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1. Innledning  
For kommuneplaner skal det i henhold til plan– og bygningsloven §§ 4-1 og 11-13 utarbeides 

et planprogram.    

Planprogrammet setter rammer for planprosessen og beskriver hvordan Leirfjord kommune vil 

tilrettelegge arbeidet med revidering av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Det 

redegjøres for følgende;   

- formål med planarbeidet  

- kort sammendrag av hvilke samfunnsutfordringer og arealutfordringer kommunen står 

overfor  

- hvordan kommunen vil organisere arbeidet  

- hvordan kommunen skal sikre gode medvirkningsprosesser  

- planprosess og fremdriftsplan  

- hvilke frister som gjelder

 

1.1 Formålet med planarbeidet 

I denne planperioden vil det være viktig å strukturere og forenkle plan- og styringssystemet, 

samt utvikle god plankultur. Dette forutsetter at kommuneplanens samfunnsdel revideres, 

spisses og utvikles som et styringsverktøy tilpasset kommunens behov, ønsker og rammer.   

Formål med revisjon av kommuneplanens samfunnsdel og arealdel i denne planperioden: 
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- Utarbeide/justere, mål, 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   

 
Figur 1 planstrategi og planprogram i kommuneplansystem.  

 

I dag er kommuneplanen delt opp i en strategisk del med tilhørende handlingsplan og arealplan. I 

tillegg har kommunen en fireårig økonomiplan som rulleres årlig (fig. 1). Revisjon skal legge opp 

til en struktur der kommuneplanen deles inn i en langsiktig del (samfunnsdel og arealplan) og en 

kortsiktig del (fireårige handlingsplan/økonomiplan som rulleres årlig). Det er også viktig at det 

utarbeides prosedyrer for å gjennomføre denne prosessen, slik at det blir sammenheng mellom 

kommuneplan – handlingsplan/økonomiplan - budsjett. (figur 2). «Oversikt over helsetilstand og 
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påvirkningsfaktorer i Leirfjord kommune» skal danne det faglige grunnlaget for politiske 

beslutninger og prioriteringer inngå som grunnlag for arbeidet med kommunens planstrategi og 

videre med kommuneplanen.  

Figur 2 Diagram som viser Folkehelseloven kobling til plan og sammenheng mellom planstrategi, planprogram, kommuneplan 

samfunns- og arealdel mot økonomiplan.

 

Tabell 1 Planstruktur i Kommuneplan samfunnsdel og arealdel. 

 

1.2 Innspill til planprogram 

Det er kommet inn 9 innspill til planprogram. Innspillene fra Fylkesmannen og Nordland 

fylkeskommune retter seg helt eller delvis mot planprogrammet og kommuneplanen samfunnsdel 

og arealdel. Innspillene vil ikke bli listet opp og kommentert i dette dokumentet. Merknader er 

vedlagt, listet opp og kommentert under saksframlegget.  

Planstruktur 

Hvor Leirfjord kommunen er  Utfordringene 

Mulighetene 

Hvor Leirfjord kommunen vil  Utfordringer som må prioriteres – 

PLANSTRATEGI 

Retninger og mål – KOMMUNEPLANENS 

SAMFUNNSDEL 

Hvordan skal Leirfjord kommunen komme 

dit 

Arealmessige grep – KOMMUNEPLANENS 

AREALDEL 

Handling – KOMMUNALE PLANER (Jf. 

Planstrategien) 
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Foto: Angela Richter 

 

2. Rammeverk for planarbeidet  
Nasjonale regionale og lokale føringer legger rammer for arbeidet med kommuneplanens 

samfunnsdel og arealdel. Nasjonale føringer er gitt gjennom lover, nasjonale forventninger, 

stortingsmeldinger og reformer, regionale gis i regionalt planverk og samarbeidsavtaler. Lokale 

føringer gis av kommunestyret gjennom vedtak og kommunalt planverk. 

2.1 Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 

Nasjonale forventninger fra 2019 skal bidra til at planleggingen blir mer målrettet og ikke mer 

omfattende enn nødvendig. Kommunen har ansvar for å finne helhetlige løsninger som er i 

tråd med blant annet følgende nasjonale forventninger som Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet har valgt å fokusere på for perioden 2019-2024. Det fremmes 

bærekraftig utvikling på følgende områder:  

1) Planlegging som verktøy for helhetlig og bærekraftig utvikling som skal danne:  

2) Vekstkraftige regioner og lokalsamfunn i hele landet 

3) Bærekraftig areal – og transportutvikling 

4) Byer og tettsteder der det er godt å bo og leve 

Disse 4 hovedtemaene danner grunnlag for forventninger til fylkeskommunene og kommunene.  

2.1.1 FNs bærekraftsmål  

Målene er verdens felles plan for utrydding av fattigdom, bekjempe ulikheter og stoppe 

klimaendringene innen bestemt tid 2030. Bærekrafts mål reflekterer tre dimensjoner i bærekraftig 

utvikling: klima og miljø, økonomi og sosiale forhold. FN’s bærekrafts mål består av 17 mål og 
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169 delmål. Målene skal fungere som en felles global retning for land, næringsliv og 

sivilsamfunn. Målene ble laget på en demokratisk måte gjennom innspill fra land over hele 

verden 

Bærekraftig utvikling handler om å ta vare på behovene til mennesker som lever i dag, uten å 

ødelegge framtidige generasjoners muligheter til å dekke sine.  

Leirfjord kommune vil i alle sine mål og delmål i kommuneplanens samfunnsdel vurdere disse 

opp mot FN’s bærekrafts mål. 

Leirfjord kommune skal gjennomføre en vesentlighetsvurdering av FNs bærekrafts mål. 

Vesentlighetsvurderingen gjennomføres i workshop med arbeidsgruppa og plan- og 

næringsutvalget.   

 

 Figur 3. Prinsipp for vesentlighetsvurdering.  

2.2 Regionale forventninger 

Fylkesplan for Nordland 2013-2025 «Mitt Nordland – mi framtid» legger følgende 

målområder til grunn for ønsket regional utvikling:  

- Livskvalitet  
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- Livskraftige lokalsamfunn og regioner  

- Verdiskaping og kompetanse  

  

Videre gir planen føringer for regional arealpolitikk og etablering av kjøpesenter.  

Av andre regionale planer som kan legge rammer kan nevnes:  

- Regional plan – Klimautfordringene i Nordland, 2011-2020 

- 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 til livskvalitet - Regional folkehelseplan Nordland 2018-2025 

- 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. 

 

2.3 Planstrategiens vedtak  

Det er et mål at « Planstrategi 2020-2024» blir vedtatt av Leirfjord kommunestyre 18.06.2020. 

Angående kommuneplanen framkommer følgende:  

- Kommuneplanens samfunnsdel skal være vedtatt før vedtak fattes om kommuneplanens 

arealdel. 

- Kommuneplanens samfunnsdel skal være ferdig revidert i løpet av 2020. 

- Kommuneplanens arealdel skal være ferdig revidert i løpet av 2021.  

 

Utover dette har kommunen en rekke temaplaner som kan legge rammer for planarbeidet.  

«Planstrategi 2020-2024» peker på nødvendigheten av å forenkle kommunens plansystem og 

sikre sammenheng mellom planer. I denne planperioden er det viktig å sikre fokus på «Oversikt 

over helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Leirfjord kommune» som grunnlag for planstrategi, 
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kommuneplanens samfunnsdel, arealdel og økonomiplan. Videre rydde i plansystemet og 

samtidig å sikre bedre styring med realisering av overordna planer gjennom avdelingsplaner.   

2.4 Gjeldende kommuneplan  

Kommuneplanens strategiske del fra 2010 inneholder visjoner for kommunen samtidig som den 

angir overordnede delmål og tiltak, som kan være utgangspunktet for denne 

revisjonen/planprosessen. 

Kommuneplanen er kommunens overordnede styringsdokument, og består av en samfunnsdel 

og en arealdel. Samfunnsdelen skal ta stilling til kommunesamfunnets langsiktige utfordringer 

og overordnede målsettinger for samfunnsutviklingen (mål og strategier), samt gi føringer for 

arbeidet innenfor de forskjellige kommunalområdene.  

Samfunnsdelen omhandler kommunens hovedutfordringer i lys av samfunnsutviklingen nasjonalt 

og regionalt, og har en visjon om de viktigste satsingene for å nå visjonen.  

Arealdelen skal vise sammenhengen mellom fremtidig samfunnsutvikling og arealbruk, samt 

hvilke viktige hensyn som skal ivaretas ved disponering av arealene.  

 Leirfjord kommune har valgt å revidere de to delene av kommuneplanen i to adskilte prosesser, 

hvor samfunnsdelen ble tatt først, og arealdelen deretter.  
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Foto: Leirfjord kommune 

 

3. Utviklingstrekk og Utfordringer 

Kommunens langsiktige utviklingstrekk og utfordringer er påpekt og grundig beskrevet i «Oversikt over 

helsetilstand og påvirkningsfaktorer i Leirfjord kommune» og «Planstrategi 2020-2024». Dette danner en 

grunnlag for videre arbeid. I prosessen frem til ferdig samfunnsdel og arealdel kan det gjøres valg 

for å klare å prioritere de viktigste satsingsområdene med tilhørende mål og strategier. En slik 

prioritering betyr ikke at andre viktige områder blir valgt bort, men at det er noen som må ha 

særskilt oppmerksomhet.  Prioritering har også sammenheng med kommunens ønske om en 

realistisk og forståelig plan rettet mot gjennomføring. 

Nedenfor står det en oppsummering utviklingstrekkene og utfordringene.  

 

1. Samarbeid og samordning  

Aktører, relasjoner, og ikke minst, teknologiske muligheter i kontinuerlig endring. Mer 

nettverksorientert samfunn forutsetter mer samarbeid på tvers a for å utvikle fremtidsrettede 

løsninger. Dette utfordrer kommunen til å utvikle nye arbeidsmetoder og tilnærminger i 

tjenesteutviklingen. Gjennom å mobilisere til samarbeid mellom innbyggere, frivillighet, 

næringsliv og kommunens tjenester vil man styrke sosial bærekraft og evne til å adresse større 

samfunnsutfordringer fra et lokalt perspektiv. 

 

Viktigste utfordringer/ utviklingstrekket for Leirfjord er: 

Kompetanse, tjenestetilbud og kommunen som organisasjon.  
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Endringer i oppgavene/ansvarsområdene til kommunen, stor andel av personale med høy alder og 

endring i økonomiske rammebetingelser, gjør at fokus på kompetanseutvikling og rekruttering 

blir viktig fremover. Det er viktig at Leirfjord kommunen sørger for at kompetanse og behov for 

fremtidig kompetanse i hver enkelt virksomhet er kartlagt grundig. 

Samarbeid med andre kommuner. Kommunen har en viktig rolle for å initiere, etablere, 

igangsette og utvikle nettverk og partnerskap som bidrag til en bærekraftig utvikling. Det er 

viktig med en god relasjoner til næringsliv og forretningsforbindelser. 

Leirfjord kommunen samarbeider med andre kommuner når det er hensiktsmessig. Et eksempel 

på interkommunalt samarbeid er «Plan for forvaltning av hjortevilt», «Kystsoneplan for 

Helgeland» og «Klima og Energi plan». Andre aktuelle tema som kan være aktuell for 

interkommunal samarbeid er beitegrunnlag, bestandsutvikling, skader på naturmangfold, jord- og 

skogbruk og omfanget av viltulykker på veg og bane. 

Høsten 2015 har det vært en rådgivende folkeavstemming i kommunen. Resultatet viser at 

innbyggere ikke ønsker kommunesammenslåing. Hvis det likevel skulle skje i framtiden ønsker 

man helst en sammenslåing med Alstahaug kommune.  

Regionalt samarbeid. Samarbeidet med staten, og ulike statlige instanser bør utvikles. 

Omstillingsevne og informasjonssikkerhet. Kommunens rolle og evne til å omstille seg, ta til seg 

ny teknologi og etablere nye relasjoner. Ny teknologi kan sikre framtidas offentlige service og 

tjenester, innen forvaltning, samferdsel og transport, vann- og avløpssystemer, energisystemer, 

informasjonsteknologi, utdanning og helse. Det er viktig at kommunen legger til rette for trygge 

digitale nettverk, skjermet mot misbruk og kriminalitet.  

Innsatsområder i kommuneplanen: 

- Samarbeid med andre kommuner 

- Samarbeidet med regionale myndigheter 

- Informasjonssikkerheten 

- Omstillingsevne  

  

2. Næringsliv og sysselsetting  

 

Viktigste utfordringer/ utviklingstrekk for Leirfjord er: 

Næringsutviklingen. Rett virksomhet på rett sted er et prinsipp i arealpolitikken. Det handler 

om å tilpasse næringsstrukturen til samferdselsstruktur og tettstedsstruktur. De siste årene har 

det forsvunnet mange arbeidsplasser flere steder i kommunen. En reetablering av 

arbeidsplasser, basert på ønsket om et kortreist arbeidsliv, vil redusere transportbehov. 

Leirfjord kommunen bør sørge for at lokale og eksterne aktører ønsker å etablere/videreutvikle 

seg slik at antall arbeidsplasser øker.  



Planprogram kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2021 - 2032 Leirfjord kommune 

 

  

 02.10.2020  SIDE 12/36  

Landbruk og reindrift. Landbruk er den desidert største næringen i kommunen og er den sektoren 

(bortsett fra offentlig sektor) som sysselsetter flest personer i kommunen. Den er viktig for 

matproduksjon, bosetting, verdiskapning, kulturlandskap og som grunnlag for nye, grønne næringer. 

Leirfjord kommune vil det være viktig at landbrukssektoren sikres nok, og riktige arealer for videre 

utvikling   

Turisme. Det er en rekke reiselivsbedrifter samt mange ledige hyttetomter/fritidshytter i 

kommunen. De fins et stort potensiale for å kunne øke den turistbaserte næringen og reiseliv. 

Turisme kan være en viktig vekstnæring for kommunen framover. Reiseliv vil kunne være med 

på å opprettholde og videreutvikle lokalsamfunnet. Leirfjord kommune har mange 

reguleringsplaner knyttet til fritidsbebyggelse. Etter hvert som flere områder har blitt avsatt til 

fritidsbebyggelse, samt at flere bolig og landbrukseiendommer benyttes til fritidsformål, har 

kommunen merket økt konfliktnivå mellom fastboende og fritidsbeboere. For Leirfjord kommune 

vil være viktig å identifisere fremtidige områder for fritidsbebyggelse, samt fortetting og 

sammenknytning av eksisterende områder. Områder regulert til fritid bør ikke legges i direkte 

tilknytning til områder avsatt til boligformål. 

Innsatsområder i kommuneplanen: 

- Næringsutvikling 

- Landbruk og reindrift 

- Fiske og Havbruk 

- Turisme 

 

3. Areal- og transportstrategier, natur- og friluftsområder 

Statlige og regionale retningslinjer peker på behovet for samordnet areal- og transportplanlegging 

og at all vekst i persontransport skal skje gjennom økt bruk av gange, sykling og kollektivreiser. 

 

Viktigste utfordringer/ utviklingstrekket for Leirfjord er: 

Tettstedsutviklingen. Det finnes en rekke «sentre» i kommunen. Alle tettsteder har sin egen 

historie. Tettstedene har betydning for identitet og tilhørighet, de er samfunnets viktigste 

møteplasser og sosiale arena. Mye av den videre vekst vil skje i tettstedene,  

Leirfjord kommunen må sørge for at boligutviklingen konsentreres til eksisterende 

tettstedsstrukturer og alle har lik og god tilgang til områder for lek, fysisk aktivitet, rekreasjon og 

friluftsliv i nærområder. 

Samferdsel. Transportbildet er preget av store trafikkmengder i form av pendlertrafikk og 

gjennomgangstrafikk. Veier inn til og gjennom Leirfjord kommune er spesielt belastet. Leirfjord 

kommune bør også sørge for at fremtidige transportløsninger bidrar til god tilgjengelighet for 

alle. 
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Naturmangfold. Leirfjord kommune er attraktiv, med rike landbruksarealer, og en kystlinje med 

fjell og skogområder som byr på enestående muligheter for friluftsliv. Kommunen har et særlig 

ansvar for å ivareta det biologisk mangfold, flora og fauna. For Leirfjord kommune er det viktig å 

skape oversikt og synliggjøre naturmangfold og viktige områder for biologisk mangfold og 

landskap. Kommunen har også en del kulturminner og kulturmiljøer. Denne arven gir identitet og 

særpreg, og må forvaltes bærekraftig og framtidsrettet. 

 Dette arbeidet skal danne grunnlag for fastsetting av kommunale arealstrategier i samfunnsdelen 

og i videre kommunal arealplanlegging.  

Innsatsområder i kommuneplanen: 

- Planlegging og utvikling basert på prinsippene for samordnet areal- og transportutvikling 

- Stedsutvikling  

- Beskytte viktige naturområder, kulturmiljøer og landbruksområder mot utbygging, inngrep og 

forurensning. Sikre sammenhengende grønnstrukturer og matjordressurser 

- Samferdsel, videreutvikling av kollektivsystem, sykkel og gange i hele kommunen 

 

4. Boligtilbud og gode bomiljø  

 

Tilgang på bolig er en avgjørende ressurs i et levekårsperspektiv. Høye boligpriser kan gjøre det 

vanskeligere å rekruttere kompetent arbeidskraft og utfordrer kommunens boligsosiale oppgaver 

og ansvar. Boligmassen i Leirfjord for øvrig består hovedsakelig av eneboliger. Kartlegging og 

beregninger viser at det fortsatt er nødvendig at kommunen sørger for ytterligere utbygging av 

omsorgsboliger med tilknyttede tjenester. Bemannede omsorgsboliger reduserer press på 

sykehjemsplasser.   

Viktigste utfordringer/ utviklingstrekket for Leirfjord er: 

Tettstedsutviklingen. Det finnes en rekke «sentre» i kommunen. Alle tettsteder har sin egen 

historie. Tettstedene har betydning for identitet og tilhørighet, de er samfunnets viktigste 

møteplasser og sosiale arena. Mye av den videre vekst vil skje i tettstedene,  

Fritidsbebyggelse. Leirfjord kommunen skal sørge for å identifiser  fremtidige områder for 

fritidsbebyggelse, samt fortetting og sammenknytning av eksisterende områder. Områder regulert 

til fritid bør ikke legges i direkte tilknytning til områder avsatt til boligformål. 

Boligsituasjonen. Det er generelt behov for å bygge langt flere mindre boliger/ leiligheter. Det 

er et udekket behov for boliger til økonomisk vanskeligstilte. Leirfjord kommune bør sørge 

for nok mindre boliger for unge utflyttere fra familiehjemmet og eldre til rimeligpriser. 

Den spredte småhusbosettingen medfører kostbar infrastruktur og redusert tilgjengelighet til 

daglig service, handel, skoler og barnehager, og for en del innbyggere er boligstatus 

(bolig/fritidsbolig) uavklart. Det er behov for en helhetlig boligpolitikk. Leirfjord kommune 

bør også sørge for at boligreserve i gamle boliger og våningshus som i dag ikke er bebodd på 

heltid er i bruk. 
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Universell utforming. Det er et viktig verktøy for å oppnå dette. Videre er fokus på områder som 

eksempelvis transport, møteplasser i nærmiljøet, og boligutvikling. Leirfjord kommunen skal 

sørge for utbygging av boliger tilpasset behovet for unge og enslige innvandrere i rimelig pris. 

Innsatsområder i kommuneplanen: 

- Planlegging og utvikling basert på prinsippene for samordnet areal- og transportutvikling 

- Stedsutvikling  

- Boligutbygging: boligomfang, boligtyper, boligstandard, boliglokalisering m.m. 

- Universell utforming 

 

5. Folkehelse og levekår 

Leirfjord kommune har et stort ansvar for befolkningens helse og for at alle skal få nødvendige 

tjenester. Det demografiske utfordringsbildet med flere eldre og høyere forventet levealder 

forutsetter et bredt og tverrsektorielt fokus for å sikre at kommunen utvikles til et «aldersvennlig» 

samfunn. Det vil være også flere brukere med sammensatte behov, og mange av disse er unge og 

trenger tjenester store deler av sitt liv. 

Viktigste utfordringer/ utviklingstrekket for Leirfjord er: 

Demografiske endringer. Flere eldre og høyere forventet levealder forutsetter et bredt og 

tverrsektorielt fokus for å sikre at kommunen utvikles til et «aldersvennlig» samfunn. 

Endringer i sykdomsbildet. Eldre med demens og sammensatte sykdommer, unge med psykisk 

helse- og rusutfordringer, flere som trenger tjenester store deler av sitt liv. Leirfjord kommune må 

forebygge ensomhet, utenfor skap og psykiske plager.  

Økonomi. Økte offentlige utgifter, reduserte skatteinntekter og økt press på velferdstjenester 

fordrer nye og endrede løsninger. 

Forebyggende og helsefremmende arbeid. Arbeid må foregå så nær hjemmemiljøet som mulig. 

Næromsorg utnytter mulighetene og ressursene som finnes i tilknytning til nærmiljø og sosiale 

nettverk. 

Kompetanse. Endret befolkningssammensetning, endret sykdomsbilde, endrete økonomiske 

rammer og endret behov for løsninger krever ny, utvidet og god utnyttelse av kompetanse 

Kvalitet. Tjenester av god kvalitet bidrar til effektive tjenester, riktig ressursbruk og 

prioritering. 

Innovasjon i tjenestene. Velferdsteknologi og digitale løsninger blir viktig for å utføre tjenester på 

nye måter, og gi økt livskvalitet. Leirfjord kommunen skal bygge ut bemannede omsorgsboliger 

med tilknyttede tjenester for eldre. 
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Folkehelse. Folkehelsearbeid motvirker sosiale ulikheter og fremmer god helse i befolkningen. 

Leirfjord kommunen skal sørge for at flere er aktiv og samt bekjempe overvekt og fedme 

Innsatsområder i kommuneplanen: 

- Sammenhengende og robuste tjenester 

- Forebygging og tidlig innsats 

- Kvalitet og kompetanse 

- Innovasjon og digitalisering 

 

6. Oppvekstmiljø for barn og unge  

Sosiale ulikheten øker, og ulikhetene reproduseres i stor grad. Å oppleve mestring og 

sammenheng, både på skolen og i fritidsaktiviteter er viktig for å bygge god psykisk helse. Det er 

også et viktig grunnlag for gjennomføring av videregående skole, yrkesdeltakelse og livsmestring 

generelt. Skolens kompetanse og ressursbruk må tilpasses endringer i rammebetingelser og 

samfunnskrav. 

Viktigste utfordringer/ utviklingstrekket for Leirfjord er: 

Tidlig innsats. Flere barn og unge faller utenfor. Det er fortsatt mange i Leirfjord som vokser opp 

i lavinntektsfamilier. Sårbare barn og unge må sikres rett hjelp til rett tid. Hjelpen må baseres på 

bred kompetanse, med fokus på forebygging og tidlig innsats. 

Kompetanse. Den koordinerte, tverrfaglige innsatsen forutsetter utvidet kompetanse. Nye 

samfunnskrav stiller krav til ny og framtidsrettet kompetanse i utdanningssystemet.  

Skole og barnehagekapasitet. Kommunen har ansvaret for å sikre kapasitet i barnehager, skoler 

og støttetjenester. Kapasitet og ressursbruk i utdanningssystemet fordeles på en likeverdig blant 

kommunens barn og unge. 

Samfunnets opplæringsbehov i endring. Samfunnet endres, barn og unges tilhørighet forandres, 

teknologien utvikles og næringslivet står overfor nye utfordringer og behov. Det kommunale 

utdanningssystemet må tilpasse seg disse betingelsene. 

Kultur og idrett. Det er fortsatt mange i kulturlivet som bidrar både i lag og foreninger og som 

profesjonelle utøvere. Derfor Leirfjord kommune bør involvere lag og foreninger i 

frivillighetsinnsatser og samt øke utvalg av fritidsaktiviteter. 

Innsatsområder i kommuneplanen: 

- Tidlig innsats 

- Kompetanse og kvalitet 

- Kapasitet og ressursbruk 

- Endringsvilje knyttet til endrede samfunnsbehov 

- Kultur og idrett 
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7. Klima og miljø  

De direkte utslippene av klimagasser i Leirfjord kommune er stort sett knyttet til utslipp fra 

landbruk og veitrafikken. Kommunen, innbyggere og næringslivet må øke bevisstheten om 

sammenhengen mellom forbruk og klimagassutslipp. Det tilrettelegges for overgang til en 

sirkulær økonomi ved å redusere uttak av råvarer, avfall, utslipp og energibruk til et minimum og 

satse på gjenbruk, reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor 

færrest mulig ressurser går tapt. Bygg- og eiendomssektoren kan bidrarmed energieffektivisering 

i eksisterende bygg og høy energistandard i nye bygg. Kommunen kan være en pådriver overfor 

næringslivet for å skape nye grønne næringer og reell grønn vekst. 

 

Viktigste utfordringer/ utviklingstrekket for Leirfjord er: 

Forbruk. Det er behov for økt fokus på sammenhengen mellom forbruk og klimagassutslipp. 

Videre må alle bidra til overgangen fra lineær økonomi til sirkulær økonomi, basert på gjenbruk, 

reparasjon, oppussing/forbedring og materialgjenvinning i et kretsløp hvor færrest mulig 

ressurser går tapt. 

Begrense transportbehovet og øke andelen grønn transport. Arealtiltak og gode løsninger for 

gange, sykkel og kollektiv vil være avgjørende for at målet om nullvekst i personbiltrafikken nås. 

Rask elektrifisering av både lette og tunge kjøretøy i kombinasjon med biodrivstoff kan være 

behjelpelig her også. 

Bygg og anlegg. Energieffektivisering i eksisterende bygg, og høy energistandard i nye 

bygg, er vesentlig for å redusere bruken av tilført elektrisitet og dermed de indirekte 

klimagassutslippene. Gjenbruk og transformasjon av bygg framfor riving, kan spare miljøet for 

store utslipp. 

Landbruk. Jordbruket har utslipp av klimagasser fra husdyrhold og planteproduksjon som kan 

begrenses. Skogen tar opp og lagrer store mengder karbon. 

Vannforvaltning. Et utbygget vann- og avløpsnett er en forutsetning for videre vekst i store deler 

av kommunen. En del beboerne i Leirfjord kommune har fortsatt ikke sikker tilgang til ren 

vannkilde. Dagens samfunn er ikke forberedt på framtidens klimautfordringer. Sikring mot 

stormflo, ras og flom må prioriteres. 

Forsøpling, forurensning og støy. Både tidligere tiders og dagens menneskeskapte aktiviteter, har 

ført til omfattende miljøbelastninger. Arbeidet mot støy, forurensning og forsøpling av sjø og 

land, av leveområder og lokalmiljøer griper inn i alle satsingsområder. 

Samfunnssikkerhet og beredskap. Gode og trygge lokalsamfunn og oppvekstmiljø er viktig for 

innbyggere. Derfor Leirfjord kommunen må være er forberedt til å håndtere uønskede hendelser 

og trusler som samfunnet kan bli utsatt for. Samfunns- og risikoendringer medfører nye 

beredskapsutfordringer som stiller strengere krav til samarbeid, samordning, og ressursutnyttelse. 

 Leirfjord kommune oppdaterer en risiko- og sårbarhetsanalyse og enkelte beredskapsplaner, som 

skal legges til grunn for kommunens arbeid med samfunnssikkerhet og beredskap.  
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Klimatilpasning. Klimatilpasning knyttes til ekstremnedbør og flomfare. Dette må i stor grad 

løses gjennom riktig arealdisponering og arealplanlegging. 

Innsatsområder i kommuneplanen: 

- En helhetlig klima/energi/miljø - fokus på klimaendringene i alle kommunens virksomheter. 

- Redusere kommunens direkte og indirekte klimagassutslipp. 

- Klimavennlig areal- og transportplanlegging og klimatilpasset arealbruk,  

- Sikre høy energistandard i nye bygg og energieffektiviseringstiltak i eksisterende 

bygningsmasse. Tilrettelegge for klimavennlig materialbruk. 

- Være pådriver for grønn vekst i næringslivet 

- Sikre sjø- og vannmiljø og vannkvalitet, forbygge klimautfordringene knyttet til vann. Sikre 

sammenhengende blå strukturer. 

- Forsøpling, forurensning og støy 

- Klimavennlig produksjon, bruk og vern av jordbruk- og skogbruksnæringen. 

- Klimatilpasning 

- Samfunnssikkerhet, risiko og sårbarhetsanalyser. 
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Foto: Martyna Trot 

 

4. Satsingsområder og FN’s  bærekraftsmål 
Leirfjord kommune har som en del av arbeidet med planprogrammet gjennomført en grundig 

vurdering av alle FN’s bærekraftsmål og deretter prioritert  relevante mål for kommunen. De 

prioriterte målene ble valgt ut fra en vurdering av hva de enkelte målene og delmålene betyr for 

kommunen, og hvilken mulighet kommunen har for å påvirke målene. Vurderingen av FN,s 

bærekraftsmål ble foretatt i 2 runder.  

Arbeidsgruppene valgte da å prioritere disse målene:  

Bærekraftsmål Nr 3. God helse  

Bærekraftsmål Nr 4. God utdanning  

Bærekraftsmål Nr 6. Rent vann og gode sanitærforhold 

Bærekraftsmål Nr 8. Anstendig arbeid og økonomisk vekst  

Bærekraftsmål Nr 9. Innovasjon og infrastruktur 

Bærekraftsmål Nr 11. Bærekraftige byer og samfunn  

Bærekraftsmål Nr 12. Ansvarlig forbruk og produksjon 

Deretter var det enighet om å prioritere også mål 13; Stoppe klimaendringene, og mål 17 

samarbeid for å nå målene.  

 

4.1 Prioriterte bærekraftsmål og utvalgte delmål  

Etter at forslaget til planprogram har vært ute på høring, har Leirfjord kommune valgt å prioritere 

9 av 17 bærekraftsmål i det videre arbeidet med kommuneplanen. De 9 målene er valgt ut og 
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foreslås lagt til grunn for det videre arbeidet. Dette betyr ikke at kommunen ikke skal arbeide 

med de andre bærekraftsmål, men de prioriterte mål legges til grunn for satsingsområdene i 

kommuneplanen. De prioriterte bærekraftsmål har gitt følgende satsingsområder: 

• Samarbeid og 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 

Innenfor de prioriterte bærekraftsmål er det foreløpig valgt ut 33 delmål som oppleves som 

relevante for Leirfjord kommune.  

Fullstendig oversikt over de 17 bærekraftsmål og tilhørende 169 delmål ligger i vedlegg til 

planprogrammet.  

 

Mål 3. Sikre og fremme god helse og livskvalitet for alle, uansett alder.  

Målet er valgt fordi helse og omsorg er kommunens mest omfattende 

arbeidsområde / ansvar, og fordi god helse er en av de viktigste kriteriene for et 

godt liv for innbyggerne.  

Utvalgte delmål for Leirfjord kommune: 3.4,3.5,3.6,3.9,3.9d  

 

Mål 4. Sikre inkluderende, rettferdig kvalitets- utdanning for alle, og 

fremme livslang læring  

Målet er valgt fordi god utdanning er grunnlaget for å forbedre innbyggernes 

livskvalitet.  

Utvalgte delmål for Leirfjord kommune: 4.1, 4.2,4.7  

 

Mål 6. Sikre bærekraftig vannforsyning og tilgang til vann og gode 

sanitærforhold 

Målet er valgt fordi vannforsyning og tilgang til vann og gode sanitærforhold 

er grunnlaget for å forbedre innbyggernes livskvalitet.  

Utvalgte delmål for Leirfjord kommune: 6.1, 6.3, 6.4  
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Mål 8. Fremme varig, inkluderende og bærekraftig økonomisk vekst, full 

sysselsetting og anstendig arbeid for alle  

Målet er valgt fordi økonomisk vekst og utvikling av arbeidsplasser er en 

forutsetning for videreutvikling av et samfunn.  

Utvalgte delmål for Leirfjord kommune: 8.2, 8.3, 8.4, 8.5, 8.6,8.8, 8.9  

 

Mål 9. Bygge robust infrastruktur, fremme inkluderende og bærekraftig 

industrialisering og bidra til innovasjon 

Målet er valgt fordi Kommunen har et stort ansvar for å sikre infrastruktur 

lokalt som bidrar til å sikre an bærekraftig utvikling av lokal samfunn. Det vil 

også bli økende behov for økt tilgang og tilrettelegging av informasjons- og 

kommunikasjonsteknologi. 

                    Utvalgte delmål for Leirfjord kommune: 9.1,9.4  

Mål 11. Gjøre byer og samfunn inkluderende, trygge, robuste og 

bærekraftige  

Målet er valgt fordi en bærekraftig areal, bolig og transportplanlegging er 

viktig for å sikre allmenn tilgang til bolig / arbeid / service, transport, 

møteplasser og grøntområder i hele kommunen.  

Utvalgte delmål for Leirjord kommune: 11.1, 11.2, 11.7  

 

Mål 12. Sikre bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre 

Målet er valgt fordi en bærekraftige forbruks- og produksjonsmønstre er viktig 

for å begrense skadevirkningene for menneskers helse og for miljøet. 

Utvalgte delmål for Leirjord kommune: 12.2,12.3, 12.4, 12.5 ,12.6  

 

Mål 13. Handle umiddelbart for å stanse klimaendringene og bekjempe 

konsekvensene Målet er valgt fordi klimaendringer er en global trussel som 

også Leirfjord må gjøre innsats for å begrense.  

Utvalgte delmål for Leirfjord kommune: 13.1,13.2,13.3  

 

 

Mål 17. Samarbeid for å nå målene  

Bærekraftmål 17 er en forutsetning for å nå de andre bærekraftsmål, og 

prinsippet om samarbeid både internt i kommunen og med næringslivet og 

sivilsamfunnet må ligge som en bærebjelke for videre arbeid.  

Utvalgte delmål for Leirfjord kommune: 17.14, 17.17  
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4.2 Vesentlighetsvurdering  

Leirfjord kommune har gjennomført en vesentlighetsvurdering av FNs bærekraftsmål. 

Vesentlighetsvurderingen ble gjennomført i en workshop 17. august 2020. Se prinsipp for 

vesentlighetsvurdering under punkt 2.1.1.  

Figuren nedenfor viser de prioriterte bærekraftsmål, og hvordan de er vurdert i forhold til to 

hovedfaktorer:  

1. Hvor viktig målet er for kommunen. (Vannrett)  

2. Hvor mye kommunen kan påvirke målet. (Loddrett)  

 

 

Figur 4. prioriterte bærekraftsmål, og hvordan de er vurder 

 

 

 

 



Planprogram kommuneplanens samfunnsdel og arealdel 2021 - 2032 Leirfjord kommune 

 

  

 02.10.2020  SIDE 22/36  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto: Martyna Anna Trot 

 

5. Kommuneplanens samfunnsdel  
Etter plan- og bygningsloven er kommunene pålagt å ha en samlet kommuneplan som omfatter 

samfunnsdel med handlingsdel og arealdel. Kommuneplanens samfunnsdel er kommunens 

viktigste overordnede styringsdokument for ønsket samfunnsutvikling, og et redskap for hvordan 

kommunen skal møte nye og endrede utfordringer i et langsiktig perspektiv. Samfunnsdelen er 

styrende for all planlegging i kommunen. Det innebærer at alle øvrige planer må sikres legitimitet 

i kommuneplanens samfunnsdel. 

Kommuneplanens samfunnsdel skal peke ut felles mål og bidra til en samordnet innsats på 

utpekte fokusområder i planperioden. Den skal også sikre bærekraftig samfunnsutvikling, både 

med hensyn til miljø, arealbruk, samt den økonomiske, sosiale og kulturelle utviklingen.  

Den legger rammer og føringer for hele kommunesamfunnet og utviklingen for all 

tjenesteytingen i kommunen, og for kommunen som organisasjon.  

Prioriterte bærekraftsmål under vesentlighetsvurdering  har gitt 7 satsingsområder. De er nevnt i 

kapitel 4.1. 
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Foto: Angela Richter   

 

6. Kommuneplanens arealdel 
Dagens arealplankart med bestemmelser oppdateres slik at de er i tråd med ønsker og ambisjoner 

kommunen har for utvikling av boligområder, befolkningsvekst og næringsutvikling.  

Kart vil bli oppdatert slik at kommunedelplan Leira og Leland tas inn i kommuneplanens 

arealdel. Område avsatt til kommunedelplan Leland markeres som et sentrumsområde med krav 

til område/detaljregulering. Kommunedelplan Leines (vedtatt 2012) vurderes på nytt hva angår 

boligreserver i kommunen. Ses i sammenheng med kommunedelplan Leira og område Leland. 

Kystplan Helgeland implementeres i arealplanen hva angår bruk og vern av kommunens 

sjøområder. I tilfelle nytt hovedsykehus for Helgeland blir lokalisert til Leirfjord kommunen må 

aktuelle området avsatt til nytt sykehus utredes. Kart og bestemmelser endres i henhold til 

utredningenes konklusjoner. Viktig faktor i utredningene vil være hvor vi skal satse på 

boligbygging og om områder avsatt til boligbygging i dag samt infrastruktur. 

6.1 Konsekvensutredning 

Kommuneplanens areal- og samfunnsdel omfattes av kravet til konsekvensutredning i plan- og 

bygningsloven § 4-2 andre ledd.  

Eksisterende, utbygde områder og eksisterende detaljreguleringsplaner for utbygging vil ikke bli 

utredet med mindre det er snakk om å gjøre større endringer i forutsetningene for utbygging i et 

gitt område.  
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Forskrift om konsekvensutredning (KU- formskriften) forutsetter at planprogrammet så langt 

som mulig avklarer hvilke forhold som vil bli utredet og belyst i planforslag med 

konsekvensutredning. Hensikten er å skape forutsigbarhet og bidra til at konsekvensutredningen 

konsentreres om de temaer som er relevante for den aktuelle arealbruken. I arbeidet med å 

definere viktigste problemstillinger og avklare hvilke forhold som skal utredes, skat det tas 

utgangspunkt i de temaene som er angitt i vedlegg III punkt b i forskrift veileder T1493 

«Konsekvensutredninger – kommuneplanens arealdel». 

Alle utbyggingsplaner etter plan- og bygningsloven skal ha en risiko- og sårbarhetsanalyse 

(ROS) som identifiserer risiko- og sårbarthetsforhold som har betydning for den aktuelle 

utbygging. For planer som omfattes av KU-forskriften, som kommuneplanens arealdel, er det 

naturlig at arbeidet med ROS-analysen er en del av arbeidet med konsekvensutredningen. 

6.2 Utredningsmetodikk 

Det er kommunestyret som er eier av kommuneplanprosessen og som tar de endelige 

beslutningene. Administrasjonssjefens oppgave er dermed å lede arbeidet med kommuneplanens 

samfunns- og arealdel, og stille ressurspersoner/saksbehandlere til disposisjon for arbeidet. 

Kommunens ulike råd og utvalg vil være sentrale i arbeidet med planene. 

Utbyggingsformålene i planen skal beskrives og det skal gjøres en vurdering av utbyggingens 

konsekvenser, virkning og alternativer. Utredningene skal si noe om hvilken planmessig grep i 

form av bestemmelser, valg av arealbruksformål og avgrensing som for å redusere eventuelle 

negative konsekvenser eller øke positive effekter av utbyggingsformålene. Likeledes for 

utredningene av klima- og energispørsmål samt helse, livskvalitet og oppvekstmiljø. For 

arealformål vil Statens vegvesens håndbok V720 «konsekvensanalyser ligge til grunn for 

utredningene. I tabellen nedenfor er de ulike temaene som skal utredes listet opp, med 

utredningsbehov, konsekvensutredning og metodikk beskrevet. 

Tema som vurderes i konsekvensutredningen jt. KU – formskriften §21 

• Samisk natur- og kulturgrunnlag  

• Landbruk  

• Naturverdier, friluftsliv m.m. 

• Biologisk mangfold 

• Kulturminner og kulturmiljø 

• Lekeområder for barn og unge 

• Klimatilpasning - Støy og forurensing   

• Samfunnssikkerhet   

• Trafikkforhold 

• Næringsliv og sysselsetting 

• Kommunale tjenester og annen infrastruktur 

• Befolkningsutvikling og befolkningsstruktur  
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• Tettstedsutvikling,  

 

 

Tema Utredningsbehov og beskrivelse 

av dagens situasjon 

Konsekvensutredninger Metodikk 

Samisk reindrift Store deler av Leirfjord kommune 

består av arealer hvor reindrifta 

har rettigheter til beite og eller 

trekk. 

 

Røssåga/Toven reinbeitedistrikt 

har tre sidaenheter og til sammen 

1200 rein. 

 

Størst potensiale for konflikt ved 

utbygging som forstyrrer under 

kalving eller som hindrer reinen å 

benytte trekk-, og eller flyttlei, 

samt beslaglegging av areal 

benyttet til beite. 

Vurdere konsekvenser 

og konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i 

forhold til reindriftas 

rettigheter. 

Reindriftskart og 

høringsinnspill fra 

reindrifta selv legges til 

grunn for vurdering av 

ulike areal. 

 

Røssåga/Toven 

distriktsplan vektlegges. 

Landbruk Regjeringen forventer streng 

praksis i kommunene når det 

gjelder jordvern. Leirfjord 

kommune viderefører derfor 

prosjektet «jorda i drift». 

 

Jordvernhensynet trekkes inn i 

kommuneplanarbeidet, og føringer 

vedtatt i endelig plan har 

forpliktende oppfølging i 

fremtidige reguleringsplaner og 

enkeltsaker. 

 

Leirfjord kommune ønsker et 

aktivt og fremtidsrettet landbruk. 

Utbyggingsalternativer skal derfor 

vurderes i forhold til nedbygging 

av landbruksarealer og dyrka 

mark. 

 

Leirfjord kommune innførte 

høsten 2016 tilskudd til 

nydyrking. 

Vurdere konsekvenser 

og konfliktpotensial av 

utbyggingstiltak i 

forhold til 

landbruksarealer og 

dyrka mark 

Verdisetting av 

landbruksarealer i 

kommunen. 

 

Kartlegge 

nydyrkingspotensiale og 

muligheter for å øke 

arealet av dyrka mark. 

 

Føringer lagt i 

Stortingsmelding 9 

(2011-2012) legges til 

grunn.  

Naturverdier og 

friluftsliv og biologisk 

Leirfjord kommune har i 

samarbeid med Helgeland 

Aktuelle 

utbyggingsområder 

Bruke tilgjengelig 

kunnskap og materiale, 
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mangfold friluftsråd og Turkart Helgeland 

utarbeidet løypekart med GPS-

merkede løyper, samt tradisjonell 

merking av turløyper. 

 

Det er også foretatt kartlegging og 

verdisetting av friluftsområder i 

kommunen. 

 

NINA (Norsk institutt for 

naturforskning) og NIBIO (Norsk 

institutt for bioøkonomi) har 

kartlagt vegetasjon, skog og 

biologisk mangfold i kommunen. 

 

Biologiskmangfoldkartlegging 

gjennomført i 2010 er tilgjengelig 

gjennom www.naturbase.no.  

sjekkes opp mot kjent 

kunnskap fra 

kartlegginger 

gjennomført i 

kommunen. 

 

Nye områder som legges 

ut til bebyggelse og 

anlegg undersøkes og 

vurderes opp mot 

forskrift om 

konsekvensutredning. 

samt utrede områder 

hvor 

kunnskapsgrunnlaget 

vurderes å være for 

dårlig. 

Kulturminner og 

kulturmiljø 

Automatisk freda kulturminner 

utredes hvor vidt de blir berørt, 

viktigheten av dem og eventuelle 

konfliktpotensial kartlegges. 

Vurdere konsekvenser 

av utbyggingstiltak i 

forhold til kulturminner. 

Kulturminnemyndighet 

uttaler seg om 

kulturminner i 

planområdet.  

 

Undersøkelses- og 

meldeplikten til 

tiltakshaver skal fremgå 

i planprosessen og 

enkeltsaker på alle nivå. 

Lekeområder for barn 

og unge 

Alle tiltak som har fått 

spillemidler er kartfestet i 

kulturdepartementets 

anleggsregister. 

 

Trafikksikkerhetsplan prioriterer 

planlagte trafikksikkerhetstiltak. 

 

Tiltaksplan for statlig sikret 

friluftsområde Lysåsen.  

 

Det er behov for 

kartlegging av 

eksisterende lekeplasser 

og tilstand på disse. 

 

Karlegging av 

nærturområder og 

områder avsatt til 

friområder i 

reguleringsplaner. 

Kjent kunnskap. 

 

Kartfesting av kjent 

kunnskap. 

 

Gjennomgang av 

vedtatte 

reguleringsplaner. 

 

Standardiserte krav til 

lekeplasser i 

reguleringsplaner. Antall 

og avstand. 

Klimatilpasning 

Støy og forurensing 

Klima og energiplan gjennomgås/ 

revideres i interkommunal 

sammarbeid 

 

Nye utbyggingsavtaler vurderes i 

Konsekvenser for 

omkringliggende om 

råder vurderes opp mot 

ønske om å legge ut 

områder til bebyggelse 

Sette krav til vann og 

avløpsordninger i nye 

bolig/hyttefelt. 

 

Rutiner for å kreve 

http://www.naturbase.no/
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forhold til lokale forhold, 

rekreasjon, støy vs. 

bolig/fritidsbebyggelse. 

 

Vanndirektivet legges til grunn for 

landbrukssaker og 

utbyggingssaker i tilknytning til 

vann og vassdrag. 

og anlegg. støymålinger i 

forbindelse med nye 

reguleringsplaner. 

 

Samfunnssikkerhet Foreslåtte utbyggingsområder 

vurderes i forhold til fare for flom, 

skred, erosjon, overvann, 

kvikkleire etc. 

 

Særlig utsatte områder vurderes 

båndlagt. 

 

ROS-analyse 

Utarbeide temakart for 

håndtering av 

overflatevann i bebygde 

områder, samt nye 

områder som legges ut 

til bebyggelse og anlegg. 

 

Vurdere hensynssoner i 

forhold til ras, kvikkleire 

og flom. 

Bruke kjent kunnskap i 

NVEs kartløsninger for 

kartlegging av 

kvikkleire, ras og 

flomutsatte områder. 

 

Foreslå avbøtende tiltak 

i områder som er 

bebygd, hvor dette er 

nødvendig. 

Trafikkforhold Trafikksikkerhetsplan 2020-2024 

og Hovedplan Veg legges til 

grunn i planleggingen. 

 

Gjennomgang av behov for 

tilrettelegging for myke 

trafikanter.  

Kartlegge effekter av 

utbygging og identifisere 

nødvendige tiltak 

Benytte eksisterende 

kartlegginger 

gjennomført i 

forbindelse med 

utarbeiding av 

trafikksikkerhetsplan. 

 

Trafikktellinger ved 

behov opp mot nye 

områder som legges ut 

til bebyggelse og anlegg. 

 

Statens vegvesen og 

Nordland 

fylkeskommune vil være 

høringspart og kunne 

bistå i alle typer 

plansaker. 

Næringsliv og 

sysselsetting 

Det vurderes å sette av arealer til 

etablering av nye næringer i 

kommunen, samt muligheter for 

eksisterende næringer å utvide 

driften. 

 

Det er behov for å ha ulike arealer 

tilgjengelig. 

 

Kartlegging av mulige aktører 

Plassering av nye 

næringsarealer vurderes 

opp mot støy, lukt og 

andre forhold som 

påvirker nærområdene 

direkte. 

Samarbeid med 

næringsorganisasjoner i 

regionen. 

 

Helgeland næringspark 

– møter/intervju. 
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som kan tenke seg å etablere seg i 

Leirfjord. 

 

 

Kommunale tjenester 

og annen infrastruktur 

Utarbeide kommuneplanens 

samfunnsdel parallelt med 

arealdelen. Samfunnsdelen må 

vedtas før arealdelen kan 

ferdigstilles. 

 

Hovedplan vann. 

 

Trafikksikkerhetsplan.  

 

Plan for fysisk aktivitet og 

naturopplevelser. 

 

Boligpolitisk handlingsplan. 

 

 

 

Konsekvenser av 

utbyggingstiltak skal ses 

i sammenheng med 

kommunesenter og 

skole/barnehage. 

 

Konsekvenser av spredt 

boligbygging vurderes 

opp mot 

samfunnsøkonomisk og 

helthetlig areal- og 

samfunnsutvikling. 

Benytte eksisterende 

dokumentasjon. 

Befolkningsutvikling 

og befolkningsstruktur 

Kartlegge befolkningsutvikling og 

behov for kommunale tjenester, 

som skole, sykehjem, 

omsorgsboliger, ungbo-boliger og 

lignende. 

 

Videreføre samarbeid med 

Leirfjord boligstiftelse. 

Vurdere 

befolkningsutvikling opp 

mot nye områder for 

boligbygging, og 

fortetting. 

 

Kartlegge muligheter for 

befolkningsvekst.  

Befolkningsanalyser, 

prognoser. 

 

Vurdere eldre 

reguleringsplaner, 

mulighet for fortetting. 

Tettstedsutvikling Kartlegge dagens 

bosettingsmønster. 

 

Kommunedelplan Leines (2012). 

 

Områderegulering/detaljregulering 

og oppheving/oppdatering av 

gamle reguleringsplaner. 

Vurdere konsekvenser 

og synergieffekter av 

fortetting og endring i 

bosettingsmønster, mot 

mer utvikling av 

tettstedsområdene 

Leland, Leira og Leines. 

 

Stor pågang på bygging 

av boliger i 

Ulvang/Reinesområdet 

de senere år. Mulig 

behov for ytterligere 

detaljplanlegging i 

området. 

Analysere i forhold til 

nasjonale, regionale om 

kommunale føringer for 

samordnet 

arealforvaltning og 

utvikling. 
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Foto: Rigmor Otting 

 

7. Medvirkning 
Medvirkning er viktig for å redusere interessekonflikter, gi omforente løsninger og gjøre 

planprosessen lettere og raskere å gjennomføre. Som et minimum skal råd for eldre, barne- og 

ungdomsråd, kommuneoverlege, folkehelsekoordinator, og arealplanleger inkluderes som 

ressurser i arbeidet. Prosjektgruppa gitt mandat til å tilknytte seg andre råd og utvalg, 

enkeltpersoner og fagpersoner og andre som kan bidra i arbeidet med utarbeiding av planene.  

Presse, sosiale medier og egne nettsider skal benyttes aktivt. God kommunikasjon er viktig for 

å sikre at allmennheten forstår de politiske veivalg som tas og konsekvensen av disse. Det vil 

derfor være viktig å omsette kommuneplanens samfunnsdel til et språk som er forståelig for 

folk flest.  

I arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel vil Leirfjord kommune tilrettelegge for 

medvirkning og deltakelse gjennom tilpassede prosesser;   

- Informasjon og medvirkningsportal - spørreundersøkelse på hjemmeside som 

utarbeides i Maptionnaire av arbeidsgruppa og offentligjøres for alle innbyggere i 

perioden 05.10.2020 - 22.11.2020. 

- Vesentlighetsvurdering av FN’s barekraftsmål, både i arbeidsgruppa og i plan- og 

næringsutvalget. 

- Digital korrespondanse med ungdomsrådet/eldrerådet og/rådet for funksjonshemmede 

for å sikre medvirkning fra barn/ungdom /eldre/funksjonshemmede. Innspillene ble gitt 

gjennom medvirkningsportal Maptionnaire. Digital korrespondanse med lokale 
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grendeutvalget/frivillige lag og foreninger. Innspillene ble gitt gjennom 

medvirkningsportal Maptionnaire.  

- Møte med næring,reindrift og bondelags representanter.  

- Møte i kommunestyret og plan- og næringsutvalget, Innspillene ble gitt bant annet 

gjennom medvirkningsportal Maptionnaire.

Muligheten for aktiv medvirkning og deltakelse fra innbyggere, politikere, næringsliv, 

interesseorganisasjoner og berørte myndigheter tilrettelegges for dette arbeidet med 

kommuneplanen gjennom tre hovedfaser: 

1. Planprogramfase 

2. Planfase 

3. Høringsfase 

 

1. Programfasen  

Alle virksomheter har vært involvert i utarbeidelsen av forslag til planprogram.  

Planprogrammet var på høring og offentlig ettersyn i 8 uker. På grunna av utfordringene knyttet 

til utbrudd av koronavirus, har Leirfjord kommune bestemt å ikke delta i Regionalt planforum. 

2. Planfasen 

Hovedtyngden av arbeidet vil foregå internt i kommunen, med deltakelse fra alle virksomheter. 

Politisk diskusjon om mål og strategier er avgjørende. Aktuelle myndigheter, 

interesseorganisasjoner og næringsliv kontaktes ved behov. I tillegg brukte kommunen 

medvirkningsportal Maprionnaire for å holde dialog og samle innspill fra alle innbyggere og 

viktigste interessenter. 

3. Høringsfasen 

I høringsfasen legges planforslag ut til offentlig høring. Kommunen inviterer i denne fasen 

berørte, interesserte, organisasjoner og myndigheter til å uttale seg om høringsforslaget. Den 

viktigste hensikten med denne fasen er å presentere forslag til mål, strategier. Det blir gitt 

tilstrekkelig informasjon på nettet og i media. Alle interesserte skal gis mulighet for å gi merknad 

til planforslag som legges frem, og etter høringsfasen skal alle innspill oppsummeres, vurderes og 

synliggjøres. 
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Foto: Martyna Anna Trot 

 

8. Organisering av planarbeidet 
 

Plan – og næringsutvalget vedtar oppstart av planarbeid med felles planprogram for samfunnsdel 

og arealdel. 

Planprogrammet fastsettes av Kommunestyret, etter innstilling fra Plan- og næringsutvalget. 

For arbeidet med kommunedelplanens samfunnsdel er det etablert en prosjektgruppe med 

prosjektleder og deltakere som representerer kommunens ulike avdelinger/virksomheter. 

Prosjekteier:                               Kommunestyret 

Utøvende prosjekteier:                  Plan- og næringsutvalget 

 

Prosjektgruppe: 

 Prosjektleder:                                              Martyna Anna Trot 

Administrasjonssjef:                                    Jan-Ove Styve 

Virksomhetsleder Teknikk og eiendom:     John Alvin Mardal 

Kommunalsjef Oppvekst:                            Maidi L. Andersen 

Kommunalsjef Helse og Velferd:            Kjell O. Lund 
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Kommuneoverlege:                                  Jørgen Pedersen 

Fagleder:                                                   Leif – Ove Ottermo-Olsen 

Folkehelsekoordinator:                             Hege  Ansnes Igeland 

 

Prosjektleder rapporterer til arbeidsgruppe for arbeidet.   

Når selve planprosessen starter opp, kan det være nødvendig å opprette arbeidsgrupper som 

ivaretar ulike oppgaver knyttet til planprosessen. 

9. Framdriftsplan 

9.1 Framdriftsplan og planprosess for kommuneplanens samfunnsdel 

 

 

Figur.4 Framdriftsplan for kommuneplan samfunnsdel 2020-2032 
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Planfaser  Oppgaver  Tidsrom 2020-2021  

Planprogram  

  

Utfordringer, 

innsatsområder, rammer og 

prosess  

 Forslag planprogram  25.02 2020 

1 gangs politisk behandling i PNU 11.03.2020  

Ferdigstille saksutredning og planprogram  13.03.2020  

Kunngjøring oppstart planarbeid og høringsvedtak 

planprogram (6 uker offentlig ettersyn) §§ 4-1 og 11-

13  

  

Hørings versjon sendes til berørte parter.  

  

06.05.2020 

  

  

  

Høringsfrist 25.06.2020  

  

  

Høring/offentlig ettersyn  06.05.20 - 25.06.20 

Oppsummering av innspill og justere planprogram  25.06.20 - 03.08.20 

2. gangs behandling i PNU 13.10.2020 

Drøftingsmøte med KST samt fastsetting av 

planprogram  

12.11.2020 

 

Forberedende 

planarbeid  

Etablere medvirkningsportal på hjemmesider § 11-13  September - Oktober 

2020  

  

  

Revisjon av 

kommuneplanens  

samfunnsdel  

  

  

  

 

Ulike medvirkningsprosesser, drøfting av 

viktigste innsatsområder, strategier og tiltak,  

  

- Møte i Kommunestyre og PNU 

- Digital korrespondanse med ungdoms rådet og 

eldrerådet/ råd for funksjonshemmede  

- Digital korrespondanse med 

grendeutvalg/frivillige lag og foreninger. 

- Møte med næring, reindrift og bonder 

 

Oktober – November 

2020 

 Bearbeide innspill etter 1. gangs høring av 

planprogram, herunder innspill på viktigste 

innsatsområder.  

 

Oktober - November 

2020  
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  Informasjon til strategisk ledergruppe fortløpende/etter 

behov  

 Ved behøv i Oktober 2020 

Utarbeide planforslag   

- Forslag strategier, mål, visjon, tiltak i 

handlingsdel  

- Tekst og bilder  

 Oktober – Desember 2020 

1. gangs politisk behandling i PNU og 6 uker høring  

  

  

 

Drøfting av planutkast i PNU før første gangs 

behandling 

 

PNU Januar 2021 

Høringsfrist: 

Januar - Februar 2021 

  

Januar 2021  

  

Oppsummere og bearbeide innspill  Fortløpende i Februar  

2021 

2. gangs behandling av justert planforslag i PNU  PNU Mars – April 2021  

 Vedtak Sluttbehandling av planforslag   

KST  Mai  2021  

Tabell 2 Planprosess for kommuneplan samfunnsdel 2020-2032 

 

9.2 Framdriftsplan og prosess for kommuneplanens arealdel 

Prosess for kommuneplanens arealdel skal bestå av følgende etapper: 

1. Utarbeidelse av felles planprogram 

2. Utarbeiding av konsept og forberedelser til utredninger 

- Utredninger skisseres i planprogrammet  

3. Intern prosess, utarbeiding av planforslag (plankart, bestemmelser og planbeskrivelse)  

- her utarbeides det et planforslag med utgangspunkt i utredningene, nasjonale føringer, forslag til 

samfunnsdel og regionale planer  

- Enkel konsekvensutredning av innspill til varsel om oppstart 

4. 1 gangs politisk behandling og offentlig ettersyn av planforslag 

5. Behandling av høringsinnspill 

- Konsekvensutredning (KU) av innspill til offentlig ettersyn 

- Vesentlige endringer av planen betinger  ny høring 

- Politisk behandling av planforslaget 

- Mekling med statlige organer, dersom det foreligger innsigelser 

6. Vedtak i kommunestyret 
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-Dersom det foreligger uløste innsigelser, sendes planen til Kommunal - og 

moderniseringsdepartementet 

- Kunngjøring av vedtatt plan 

 

Figur 5 Framdriftsplan for kommuneplan arealdel 2020-2032 

 

 

 

Forberedende 

planarbeid  

Etablere medvirkningsportal på hjemmesider  September – Oktober 

2020 

  

  

Revisjon av 

kommuneplanens  

arealdel 

  

 

  

  

Ulike medvirkningsprosesser, drøfting av viktigste 

innsatsområder, strategier og tiltak,  

- Møte i Kommunestyre og PNU 

- Digital korrespondanse gjennom 

medvirkningsportal med Ungdoms rådet og 

Eldrerådet/ Råd Funksjonshemmede  

- Digital korrespondanse gjennom 

medvirkningsportal med 

Grendeutvalg/frivillige lag og foreninger. 

- Møte med næring, reindrifts, 

bønder og utbyggere 

 

 

  

 

September – Mai 2021 
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Bearbeide innspill herunder innspill på viktigste 

innsatsområder.  

 

 

 

September 2020 –  Mai 

2021 

 

  Arbeid med grunnlag administrativ og politisk  Mars 2020 – Juli 2021 

Utarbeide planforslag   

- Forslag bestemmelser, utredninger, 

tiltak i handlingsdel  

- Kart  

 Januar – Juni 2021 

Gjennomgang og drøfting i strategisk ledergruppe  August 2021 

1 gangs politisk behandling i PNU og 6 uker høring  

  

  

Drøfting av planutkast i PNU og lokal utvalgte 

PNU August 2021 

  

Høringsfrist   

  

August - September 2021  

  

Oppsummere og bearbeide innspill  Fortløpende i September 

21 

2 gangs politisk behandling av justert planforslag i 

PNU  

Oktober – November 

2021  

  Vedtak i KST Desember 2021 

Tabell 3 Planprosess for kommuneplan arealdel 2020-2032 

 


