på hvilken måte kommunen
vil bidra.

Nordland Fylkes Fiskarlag ser det som svært positivt at Leirfjord kommune vil legge FNs 17

bærekraftsmål tilgrunn for planarbeidet. Leirfjord kommune har valgt å løfte frem ni
prioriterte bærekraftsmål for videreutviklingen av Leirfjord-samfunnet. Vi registrerer at
bærekraftsmål 14, <Liv under vannD, ikke er blant de prioriterte målene.

Bærekraftsmål t+ står for å bevare og bruke havet og de marine ressursene på en måte som
fremmer bærekraftig utvikling, og bør etter vår mening også prioriteres og tillegges stor vekt
i det videre planarbeidet i Leirfjord kommune.

N ord la nd Fylkes Fiska rlag Konrad Klausens vei 4 8003 Bodø Tlf. 75 54 40 70

nordland@fiskarlaget.no Org. nr.938 275 696
1



Norske fiskerier er basert på fornybar biologisk produksjon og fiskeriene er derfor
grunnleggende avhengig av et rent og rikt hav. Rene fjorder, velfungerende 6kosystemer og

intakte gyte- og oppvekstområder er avgjØrende for fiskerinæringen.

Vennlig hilsen

Daglig leder
Steinar Jonassen

Kopimottakere:
Statsforvalteren i Nordland
Fiskeridirektoratet region Nordland
Midt-Helgeland Fiska rlag
Nordland fylkeskommune

Seniorrådgiver
Elisabeth Karlsen

Dette dokumentet er godkjent og sendes uten underskrift.

Nordland Fylkes Fiskarlag Konrad Klausens vei 4 8003 Bodø Tlf. 75 54 40 70
nordland@fiskarlaget.no Org. nr.938 275 696
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Direktoratet for mineratforvaltning
med Bergmesteren for Svalbard

Leirfjord kommune
Kommunehuset
8890 LEIRFJORD

POST- OG BESøKSADRESSE

Ladebekken 50

7056 Trondheim

TELEFON + 47 73 90 45 00

E-POST post@dirmin.no

WEB ww.dirmin.no

Dato:
Vår ref:
Deres ref:

04.05.2027
76/077s6-6

GrRO 7694.05.05883

SWIFT DNBANOKK

tBAN No5376940505883

oRG.NR. NO 974 760 282

Uttalelse til høring og offentlig ettersyn av kommuneplanens
samfunnsdel for Leirfjord kommune

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard (DMF) viser til
ovennevnte sak, datert 8. mars 202L.

DMF er statens sentrale fagmyndighet ved forvaltning og utnytting av mineralske
ressurser, og skal bidra til størst mulig samlet verdiskaping basert på en forsvarlig og
bærekraftig utvinning og bearbeiding av mineraler. Vi forvalter lov om erverv og

utvinning av mineralske ressurser (mineralloven), og har i tillegg et særlig ansvar for at
mineralressurser blir ivaretatt i saker etter plan- og bygningsloven.

Sentrale mål i mineralforvaltningen er å sikre tilgangen til mineralressursene i framtida
og å hindre at viktige forekomster båndlegges av arealbruk som utelukker framtidig
utnyttelse.

Om saken
Kommuneplanens samfunnsdel er et overordnet styringsdokument. Den peker ut
kommunens mål for samfunnsutviklingen, og strategier for å nå disse målene.
Leirfjord kommune har tolket hvordan FNs bærekraftsmål skal imøtekommes, og skal i

kommende planperiode rette innsats og ressurser på sju satsingsområder:
. Samarbeid og samordning
r Næringsliv og sysselsetting
r Areal- og infrastruktur, natur- og friluftsområder
o Boligtilbud og gode bomiljø
r Folkehelse og levekår
. Oppvekstmiljø for barn og unge
r Klima og miljø

Leirfjord kommune ønsker å lage en kortfattet plan med tydelige og overordnede må1.

Viktige føringer for mineralressurser i planarbeidet
I Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2079-2023, heter det at
Norge har store mineralressurser som kan gi grunnlag for verdiskaping og

arbeidsplasser. Regional og kommunal arealplanlegging er et viktig verktøy for å sikre
tilgjengelighet til mineralforekomster som kan være aktuelle for fremtidige uttak,
samtidig som miljø- og samfunnshensyn ivaretas.

SVALBARDKONTOR

TETEFON +47 79 02 12 92
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Mineraluttak har lang tidshorisont, og det er behov for større forutsigbarhet knyttet til
investeringer, uttak og opprydding. Uttak av byggeråstoffer (pukk, grus, sand) til
bygge- og anleggsformål med korte transportavstander og reduserte klimagassutslipp,
er viktig. God arealplanlegging kan bidra til dette.

I tillegg er det viktig at mineralske masser av god kvalitet gjenvinnes som
byggeråstoffer, der dette er mulig. Dette kan redusere behovet for massetransport. En

helhetlig vurdering av massehåndtering i plansammenheng kan være et nyttig
virkemiddel for å avklare dette.

Regjeringens forventninger til regional og kommunal planlegging:
. Fylkeskommunene og kommunene sikrer viktige mineralforekomster i sine

planer og avveier utvinning mot milj6hensyn og andre samfunnsinteresser,
Tilgangen til, og lagring av, byggeråstoffer ses i et regionalt perspektiv.

Uttalelse til saken

Samfunnsdelen peker på bærekraft som premiss for å imøtekomme dagens behov og
samtidig unngå å svekke mulighet for å møte fremtidens behov. Det nevnes bl.a at
kommunen er opptatt av klima og miljØ, ønsker å ivareta naturressurser og gode
bomiljø, og et godt velferds- og tjenestetilbud. På dette grunnlaget er det
hensiktsmessig at kommunen forvalter sine mineralressurser. Vi anbefaler følgende
tiltak for å legge til rette for bærekraftig mineralforvaltning på lokalnivå:

r lvareta gode forekomster av byggeråstoff og andre mineralressurser for
fremtiden

. Utnytte lokale kilder av byggeråstoff, da dette er gunstig for økonomien i

utbyggingsprosjektene og ved etablering og vedlikehold av infrastruktur
r Ta hensyn til klima og miljø ved å legge til rette for korte transportavstander
o Samarbeide med nabokommunene vedrørende behov og tilgang på

byggeråstoff
o Unngå unødige naturinngrep ved å utnytte forekomstene fullt ut og ressursene

i eksisterende uttak optimalt før man etablerer nye masseuttak
r Bidra til ønsket næringsutvikling i kommunen ved å synliggjøre

mineralforekomster og masseuttak i overordnede planer og gå i dialog med
næringen

. Kartlegge forekomster og uttak for å unngå arealkonflikter på et tidlig
tidspunkt. DMF erfarer at uttak av mineralressurser nært områder for bolig- og
fritidsbebyggelse og områder for opphold og rekreasjon gir grunnlag for
konflikter vedrørende innsyn, støy, støv og transport av masser

I følge Norges geologiske undersøkelsel og DMFs kartløsning som viser uttak og

bergrettighete12 ha r Leirfjord kommune
. flere registrerte forekomster av byggeråstoff, bl.a Helgeland pukkverk3 av

regional betydning
. to masseuttak i drift, Austvika og Vatne

1 NG U data baser: http://www. n gu.no/emne/kartinnsyn
2 DMF kartløsning: https://minit.dirmin.no/kart/#)
3 Forekomst Helgeland pukkverk: Norees geolosiske undersøkelse (ngu.no)

2
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Nylig registrerte bergrettigheter (2021) over Reinesfjellet/Angersnes vest i

kommunen ut mot Skipsfjorden
registrerte forekomster i malm- industri- og natursteinsdatabasen

DMF oppfordrer til at samfunnsdelen peker på behov og grunnlag for å forvalte
kommunens mineralressurser, og utforme strategier og handlingsplaner for å

imøtekomme dette.

For nærmere informasjon om mineralloven med tilhørende forskrifter, se

hjemmesiden vår på www.dirmin.no. Her finner du også vår digitale kartløsning, som
er et nyttig verktøy for oppdatert informasjon om mineraluttak, bergrettigheter m.m.,
supplert med relevante kartdata fra andre etater.

Vennlig hilsen

a

Dokumentet er elektronisk signert og hor derfor ikke håndskrevne signoturer,
Saksbehandler: Åshild Grønlien Østmoe

Dragana Beric Skjøstad
seksjonsleder

Mottakere;

Leirfjord kommune Kommunehuset

Åshild Grønlien østmoe
seniorrådgiver

8890 LEIRFJORD
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Postboks 3

9735 KåråSjohka/Karasjok

Aamhtsreerije

saksbehandler

Tel:

Tel: 78 47 40 00

Oe.rc 974 760 347

samediqoi@samediqqi.!q

Pål Nilsen

+47 7A 47 40 21

Leirfjord kommune
Skoledalsveien 39
8890 LEIRFJORD

AAMHTESE/SAK

20t2045 - 6

MIJ VUESUEHT.ruAR REF.

21t12225

DIJ VUESIEHT./DERES REF

2021t238-2

BIEJJIE/DATO

14.04.2021

Uttalelse til høring av kommuneplanens samfunnsdel
2020-2032 for Leirtjord kommune

Vi viser til Deres brev av 8.3.2021

Sametingets rolle i planlegging

Sametinget har ansvar for å påse at samiske interesser blir vurdert ut ifra et helhetlig perspektiv
ved planlegging etter LOV-2008-06-27-71, Lov om planlegging og byggesaksbehandling (Plan-
og bygningsloven). Et viktig hensyn som skal ivaretas i planlegging etter loven er å srkre
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutvikling og samfunnsliv (f . S 3-1 ) Denne
bestemmelsen utfyller lovens formålsparagraf, og er derfor også av betydning ved tolkning av
lovens øvrige bestemmelser.

Sametinget har ansvar for å veilede kommuner, Fylkeskommuner og andre i planleggingen etter
Plan- og bygningsloven, når den berører saker av betydning for samisk kultur, næringsutøvelse
og samfunnsliv. For å kunne ivareta sine lovpålagte oppgaver på en forutsigbar måte ovenfor
planmyndighetene, har Sametinget utarbeidet en planveileder <<Veileder for sikring av
naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv ved planlegging etter plan
og bygningsloven(plandelen)>. Planveilederen konkretiserer hensyn som bør og må tas i

planleggingen for å sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, næringsutøvelse og samfunnsliv og
som er relevant i forbindelse med kommunal planlegging. Planveilederen kan lastes ned fra
Sametingets nettsider under følgende adresse: https://sametinget.no/areal-klima-og-
mi ljo/sameti n gets-planvei leder/

Medvirkning og plansaksbehandling

Sametinget anser at reindriften må involveres tidlig i arealsaker. Vi ber spesielt om at
kommunen har dette i mente når kommuneplanens arealdel skal på ny høring. Arealvernet for
reindriften er avgjørende for fremtiden til den sørsamiske kulturen.

Sametinget vil ta stilling til arealdisponeringer i forhold til enkeltsaker, arealplaner og
reguleringsplaner når disse kommer på høring.

Samiske kulturminner

Sametinget ber om at hensynet til samiske kulturminner vektlegges og konkretiseres i

kommuneplanleggingen. Sametinget er ansvarlig kulturminnemyndighet for samiske



kulturminner og kan bistå kommunen med en orientering om samiske kulturminner i kommunen
hvis dette er ønskelig. Dette vil være særlig relevant ved rullering av kommuneplanens arealdel

Alle samiske kulturminner frafør 1918 er automatisk freda ifølge LOV1978-06-09 nr 50: Lov 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 fjell
og 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.

Sørsamisk reindrift

Reindriften i de sørsamiske områdene er helt sentral for opprettholdelsen av den sørsamiske
kulturen, og vi vil den sammenheng vil vi vise til Plan og bygningsloven $ 3-1, punkt c, hvor det
fastslås at planer utarbeidet i henhold til loven skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur,
næringsutøvelse og samfunnsliv.

Heelsegh/Med hilsen

Sten Olav Heahttå
få g aj odi head dj i/fa g I ed er

Aejviedåastoje / Hovedmottaker:

Leirfiord kommune

Tjaatsege Iea elektrovneles jååhkesjamme ji'h seedtesåwa vuelietjaalegapth/
Dette dokumentet er elel<tronisk godkjent og sendes ufen signatur.

PålNilsen
sen iorråddeaddi/sen iorrådgiver

8890 LEIRFJORDSkoledalsveien 39
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LEIRFJORD KOMMUNE

Skoledalsveien 39

8890 LEIRFJORD

Behandlende enhet:

Transport og samfunn

Postadresse

Statens vegvesen

Transport og samfunn
Postboks I Ol O Nordre Ål

2605 LILLEHAI\4I\4ER

Statens vegvesen

Saksbehand ler/telefon :

)ørn Øines Olsen / 75552849

Uttaf else til forslag til kommuneplanens samfunnsdel 2020-2032 for
Leirfjord kommune

Vi viser til deres brev datert 08.03.2021

Statens vegvesen har ansvar for atføringer 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.

Arealpolitiske føringer for planforslaget

Statens vegvesen har et særlig ansvar for å ivareta trafikksikkerhet for alle som ferdes på og

langs vegen, uavhengig av hvem som eiervegen. Stortinget har iNasjonal transportplan
(NTP) nedfelt en visjon om et transportsystem som ikke fører til tap av liv eller varig skade,

nu llvisjonen.

Saksopplysninger
Kommuneplanen består av en samfunnsdel og en arealdel. Det er samfunnsdelen som nå er

på høring. Med FNs bærekraftsmål som grunnlag, inneholder samfunnsdelen

satsningsområder for hvordan Leirfjord kommune ønsker å ha det ifremtiden. Den har også

med arealstrategier for kommuneplanens arealdel.

Vårt innspill
I Leirtjord kommune er det ingen riksveger som vi forvalter, men en rekke fylkesveger og

kommunale veger. Vi har et sektoransvar for vegtransport og vil derfor følge med den videre

oppfølgingen som kommunen skal gjøre gjennom å revidere kommuneplanens arealdel når

samfu n nsdelen er vedtatt.

Vi har ingen merknader til kommuneplanens samfunnsdel

Vår referanse

20 I 821 77 -5

Kontorad resse

Dreyfushammarn 3 I

801 2 BODØ

Deres referanse

2021 1238- 2

Vår dato:

24.O3.2021

Telefon: 22 07 30 00

fi rmapost@vegvesen. no

Orq.nr: 971 032081

Faktu raad resse

Statens veqvesen

Regns kap

Postboks 702

981 5 Vadsø
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Transportforvaltning nord I

Med hilsen

Jørn Øines Olsen

sen ioringeniør
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Leirfjord kommune

Deres ref.:
2021/238 - 2

Saksbehandler/dir.tlf.:
Knut Roar Johnsen /

Vår ref.:
202r/628-2

Dato:
22.04.2021

Melding om vedtak - Høring og offentlig ettersyn av kommuneplan samfunnsdel2O2O-
2032

Til Leirfjord kommune

Helgelandssykehuset HF viser til melding mottatt 09.03.21angående høring og offentlig ettersyn for
Leirfjord kommune sin kommuneplan samfunnsdel 2020-2031.
Helgelandssykehuset har ingen kommentarer til planen på det nåværende tidspunkt. Skulle prosessen
rundt Nye Helgelandssykehuset lede fram til at en tomt i Leirfjord er aktuell for nytt hovedsykehus på
Helgeland, vil foretaket imidlertid ha behov for å gå i nærmere dialog med kommunen,

Med vennlig hilsen

Knut Roar fohnsen
samhandlingssjef
Senter for samhandling

Dette dokumentet er godkjent elektronisk i Helgelandssykehuset HF og har derfor ingen signatur.

Postadresse
Helgelandssykehuset HF
Postboks 501
8607 Mo i Rana

Telefon 75 12 51 00
E-post postmottak(Ohelselandssykehuset.no
lnternett https:l/hel gelandssvkehuset.no/
0rganisasj onsnu mmer 9839 7 49 29



Leines Grendeutvalg

Jorunn Elise Jensen Meyer

Leirfjordveien 10

8890 Leirfjord 26.04.202r

LEIRFJORD KOMMUNE

SKOLEDALSVEIEN 39

8890 LEIRFJORD

Kom mentarer til kom m u nepla nens samf unnsdel 2020-2032

Leines Grendeutvalg har gjennomgått Forslaget til kommuneplanenes samfunnsdel2O20-2032 og
håper kommunen tar de innkomne innspillene fra spørreundersøkelsen og de innkomne innspill som
lå vedlagt høringen på alvor. Disse viser tydelig hva som opptar innbyggerne i Leirfjord.

I en liten kommune som Leirfjord er det viktig med rom for ulike syn og enkeltindividers ønsker om
utvikling. Janteloven regjerer fremdeles i det norske samfunnet der enkeltindividers engasjement og
evner for medmennesker og samfunnet rundt ofte blir snakket ned istedenfor å løftes frem. I små
lokalsamfunn er en avhengig av ildsjelene for å få lag og foreninger til å fungere. Hvordan vi
fremsnakker/baksnakker hverandre er med på å forme våre syn på enkeltindivider, men også

hvordan vi ser på bygdene rundt om i kommunen. Hvordan vi som voksne velger å legge frem våre
synspunkter er avgjørende for hvordan vi vil at de rundt oss skal oppfatte det vi vil formidle. Positiv
omtale av hverandre, kretsene og kommunen er viktig for godt samhold og utvikling i kommunen.

Det er viktig at politikerne er sitt ansvar bevist og ikke bruker den politiske arenaen for å jobbe for
egne interesser men for kommunen som helhet.

Forslaget om at kommunen bør være en aktiv pådriver for fortsatt drift på gårdsbruk er viktig. Et

gårdsbruk er ikke bare er en arbeidsplass for den/de som eier gården men også til avløsere, sjåf4rer,
dyrleger samt mange flere. Det bør ikke være slik at jordbruk blir skviset ut til fordel for annen
næring. Kommunen trenger de arbeidsplassene og de mange ringvirkningene et gårdsbruk gir.

Primærnæringene ser ut til å ha ett oppsving i disse tider og å legge til rette for havbruk, fiskeri,
jordbruk samt skogbruk er fremtidsrettet, Det bør jobbes for at områder som i dag allerede er tatt i

bruk til slike formål videreutvikles slik at nye inngrep i naturen forhindres. Etableringer av
virksomheter rundt om i kommunen, både til lands og til vanns, som fører til inngrep i naturen bør
evalueres godt fØr slik tillatelse gis. Naturinngrep kan ikke reverseres, Det kan, ved enkelte
foredlingsbedrifter, være en skjemmende luft og slike bedrifter bør søkes å legge utenfor etablerte
bolig områder. WHO har slått fast at støy og skjemmende lukt kan føre til helseskader,



lndustriområder som ligger i/nær boligområder er ikke alltid den beste løsningen. På Leines har
kommunen presset inn alt som tenkes kan. lndustriområde, boligtomter og hyttefelt ligger side om
side. Vi ser, og lukter, ulempene ved denne kombinasjonen på små arealer. Det er ikke alltid industri
og boligformål går overens.

Forsøpling av områder etter nedlagte bedrifter er ikke et fint skue og kommunen bør, med de
virkemidler de har, sørge for at det blir ryddet opp etter de bedriftene som legges ned.

Kommunen MÅ sørge for å rydde opp i situasjonen med de båtene som ligger under vann ved kaiet
under Helgelandsbruen, Miljømessig er dette en skandale.
Det hadde vært ønskelig at kommunen jobber for flere åpningsdager ved avfallsanlegget. Dette vil
forhåpentligvis bidra til at flere bruker anlegget og ikke velger naturen som avfallsområde, noe vi har
sett tendenser til langs anleggsveien på Leines.

Lokaliseringen av nytt sykehus ser ut til å havne på Alstenøya og da er Leines attraktiv som
satsningsområde for boliger for kommunen. Som spørreundersøkelsen viser er det ikke
jobbmulighetene som gjør al folk flytter til Leirfjord. Med gode internettløsninger og mobildekning
kan jobben gjØres hvor som helst. Naturskjønn, vakkert, sentralt, trygg, landlig og friluftsliv er noen
av ordene som beskriver hvorfor kommunen er attraktiv som bokommune ifølge innspill fra
medvirkningsarbeidet. Dette er Leirfjord kommune. Dette er det innbyggerne <selger> ut til andre og
det koster ikke kommunen noen ting. Landskapet i kommunen var her lenge før Leirfjord kommune
var en realitet. Dette er det mange av oss som Ønsker å verne om. Vi får bare håpe at kommunen
tenker på oss som allerede er etablerte her, når de i fremtiden legger f6ringer for vår krets. Det er
bare knappe 20 minutter fra Leland til Sandnessjøen og ikke noe lengre fra Ulvangen/Reines. Ved å
sørge for økt etablering i de kretsene med grendeskoler er en med på å styrke grunnlaget for dens

eksistens og sørger for spredt bosetning i kommunen. Kan kommunen på noen måte påvirke
utbyggere til å etablere seg i disse områdene?

lforordet nevner ordføreren at folkehelsen er en av de viktigste satsningsområdene og at gode

oppvekstsvilkår og tilrettelagte møteplasser skal være ett av kommunenes store fortrinn, samt at
kommunen skal jobbe for å bli den foretrukne bokommunen på Helgeland.

Vifår håpe at dette også gjelder helsen til oss Leinesværinger som hele tiden føler på et press fra
kommunen på våre naturområder. Det å få komme seg ut i naturen, som er gratis, er den beste
medisin. Men denne idyllen kan fort Ødelegges ved stØy, lukt og konstant kamp for vår hverdag. Hva

man ønsker for sitt nærmiljø er personavhengig og kan variere stort, men gode og trygge
oppvekstsvilkår for våre barn er vel det som er samlende for oss alle. Så var det bare å finne den
rette veien dit.

Vi håper kommunen tar de mange og gode innspillene som de har fått til seg og jobber for at alle i

kommunen skal få en fin hverdag.

Hilsen

Leines Grendeutvalg

Jorunn Elise Jensen Meyer


