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1 Bakgrunn   
Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens arealdel 2014-2026 skal gjennomgås før man tar 

med utvalgte tiltak videre i ny plan. I planprogrammet fremgår det at (sitat): «Noen arealer som 
er avsatt til tiltak har ligget i planen uten at noe har skjedd og uten at det er drivere bak. 
Plankartet bør derfor vaskes». I vedtatt arealregnskap fremgår det samme, jf. kap. 8.6 nr. 6. 
Dette vedlegget representerer nevnte gjennomgang.  
 
Foruten det som er bestilt er her benyttet andre relevante sjekkpunkter/emner i vurderingen av 

om et område må endres eller fjernes. Her dreier det seg om ulike potensielle konflikter i forhold 
til:  

1) Kartlagte naturfarer (flomfare, ras/skredfare, ustabil grunn osv.).  
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 
bokstav a. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

2) Menneskeskapte farer (kraftlinjer, veisystemer der dette kan være aktuelt, osv.). 
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 

bokstav f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 
3) Landbruks- og skogbruksinteresser. Reindrift.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Landbruk og reindrift jf. bokstav a-d 

samt jordlova og skoglova. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 
4) Kartlagte friluftslivsinteresser.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
b. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

5) Kartlagte interesser i forhold til biologisk mangfold.  
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
a, c, d, e og f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

6) Strandsone.  
Hjemmel: plan og bygningsloven § 1-8, Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen og veileder fra NFK «Funksjonell strandsone og 

byggegrense i 100-meters beltet» 
 
Emnene i opplistingen ovenfor har i mer eller mindre grad vært vurdert tidligere da kommune-
planens arealdel 2014-2026 ble laget. Dog er her tilkommet alt fra ny kunnskap til regelendringer/ 
utvidelser som gjør det hensiktsmessig med en ny gjennomgang slik at den nye arealdelen blir 
mest mulig oppdatert. 
 

Det må presiseres at dette vedlegget ikke omhandler nye tiltak som ikke har vært med 

tidligere. Disse behandles i konsekvensutredningen. Vedlegget gjennomgår heller ikke 
vedtatte reguleringsplaner, men trekker heller disse inn i beslutningsgrunnlaget som en 
faktor der dette er aktuelt. 

1.1 Spesielt om strandsoneforvaltning 
I denne type planprosesser utfordres ofte bruken av strandsonen. Det er dermed viktig å peke på 
at denne har et generelt vern gjennom 100-metersregelen i pbl. § 1-8. Ingen andre arealtyper har 

slikt vern, noe en bør merke seg. Hensikten med regelen er å sikre hensynet til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen er arealet 100 
meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet. Denne sonen er omfattet av et 
generelt bygge- og deleforbud. Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever 
derfor dispensasjon jf. pbl. kap. 19. Unntatt er strandsone som er regulert til byggeformål eller 
som ligger i byer eller tettsted. Nesten en tredjedel av arealet i Norges strandsone er påvirket av 
menneskelige inngrep og anses ikke som tilgjengelig for allmenheten. Strandsonen kan ha ulik 

utstrekning og variasjon både når det gjelder terreng, økologi og menneskelige bruksmåter. Ofte 
brukes 100-metersbeltet som en rettesnor, men det er de faktiske forholdene som må avgjøre hvor 

stort område som skal forvaltes etter regler og retningslinjer for strandsonen. Det er vanligvis den 
enkelte kommune som har ansvaret for å etterse strandsonen etter pbl. § 1-8.  
 
Staten har for øvrig tydeliggjort den nasjonale arealpolitikken gjennom Statlige planretningslinjer 

for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen1. Her fremgår det bl.a. at avklaring av 

 
1 Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-

strandsonen-langs-sjoen/id2850282/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
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arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. 

Dette gjøres først og fremst i kommuneplanens samfunns- og arealdel. Kommunene skal legge 

retningslinjene til grunn i planarbeidet og vurdere strandsonen i et helhetlig og langsiktig 
perspektiv. Arealbruken skal vurderes konkret mot de interesser som gjør seg gjeldende i ulike 
deler av strandsonen.  
I kapittel 10.2 Kommuneplan og reguleringsplan fremgår at (sitat): Det bør ikke tillates utbygging i 
områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, 
naturmangfold, kulturmiljø og landskap. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og 

fjordlandskap med spesielle kvaliteter. Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, 
fiske, akvakultur og reindrift må også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre 
interesser ivaretas best mulig. Kommunene bør innføre bestemmelser i kommuneplanen for 
størrelse og standard for fritidsboliger i strandsonen. 
Større anlegg- og utbygginger til næringsvirksomhet, bolig- eller fritidsbebyggelse vil alltid kreve 
reguleringsplan jf. pbl. § 12-1. I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-

metersbeltet, og alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre 
adgang til å vurdere ny utbygging i strandsonen. Vurderingen vil være avhengig av hva slags type 
tiltak det gjelder og hvilke andre interesser som gjør seg gjeldende i områder. 
Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. I byer og tettsteder skal behovet for 

fortetting og byutvikling tillegges vekt. Arealer til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør som et 
utgangspunkt prioriteres foran arealer til fritidsboliger. 

Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, 
næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Slik tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til 
annen bebyggelse. Felles brygger og naust bør prioriteres. Det kan også være grunnlag for å tillate 
bruksendring av verneverdige naust og sjøboder til næringsformål og allmennyttige formål. 
  
Forholdet til strandsonen er vurdert for de formålsområdene som gjennomgås i dette dokument. I 
øvrige områder vil strandsonen bli videreført. Det er viktig å få frem i vurderingene om 

strandsonen har en spesiell verdi, jf. planretningslinjenes kap. 10.2 første avsnitt. Her vil bl.a. lokal 
barnetråkk, regionrådets friluftslivs-kartlegging, samt Miljødirektoratets naturbase og 
Artsdatabanken danne et saklig utgangspunkt. Den funksjonelle strandsonen fastsettes i henhold til 
veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune2.  

1.1.1 Strandsoneforvaltning i allerede vedtatte reguleringsplaner 

Normalt sett går ikke kommuneplanens arealdel inn på allerede vedtatte reguleringsplaner fordi 

disse er resultater av egne planprosesser, og står på mange måter på «egne ben». Likevel er det 
mulig å lage føringer i arealdelen på konkrete forhold som mangler i aktuelle reguleringsplaner. I 
nevnte veileder «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune jf. kapittelet Eldre reguleringsplaner uten byggegrense fremgår at (sitat): 

Det er nå fastslått at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen også gjelder for 
eldre planer, dersom det ikke er fastsatt særskilt byggegrense mot sjø. For disse 

planområdene bør det derfor, på grunnlag av oppdatert kunnskap, defineres en 
byggegrense i kommuneplanens arealdel. For disse regulerte områdene kan det 
settes bestemmelser i kommuneplanen som fastslår at den nye byggegrensen i 
kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanen. Alternativt kan disse 
gamle reguleringsplanene oppheves. 

Det er mest hensiktsmessig at vi angir en byggegrense mot sjø for angitte reguleringsplaner i 
arealdelen. Så får de nye byggegrensene heller inntas i den enkelte reguleringsplan ved evt. 

reguleringsendringer.  

 
2 Se Nordland fylkeskommune https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-

strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf 

https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
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2 Gjennomgang og anbefaling 

2.1 Endringer, generelle 
Kommuneplanens arealdel er oppdatert i henhold til gjeldende kart- og planforskrift med tilhørende 
retningslinjer og veiledere. 

2.1.1 Fjerning av alle flytebrygger i Hadsel fra kommuneplanens arealdel 

Formålskode: FBR(x) Formål: Flytebrygger Areal (daa): - 

Anbefaling: Fjernes 

Begrunnelse: Flytebrygger er ikke eget formål i tegnereglene i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan. Tas 
dermed ut av kommuneplanens arealdel. Gir ingen konsekvens for eksisterende anlegg. Nye anlegg 
må byggesøkes og kan tillates i nærheten av bolig/hytteområder. Da helst som fellesanlegg. 
 

 

2.1.2 Endring av alle områder med hensynssone friluftsliv 

Formålskode: H530_x Formål: Hensynssone friluftsliv Areal (daa): - 

Anbefaling: Endres, tilpasses regional friluftslivskartlegging 

Begrunnelse: Hadsel kommune deltok i 2015 i et interkommunalt prosjekt igangsatt av Vesterålen friluftsråd (under 
regionrådet). Hensikten med prosjektet var å kartlegge viktige friluftsområder i Vesterålen. Det ble gitt 
politisk tilslutning til dette. I Hadsel hadde vi en rekke møter, og innspill til områder ble gitt til 
regionrådet som så vedtok dette. Metoden som ble benyttet var veileder M98-2013 fra 
Miljødirektoratet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». En av hensiktene med arbeidet 
var bl.a. å kunne skaffe til veie kunnskapsgrunnlag for å hensynta områdene i plan. Kartleggingen 
finnes i Naturbasen https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/ 
 
I arealplanen foreslås derfor å vaske vekk hensynssoner friluftsliv merket H530_x, og erstatte disse 
med kartleggingen som vurderes som mer presis. 
 
I kartutsnittet under kan vi se «Svært viktige friluftsområder» som mørkerød, «Viktige friluftsområder» 
som lyserød, og «Friluftsområder» som rosa. Alle disse inntas som nye hensynssoner med kode 
H530_x 
 

 
 

 

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
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2.2 Endringer, sone A - Langøya 

2.2.1 Fjerning av hytteområde, Stretarneset-Sørbogen 

Område/sted: Stretarnesset-Sørbogen ved Eidsfjorden Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: FB3 Formål: Fritidsbebyggelse Areal (daa): 834,6 

Anbefaling: Fjernes grunnet skredfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR-område 

Begrunnelse: • Skred, flom. Jf. NVEs aktsomhetskart https://kartkatalog.nve.no/#kart og HRPs rapport 
32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 «Risiko til stede»  

• Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Ivaretakelse av natur, fjell- og landskapskvaliteter 
 

 

Landskap, jf. Nordlandsatlas: 
Fjordlandskap: Vanlig utforming av landskapstypen, sjelden i regional 
sammenheng 

Aktsomhet for skred: 

 

 

 

Aksomhet for flom: 

 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Foreslått område vil komme i konflikt med 
stransonen i vest. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen registreringer. Liten 
funksjonell strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i 
arealplanen, samt den fylkeskommunale veilederen 
«Funksjonell strandsone og byggegrense i 100 meters beltet». 

 
 

 

 

  

https://kartkatalog.nve.no/#kart
http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/


Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2022-2032 – gjennomgang av arealdel 2014-2026.  

Sone A - Langøya Side 9 

 

  

 

2.2.2 Endring av hensynssone, Strettarnesset-Ytterfjorden 

Område/sted: Strettarnesset-Ytterfjorden ved Eidsfjorden Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: H530_17 Formål: Hensynssone, friluftsliv Areal (daa):  

Anbefaling: Endres til hensynssone naturmiljø H560 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: H560_1 Straumfjorden/Fallet naturområde Nytt areal (daa): 127,7 

Begrunnelse: Er i dag LNF-formålsområde, med hensynssone friluftsliv. Foreslås endret til LNF med hensynssone 
naturmiljø grunnet fugleliv. I Miljødirektoratets naturbase er dette området ikke et prioritert 
friluftslivsområde. 
I Artsdatabanken er her registrert fiskemåke, ærfugl og lirype. Grunnet områdets stedvise bratthet og 
til dels uframkommelige terreng ligger det godt til rette for hekking, også av andre arter. Dog kan mink 
og oter være en trussel for slikt. 
 
NVEs bratthetskart: 
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2.2.3 Endring av formål fra hytteområde til boligområde, Slåttnes 

Område/sted: Slåttnes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF1 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 89,2 

Anbefaling: Reduseres, samt endres fra spredt fritidsbebyggelse til spredt bolig 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  

Lysegrønt er nytt areal 

Ny kode/navn: LSB1 Slåttnes boligområde (SOSI 5210) Nytt areal (daa): 39,5 

Begrunnelse: • Består for det meste av boliger, og derfor er det naturlig med endring.  

• Ny bebyggelse (herunder også spredt fritid) tillates, men bare dersom det er i samsvar med 
jordlovens føringer og jordbruksinteresser på aktuelt areal. Føringer om dette i arealdelens 
bestemmelser.   

• Naustpunkt N37 består (jordskifte hensyntas) 

• Her er muligheter for kvikkleire, jf. NVE-atlas men vi mener dette er ganske begrenset 
grunnet andelen av fast grunn. Jf. forøvrig HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel 
jf. s. 3 «Risiko til stede» 

• Jf. arealregnskapet til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032. Jf. s. 17 SF1: «Mulig 
potensiale for videreutvikling» 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, kombinert 
med informasjon fra vår landbruksavdeling. 

 

Kvikkleire: 
Blått område er nedenfor marin grense, og teoretisk er her en sjanse for 
kvikkleireforekomster. Dog har vi lokal kunnskap som sier at her er mest 
fastgrunn, jord og grus. 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Liten funksjonell 
strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter Statsforvalterens 
tabell som angis som planbestemmelse i arealplanen, samt den 
fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100 
meters beltet». 

 
 

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.4 Endring av formål fra LNFR til næring, Slåttnes 

Område/sted: Slåttnes Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: - Formål: LNFR Areal (daa): - 

Anbefaling: Endres fra LNFR til spredt næring 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

   

Mørkegrønt er nytt areal 

Ny kode/navn: LSN1 Slåttnes næringsområde (SOSI 5230) Nytt areal (daa): 13,9 

Begrunnelse: • Gjenbruk av tidligere industriområde der bygningsmasse fremdeles kan brukes 

• Ingen kjente konkrete utnyttingsplaner pr. 2021 

• Potensialer: Småindustri, landanlegg for havbruk eller fiskeri, sjørettet reiseliv m.m.  

• Her er muligheter for kvikkleire, jf. NVE-atlas men vi mener dette er ganske begrenset grunnet 
andelen av fast grunn. Jf. for øvrig HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 
«Risiko til stede» 

 

 

NGUs løsmassekart: 
Blå tilsvarer marin strandavsetning, og teoretisk er her en sjanse for 
kvikkleireforekomster. Dog har vi lokal kunnskap som sier at her er mest 
fastgrunn, jord og grus. 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Liten funksjonell 
strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter Statsforvalterens 
tabell som angis som planbestemmelse i arealplanen, samt den 
fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100 
meters beltet». 
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2.2.5 Ny hensynssone drikkevannskilde, Slåttnes vannverk 

Område/sted: Slåttnes Saksbehandler: Øyvind Bjerke 

Formålskode: Ingen Formål: Ingen Areal (daa): 0 

Anbefaling: Ny, beregning av nedslagsfelt 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Nye koder/ navn: H110_4 Slåttnes nedslagsfelt Nye areal (daa): 455 

Begrunnelse: • Manuell beregning av nedslagsfelt 
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2.2.6 Fjerning av hytteområde, Slåttnesbogen 

Område/sted: Slåttnesbogen Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF2 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 29,5 

Anbefaling: Fjerning, manglende interesse samt naturfarer  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Mye myr, jf. NIBIO. Muligheter for kvikkleire og skredutsatt, jf. NVE. Naturfarer gis forrang i 
konklusjon 

• Tilbakeføres til LNFR 

 

Myr, jf. NIBIO: 
Grått område tilsvarer myrområde 

 

Kvikkleire, jf. NVE: 
Blått område er under marin grense og her er et potensial for å finne kvikkleire. 
Området har slik beskaffenhet at dette stedlig kan være sannsynlig. Jf. forøvrig 
HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 «Risiko til stede» 

Jord/flomskred-
fare: 

 

Steinsprangfare: 
 

 

Snøskredfare: 
 

 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Liten funksjonell 
strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
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2.2.7 Fjerning av hytteområde, Slåttnesbogen 

Område/sted: Slåttnesbogen, Slettstrand/Grønning Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF3 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 26,7 

Anbefaling: Fjerning, manglende interesse. Naturfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Muligheter for kvikkleire, jf. NVE atlas. 

• For det meste skredutsatt, jf. DSB kunnskapsbank. 

• Tilbakeføres til LNFR 
 

 

Kvikkleire, jf. NVE: 
Blått område er under marin grense og her er et potensial for å finne kvikkleire. 
Området har slik beskaffenhet at dette stedlig kan være en liten sannsynlighet. Jf. for 
øvrig HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 «Risiko til stede» 

Jord/flomskredfare: 

 
 

Steinsprangfare: 

 

Snøskredfare: 

 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Liten funksjonell 
strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
 

 

2.2.8 Nytt navn, Grønningbrygga 

Område/sted: Grønningbrygga Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: Ingen Formål: Næringsformål Areal (daa): 5,4 

Anbefaling: Mangler ID i nåværende plan. Tildeles herved 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 
 

Samme som før 

Ny kode/navn: LSN2 Grønningbrygga næringsområde Nytt areal (daa): 5,4 

Begrunnelse: Mangler ID i nåværende plan. LSN2 tildeles. 

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/


Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2022-2032 – gjennomgang av arealdel 2014-2026.  

Sone A - Langøya Side 15 

 

  

 

 

2.2.9 Endring av formål, gravlund på Grønning 

Område/sted: Grønning Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindriftsområde Areal (daa):  

Anbefaling: Endres fra LNFR til gravlund 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 
 

Ny kode/navn: GU1 Grønning gravlund (SOSI 1700) 
T1 Grønning kirke (SOSI 1160) 

Nytt areal (daa): GU1: 3,8 
T1: 6,7 

Begrunnelse: Bør avsettes som gravlund, slik at formål følger bruk 

2.2.10 Endring av hensynssone friluftsliv, Grønningnakken 

Område/sted: Grønningnakken Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: H530_2 Formål: Hensynssone, friluftsliv Areal (daa): 29,6 

Anbefaling: Endres til hensynssone naturmiljø H560 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  

LNF med 
hensynssone 
naturmiljø 

Ny kode/navn: H560_2 Grønningnakken naturområde Nytt areal (daa): 29,6 

Begrunnelse: Er i dag LNFR-formålsområde, med hensynssone friluftsliv. Foreslås endret til LNF med hensynssone 
naturmiljø grunnet fugleliv. I Miljødirektoratets naturbase er dette området ikke et prioritert 
friluftslivsområde. Grønningnakken har slik utforming at den godt egner seg til hekking 
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2.2.11 Endring av hytteområde til hytte/bolig, Grønning og Kjørstad 

Område/sted: Grønning/Kjørstad Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF4 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 281,9 

Anbefaling: Reduseres, deles opp og omgjøres til spredt bolig- og fritidsbebyggelse 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LSB2: 

 

LSF1: 

 

LSB3: 

 

Ny kode/navn: LSB2 Grønning boligområde 
LSF1 Grønninghaugan hytteområde 
LSB3 Kjørstad boligområde 

Nytt areal (daa): LSB2: 26,6 
LSF1: 27,6 
LSB3: 55,3 

Begrunnelse: • Store deler av området er skredutsatt, og dette er derfor tatt ut  

• Jordlov: Dyrka eller dyrkbar mark 

• Redusert areal kan være eksponert for kvikkleire, jf. NVE-atlas. Nye tiltak må derfor gjennom 
grunnundersøkelser. Jf. for øvrig HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 
«Risiko til stede» 

• Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 
 

Jord/flomskredfare: 

 

Steinsprangfare: 

 

Snøskredfare: 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling. 

 

Kvikkleire, jf. NVE: 
Blått område er under marin grense og her er et potensial for å finne 
kvikkleire. Området har slik beskaffenhet at dette kan være stedlig en liten 
sannsynlighet. 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Liten 
funksjonell strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i arealplanen, 
samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone og 
byggegrense i 100 meters beltet». 
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2.2.12 Reduksjon av hytteområde, Mosand-Mølnberget 

Område/sted: Mosanden/ Mølnberget Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF5 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 228,1 

Anbefaling: Endres, reduseres grunnet bl.a. jordvern 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LSF2 LSF3 

 

 
 

Nye koder/navn: LSF2 Mosand/Mølnberget hytteområde 1 
LSF3 Mosand/Mølnberget hytteområde 2 

Nytt areal (daa): LSF2: 183,8 
LSF3: 29,2 

Begrunnelse: • Jordvern, jordlov: Dyrka eller dyrkbar mark. Beite. 

• Kirkegård i sør 

• Jf. arealregnskapet til kommuneplanens samfunnsdel 2021-2032. Jf. s. 18 SF5: «Stort 
potensiale for videreutvikling».  

 

 
 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling. 

 

 

 
Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Liten 
funksjonell strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i arealplanen, 
samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone og 
byggegrense i 100 meters beltet». 
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2.2.13 Endring av formål, gravlund på Kjørstad 

Område/sted: Kjørstad, Storhaugen Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: LNFR/SF Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindriftsområde der 
spredt fritidsbebyggelse er tillatt 

Areal (daa):  

Anbefaling: Endres fra LNFR til gravlund 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: GU2 Kjørstad gravlund (SOSI 1700) Nytt areal (daa): 3,8 

Begrunnelse: Bør avsettes som gravlund, slik at formål følger bruk 
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2.2.14 Fjerning av hytteområde, Moen 

Område/sted: Moen Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF5/FB5 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 825,2 

Anbefaling: Fjernes, grunnet jordvern, vassdrag og friluftsliv 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR  

 

Begrunnelse: • Kartlagt som viktig friluftsområde, jf. www.naturbase.no 

• Jordvern, jordlov: En del dyrka eller dyrkbar mark. Beite. 

• Hensyn, vassdrag 

 

Viktig friluftslivsområde, jf. Naturbasen: 
Brukerfrekvens=Middels 
Regionale/nasjonale brukere= Nesten aldri 
Opplevelseskvaliteter = Middels 
Symbolverdi = Middels 
Funksjon = Ganske spesiell 
Egnethet = Middels 
Kunnskapsverdier = Middels 
Tilgjengelighet = God 
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling. 

 
 

Aktsomhetskart, flom jf. NVEs  
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2.2.15 Fjerning av hytteområde, Kvalsøybogen 

Område/sted: Melkarsletta v/ Kvalsøybogen Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF7 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 8,1 

Anbefaling: Fjernes, manglende interesse. Naturfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Potensiell skredfare i flg. NVE Aktsomhetskart 
 

 
 

Potensiell skredfare i flg. NVE Aktsomhetskart. Jf. for øvrig HRPs rapport 
32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 «Risiko til stede» 
 

 

2.2.16 Utvidelse av hytteområde, Kvalsøybogen 

Område/sted: Kvalsøybogen Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF37 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 23,3 

Anbefaling: Endring, utvidelse og tilpasning til byggestruktur 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSF4 Kvalsøybogen hytteområde 2 Nytt areal (daa): 39,5 

Begrunnelse: • Hensiktsmessighet: 2 hytteklynger som slås sammen til en 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. 
Liten funksjonell strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen 
konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i 
arealplanen, samt den fylkeskommunale veilederen 
«Funksjonell strandsone og byggegrense i 100 meters 
beltet». 

 

 

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.17 Reduksjon av hytteområde, Kvalsøybogen 

Område/sted: Bulderhaugen i Kvalsøybogen Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF53 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 52,1 

Anbefaling: Endring, reduksjon grunnet beiteområde og naturfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSF5 Kvalsøybogen hytteområde 3 Nytt areal (daa): 40,3 

Begrunnelse: Reduksjonsgrunn: 

• Sørlige felt ubrukt og ingen planer tilkommet kommunen 

• Beiteområde sør for veien (lokal kunnskap fra landbrukskontoret) 

• Fortetting av hytteområde 

• Potensiell skredfare i sørlige felt. Jf. for øvrig HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i 
Hadsel jf. s. 3 «Risiko til stede» 

 
 

Skredfare i flg. NVE 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Liten 
funksjonell strandsone. Sannsynlig liten konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i 
arealplanen, samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell 
strandsone og byggegrense i 100 meters beltet». 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/


Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2022-2032 – gjennomgang av arealdel 2014-2026.  

Sone A - Langøya Side 22 

 

  

 

2.2.18 Utvidelse av hytteområde, Kvalsøy 

Område/sted: Kvalsøy Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF6 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 278,6 

Anbefaling: Endring, mindre utvidelser tilpasset fradelinger og eksisterende bygningsstruktur 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSF6 Kvalsøy hytteområde Nytt areal (daa): 311,4 

Begrunnelse: • Tilpasning til allerede fradelte arealer og bebygde hytter  
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt 
tilgjengelig strandsone 2020. Vurdering etter 
retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle 
registreringer. Liten funksjonell strandsone. 
Sannsynlig liten konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen 
konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. 
Konflikt. 

Byggegrense mot hav begrenses herved av 
stormflonivå etter Statsforvalterens tabell som angis 
som planbestemmelse i arealplanen, samt den 
fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone 
og byggegrense i 100 meters beltet». 
 

 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.19 Reduksjon av hytteområde, Skaga på Fleines 

Område/sted: Skaga, Fleines Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF38 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 210,9 

Anbefaling: Reduksjon og tilpasning til jordvern og myr 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSF7 Fleines hytteområde 1 Nytt areal (daa): 36,3 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• SF38 i øst fjernes av hensyn til jordvern. Tilbakeføres LNF 

• SF38 i nordvest/vest reduseres grunnet myr og hensyn til biologisk mangfold. Tilbakeføres 
LNF 

 
 

Jordvern og myr, jf. Naturbasen: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Lyseblå striper = Myr 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som 
er jordbruksområder og myr, kombinert med 
informasjon fra vår landbruksavdeling. 
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2.2.20 Fjerning av hytteområde, Fleines 

Område/sted: Fleines Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF39 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 21,8 

Anbefaling: Fjerning av hensyn til jordvern og strandsone 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR-formål 

 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Fjernes av hensyn til jordvern 

• Fjernes av hensyn til strandsone 

• En liten forhøyning igjen som stort sett består av berg. Ikke ønskelig å redusere 
landskapskvaliteter her ved bygging av hytter 

 

 

Jordvern, jf. Naturbasen: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling. 

 
 

Strandsone, jf. Nordlandsatlas 
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2.2.21 Reduksjon og splitting av boligområde, Varvik-Vik 

Område/sted: Varvik-Vik Saksbehandler: Øyvind Bjerke 

Formålskode: SB9 Formål: Spredt boligbebyggelse Areal (daa): 1 357,2 

Anbefaling: Reduksjon, splitting og tilpasning i forhold til jordvern 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LSB4 

 

LSB5 

 

LSB6 

 

Nye koder/ navn: LSB4 Varvik boligområde 
LSB5 Kalsnes boligområde 
LSB6 Vik boligområde 

Nye areal (daa): LSB4: 31,7 
LSB5: 115,5 
LSB6: 44,3  

Begrunnelse: • Reduseres av hensyn til jordvern 

• Areal som tas vekk tilbakeføres LNF 

 

Jordvern, jf. Naturbasen: 
Orange = Fulldyrka jord  
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva 
som er jordbruksområder, kombinert med 
informasjon fra vår landbruksavdeling. 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag 
potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig 
friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen 
spesielle registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig noe 
konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. 
Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional 
sammenheng. Konflikt. 

Byggegrense mot hav begrenses herved av 
stormflonivå etter Statsforvalterens tabell 
som angis som planbestemmelse i 
arealplanen, samt den fylkeskommunale 
veilederen «Funksjonell strandsone og 
byggegrense i 100 meters beltet». 

 
 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.22 Endring til næringsformål, Vik 

Område/sted: Vik Saksbehandler: Øyvind Bjerke 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindriftsområde Areal (daa):  

Anbefaling: Endring, fra LNFR til næringsformål & fritidsboligformål 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/ navn: LSN3 Vik næringsområde 

LSF8 Vik hytteområde 
Nye areal (daa): LSN3: 1,3 

LSF8: 1,9 

Begrunnelse: • Tilpasning til faktisk bruk av arealet 
 

2.2.23 Fjerning av område for spredt bolig, Vikbotn 

Område/sted: Vik-Vikbotn Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB8 Formål: Spredt boligbebyggelse Areal (daa): 250,6 

Anbefaling: Fjerning, naturfarer 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Skredfare i flg. DSBs kunnskapsbankkart 

• Kvikkleire, aktsomhetsområde i flg. NVE-atlas. Jf. for øvrig HRPs rapport 32/21 
Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 «Risiko til stede» 

Skred, snøskred og steinsprang i flg. NVE. Jf. for øvrig HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i 
Hadsel jf. s. 3 «Risiko til stede»: 

  

 

Kvikkleire, jf. NVE: 
Blått område er under marin grense og her er et potensial for å finne 
kvikkleire. Området har slik beskaffenhet at dette kan være stedlig en liten 
sannsynlighet. 
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2.2.24 Endring av hensynssone fremtidig regulering, Årnesan-Holmsnes 

Område/sted: Årnesan-Holmsnes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: H710_10 Formål: Hensynssone for fremtidig regulering Areal (daa):  

Anbefaling: Endring og utvidelse for å hensynta friluftsliv. Reguleringsplan LØ14 oppheves 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

 
 

Nye koder/ navn: H530_17 Årnesan friluftsområde Nye areal (daa): 242 

Begrunnelse: • Hensynssone fremtidig regulering kan bare stå i 4 år. Må derfor tas bort. 

• Erstattes med hensynssone friluftsliv som delvis korrelerer med Naturbasekart over 
viktige/svært viktige friluftslivsområder  

• Info: Reguleringsplan LØ14 oppheves, da tiltaket er ferdigstilt 
 

2.2.25 Endring av formål spredt hyttebebyggelse, Årnesan-Holmsnes 

Område/sted: Årnesan-Holmsnes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF54 Formål:  Areal (daa):  

Anbefaling: Nedjusteres og tilpasses faktisk bygging. Ingen kjent utbyggingsinteresse øst av vei. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Nye koder/ navn: LSF9 Holmsnes hytteområde 1 Nye areal (daa): 16,7 

Begrunnelse: • 530 hensyn friluft 
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2.2.26 Endring av formål, gravlund på Holmsnesmyran 

Område/sted: Holmsnesmyran Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindriftsområde Areal (daa):  

Anbefaling: Endres fra LNFR til gravlund 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: GU3 Holmsnesmyran gravlund (SOSI 1700) Nytt areal (daa): 7,6 

Begrunnelse: Bør avsettes som gravlund, slik at formål følger bruk 

2.2.27 Fjerning av hytteområde ved Melkarrabben  

Område/sted: Melkarrabben ved Vikbotn Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SF8 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 44,3 

Anbefaling: Fjerning, manglende interesse. Naturfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Delvis myrområde. Kilde: NIBIOs DMK-kart, ortofoto, Norgeskart 

• Flom, bekkesystem. Kilde: NVE 
 

 

Myrområder 
Lyseblå skravur 

 

Flomsone 
 

 
 

Skred 
Jf. for øvrig HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 «Risiko 
til stede» 
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2.2.28 Ny hensynssone naturområde rundt Lomstjønna 

Område/sted: Lomstjønna, øver Holmsnes Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift Areal (daa): .. 

Anbefaling: Ny hensynssone for å sikre natur og vannforhold i/ved Lomstjønna 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig:  

 

   
Ny kode/navn: H560_20 Lomstjønna naturområde Nytt areal (daa): 186,4 

Begrunnelse: • Avgrensing er foretatt med utgangspunkt i nedslagsfelt for vannkilden som Lomstjønna 
representerer.  

• Friluftslivet skal naturlig nok fortsatt tillates slik det er i dag 

• Det åpnes for tiltak som forbedrer vannkvaliteten og hindrer gjengroing av slam 

• Det tillates ingen privatiserende tiltak, kun enkle tiltak som fremmer allmenne formål 

• Det tillates ikke tiltak som kan forringe vannkvaliteten og den naturlige vannbalansen 
 

 

2.2.29 Endring av formål, drikkevannskilde/nedslagsfelt Holmsnes 

Område/sted: Holmsnes/Vikbotn Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: H110_5 Formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone 

Areal (daa): 112 

Anbefaling: Endring til drikkevannskilde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: H110_6 Vik nedslagsfelt Nytt areal (daa): DV2: 112 

H110_6: 8358,4 

Begrunnelse: • Drikkevannskilde som må sikres 
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2.2.30 Fjerning av område for spredt boligbebyggelse, Holmsnes 

Område/sted: Holmsnes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB29 Formål: Spredt boligbebyggelse Areal (daa): 3,9 

Anbefaling: Fjerning, manglende interesse. Jordvern og skred 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Dyrka mark i sør. Kilde: Nibios N5 kart.  

• Noe skredfare. Jf. for øvrig HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 «Risiko 
til stede» 

 
 

Dyrka mark 
Gul = Overflatedyrka jord 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling. 

 
 

Skred 

 

2.2.31 Fjerning av område for spredt boligbygging, Holmsnes 

Område/sted: Holmsnes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB30 Formål: Spredt boligbebyggelse Areal (daa): 12,6 

Anbefaling: Fjerning av formål, manglende interesse og dyrka mark 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Noe dyrka/dyrkbar mark i sør. Kilde: Nibios N5 kart. Fremtidig vei må krysse dyrka mark 

• Kraftlinje som vil begrense utbyggingsområdet 
 

 

Dyrka mark 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, kombinert 
med informasjon fra vår landbruksavdeling. 

 

Kraftlinje 
22 kV distribusjonsnett som krever sikkerhetssoner for å holde avstand til 
kraftlinje grunnet magnetfelt. Nær en 22 kV ledning oppnås som regel et 
magnetfelt - nivå under 0,4 µT 10–20 meter fra nærmeste line (kilde: Statens 
strålevern https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf) 
 

 
 

https://www.nve.no/Media/3620/bebyggelse_hoyspentanl.pdf
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2.2.32 Endring av formål/utvidelse, område for boligfelt Øver-Holmsnes 

Område/sted: Øver-Holmsnes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: B3 Formål: Boligbebyggelse med krav om regulering Areal (daa): 128,6 

Anbefaling: Endring av formål tilpasset eksisterende utbyggingsstruktur, samt utvidelse av område 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig (lysegrønt areal): 

 

 

 

 

 B6 Øver Holmsnes boligområde Nytt areal (daa): 157,6 

Begrunnelse: • Hensiktsmessig utvidelse 
 

2.2.33 Fjerning av formål, område for boligfelt Sandnesåsen 

Område/sted: Sandnesåsen Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: B20 Formål: Boligbebyggelse med krav om regulering Areal (daa): 53 

Anbefaling: Fjerning av formål, manglende interesse. Viktig friluftslivområde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Viktig friluftsområde, jf. Miljødirektoratets naturbase 

• Vern av skog 
 

 

Viktig friluftslivsområde: 
Områdebeskrivelse = Nærmiljøanlegg, skileikanlegg, lekeplass 
Brukerfrekvens = Stor 
Regionale/nasjonale brukere = Nesten aldri 
Opplevelseskvaliteter = Middels 
Symbolverdi = Litt 
Egnethet = Ganske godt 
Funksjon = Ganske spesiell funksjon 
Kunnskapsverdier = Ganske mange 

 

Vern av skog: 
Drivbar barskog 
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2.2.34 Endring av formål, Sandnesåsen skianlegg 

Område/sted: Sandnesåsen Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsområde og reindrift Areal (daa):  

Anbefaling: Endring, fra LNFR til idrettsformål 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Nye koder/ navn: IDR1 Sandnesåsen skileikanlegg (SOSI 1400) Nye areal (daa): 16,6 

Begrunnelse: • Viktig friluftsområde, jf. Miljødirektoratets naturbase 
 

 

Viktig friluftslivsområde: 
Områdebeskrivelse = Leke- og rekreasjonsområde 
Brukerfrekvens = Stor 
Regionale/nasjonale brukere = Nesten aldri 
Opplevelseskvaliteter = Middels 
Symbolverdi = Litt 
Egnethet = Ganske godt 
Funksjon = Ganske spesiell funksjon 
Kunnskapsverdier = Ganske mange 

  
 

2.2.35 Fjerning av formål, område for boligfelt Sandnesåsen 

Område/sted: Sandnesåsen Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: B38 Formål: Boligbebyggelse med krav om regulering Areal (daa): 3,6 

Anbefaling: Fjerning av formål, bratthet 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Ingen drivere. Tidligere avslått byggesøknad grunnet områdets bratthet, noe som også er 
anført i NGI sine kart. Brattheten utfordrer teknisk forskrift, og vil bl.a. medføre utfordringer 
for nødetater 

 

NGIs bratthetskart 
Jf. også høydekotene. Aktuelt område er utenfor bratthetskartet men 
som vi kan lese av høydekotene er her likevel er bratt noe som lå til 
grunn for avslaget på byggesøknaden. Her er foretatt befaring. 
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2.2.36 Fjerning av formål, område for boligfelt Sandnesåsen 

Område/sted: Sandnesåsen Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: B21 Formål: Boligbebyggelse med krav om regulering Areal (daa): 7,3 

Anbefaling: Fjerning av formål, bratthet, ingen driver m.m. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 

• Bratt i deler av området, noe som også er angitt av NGI sine kart.  

• Drivverdig skog 

• Sannsynligvis dyrt å føre frem VVA 
 

 

NGIs bratthetskart 
Jf. også høydekotene. Aktuelt område er i sør innenfor bratthetskartet, noe vi 
også kan lese av høydekotene.  

 
 

Vern av skog: 
Drivbar barskog 

 

 

  



Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2022-2032 – gjennomgang av arealdel 2014-2026.  

Sone A - Langøya Side 34 

 

  

 

2.2.37 Endring av område for boligfelt Sandnes 

Område/sted: Sandnes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: B1 Formål: Boligbebyggelse med krav om regulering Areal (daa): 55,6 

Anbefaling: Endring, redusering grunnet jordvern 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig (lilla areal): 

 

  
Nye koder/ navn: B1 Sandnes boligområde 1 Nye areal (daa): 20,5 

Begrunnelse: • Dyrka/dyrkbar mark. Beiteområde. Jordlov. 
 

 
 

Dyrka mark 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling. Store deler av jorda i øst er leid ut som 
jordbruksjord. 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle 
registreringer. Varierende funksjonell strandsone. 
Sannsynlig noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen 
konflikt 

• Landskap: Vanlig type. Ikke konflikt. 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå 
etter Statsforvalterens tabell som angis som 
planbestemmelse i arealplanen, samt den fylkeskommunale 
veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100 
meters beltet». 

 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.38 Endringer i Sandnes sentrum 

Område/sted: Sandnes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: B1/ off. 
formål 

Formål: Boligbebyggelse med krav om regulering, 
offentlige formål  

Areal (daa): 55,6 

Anbefaling: Endring, oppdeling i ulike formål for å tilpasse arealformål til bruk. Arealjusteringer og fjerning av en 
reguleringsplan 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig:  
 

  
Nye koder/ navn: B2 Sandnes boligområde 2 

B3 Sandnes boligområde 3 
B4 Sandnes boligområde 4 
B5 Sandnes boligområde 5 
T2 Sandnes skole 
IDR2 Sandnes idrettsanlegg 
LSN4 Sandnes næringsområde 1 
LSN5 Sandnes næringsområde 2 
FRI1 Sandnes friområde 

Nye areal (daa): B2: 12,8 
B3: 14,2 
B4: 34,8 
B5: 14,6 
T2: 19,1 
IDR2: 10 
LSN4: 1 
LSN5: 0,9 
FRI1: 13,6 

Begrunnelse: • Hensiktsmessighet 

• Reguleringsplan LØ10 oppheves: Ingen utvikling og inntegnet vei i sør er ikke planlagt og 
hensiktsmessig. Den ligger også i veien for nye tiltak. Området tilbakeføres som LSB7 
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2.2.39 Endring av område for boligfelt Sandnes 

Område/sted: Sandnes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: B4/LNF Formål: Boligbebyggelse, LNFR Areal (daa):  

Anbefaling: Endring, formålsendring og tilpasning til eksisterende boligstruktur. Jordvern og rasfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Nye kode/navn: B7 Sandnes boligområde 6 Nye areal (daa): B6: 74,2 

Begrunnelse: • Noe dyrka/dyrkbar mark i øst. Jordlov.  

• Tilpasning til eksisterende boligstruktur 
 

 

Dyrka mark 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Grønn = Skog 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling.  

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. 
Varierende funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Vanlig type. Ikke konflikt. 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i 
arealplanen, samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell 
strandsone og byggegrense i 100 meters beltet». 

 
 

Rasfare: 
Nytt område 
tilpasset rasfaren 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.40 Endring av formål for småbåthavn, Lundnesset  

Område/sted: Lundnesset Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SH6 Formål: Småbåthavn Areal (daa): 2,4 

Anbefaling: Endring, utvidelse. Tilpasning til faktisk størrelse 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Nye koder/ navn: SH2 Lundnesset småbåthavn Nye areal (daa): 11,2 

Begrunnelse: Tilpasning til havnas faktiske størrelse 

 
 

2.2.41 Fjerning av hensynssone drikkevannskilde, Merkesvatnet  

Område/sted: Råmarka Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: H110_3 Formål: Hensynssone drikkevannskilde Areal (daa): 1400 

Anbefaling: Fjerning, ikke i bruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Som underformålet, LNF 

Begrunnelse: Ikke i bruk 
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2.2.42 Fjerning av område for spredt boligbygging, Markmarka 

Område/sted: Markmarka Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB7 Formål: Spredt boligbebyggelse Areal (daa): 165,6 

Anbefaling: Fjerning, jordvern 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Mye dyrka/dyrkbar mark. Jordlov.  

• Ingen drivere og små sjanser for videreutvikling grunnet jordbruk 
 

 
 

Dyrka mark 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Grønn = Skog 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling.  

 

2.2.43 Endring av formål, næringsareal på Bitterstad 

Område/sted: Bitterstad Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: E1 Formål: Næringsbebyggelse Areal (daa): 2,5 

Anbefaling: Endring, tilpasning 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Formålsendres til spredt næringsbebyggelse. Samme utstrekning som før 

 

Nye koder/ navn: LSN6 Bitterstad næringsområde Nye areal (daa): 2,5 

Begrunnelse: Hensiktsmessighet 

 

  



Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2022-2032 – gjennomgang av arealdel 2014-2026.  

Sone A - Langøya Side 39 

 

  

 

2.2.44 Fjerning av område for spredt boligbygging, Markmarka 

Område/sted: Markmarka Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB6 Formål: Spredt boligbebyggelse Areal (daa): 101,6 

Anbefaling: Fjerning, jordvern 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Mye dyrka/dyrkbar mark. Jordlov.  

• Ingen drivere og små sjanser for videreutvikling grunnet jordbruk 
 

 

Dyrka mark 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Grønn = Skog 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som 
er jordbruksområder, kombinert med 
informasjon fra vår landbruksavdeling. 

 
 

2.2.45 Fjerning av hensynssone – erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Hakaneset ved Hadselbrua Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H560_3 Formål: Hensynssone naturmiljø Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av hensynssone naturmiljø, reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Formålsnavn: LØ19 Stokmarknes lufthavn vedtatt 26/3-2015 

Begrunnelse: • Reguleringsplan vedtatt etter at arealplanen ble vedtatt. Siste plan gjelder 
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2.2.46 Fjerning av bolig/fritidsområde i Markmarka 

Område/sted: Markmarka Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB5/SF40 Formål: Spredt fritid/bolig Areal (daa): 43 

Anbefaling: Fjerning, jordvern og ingen kjente planer 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • En del dyrka/dyrkbar mark. Jordlov.  

• Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg 
 

 

Dyrka mark 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Grønn = Skog 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling. 

 
 

2.2.47 Fjerning av spredt boligområde på Haukenes 

Område/sted: Haukenes Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB4 Formål: Spredt boligområde Areal (daa): 526,2 

Anbefaling: Fjerning, tilpasning til jordbruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Mye gårder og dyrka/dyrkbar mark. Jordlov.  
 

 
 

Dyrka mark 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Grønn = Skog 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling. 
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2.2.48 Fjerning av spredt boligområde på Grytting 

Område/sted: Grytting Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB3 Formål: Spredt boligområde Areal (daa): 233,5 

Anbefaling: Fjerning, tilpasning til jordbruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 
 

Begrunnelse: • Mye gårder og dyrka/dyrkbar mark. Jordlov.  
 

 

Dyrka mark 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Grønn = Skog 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling. 

 
 

2.2.49 Endring, idrettsanlegg på Grytting 

Område/sted: Grytting Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindriftsformål Areal (daa): - 

Anbefaling: Endring, tilpasning til faktisk bruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Nye koder/ navn: IDR3 Grytting idrettsanlegg Nytt areal (daa): 5,2 

Begrunnelse: • Tilpasning til faktisk bruk 
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2.2.50 Fjerning av spredt boligområde på Gjerstad 

Område/sted: Gjerstad Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB2 Formål: Spredt boligområde Areal (daa): 416,7 

Anbefaling: Fjerning, tilpasning til jordbruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 

 

Begrunnelse: • Mye gårder og dyrka/dyrkbar mark. Jordlov. 

• Noe rasfare i nord. Jf. for øvrig HRPs rapport 32/21 Naturfarekartlegging i Hadsel jf. s. 3 
«Risiko til stede» 

 

Dyrka mark 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Grønn = Skog 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling. 

 
 

Rasfare 
Rasfare i nordvest i flg. NVE 

 

2.2.51 Fjerning av spredt boligområde på Gjerstad 

Område/sted: Gjerstad Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SB1 Formål: Spredt boligområde Areal (daa): 436,4 

Anbefaling: Fjerning, tilpasning til jordbruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Tilbakeføres til LNFR 
 

 

Begrunnelse: • Mye gårder og dyrka/dyrkbar mark. Jordlov.  
 

 

Dyrka mark 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Grønn = Skog 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling. 
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2.2.52 Fjerning av formålssone småbåthavn, Kobbogen på Gjerstad  

Område/sted: Kobbogen, Gjerstad Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: SH1 Formål: Småbåthavn Areal (daa): 23,5 

Anbefaling: Fjerning 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Uplanlagt sjøareal 

 

Begrunnelse: • Ingen dokumentert interesse fra utbyggere om småbåthavn 
 

2.2.53 Endring av formål, drikkevannskilde/nedslagsfelt Diskvatnet  

Område/sted: Diskvatnet Saksbehandlere: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: Ubenevnt Formål: Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone 

Areal (daa): 82 

Anbefaling: Endring til drikkevannskilde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: DV3 Diskvatnet drikkevann 

H110_1 Diskvatnet nedslagsfelt 
Nytt areal (daa): 1025,7 

Begrunnelse: • Drikkevannskilde som må sikres 
 

2.2.54 Endring av hensynssone naturmiljø, Gjerstadheia   

Område/sted: Gjerstad Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: H560_1 Formål: Hensynssone naturmiljø Areal (daa):  

Anbefaling: Endring til hensynssone friluftsliv 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Samme utstrekning 

Nye koder/ navn: - Nytt areal (daa): - 

Begrunnelse: • Har mest betydning for friluftslivet – derfor endring. Området i sørvest er i Miljødirektoratets 
naturbase klassifisert som svært viktig friluftslivsområde 

 

 
 

Friluftsliv 
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2.2.55 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Gjerstad Saksbehandler: Hans Christian Haakonsen 

Formålskode: M1 Formål: Masseuttak Areal (daa):  

Anbefaling: Fjernes, erstattes av reguleringsplan. Restareal skal fortsatt ligge i arealplan. 

Kartutsnitt: Nåværende: Ny reguleringsplan 

 

  
Nye koder/ navn: H910_1 Gjerstad masseuttak (for reguleringsplan) 

RU2 Gjerstad masseuttak 
Nytt areal (daa): - 

RU2: 117,4 

Begrunnelse:  
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1 Bakgrunn   
Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens arealdel 2014-2026 skal gjennomgås før man tar 

med utvalgte tiltak videre i ny plan. I planprogrammet fremgår det at (sitat): «Noen arealer som 
er avsatt til tiltak har ligget i planen uten at noe har skjedd og uten at det er drivere bak. 
Plankartet bør derfor vaskes». I vedtatt arealregnskap fremgår det samme, jf. kap. 8.6 nr. 6. 
Dette vedlegget representerer nevnte gjennomgang.  
 
Foruten det som er bestilt er her benyttet andre relevante sjekkpunkter/emner i vurderingen av 

om et område må endres eller fjernes. Her dreier det seg om ulike potensielle konflikter i forhold 
til:  

1) Kartlagte naturfarer (flomfare, ras/skredfare, ustabil grunn osv.).  
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 
bokstav a. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

2) Menneskeskapte farer (kraftlinjer, veisystemer der dette kan være aktuelt, osv.). 
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 

bokstav f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 
3) Landbruks- og skogbruksinteresser. Reindrift.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Landbruk og reindrift jf. bokstav a-d 

samt jordlova og skoglova. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 
4) Kartlagte friluftslivsinteresser.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
b. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

5) Kartlagte interesser i forhold til biologisk mangfold.  
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
a, c, d, e og f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

6) Strandsone.  
Hjemmel: plan og bygningsloven § 1-8, Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen og veileder fra NFK «Funksjonell strandsone og 

byggegrense i 100-meters beltet» 
 
Emnene i opplistingen ovenfor har i mer eller mindre grad vært vurdert tidligere da kommune-
planens arealdel 2014-2026 ble laget. Dog er her tilkommet alt fra ny kunnskap til regelendringer/ 
utvidelser som gjør det hensiktsmessig med en ny gjennomgang slik at den nye arealdelen blir 
mest mulig oppdatert. 
 

Det må presiseres at dette vedlegget ikke omhandler nye tiltak som ikke har vært med 

tidligere. Disse behandles i konsekvensutredningen. Vedlegget gjennomgår heller ikke 
vedtatte reguleringsplaner, men trekker heller disse inn i beslutningsgrunnlaget som en 
faktor der dette er aktuelt.  

1.1 Spesielt om strandsoneforvaltning 
I denne type planprosesser utfordres ofte bruken av strandsonen. Det er dermed viktig å peke på 
at denne har et generelt vern gjennom 100-metersregelen i pbl. § 1-8. Ingen andre arealtyper har 

slikt vern, noe en bør merke seg. Hensikten med regelen er å sikre hensynet til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen er arealet 100 
meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet. Denne sonen er omfattet av et 
generelt bygge- og deleforbud. Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever 
derfor dispensasjon jf. pbl. kap. 19. Unntatt er strandsone som er regulert til byggeformål eller 
som ligger i byer eller tettsted. Nesten en tredjedel av arealet i Norges strandsone er påvirket av 
menneskelige inngrep og anses ikke som tilgjengelig for allmenheten. Strandsonen kan ha ulik 

utstrekning og variasjon både når det gjelder terreng, økologi og menneskelige bruksmåter. Ofte 
brukes 100-metersbeltet som en rettesnor, men det er de faktiske forholdene som må avgjøre hvor 

stort område som skal forvaltes etter regler og retningslinjer for strandsonen. Det er vanligvis den 
enkelte kommune som har ansvaret for å etterse strandsonen etter pbl. § 1-8.  
 
Staten har for øvrig tydeliggjort den nasjonale arealpolitikken gjennom Statlige planretningslinjer 

for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen1. Her fremgår det bl.a. at avklaring av 

 
1 Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-

strandsonen-langs-sjoen/id2850282/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
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arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. 

Dette gjøres først og fremst i kommuneplanens samfunns- og arealdel. Kommunene skal legge 

retningslinjene til grunn i planarbeidet og vurdere strandsonen i et helhetlig og langsiktig 
perspektiv. Arealbruken skal vurderes konkret mot de interesser som gjør seg gjeldende i ulike 
deler av strandsonen.  
I kapittel 10.2 Kommuneplan og reguleringsplan fremgår at (sitat): Det bør ikke tillates utbygging i 
områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, 
naturmangfold, kulturmiljø og landskap. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og 

fjordlandskap med spesielle kvaliteter. Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, 
fiske, akvakultur og reindrift må også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre 
interesser ivaretas best mulig. Kommunene bør innføre bestemmelser i kommuneplanen for 
størrelse og standard for fritidsboliger i strandsonen. 
Større anlegg- og utbygginger til næringsvirksomhet, bolig- eller fritidsbebyggelse vil alltid kreve 
reguleringsplan jf. pbl. § 12-1. I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-

metersbeltet, og alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre 
adgang til å vurdere ny utbygging i strandsonen. Vurderingen vil være avhengig av hva slags type 
tiltak det gjelder og hvilke andre interesser som gjør seg gjeldende i områder. 
Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. I byer og tettsteder skal behovet for 

fortetting og byutvikling tillegges vekt. Arealer til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør som et 
utgangspunkt prioriteres foran arealer til fritidsboliger. 

Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, 
næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Slik tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til 
annen bebyggelse. Felles brygger og naust bør prioriteres. Det kan også være grunnlag for å tillate 
bruksendring av verneverdige naust og sjøboder til næringsformål og allmennyttige formål. 
  
Forholdet til strandsonen er vurdert for de formålsområdene som gjennomgås i dette dokument. I 
øvrige områder vil strandsonen bli videreført. Det er viktig å få frem i vurderingene om 

strandsonen har en spesiell verdi, jf. planretningslinjenes kap. 10.2 første avsnitt. Her vil bl.a. lokal 
barnetråkk, regionrådets friluftslivs-kartlegging, samt Miljødirektoratets naturbase og 
Artsdatabanken danne et saklig utgangspunkt. Den funksjonelle strandsonen fastsettes i henhold til 
veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune2.  

1.1.1 Strandsoneforvaltning i allerede vedtatte reguleringsplaner 

Normalt sett går ikke kommuneplanens arealdel inn på allerede vedtatte reguleringsplaner fordi 

disse er resultater av egne planprosesser, og står på mange måter på «egne ben». Likevel er det 
mulig å lage føringer i arealdelen på konkrete forhold som mangler i aktuelle reguleringsplaner. I 
nevnte veileder «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune jf. kapittelet Eldre reguleringsplaner uten byggegrense fremgår at (sitat): 

Det er nå fastslått at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen også gjelder for 
eldre planer, dersom det ikke er fastsatt særskilt byggegrense mot sjø. For disse 

planområdene bør det derfor, på grunnlag av oppdatert kunnskap, defineres en 
byggegrense i kommuneplanens arealdel. For disse regulerte områdene kan det 
settes bestemmelser i kommuneplanen som fastslår at den nye byggegrensen i 
kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanen. Alternativt kan disse 
gamle reguleringsplanene oppheves. 

Det er mest hensiktsmessig at vi angir en byggegrense mot sjø for angitte reguleringsplaner i 
arealdelen. Så får de nye byggegrensene heller inntas i den enkelte reguleringsplan ved evt. 

reguleringsendringer.  

 
2 Se Nordland fylkeskommune https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-

strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf 

https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
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2 Gjennomgang og anbefaling 

2.1 Endringer, generelle 

2.1.1 Fjerning av alle flytebrygger i Hadsel fra kommuneplanens arealdel 

Formålskode: FBR(x) Formål: Flytebrygger Areal (daa): - 

Anbefaling: Fjernes 

Begrunnelse: Flytebrygger er ikke eget formål i tegnereglene i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan. Tas 
dermed ut av kommuneplanens arealdel. Gir ingen konsekvens for eksisterende anlegg. Nye anlegg 
må byggesøkes og kan tillates i nærheten av bolig/hytteområder. Da helst som fellesanlegg. 
 

2.1.2 Endring av alle områder med hensynssone friluftsliv 

Formålskode: H530_x Formål: Hensynssone friluftsliv Areal (daa): - 

Anbefaling: Endres, tilpasses regional friluftslivskartlegging 

Begrunnelse: Hadsel kommune deltok i 2015 i et interkommunalt prosjekt igangsatt av Vesterålen friluftsråd (under 
regionrådet). Hensikten med prosjektet var å kartlegge viktige friluftsområder i Vesterålen. Det ble gitt 
politisk tilslutning til dette. I Hadsel hadde vi en rekke møter, og innspill til områder ble gitt til 
regionrådet som så vedtok dette. Metoden som ble benyttet var veileder M98-2013 fra 
Miljødirektoratet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». En av hensiktene med arbeidet 
var bl.a. å kunne skaffe til veie kunnskapsgrunnlag for å hensynta områdene i plan. Kartleggingen 
finnes i Naturbasen https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/ 
 
I arealplanen foreslås derfor å vaske vekk hensynssoner friluftsliv merket H530_x, og erstatte disse 
med kartleggingen som vurderes som mer presis. 
 
I kartutsnittet under kan vi se «Svært viktige friluftsområder» som mørkerød, «Viktige friluftsområder» 
som lyserød, og «Friluftsområder» som rosa. Alle disse inntas som nye hensynssoner med kode 
H530_x 
Med tilpasning til Reg planer på børøya og på sandnes – skole fjernes og lysløypa utvides 

 
 

 

  

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
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2.2 Endringer, sone B - Hadseløya 

2.2.1 Fjerning av spredt boligområde, Hokland-Langneset 

Område/sted: Hokland-Langneset, Hadseløya sør-vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB14 Formål: LNF med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 448,7 

Anbefaling: Fjernes grunnet landbruk, og manglende interesse for bygging 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Jf. NIBIOs gårdskart. For det meste landbruksjord 

• Utløpsområde for snø og steinskred på nordsiden av fylkesvei, og noe på sørsiden i flg. 
NVEs aktsomhetskart https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 
kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet 
flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, 
kombinert med 
informasjon fra vår 
landbruksavdeling. 
 

 

Snø- og steinskred: 
Brun skravur viser 
utløpsområdene 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 
10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen registreringer. 
Varierende funksjonell strandsone. Sannsynlig ingen 
konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen 
konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.2 Fjerning av spredt boligområde, Ånnstad 

Område/sted: Ånnstad, Hadseløya sør-vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB15 Formål: LNF med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 816 

Anbefaling: Fjernes grunnet landbruk, og manglende interesse for bygging 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Jf. NIBIOs gårdskart. For det meste landbruksjord 

• Utløpsområde for snø og steinskred på nordsiden av fylkesvei i nord i flg. NVEs 
aktsomhetskart https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 

 

Snø- og steinskred: 
Brun skravur viser utløpsområdene 
Gul er ikke kartlagte områder 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
 

 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.3 Fjerning av spredt fritidsbebyggelse, Ongstadelva 

Område/sted: Ongstadelva, Hadseløya sør-vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF11 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 590 

Anbefaling: Fjernes grunnet landbruk, naturfare og manglende interesse for bygging 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Mulig utløpsområde for snø og steinskred rundt Vardheia  
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som 
er jordbruksområder, kombinert med 
informasjon fra vår landbruksavdeling 

 

Snø- og steinskred: 
Brun skravur viser utløpsområdene 
Gul er ikke kartlagte områder, men disse er 
elektronisk beregnet av NVE: 
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2.2.4 Fjerning av spredt boligområde, Ongstad 

Område/sted: Ongstad, Hadseløya sør-vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB16 Formål: LNF med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 177,9 

Anbefaling: Fjernes grunnet landbruk, og manglende interesse for bygging 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Jf. NIBIOs gårdskart. For det meste landbruksjord 

• Utløpsområde for snø og steinskred i nord i flg. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 

 

Snø- og steinskred: 
Brun skravur viser utløpsområdene 
Gul er ikke kartlagte områder 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen registreringer. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
 

 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.5 Fjerning av spredt fritidsbebyggelse, Ongstadvika 

Område/sted: Ongstadvika, Hadseløya sør-vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF41 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 5,8 

Anbefaling: Fjernes grunnet landbruk, og manglende interesse for bygging 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke angitt som viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen registreringer. Liten funksjonell 
strandsone. Sannsynlig ingen konflikt 

• Kulturmiljø:  Et gravminne i nærheten. Sannsynlig ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
 

 

2.2.6 Fjerning av masseuttak, Haugøya 

Område/sted: Haugøya, Hadseløya sør-vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: M9 Formål: Område for masseuttak Areal (daa): 20,7 

Anbefaling: Fjernes grunnet manglende interesse for masseuttak, og manglende driftskonsesjon 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Ingen driftskonsesjon, ikke registrert kommersiell drift 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.7 Endring fra LNFR til friområde, Hersandvollen 

Område/sted: Hersandvollen, Melbu Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift med 
hensynssone fremtidig regulering til friområde 

Areal (daa): - 

Anbefaling: Endres fra LNFR til friområde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: FRI2 Hersandvollen friområde Nytt areal (daa): 37,3 

Begrunnelse: • Brukes i dag som bade- og rekreasjonsplass for innbyggerne og besøkende 

• Nytt område (mørkegrønt) angir nytt friområde og er tilpasset landbruksdrift 
 

2.2.8 Endring, utvidelse av boligområde Melbu 

Område/sted: Melbu vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Ikke angitt Formål: LNFR og eksisterende regulert boligbebyggelse Areal (daa):  

Anbefaling: Endring, utvidelse. Tilpasning til faktiske forhold, bebyggelse og myr 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode: B8 Melbu vest boligområde 1 Nytt areal (daa): 24,5 

Begrunnelse: • Ingen tidligere ID 

• Tilpasning til myr og eksisterende boliger 

• Reguleringsplan MB1B fra 1949 oppheves for angjeldende utvidelse 
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2.2.9 Endring, utvidelse av boligområde Melbu 

Område/sted: Melbu vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B18/ubenevnt Formål: LNFR og eksisterende boligbebyggelse Areal (daa): 87,7 

Anbefaling: Endring, utvidelse. Tilpasning til faktiske forhold, bebyggelse og myr 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: B9 Melbu vest boligområde 2 Nytt areal (daa): 99,8 

Begrunnelse: • Ingen tidligere ID 

• Tilpasning til myr (utglidningsfare) og eksisterende boliger 

 

Myr: 
N5 kart fra NIBIO viser myr som blåskravur 

 

2.2.10 Endring, fra boligområde B18 til friområde 

Område/sted: Melbu vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B18 Formål: Boligbebyggelse, fremtidig Areal (daa): 22,3 

Anbefaling: Endring fra bolig til friområde grunnet myr og utglidningsfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode: FRI3 Melbu vest friområde Nytt areal (daa): 7,7 

Begrunnelse: • Myr (utglidningsfare) 
 

 

Myr: 
N5 kart fra NIBIO viser myr som blåskravur 
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2.2.11 Fjerning av hensynssone fremtidig regulering, Melbu 

Område/sted: Melbu Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H710_7 Formål: Hensynssone fremtidig regulering til næringsformål Areal (daa):  

Anbefaling: Fjernes grunnet at 4-årsfristen har gått ut. Dessuten manglende utbyggerinteresse. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Uplanlagt i sjø 

Begrunnelse: • 4 års fristen i pbl. er gått ut, jf. pbl. § 11-8 bokstav d 

• Manglende utbyggerinteresser 
 

2.2.12 Endring av område for boligbygging til friområde, Fjøsåsen 

Område/sted: Fjøsåsen, Melbu, Hadseløya sør Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B37 Formål:  Areal (daa): 62,8 

Anbefaling: Endres fra boligformål til friområde for friluftslivbruk. Parkeringsplass tas med som eget formål. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: FRI4 Fjøsåsen friområde 

P3 Lillebrekka parkering 
Nytt areal (daa): FRI4: 165,2 

P3: 0,7 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Utbyggere mener her blir for dyrt å legge frem VVA 

• Svært viktig friluftsområde i flg. Miljødirektoratets naturbase. Disse dataene baseres på kartlegging 
Vesterålen regionråd gjorde i 2015 

• Potensiell skredfare i flg. NVEs aktsomhetskart https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

 
 

Svært viktig friluftsområde, jf. Naturbasen: 
Områdebeskrivelse = Mange turløyper, toppmål, skianlegg, lysløype, gapahuk,  
friluftsområde. 
Brukerfrekvens = Stor 
Regionale og nasjonale brukere = Ofte 
Opplevelseskvaliteter = Ganske mange 
Symbolverdi = Middels 
Egnethet = Ganske godt 

 

Snø- og steinskred: 
Brun skravur viser utløpsområdene 
 

  

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
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2.2.13 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan  

Område/sted: Skoleområde på Melbu Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Mangler ID Formål: Offentlig tjenesteyting, næring, friområde Areal (daa):  

Anbefaling: Fjernes, reguleringsplan skal fortsatt gjelde.   

Kartutsnitt: Nåværende: Gjeldende reguleringsplan: 

 

  
Ny kode/navn: H910_2 Reguleringsplan MB8 Glattkjøringsbanen av 13/9-1979 

Begrunnelse: • To planer, den ene må fjernes 

• Reguleringsplan MB8 av 13/9-1979 videreføres 

• Ingen konsekvenser for dagens- og fremtidig bruk 
  

2.2.14 Fjerning av område for masseuttak,  Kjeftsbrekka på Melbu 

Område/sted: Kjeftsbrekka på Melbu Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: M8 Formål: Masseuttak Areal (daa): 11,6 

Anbefaling: Fjernes. Ikke i drift og lukking av uttak foregår 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Ikke i drift  

2.2.15 Endring av formålskode Melbu Havn 

Område/sted: Melbu havn Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes. Formål: Ferdsel Areal (daa): 239,4 

Anbefaling: Koden endres  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: FE1 Melbu havn Nytt areal (daa): 239,4 

Begrunnelse: Kartteknisk 
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2.2.16 Endring, ID for Osen miljøpark 

Område/sted: Osen miljøpark Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: PT1 Formål: Park Areal (daa): 28,7 

Anbefaling: Mindre karttekniske endringer  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: BG1 Osen miljøpark Nytt areal (daa): 29,1 

Begrunnelse: Kartteknisk. Erstatter også underliggende reguleringsplaner 
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–2.2.17 Endring av formål, boligområde på Gulstadøya på Melbu 

Område/sted: Gulstadøya på Melbu, Hadseløya sør Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: E8/B23 Formål: Næring Areal (daa): 152,2 

Anbefaling: Endres. Fra næring og bolig til kombinert formål  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

   
Ny kode/navn:  Nytt areal (daa):  

Begrunnelse: • I h.h.t. politiske føringer i reguleringsprosess 

• Må justeres i forhold til kulturminner, strandsone og tidligere avfallsdeponi 
  

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Foreslått område vil komme i konflikt med stransonen i vest. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Øya brukes til turgåing noe stisystemene vitner om. 
Sannsynlig regelmessig konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Flere kulturminner. Øya var en gravøy. Sannsynlig 
konflikt 

• Landskap: Vanlig type. Ikke konflikt 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i arealplanen, 
samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone og 
byggegrense i 100 meters beltet». 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.18 Fjerning av formål, boligfelt på Gulstad, Melbu 

Område/sted: Gulstad, v/ Gulstadveien Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B16 Formål: Boligformål Areal (daa): 6 

Anbefaling: Fjernes, landbruksmark  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: Benyttes i dag til landbruksformål. Jordloven kommer inn i bildet.  

 
 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, kombinert 
med informasjon fra vår landbruksavdeling 

 

2.2.19 Fjerning av formål, boligfelt på Gulstad, Melbu 

Område/sted: Gulstad, v/ Gulstadveien Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B15 Formål: Boligformål Areal (daa): 14,8 

Anbefaling: Fjernes, gjenværende areal er myrområde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: Myrområder. Vanskelig å bygge ut, samtidig som at en utbygging vil føre til CO2-utslipp grunnet 
karbonlageret i myr. Manglende interesser for utbygging. 
 

 

Myr: 
Blå skravur viser myr. Ved opparbeidelse av 
myra vil her tilkomme CO2-utslipp grunnet at 
myr er karbonlager. Dette bidrar negativt i 
forhold til FNs bærekraftsmål om reduksjon av 
klimagasser.  

  

 

  



Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2022-2032 – gjennomgang av arealdel 2014-2026.  

Sone B - Hadseløya Side 21 

 

  

 

2.2.20 Fjerning av formål, boligfelt på Gulstad, Melbu 

Område/sted: Gulstad, v/ Ingaveien Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B14 Formål: Boligformål Areal (daa): 1,5 

Anbefaling: Fjernes, landbruksmark  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Benyttes i dag til landbruksformål. Jordloven kommer inn i bildet.  
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 

  

2.2.21 Fjerning av formål, spredt fritidsbebyggelse ved Tverråsen, Melbu 

Område/sted: Tverråsen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF12 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 29,8 

Anbefaling: Fjernes, ingen dokumentert interesse  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Delvis innenfor viktig friluftsområde i vest 

 

Viktig friluftsområde: 
Områdebeskrivelse = Vei fra Gulstadveien og til Båtvatnet. Fine 
muligheter for fotturer, sykling og skiturer. 
Brukerfrekvens = Ganske stor 
Regionale og nasjonale brukere = Aldri 
Opplevelseskvaliteter = Ganske mange 
Symbolverdi = Ganske stor 
Funksjon = Ganske spesiell 
Kunnskapsverdier = Middels 
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2.2.22 Fjerning av hensynssone, fremtidig regulering, Husby 

Område/sted: Vei fra Melbu til Storheia Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H710_3 Formål: Vei Areal (daa):  

Anbefaling: Fjernes, vei allerede etablert og ingen behov for reguleringsplan 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse:  

2.2.23 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Tverråsen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: IA1 Formål: Idrettsanlegg (motorcross) Areal (daa): 137,5 

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

   
Ny kode/navn: H910_3 Reguleringsplan MB35 masseuttak på Husby vedtatt 28/3-1996 Nytt areal (daa): - 

Begrunnelse: • Arealformålet IA1 fjernes i sin helhet. 

• Deler av gamle IA1 avsettes til «reguleringsplan fortsatt skal gjelde». 
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2.2.24 Fjerning av formål, spredt fritidsbebyggelse ved Gulstadelva 

Område/sted: Gulstadelva Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF42 Formål: Spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 22,1 

Anbefaling: Fjernes, ingen dokumentert interesse  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Innenfor viktig friluftsområde 

 
 

Viktig friluftsområde: 
Områdebeskrivelse = Vei fra Gulstadveien og til Båtvatnet. Fine muligheter 
for fotturer, sykling og skiturer. 
Brukerfrekvens = Ganske stor 
Regionale og nasjonale brukere = Aldri 
Opplevelseskvaliteter = Ganske mange 
Symbolverdi = Ganske stor 
Funksjon = Ganske spesiell 
Kunnskapsverdier = Middels 

 

2.2.25 Fjerning av hensynssone, spredt fritidsbebyggelse i Husbydalen 

Område/sted: Husbydalen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H710_13 Formål: Hensynssone, fremtidig regulering til hytteområde Areal (daa):  

Anbefaling: Hensynssone fjernes, men masseuttak står igjen 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF, men eksisterende masseuttak beholdes 

Ny kode/navn: RU3 Husbydalen masseuttak Nytt areal (daa): 14,7 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Innenfor viktig friluftsområde, jf. Miljødirektoratets naturbase 
 

 

Viktig friluftsområde: 
Områdebeskrivelse = Vei fra Gulstadveien og til Båtvatnet. Fine muligheter 
for fotturer, sykling og skiturer. 
Brukerfrekvens = Ganske stor 
Regionale og nasjonale brukere = Aldri 
Opplevelseskvaliteter = Ganske mange 
Symbolverdi = Ganske stor 
Funksjon = Ganske spesiell 
Kunnskapsverdier = Middels 
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2.2.26 Ny kode og utvidelse av formålsområde på Storheia 

Område/sted: Storheia Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Ubenevnt Formål: Næringsbebyggelse Areal (daa): 11,2 

Anbefaling: Endres til spredt næring og utvides for å tilpasses faktiske forhold bl.a. parkeringsplass  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode: LSN7 Storheia næringsområde Nytt areal (daa): 15 

Begrunnelse: Kartteknisk endring 
 

2.2.27 Endring av formål/hensynssone drikkevann, Urvatnet 

Område/sted: Urvatnet Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H110_10 + 
ubenevnt 

Formål: Hensynssone drikkevann + bruk og vern av 
sjø og vassdrag 

Areal (daa): 153,1 

Anbefaling: Endring, ny beregning av nedslagsfelt  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: DV4 Urvatnet drikkevann 

H110_9 Urvatnet nedslagsfelt 
Nytt areal (daa): DV4: 153,1 

H110_9: 1391,6 

Begrunnelse: • Sikring drikkevann 

• Ny beregning av nedslagsfelt 
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2.2.28 Fjerning av formål, erstattes av hensynssone. Masseuttak i 

Vassvik 

Område/sted: Vassvik Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: M6 Formål: Masseuttak Areal (daa): 25,3 

Anbefaling: Endres, mulig utbygging  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Samme utstrekning, men formålssone endres til hensynssone fremtidig 
regulering H710 med SOSI 710. 

Ny kode: H710(x) Nytt areal (daa): 25,3 

Formålsnavn: Fremtidig regulering masseuttak 

Begrunnelse: • Muligheter for fremtidig regulering. Forhandlinger på gang – uviss status 

• Delvis innenfor skredområde, jf. NVEs aktsomhetskart 

 
 

Snø- og steinskred: 
Brun skravur viser utløpsområdene 
 

 

2.2.29 Fjerning av formål, spredt boligbebyggelse i Vassvik 

Område/sted: Vassvik Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB17 Formål: LNF med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 130 

Anbefaling: Fjernes, jordbrukshensyn 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ingen aktivitet, ingen kjente planer 

• Jordbruksareal nord/ nordøst 
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
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2.2.30 Fjerning av formål, småbåthavn ved Tangneset 

Område/sted: Tangneset Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SH7 Formål: Småbåthavn Areal (daa): 5,8 

Anbefaling: Fjernes, ingen dokumentert interesse  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF/ uplanlagt areal i sjø 

Begrunnelse: • Ingen aktivitet, ingen kjente planer 
 

2.2.31 Fjerning av formål, spredt fritidsbebyggelse Steilomarka 

Område/sted: Steilomarka Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF13 Formål: LNF m/ spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 236,7 

Anbefaling: Fjernes, svært viktig friluftslivsområde  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Svært viktig friluftslivsområde i flg. Miljødirektoratets naturbase. Dataene er hentet fra 
friluftslivskartlegging gjennomført av Vesterålen regionråd 

• Ingen ny aktivitet, ingen kjente planer 
 

 

Svært viktig friluftsområde: 
Områdebeskrivelse = Mange turløyper 
Brukerfrekvens = Stor 
Regionale og nasjonale brukere = Ofte 
Opplevelseskvaliteter = Ganske mange 
Symbolverdi = Middels 
Egnethet = Ganske godt 
Kunnskapsverdier = Ganske få 
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2.2.32 Endring av formål, spredt boligbebyggelse Lekang 

Område/sted: Lekang Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB18/19 Formål: LNF m/ spredt boligbebyggelse Areal (daa): 783,6 

Anbefaling: Endres, reduseres i forhold til landbruk  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 
 

Ny kode/navn: LSB7 Lekang boligområde 1 
P2 Lekang skileikparkering 

Nytt areal (daa): LSB7: 235,6 
P2: 1,6 

Begrunnelse: • Jf. NIBIOs gårdskart. For det meste landbruksjord 
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 

 
 

2.2.33 Fjerning av hensynssone drikkevann, Lekang  

Område/sted: Lekang Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H110_9 Formål: Hensynssone drikkevann Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av hensynssone, kilde ikke i bruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig:  

 

 

Jf. underformål 

Begrunnelse: • Ikke i bruk 
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2.2.34 Endring av formål, boligfelt i Kjerkåsen 

Område/sted: Kjerkåsen, Lyngen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B28 Formål: Boligfelt Areal (daa): 93,6 

Anbefaling: Endres. Boligformål fjernes. I stedet legges inn et lite område for spredt bolig i sør. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSB8 Paradiset boligområde Nytt areal (daa): 3,7 

Begrunnelse: • Svært viktig friluftslivsområde i flg. Miljødirektoratets naturbase. Dataene er hentet fra 
friluftslivskartlegging gjennomført av Vesterålen regionråd 

• Ingen ny aktivitet, ingen kjente planer 

 
 

Svært viktig friluftsområde: 
Brukerfrekvens = Stor 
Regionale og nasjonale brukere = Ganske ofte 
Opplevelseskvaliteter = Ganske mange 
Symbolverdi = Middels 
Egnethet = Middels 
Funksjon = Spesiell funksjon 
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2.2.35 Fjerning av formål, spredt boligbebyggelse i Hadselhamn  

Område/sted: Hadselhamn Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB20 Formål: LNF med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 209,3 

Anbefaling: Fjerning grunnet landbruk og myr 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Jf. NIBIOs gårdskart. For det meste landbruksjord 

• Myr enkelte steder 

• Ingen ny aktivitet, ingen kjente planer 
 

 
 

Landbruk og myr: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Blågrå = Myr 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder og myr, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling 

 

2.2.36 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Brattåsen masseuttak, del av Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: M4 Formål: Masseuttak Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde:  

 

  
Ny kode/navn: H910_4 Reguleringsplan HØ9 Brattåsen masseuttak vedtatt 13/12-2018 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
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2.2.37 Fjerning av formål, spredt boligbebyggelse i Andvågen 

Område/sted: Andvågen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB26 Formål: LNF med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 24 

Anbefaling: Fjerning grunnet manglende utbyggingsinteresse samt myr i deler av området 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Myr enkelte steder 

• Ingen ny aktivitet, ingen kjente planer 

 
 

Myr: 
Blågrå = Myr 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er myr, kombinert med 
informasjon fra vår landbruksavdeling 

 

2.2.38 Endring av formål til næring, Andvågen   

Område/sted: Andvågen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Ubenevnt Formål: Næringsformål Areal (daa): 4,3 

Anbefaling: Endring, utvidelse av næringsområde. Tilpasning til faktiske forhold. Trollfjord sine arealer. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig (næringsområde markert): 

 

  
Ny kode: NÆ2 Brurodden næringsområde Nytt areal (daa): 9 

Begrunnelse: Kartteknisk endring. Noe utvidelse. 
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2.2.39 Endring av formål, Jonathanbrygga GBnr. 62/77   

Område/sted: Andvågen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Ubenevnt Formål: Boligområde Areal (daa): 4,3 

Anbefaling: Endring til hensynssone fremtidig regulering 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig (næringsområde markert): 

 

  
Ny kode/navn: KBA1 Jonathanbrygga nærings- og boligområde Nytt areal (daa): 9 

Begrunnelse: Er allerede under regulering 
 
 

2.2.40 Endring av formål til næring, boligfelt i Hadselmyran 

Område/sted: Hadselmyran Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B13 Formål: Boligfelt Areal (daa): 442,4 

Anbefaling: Endring, tilpasning til næring 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig (næringsområde markert): 

 

  
Ny kode/navn: NÆ3 Hadselmyran næringsområde Nytt areal (daa): 44,6 

Begrunnelse: • Myr enkelte steder 

• Ingen ny aktivitet, ingen kjente planer 

 

Myr: 
Blågrå = Myr 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er myr, kombinert med 
informasjon fra vår landbruksavdeling. 
Erfaringen med utbyggingen av Europris og Byggern viser at her er en god 
del grunnlent myr med berg og noe grus under. Klimautslippene antas å ikke 
være veldig store. 

 
 

 

  



Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2022-2032 – gjennomgang av arealdel 2014-2026.  

Sone B - Hadseløya Side 32 

 

  

 

2.2.41 Endring, justering av formål til bolig Hadselmyran 

Område/sted: Hadselmyran Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B13 Formål: Boligfelt Areal (daa): 442,4 

Anbefaling: Endres, reduseres 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig (boligområde markert): 

 

  
Ny kode/navn: B12 Hadselmyran boligområde Nytt areal (daa): 98,4 

Begrunnelse: • Myr og landbruksjord enkelte steder 

• Ingen ny aktivitet, ingen kjente planer 

 
Landbruk og myr: 
Orange = Fulldyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Blågrå = Myr 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder og myr, kombinert med 
informasjon fra vår landbruksavdeling 
 

 

2.2.42 Endring av hensynssone drikkevann, Trolldalen 

Område/sted: Trolldalen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H110_8 Formål: Hensynssone drikkevann Areal (daa): 21,5 

Anbefaling: Endring, ny beregning av nedslagsfelt  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: H110_8 Trolldalen nedslagsfelt Nytt areal (daa): 875,3 

Begrunnelse: • Ny beregning av nedslagsfelt 
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2.2.43 Endring av formål fra næring til næring/bolig - Søndre 

Område/sted: Søndre  Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: E24 Formål: Næringsformål Areal (daa): 9,5 

Anbefaling: Endring, formålsendring fra næring til næring/bolig  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Samme utstrekning som før men formålsendring 

Ny kode/navn: KBA2 Søndre nærings- og boligområde 2 Nytt areal (daa): 9,5 

Begrunnelse: • Ny beregning av nedslagsfelt 
 

2.2.44 Endring, sammenslåing av formål til kombinert på Søndre 

Område/sted: Søndre  Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: AB4/B11 Formål: Kombinert/ boligformål Areal (daa): AB4: 25,3 
B11: 2,9 

Anbefaling: Endring, sammenslåing til kombinert formål 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: KBA3 Søndre nærings- og boligområde 1 Nytt areal (daa): 28,2 

Begrunnelse: • Hensiktsmessighet 

2.2.45 Fjerning av formål for idrettsanlegg i Trolldalen 

Område/sted: Trolldalen, Søndre  Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Ubenevnt Formål: Idrettsanlegg Areal (daa): 10,2 

Anbefaling: Fjerning, ikke i bruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ikke i bruk 
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2.2.46 Endring, ny ID for campingplass i Trolldalen 

Område/sted: Trolldalen, Søndre  Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Ubenevnt Formål: Næringsformål Areal (daa): 7,8 

Anbefaling: Endring, ny ID 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

 

Ny kode/navn: C1 Trolldalen camping Nytt areal (daa): 7,8 

Begrunnelse: • Manglet ID 

• Endres fra næringsformål til camping 

2.2.47 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Børøya, Lomveien Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B35 Formål: Boligfelt Areal (daa): 12,3 

Anbefaling: Fjerning, reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Ny kode/navn: H910_5 Reguleringsplan BØ37 Hadsel handelspark vedtatt 12/12-2019 

Begrunnelse: • Innenfor nylig regulert areal til Hadsel handelspark 

• Det er beregnet at området blir svært dyrt å utvikle (Asplan Viak). Dessuten vil det bli 
nødvendig å oppgradere kommunal vei 

• Ingen driver 
 

2.2.48 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Børøya, Børøytoppen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B24 Formål: Boligfelt Areal (daa): 12,3 

Anbefaling: Fjerning, reguleringsplan skal fortsatt gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Ny kode/navn: H910_5 Reguleringsplan BØ37 Hadsel handelspark vedtatt 12/12-2019 

Begrunnelse: • Bryter med Avinors høyderestriksjonsflater 

• Ingen driver 
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2.2.49 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Børøya, bruddet Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: AB2 Formål: Kombinert formål Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Ny kode/navn: H910_5 Reguleringsplan BØ37 Hadsel handelspark vedtatt 12/12-2019 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
 

2.2.50 Endring, ID på eksisterende friområde ved Lomveien 

Område/sted: Børøya Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes Formål: Friområde Areal (daa): 32,3 

Anbefaling: Endres, mangler ID 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn:  FRI8 Børøya nord friområde Nytt areal (daa): 32,3 

Begrunnelse: • Uten ID 
 

2.2.51 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Børøya nordøst Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: E3 Formål: Næringsformål Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

   
Ny kode/navn: H910_6 Reguleringsplan BØ38 Stokmarknes miljøhavn vedtatt 1/10-2020 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
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2.2.52 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Børøya industriområde, del av Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: A18 Formål: Akvakultur Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

   
Ny kode/navn: H910_7 Reguleringsplan BØ24 Børøya industriområde vedtatt 18/10-2018 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
 

2.2.53 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Børøya, Solsiden boligfelt Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B5 Formål: Boligformål Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Ny kode/navn: H910_8 Reguleringsplan BØ34 Solsiden boligfelt vedtatt 31/5-2018 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
 

2.2.54 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Børøya, naustområde ved Solsiden boligfelt Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: N36 Formål: Naustområde Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Ny kode/navn: H910_8 Reguleringsplan BØ34 Solsiden boligfelt vedtatt 31/5-2018 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
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2.2.55 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Børøya, Hadsel eiendom Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes. Formål: Friområde Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Ny kode/navn: H910_9 Reguleringsplan BØ36 Hadsel eiendom vedtatt 10/12-2017 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
 

2.2.56 Endring, friområde og næringsområde Børøya sør 

Område/sted: Børøya, Hadsel eiendom Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes. Formål: Friområde Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av hensynssone kulturminner, oppretting av nytt friområde. Nye koder 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal 
gjelde: 

 

  
Ny kode/navn:  FRI7 Børøya sør friområde 

NÆ4 Børøya sør næringsområde 
Nytt areal (daa): FRI7: 3,4 

NÆ4: 18 

Begrunnelse: • Hensynssone 730 kulturminner er fjernet – avklart gjennom befaring av NFK 
• ID fornyes på næringsområde. Samme areal. 
• Friområde gis ID. Redusert areal grunnet reguleringsplan 
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2.2.57 Endring av arealformål til næringsområde – Børøya nord 

Område/sted: Børøya, nord Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: AB6/ Friområde Formål: Kombinert formål & friområde Areal (daa): 73,3 

Anbefaling: Endring av arealformål til næringsformål 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: KBA4 Børøya nord nærings- og boligområde Nytt areal (daa): 73,3 

Begrunnelse: • Kombinert område AB6 og friområde øst av dette slås sammen til et kombinert område 

• Utbyggingsinteresser. Prosess på gang. 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Foreslått område vil komme i konflikt med 
stransonen i nord. Vurdering etter retningslinjenes kap. 
10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde i nordøst jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle 
registreringer. Liten funksjonell strandsone. Sannsynlig 
lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis 
ingen konflikt 

• Landskap: Vanlig type. Ikke konflikt 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå 
etter Statsforvalterens tabell som angis som 
planbestemmelse i arealplanen, samt den fylkeskommunale 
veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100 
meters beltet». 
 

  

 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.58 Endring, ID på eksisterende friområde ved Ørneveien 

Område/sted: Børøya Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes Formål: Friområde Areal (daa): 11,6 

Anbefaling: Endres, mangler ID 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Samme som tidligere 

Ny kode/navn:  FRI9 Børøya vest friområde Nytt areal (daa): 11,6 

Begrunnelse: • Uten ID 
 

2.2.59 Endring, ID på eksisterende friområde ved Børøybrua 

Område/sted: Børøya Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes Formål: Friområde Areal (daa): 9,2 

Anbefaling: Endres, mangler ID 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Samme som tidligere 

Ny kode/navn:  FRI10 Børøybrua friområde Nytt areal (daa): 9,2 

Begrunnelse: • Uten ID 
 

2.2.60 Endring, ID på eksisterende boligområde på Børøya 

Område/sted: Børøya Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes Formål: Boligområde Areal (daa): 7,1 

Anbefaling: Endres, mangler ID 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Samme som tidligere 

Ny kode/navn:  B13 Børøya vest boligområde Nytt areal (daa): 7,1 

Begrunnelse: • Uten ID 
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2.2.61 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Sykehusbukta, Coop Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes. Formål: Offentlige formål Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

   
Ny kode/navn: H910_10 Reguleringsplan SM63 Sykehustomta vedtatt 21/6-2018  

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
 

2.2.62 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Verkstedbakken, søndre Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: AB4, del av Formål: Kombinert formål Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

   
Ny kode/navn: H910_11 Reguleringsplan SM42 Søndre gate 36 vedtatt 18/9-2014 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
 

2.2.63 Endring av arealformål – Thodeskogen 

Område/sted: Thodeskogen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Ubenevnt Formål: Grønnstruktur Areal (daa): 3,8 

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

 Samme som før 

Ny kode/navn: BG3 Thodeskogen grøntområde Nytt areal (daa): 3,8 

Begrunnelse: • Manglet ID 
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2.2.64 Fjerning av hensynssone fremtidig regulering, Sykehusbukta 

Område/sted: Stokmarknes, sykehusbukta Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H710_1 Formål: Hensynssone fremtidig regulering Areal (daa):  

Anbefaling: Fjernes grunnet at 4-årsfristen har gått ut. Dessuten manglende utbyggerinteresse. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Uplanlagt i sjø 

Begrunnelse: • 4 års fristen i pbl. er gått ut, jf. pbl. § 11-8 bokstav d 

• Manglende utbyggerinteresser 
 

2.2.65 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Hadselhallen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes. Formål: Friområde Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

   
Ny kode/navn: H910_12 Reguleringsplan SM58 Hadsel flerbrukshall vedtatt 9/2-2017 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
 

2.2.66 Endring av arealformål – fotballbane ved Hadselhallen 

Område/sted: Ved Hadselhallen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes. Formål: Friområde Areal (daa): 59,7 

Anbefaling: Endring, fra friområde til idrettsanlegg 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig:  

 

   
Ny kode/navn: IDR5 Gledalen idrettsanlegg Nytt areal (daa): 44,9 

Begrunnelse: • Friområdet blir redusert grunnet reguleringsplan for Hadselhallen. Det som er igjen 
formålsendres til idrettsanlegg. Manglet ID  
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2.2.67 Ny hensynssone naturområde rundt Gledalsvatnet 

Område/sted: Gledalsvatnet Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift Areal (daa): .. 

Anbefaling: Ny hensynssone for å sikre natur og vannforhold i/ved Gledalsvatnet 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig:  

 

   
Ny kode/navn: H560_22 Gledalsvatnet naturområde Nytt areal (daa): 1010,6 

Begrunnelse: • Avgrensing er foretatt med utgangspunkt i nedslagsfelt for vannkilden som Gledalsvatnet 
representerer.  

• Skianlegg skal naturlig nok fortsatt tillates slik det er i dag 

• Det tillates ingen privatiserende tiltak, kun enkle tiltak som fremmer allmenne formål 

• Det tillates ikke tiltak som kan forringe vannkvaliteten 
 

2.2.68 Ny hensynssone naturområde rundt Lillevatnet 

Område/sted: Lillevatnet Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift Areal (daa): .. 

Anbefaling: Ny hensynssone for å sikre natur og vannforhold i/ved Lillevatnet 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig:  

 

   
Ny kode/navn: H560_22 Gledalsvatnet naturområde Nytt areal (daa): 1010,6 

Begrunnelse: • Avgrensing er foretatt med utgangspunkt i nedslagsfelt for vannkilden som Lillevatnet 
representerer.  

• Friluftslivet skal naturlig nok fortsatt tillates slik det er i dag 

• Det åpnes for tiltak som forbedrer vannkvaliteten og hindrer gjengroing av slam 

• Det tillates ingen privatiserende tiltak, kun enkle tiltak som fremmer allmenne formål 

• Det tillates ikke tiltak som kan forringe vannkvaliteten 
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2.2.69 Endring av arealformål – kirkegård med parkering 

Område/sted: Ved Hadselhallen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes. Formål: Offentlig eller privat tjenesteyting Areal (daa): 11,6 

Anbefaling: Endring, fra off./privat tjenesteyting  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig:  

 

   
Ny kode/navn: GU4 Gledalen gravlund Nytt areal (daa): 12,7 

Begrunnelse: • Formålsendres til gravlund inkl. parkering 

2.2.70 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Nordnes Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H1 Formål: Havneområde Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Ny kode/navn: H910_13 Reguleringsplan SM68 Nordnes havneområde vest vedtatt 12/11-2020 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
 

2.2.71 Endring av formålsområder i Bakskaret 

Område/sted: Bakskaret Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode:  Formål:  Areal (daa):  

Anbefaling: Endring, Ny ID på boligområder og vannbehandlingsanlegg. Fjerning av friområde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: B15 Grønnåsen 1 boligområde (fremtidig) 

B16 Grønnåsen 2 boligområde (nåværende)  
TIS1 Grønnåsen vannverk 

Nytt areal (daa): B15: 14,8 
B16: 34,8 
TIS1: 3,5 

Begrunnelse: • Det er hensiktsmessig å gjøre om friområde til LNFR 

• B11 (tidligere B30) nedjusteres. Området Halla er under regulering til boligformål, og denne 
er tatt ut. Derfor nedjustering 

• B12 og vannbehandlingsanlegg mangler ID og må tildeles slikt 
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2.2.72 Endring av formålsområder ved Tømmervikåsen 

Område/sted: Ved Tømmervikåsen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode:  Formål:  Areal (daa):  

Anbefaling: Utvidelse av boligområde og formålsavsetting for ballbinge 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: B17 Tømmervikåsen boligområde (fremtidig)  

IDR6 Tømmervikåsen ballbinge (eksisterende) 
Nytt areal (daa): B17: 2 

IDR6: 2,1 

Begrunnelse: • Hensiktsmessighet 

2.2.73 Endring av ID, Tømmervikbruket   

Område/sted: Tømmervika Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B8 Formål: Boligområde Areal (daa): 6,5 

Anbefaling: Gis ny ID og justeres i forhold til sjø 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn:  B18 Tømmervikbruket boligområde Nytt areal (daa): 5,5 

Begrunnelse: • Ny ID, fjerning av havområde 

2.2.74 Endring, ny ID for naust i Lappvika   

Område/sted: Lappvika Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: N9 Formål: Naustområde Areal (daa): 1,6 

Anbefaling: Gis ny ID 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Samme som før 

Ny kode/navn:  ABA8 Lappvik Nytt areal (daa): 1,6 

Begrunnelse: • Ny ID 
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2.2.75 Endring, ny ID for boligområde ved fylkesvei   

Område/sted: Rishaugen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Ikke benevnt Formål: Boligområde Areal (daa): 14,6 

Anbefaling: Gis ID 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Samme som før 

Ny kode/navn:  B19 Rishaugveien boligområde Nytt areal (daa): 14,6 

Begrunnelse: • Ny ID 

2.2.76 Fjerning av arealformål – boligfelt Tømmervikodden 

Område/sted: Tømmervikodden Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B32 Formål: Boligfelt Areal (daa): 74 

Anbefaling: Fjerning av arealformål, ingen drivere, myr og landbruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Ingen driver og ingen dokumentert utbyggingsinteresser 

• En god del myr og litt landbruk 
 

 

Landbruk og myr: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Blågrå = Myr 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder og 
myr, kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
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2.2.77 Fjerning av arealformål – boligfelt Tømmervikodden 

Område/sted: Tømmervikodden Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B31 Formål: Boligfelt Areal (daa): 156,9 

Anbefaling: Fjerning av arealformål, ingen drivere, myr og landbruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Ingen driver og ingen dokumentert utbyggingsinteresser 

• En god del myr og litt landbruk 
 

 
 

Landbruk og myr: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Blågrå = Myr 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder og myr, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Foreslått område vil komme i konflikt med 
stransonen i nord. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. 
Varierende funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis ingen 
konflikt 

• Landskap: Vanlig type. Ikke konflikt 
 

 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/


Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2022-2032 – gjennomgang av arealdel 2014-2026.  

Sone B - Hadseløya Side 47 

 

  

 

2.2.78 Endring av boligområde i Bergvik fra LNFR til bolig. 

Område/sted: Ved Tømmervikåsen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode:  Formål:  Areal (daa): - 

Anbefaling: Endring, gjøres om fra LNFR til boligområde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: B20 Bergvik boligområde Nytt areal (daa): B20: 37,8 

Begrunnelse: • Hensiktsmessighet. Tilpasning til faktisk bruk 

2.2.79 Endring, hensynssone nedslagsfelt/drikkevannskilde Røyrdalen 

Område/sted: Røyrdalen, Bergvik Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Uspes./ H110_7 Formål: LNFR Areal (daa): - 

Anbefaling: Endring, gjøres om til drikkevannskilde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: DV5 Røyrdalen drikkevann 

H110_7 Røyrdalen nedslagsfelt 
Nytt areal (daa): 1,6 

6200 

Begrunnelse: • Hensiktsmessighet. Tilpasning til faktisk bruk 
 

2.2.80 Fjerning av formål, erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Bergvik masseuttak Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: M3 Formål: Masseuttak Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Ny kode/navn: H910_14 Reguleringsplan HØ11 Bergvik masseuttak vedtatt 21/4-2016 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
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2.2.81 Endring av areal i arealformål – Bukkberget, Bergvika 

Område/sted: Bukkberget Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB10 Formål: Område hvor spredt boligbebyggelse er tillatt. Areal (daa): 40,3 

Anbefaling: Endring av areal i arealformål. Økning 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

  
Ny kode/navn: LSB9 Bukkberget boligområde Nytt areal (daa): 54,5 

Begrunnelse: • Tilpasning til faktisk bruk 
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2.2.82 Fjerning av arealformål – spredt boligbebyggelse i Breivik 

Område/sted: Breivik Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB11 Formål: LNF med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 534,6 

Anbefaling: Fjerning av arealformål grunnet jordbruksinteresser 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 
 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Jf. NIBIOs gårdskart. For det meste landbruksjord 
 

 
 

Landbruk og myr: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Blågrå = Myr 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se 
hva som er jordbruksområder og myr, 
kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag 
potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Foreslått område vil komme i konflikt 
med stransonen i nord. Vurdering etter 
retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig 
friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig 
sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen 
spesielle registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig 
lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente 
registreringer. Sannsynligvis ingen 
konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional 
sammenheng. Konflikt 

 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.83 Fjerning av arealformål – småbåthavn i Breivik 

Område/sted: Breivik Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SH8 Formål: Småbåthavn Areal (daa): 14,8 

Anbefaling: Fjerning av arealformål grunnet manglende planer 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Uplanlagt i sjø 
 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere som vi vet om 
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2.2.84 Endring, justering av arealformål spredt bolig Yttersiden 

Område/sted: Storvik/Klubben, yttersiden Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB12 Formål: LNF med spredt bolig Areal (daa): 947,1 

Anbefaling: Justering i forhold til landbruk og skredfare, Splittes opp. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSB9 Yttersiden boligområde Nytt areal (daa): 322,6 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere som vi vet om 

• Jf. NIBIOs gårdskart. For det meste landbruksjord i nord 

• Skredområder mot klubben, jf. NVEs aktsomhetskart 
 

 
 

Landbruk: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder og myr, kombinert med informasjon fra 
vår landbruksavdeling 
 

 
 

Snø- og steinskred: 
Brun skravur viser utløpsområdene 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Foreslått område vil komme i konflikt med stransonen i nord. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i arealplanen, 
samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone og 
byggegrense i 100 meters beltet». 
 

 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.85 Fjerning av arealformål – spredt boligbebyggelse, Taen/Utbjørg 

Område/sted: Taen/Utbjørg, yttersiden Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB13 Formål: LNF med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 144,8 

Anbefaling: Fjerning grunnet jordbruk og skredfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Jf. NIBIOs gårdskart. For det meste landbruksjord 

• Skredområder, jf. NVEs aktsomhetskart 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling. 

 
 

Snø- og steinskred: 
Brun skravur viser utløpsområdene 
Gul er ikke kartlagte områder 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Foreslått område vil komme i konflikt med stransonen i nord. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt 
 

 

 

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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1 Bakgrunn   
Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens arealdel 2014-2026 skal gjennomgås før man tar 

med utvalgte tiltak videre i ny plan. I planprogrammet fremgår det at (sitat): «Noen arealer som 
er avsatt til tiltak har ligget i planen uten at noe har skjedd og uten at det er drivere bak. 
Plankartet bør derfor vaskes». I vedtatt arealregnskap fremgår det samme, jf. kap. 8.6 nr. 6. 
Dette vedlegget representerer nevnte gjennomgang.  
 
Foruten det som er bestilt er her benyttet andre relevante sjekkpunkter/emner i vurderingen av 

om et område må endres eller fjernes. Her dreier det seg om ulike potensielle konflikter i forhold 
til:  

1) Kartlagte naturfarer (flomfare, ras/skredfare, ustabil grunn osv.).  
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 
bokstav a. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

2) Menneskeskapte farer (kraftlinjer, veisystemer der dette kan være aktuelt, osv.). 
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 

bokstav f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 
3) Landbruks- og skogbruksinteresser. Reindrift.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Landbruk og reindrift jf. bokstav a-d 

samt jordlova og skoglova. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 
4) Kartlagte friluftslivsinteresser.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
b. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

5) Kartlagte interesser i forhold til biologisk mangfold.  
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
a, c, d, e og f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

6) Strandsone.  
Hjemmel: plan og bygningsloven § 1-8, Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen og veileder fra NFK «Funksjonell strandsone og 

byggegrense i 100-meters beltet» 
 
Emnene i opplistingen ovenfor har i mer eller mindre grad vært vurdert tidligere da kommune-
planens arealdel 2014-2026 ble laget. Dog er her tilkommet alt fra ny kunnskap til regelendringer/ 
utvidelser som gjør det hensiktsmessig med en ny gjennomgang slik at den nye arealdelen blir 
mest mulig oppdatert. 
 

Det må presiseres at dette vedlegget ikke omhandler nye tiltak som ikke har vært med 

tidligere. Disse behandles i konsekvensutredningen. Vedlegget gjennomgår heller ikke 
vedtatte reguleringsplaner, men trekker heller disse inn i beslutningsgrunnlaget som en 
faktor der dette er aktuelt.   

1.1 Spesielt om strandsoneforvaltning 
I denne type planprosesser utfordres ofte bruken av strandsonen. Det er dermed viktig å peke på 
at denne har et generelt vern gjennom 100-metersregelen i pbl. § 1-8. Ingen andre arealtyper har 

slikt vern, noe en bør merke seg. Hensikten med regelen er å sikre hensynet til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen er arealet 100 
meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet. Denne sonen er omfattet av et 
generelt bygge- og deleforbud. Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever 
derfor dispensasjon jf. pbl. kap. 19. Unntatt er strandsone som er regulert til byggeformål eller 
som ligger i byer eller tettsted. Nesten en tredjedel av arealet i Norges strandsone er påvirket av 
menneskelige inngrep og anses ikke som tilgjengelig for allmenheten. Strandsonen kan ha ulik 

utstrekning og variasjon både når det gjelder terreng, økologi og menneskelige bruksmåter. Ofte 
brukes 100-metersbeltet som en rettesnor, men det er de faktiske forholdene som må avgjøre hvor 

stort område som skal forvaltes etter regler og retningslinjer for strandsonen. Det er vanligvis den 
enkelte kommune som har ansvaret for å etterse strandsonen etter pbl. § 1-8.  
 
Staten har for øvrig tydeliggjort den nasjonale arealpolitikken gjennom Statlige planretningslinjer 

for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen1. Her fremgår det bl.a. at avklaring av 

 
1 Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-

strandsonen-langs-sjoen/id2850282/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
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arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. 

Dette gjøres først og fremst i kommuneplanens samfunns- og arealdel. Kommunene skal legge 

retningslinjene til grunn i planarbeidet og vurdere strandsonen i et helhetlig og langsiktig 
perspektiv. Arealbruken skal vurderes konkret mot de interesser som gjør seg gjeldende i ulike 
deler av strandsonen.  
I kapittel 10.2 Kommuneplan og reguleringsplan fremgår at (sitat): Det bør ikke tillates utbygging i 
områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, 
naturmangfold, kulturmiljø og landskap. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og 

fjordlandskap med spesielle kvaliteter. Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, 
fiske, akvakultur og reindrift må også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre 
interesser ivaretas best mulig. Kommunene bør innføre bestemmelser i kommuneplanen for 
størrelse og standard for fritidsboliger i strandsonen. 
Større anlegg- og utbygginger til næringsvirksomhet, bolig- eller fritidsbebyggelse vil alltid kreve 
reguleringsplan jf. pbl. § 12-1. I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-

metersbeltet, og alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre 
adgang til å vurdere ny utbygging i strandsonen. Vurderingen vil være avhengig av hva slags type 
tiltak det gjelder og hvilke andre interesser som gjør seg gjeldende i områder. 
Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. I byer og tettsteder skal behovet for 

fortetting og byutvikling tillegges vekt. Arealer til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør som et 
utgangspunkt prioriteres foran arealer til fritidsboliger. 

Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, 
næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Slik tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til 
annen bebyggelse. Felles brygger og naust bør prioriteres. Det kan også være grunnlag for å tillate 
bruksendring av verneverdige naust og sjøboder til næringsformål og allmennyttige formål. 
  
Forholdet til strandsonen er vurdert for de formålsområdene som gjennomgås i dette dokument. I 
øvrige områder vil strandsonen bli videreført. Det er viktig å få frem i vurderingene om 

strandsonen har en spesiell verdi, jf. planretningslinjenes kap. 10.2 første avsnitt. Her vil bl.a. lokal 
barnetråkk, regionrådets friluftslivs-kartlegging, samt Miljødirektoratets naturbase og 
Artsdatabanken danne et saklig utgangspunkt. Den funksjonelle strandsonen fastsettes i henhold til 
veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune2.  

1.1.1 Strandsoneforvaltning i allerede vedtatte reguleringsplaner 

Normalt sett går ikke kommuneplanens arealdel inn på allerede vedtatte reguleringsplaner fordi 

disse er resultater av egne planprosesser, og står på mange måter på «egne ben». Likevel er det 
mulig å lage føringer i arealdelen på konkrete forhold som mangler i aktuelle reguleringsplaner. I 
nevnte veileder «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune jf. kapittelet Eldre reguleringsplaner uten byggegrense fremgår at (sitat): 

Det er nå fastslått at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen også gjelder for 
eldre planer, dersom det ikke er fastsatt særskilt byggegrense mot sjø. For disse 

planområdene bør det derfor, på grunnlag av oppdatert kunnskap, defineres en 
byggegrense i kommuneplanens arealdel. For disse regulerte områdene kan det 
settes bestemmelser i kommuneplanen som fastslår at den nye byggegrensen i 
kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanen. Alternativt kan disse 
gamle reguleringsplanene oppheves. 

Det er mest hensiktsmessig at vi angir en byggegrense mot sjø for angitte reguleringsplaner i 
arealdelen. Så får de nye byggegrensene heller inntas i den enkelte reguleringsplan ved evt. 

reguleringsendringer.  

 
2 Se Nordland fylkeskommune https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-

strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf 

https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
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2 Gjennomgang og anbefaling 

2.1 Endringer, generelle 

2.1.1 Fjerning av alle flytebrygger i Hadsel fra kommuneplanens arealdel 

Formålskode: FBR(x) Formål: Flytebrygger Areal (daa): - 

Anbefaling: Fjernes 

Begrunnelse: Flytebrygger er ikke eget formål i tegnereglene i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan. Tas 
dermed ut av kommuneplanens arealdel. Gir ingen konsekvens for eksisterende anlegg. Nye anlegg 
må byggesøkes og kan tillates i nærheten av bolig/hytteområder. Da helst som fellesanlegg. 
 

2.1.2 Endring av alle områder med hensynssone friluftsliv 

Formålskode: H530_x Formål: Hensynssone friluftsliv Areal (daa): - 

Anbefaling: Endres, tilpasses regional friluftslivskartlegging 

Begrunnelse: Hadsel kommune deltok i 2015 i et interkommunalt prosjekt igangsatt av Vesterålen friluftsråd (under 
regionrådet). Hensikten med prosjektet var å kartlegge viktige friluftsområder i Vesterålen. Det ble gitt 
politisk tilslutning til dette. I Hadsel hadde vi en rekke møter, og innspill til områder ble gitt til 
regionrådet som så vedtok dette. Metoden som ble benyttet var veileder M98-2013 fra 
Miljødirektoratet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». En av hensiktene med arbeidet 
var bl.a. å kunne skaffe til veie kunnskapsgrunnlag for å hensynta områdene i plan. Kartleggingen 
finnes i Naturbasen https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/ 
 
I arealplanen foreslås derfor å vaske vekk hensynssoner friluftsliv merket H530_x, og erstatte disse 
med kartleggingen som vurderes som mer presis. 
 
I kartutsnittet under kan vi se «Svært viktige friluftsområder» som mørkerød, «Viktige friluftsområder» 
som lyserød, og «Friluftsområder» som rosa. Alle disse inntas som nye hensynssoner med kode 
H530_x 
 

 
 

 

  

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
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2.2 Endringer, sone C1 - Strandlandet 

2.2.1 Fjerning av formålssone spredt fritid, Morfjord 

Område/sted: Morfjord Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: FB16 Formål: Fritidsbebyggelse med krav om regulering Areal (daa):  

Anbefaling: Fjernes, flomfare og viktig friluftslivsområde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: Tiltak berører friluftslivsinteressene: Jf. friluftslivskartlegging gjennomført av Vesterålen 
regionråd. Angitt i Miljødirektoratets naturbase som viktig friluftsområde: 

 

Områdetype: Stort turområde uten tilrettelegging 
Områdeverdi: Viktig friluftslivsområde 
Brukerfrekvens: Middels 
Egnethet: Ganske dårlig 
Funksjon: Ganske spesiell funksjon 
Kunnskapsverdier: Få 
Opplevelseskvaliteter: Ganske mange 
Regionale og nasjonale brukere: Ganske ofte 
Symbolverdi: Middels 
Tilgjengelighet: God 
 

Tiltak er innenfor aktsomhetsområder for flom, jf. NVEs aktsomhetskart: 
https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet 

 
 

Jf. NVE: Maksimal vannstandstigning: 2,5 – 3 meter. 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Nærhet til viktig friluftslivsområde. Sannsynlig 
regelmessig konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis ingen 
konflikt 

• Landskap: Vanlig type. Ikke konflikt 
 

 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/flomaktsomhet
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.2 Endring av formålssone spredt boligbebyggelse, Strønstad 

Område/sted: Strønstad Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB28 Formål: LNF med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 225 

Anbefaling: Endres, nedjustering 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSB10 Strønstad boligområde 1 Nytt areal (daa): 51,4 

Begrunnelse: • Noe myrområder 

• Liten, eller ingen etterspørsel men beholdes grunnet fremtidig aktivitet på Fiskebøl. 
Etterspørsel kan komme 

• Kraftlinje 

• Minske behovet for veistruktur. Bebyggelse langs fylkesvei, ikke lenger inn i marka. 
 

 
 

Myrområder, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Lyseblå = Myr 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Foreslått område vil komme i konflikt med stransonen i nord. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i arealplanen, 
samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone og 
byggegrense i 100 meters beltet». 
 

 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.3 Fjerning av formåls- og hensynssoner, erstattes av reguleringsplan 

Område/sted: Fiskebølvika Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H710_12, E25, E10 Formål: Næring, hensynssone fremtidig regulering Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av formål og hensynssone, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal 
gjelde:  

 

  
Ny kode/navn: H910_15 Reguleringsplan AV10 Oljevern og miljøsenter Fiskebøl vedtatt 12/12-2019 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 

 

2.2.4 Fjerning av formålsone Masseuttak, Fiskebøl 

Område/sted: Fiskebølvika Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: M11 Formål: Masseuttak Areal (daa): 44 

Anbefaling: Fjerning 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Skred- og forvitringsmateriale. Grus og pukk. I flg. NGUs database. Ingen driftskonsesjon, 
ingen større samfunnsmessig betydning.  

• Ingen jevnlig driver 

• Omkranset av hensynssoner naturmiljø og LNF.  I tillegg viktig friluftsområde i flg. 
Miljødirektoratets naturbase – dermed få ekspansjonsmuligheter.  
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2.2.5 Fjerning av formålsone spredt fritidsbebyggelse, Årnøya 

Område/sted: Årnøya, Fiskebøl Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF46 Formål: LNF der spredt fritidsbebyggelse er tillatt Areal (daa): 62 

Anbefaling: Fjerning, ingen dokumenterte utbyggingsplaner 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis ingen konflikt 

• Landskap: Vanlig utforming. Ingen konflikt 
  

2.2.6 Fjerning av formålsone spredt fritidsbebyggelse, Ringen 

Område/sted: Ringen ved Holdøya Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF49 Formål: LNF der spredt fritidsbebyggelse er tillatt Areal (daa): 3,4 

Anbefaling: Fjerning, ingen dokumenterte utbyggingsplaner 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt 
 

 

 

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens arealdel 2014-2026 skal gjennomgås før man tar 

med utvalgte tiltak videre i ny plan. I planprogrammet fremgår det at (sitat): «Noen arealer som 

er avsatt til tiltak har ligget i planen uten at noe har skjedd og uten at det er drivere bak. 
Plankartet bør derfor vaskes». I vedtatt arealregnskap fremgår det samme, jf. kap. 8.6 nr. 6. 
Dette vedlegget representerer nevnte gjennomgang.  
 
Foruten det som er bestilt er her benyttet andre relevante sjekkpunkter/emner i vurderingen av 
om et område må endres eller fjernes. Her dreier det seg om ulike potensielle konflikter i forhold 

til:  
1) Kartlagte naturfarer (flomfare, ras/skredfare, ustabil grunn osv.).  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 
bokstav a. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

2) Menneskeskapte farer (kraftlinjer, veisystemer der dette kan være aktuelt, osv.). 
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 

bokstav f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 
3) Landbruks- og skogbruksinteresser. Reindrift.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Landbruk og reindrift jf. bokstav a-d 
samt jordlova og skoglova. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

4) Kartlagte friluftslivsinteresser.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
b. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

5) Kartlagte interesser i forhold til biologisk mangfold.  
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
a, c, d, e og f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

6) Strandsone.  
Hjemmel: plan og bygningsloven § 1-8, Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen og veileder fra NFK «Funksjonell strandsone og 
byggegrense i 100-meters beltet» 

 
Emnene i opplistingen ovenfor har i mer eller mindre grad vært vurdert tidligere da kommune-
planens arealdel 2014-2026 ble laget. Dog er her tilkommet alt fra ny kunnskap til regelendringer/ 
utvidelser som gjør det hensiktsmessig med en ny gjennomgang slik at den nye arealdelen blir 
mest mulig oppdatert. 
 

Det må presiseres at dette vedlegget ikke omhandler nye tiltak som ikke har vært med 
tidligere. Disse behandles i konsekvensutredningen. Vedlegget gjennomgår heller ikke 

vedtatte reguleringsplaner, men trekker heller disse inn i beslutningsgrunnlaget som en 
faktor der dette er aktuelt.   

1.1 Spesielt om strandsoneforvaltning 
I denne type planprosesser utfordres ofte bruken av strandsonen. Det er dermed viktig å peke på 
at denne har et generelt vern gjennom 100-metersregelen i pbl. § 1-8. Ingen andre arealtyper har 

slikt vern, noe en bør merke seg. Hensikten med regelen er å sikre hensynet til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen er arealet 100 
meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet. Denne sonen er omfattet av et 
generelt bygge- og deleforbud. Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever 
derfor dispensasjon jf. pbl. kap. 19. Unntatt er strandsone som er regulert til byggeformål eller 
som ligger i byer eller tettsted. Nesten en tredjedel av arealet i Norges strandsone er påvirket av 
menneskelige inngrep og anses ikke som tilgjengelig for allmenheten. Strandsonen kan ha ulik 

utstrekning og variasjon både når det gjelder terreng, økologi og menneskelige bruksmåter. Ofte 
brukes 100-metersbeltet som en rettesnor, men det er de faktiske forholdene som må avgjøre hvor 
stort område som skal forvaltes etter regler og retningslinjer for strandsonen. Det er vanligvis den 
enkelte kommune som har ansvaret for å etterse strandsonen etter pbl. § 1-8.  

 
Staten har for øvrig tydeliggjort den nasjonale arealpolitikken gjennom Statlige planretningslinjer 
for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen1. Her fremgår det bl.a. at avklaring av 

arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. 

 
1 Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-

strandsonen-langs-sjoen/id2850282/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
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Dette gjøres først og fremst i kommuneplanens samfunns- og arealdel. Kommunene skal legge 

retningslinjene til grunn i planarbeidet og vurdere strandsonen i et helhetlig og langsiktig 

perspektiv. Arealbruken skal vurderes konkret mot de interesser som gjør seg gjeldende i ulike 
deler av strandsonen.  
I kapittel 10.2 Kommuneplan og reguleringsplan fremgår at (sitat): Det bør ikke tillates utbygging i 
områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, 
naturmangfold, kulturmiljø og landskap. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og 
fjordlandskap med spesielle kvaliteter. Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, 

fiske, akvakultur og reindrift må også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre 
interesser ivaretas best mulig. Kommunene bør innføre bestemmelser i kommuneplanen for 
størrelse og standard for fritidsboliger i strandsonen. 
Større anlegg- og utbygginger til næringsvirksomhet, bolig- eller fritidsbebyggelse vil alltid kreve 
reguleringsplan jf. pbl. § 12-1. I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-
metersbeltet, og alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre 

adgang til å vurdere ny utbygging i strandsonen. Vurderingen vil være avhengig av hva slags type 
tiltak det gjelder og hvilke andre interesser som gjør seg gjeldende i områder. 
Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. I byer og tettsteder skal behovet for 
fortetting og byutvikling tillegges vekt. Arealer til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør som et 

utgangspunkt prioriteres foran arealer til fritidsboliger. 
Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, 

næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Slik tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til 
annen bebyggelse. Felles brygger og naust bør prioriteres. Det kan også være grunnlag for å tillate 
bruksendring av verneverdige naust og sjøboder til næringsformål og allmennyttige formål. 
  
Forholdet til strandsonen er vurdert for de formålsområdene som gjennomgås i dette dokument. I 
øvrige områder vil strandsonen bli videreført. Det er viktig å få frem i vurderingene om 
strandsonen har en spesiell verdi, jf. planretningslinjenes kap. 10.2 første avsnitt. Her vil bl.a. lokal 

barnetråkk, regionrådets friluftslivs-kartlegging, samt Miljødirektoratets naturbase og 
Artsdatabanken danne et saklig utgangspunkt. Den funksjonelle strandsonen fastsettes i henhold til 
veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune2.  

1.1.1 Strandsoneforvaltning i allerede vedtatte reguleringsplaner 

Normalt sett går ikke kommuneplanens arealdel inn på allerede vedtatte reguleringsplaner fordi 

disse er resultater av egne planprosesser, og står på mange måter på «egne ben». Likevel er det 

mulig å lage føringer i arealdelen på konkrete forhold som mangler i aktuelle reguleringsplaner. I 
nevnte veileder «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune jf. kapittelet Eldre reguleringsplaner uten byggegrense fremgår at (sitat): 

Det er nå fastslått at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen også gjelder for 
eldre planer, dersom det ikke er fastsatt særskilt byggegrense mot sjø. For disse 
planområdene bør det derfor, på grunnlag av oppdatert kunnskap, defineres en 

byggegrense i kommuneplanens arealdel. For disse regulerte områdene kan det 
settes bestemmelser i kommuneplanen som fastslår at den nye byggegrensen i 
kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanen. Alternativt kan disse 
gamle reguleringsplanene oppheves. 

Det er mest hensiktsmessig at vi angir en byggegrense mot sjø for angitte reguleringsplaner i 
arealdelen. Så får de nye byggegrensene heller inntas i den enkelte reguleringsplan ved evt. 
reguleringsendringer.  

 
2 Se Nordland fylkeskommune https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-

strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf 

https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
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2 Gjennomgang og anbefaling 

2.1 Endringer, generelle 

2.1.1 Fjerning av alle flytebrygger i Hadsel fra kommuneplanens arealdel 

Formålskode: FBR(x) Formål: Flytebrygger Areal (daa): - 

Anbefaling: Fjernes 

Begrunnelse: Flytebrygger er ikke eget formål i tegnereglene i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan. Tas 
dermed ut av kommuneplanens arealdel. Gir ingen konsekvens for eksisterende anlegg. Nye anlegg 
må byggesøkes og kan tillates i nærheten av bolig/hytteområder. Da helst som fellesanlegg. 
 

2.1.2 Endring av alle områder med hensynssone friluftsliv 

Formålskode: H530_x Formål: Hensynssone friluftsliv Areal (daa): - 

Anbefaling: Endres, tilpasses regional friluftslivskartlegging 

Begrunnelse: Hadsel kommune deltok i 2015 i et interkommunalt prosjekt igangsatt av Vesterålen friluftsråd (under 
regionrådet). Hensikten med prosjektet var å kartlegge viktige friluftsområder i Vesterålen. Det ble gitt 
politisk tilslutning til dette. I Hadsel hadde vi en rekke møter, og innspill til områder ble gitt til 
regionrådet som så vedtok dette. Metoden som ble benyttet var veileder M98-2013 fra 
Miljødirektoratet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». En av hensiktene med arbeidet 
var bl.a. å kunne skaffe til veie kunnskapsgrunnlag for å hensynta områdene i plan. Kartleggingen 
finnes i Naturbasen https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/ 
 
I arealplanen foreslås derfor å vaske vekk hensynssoner friluftsliv merket H530_x, og erstatte disse 
med kartleggingen som vurderes som mer presis. 
 
I kartutsnittet under kan vi se «Svært viktige friluftsområder» som mørkerød, «Viktige friluftsområder» 
som lyserød, og «Friluftsområder» som rosa. Alle disse inntas som nye hensynssoner med kode 
H530_x 
 

 
 

 

  

https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/
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2.2 Endringer, sone C2 - Raftsundet 

2.2.1 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Myrland 

Område/sted: Myrland, Laksneset Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF14 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 11,7 

Anbefaling: Fjerning grunnet manglende utbyggingsinteresser 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. 
Varierende funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis ingen 
konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.2 Endring av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Myrland 

Område/sted: Myrland Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF15 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 565 

Anbefaling: Endring, tilpasning til myr, biologisk mangfold og jordbruk 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSF11 Myrland hytteområde Nytt areal (daa): 197,8 

Begrunnelse: • Jordbruksareal, mest i nordøst. Kilde: NIBIO 

• Myr- og naturområder. Kilde: NIBIO 

• Biologisk mangfold, betydelig rypeterreng, Kilde: ePhorte saksbehandlersystem, rapport fra 
arealplan 2014 + Artsdatabanken 

 

Jordbruk: Orange og gult 
Myr: Grå skravur 

 

Jf. Artsdatabanken 
Sterkt truet (EN): Jerv,  
Sårbar (VU): Ærfugl, Fiskemåke, Gråmåke, Sjøorre,  
Nær truet (NT): Teist,  
Nasjonal forvaltningsinteresse: Havørn, Tårnfalk, Fjellvåk, 
Haukugle, Spurveugle 
I tillegg gode bestander av Lirype 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig 
sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Jf. registrering ovenfor. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen 
konflikt.  

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt.  
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i 
arealplanen, samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell 
strandsone og byggegrense i 100 meters beltet». 

 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.3 Fjerning av formålssone fritidsbebyggelse, Leirosen ved Hanøy 

Område/sted: Myrland Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF15 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 7,4 

Anbefaling: Fjerning, manglende konkrete planer om utbygging 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNF 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig 
sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  
Varierende funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen 
konflikt.  

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt.  
 

2.2.4 Endring av ID, fremtidig reiselivs- og boligområde Raftsund bru 

Område/sted: Raftsund bru, vest Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: AB9 Formål: Kombinert formål (reiselivsanlegg) Areal (daa): 299,3 

Anbefaling: Videreføres, ny ID 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

 

Ny kode/navn: KBA5 Raftsund reiselivsanlegg & boliger Nytt areal (daa): 299,3 

Begrunnelse: • Konkrete utbyggingsplaner, reguleringsarbeid igangsatt 

• Nedjustering til aktuelle tiltaksområder 

• Små områder med skredfare 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.5 Fjerning av formålssone hyttefelt, Djuphavn 

Område/sted: Djuphavn/ Hattvika Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF21 Formål: LNFR med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 15,4 

Anbefaling: Fjerning, manglende konkrete planer om utbygging samt vårbeite for rein 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om. Intet skjedd. 

• Vårbeite for rein. Trekk- og flyttlei for rein i sør. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

• Bratt areal, bygging på topper gir silhuett -virkning. 

• Hensynssone naturmiljø rundt, viktig å tenke helhetlig 
 

 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 
Gul = Trekklei, vernet av reindriftsloven 

 

Bratthet i terreng: 
Bratt- og kupert terreng kan medføre ulike former for skredfare i tillegg til at 
bygg på høyder kan gi en siluettvirkning 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt. 
 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.6 Fjerning av formålssone hyttefelt, Djuphavn 

Område/sted: Djuphavn Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: FB12 Formål: Hyttefelt Areal (daa): 52,5 

Anbefaling: Fjerning av formålsområde og rød vei (ikke bygget) grunnet reinbeite og skred 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om. Intet skjedd.  

• Skredområde i øst, jf. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Skredfare: 
Mest i den østlige delen 

 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 
Gul = Trekklei, vernet av reindriftsloven 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt. 
 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.7 Fjerning av formålssone næringsområde, Djuphavn 

Område/sted: Djuphavn Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: E13 Formål: Næringsområde (reiselivsanlegg) Areal (daa): 17,3 

Anbefaling: Fjerning, manglende konkrete planer om utbygging samt vårbeite for rein 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om. Intet skjedd.  

• Skredområde i sør, jf. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Skredfare: 
Mest i den østlige delen 

 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 
Gul = Trekklei, vernet av reindriftsloven 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt. 
 

 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.8 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Raftsund bru 

Område/sted: Raftssund bru, øst Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF22 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 24,3 

Anbefaling: Fjerning, manglende konkrete planer om utbygging samt vårbeite for rein 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om. Intet skjedd.  

• Noen skredområder sone, jf. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Skredfare: 
Mest mot sjøen 

 
 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  Varierende funksjonell 
strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt. 
 

 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.9 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Steinbakkneset 

Område/sted: Steinbakkneset Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF23 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 162,3 

Anbefaling: Fjernes grunnet skredfare,  vårbeite for rein og nasjonal landskapsverdi 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • 2 tomter fradelt, potensiale for mer.  

• Noen skredområder sone, jf. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Skredfare: 
Mest mot sjøen 

 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  Varierende funksjonell 
strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt. 
 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.10 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Storvikklubben 

Område/sted: Storvikklubben/Grindvika Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF24 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 33,3 

Anbefaling: Fjernes grunnet jordbruk og vårbeite for rein 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Noe landbruksareal. 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
 

 
 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 
 

 
 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk 
konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt, men i liten grad 
 

 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.11 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Kongsmark 

Område/sted: Litlvatnet, Kongsmarka (Tengelfjord 1) Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF28 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 58 

Anbefaling: Fjerning, ingen dokumenterte utbyggingsinteresser, vårbeite for rein og turområde 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om. Intet skjedd.   

• Svært viktig turområde mot Litlvatnet i flg. Miljødirektoratets naturbase 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Svært viktig turområde: 
Brukerfrekvens = Ganske stor 
Regionale/nasjonale brukere = Ganske ofte 
Opplevelseskvaliteter = Middels 
Symbolverdi = Ganske stor 
Funksjon = Ganske spesiell funksjon 
Egnethet = Middels 
Kunnskapsverdier = Få 
Tilgjengelighet = God 

 
 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 
 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.12 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Kongsmark 

Område/sted: Litlvatnet, Kongsmarka Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF25 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 16 

Anbefaling: Fjerning, ingen dokumenterte utbyggingsinteresser og vårbeite for rein 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om. Intet skjedd.   

• Svært viktig turområde mot Litlvatnet i flg. Miljødirektoratets naturbase 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Svært viktig turområde: 
Brukerfrekvens = Ganske stor 
Regionale/nasjonale brukere = Ganske ofte 
Opplevelseskvaliteter = Middels 
Symbolverdi = Ganske stor 
Funksjon = Ganske spesiell funksjon 
Egnethet = Middels 
Kunnskapsverdier = Få 
Tilgjengelighet = God 

 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 

 
 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.13 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Kongsmark 

Område/sted: Kongsmarka ved Trivatnet (Kongsmark 3) Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF27 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 276,3 

Anbefaling: Fjerning, ingen dokumenterte utbyggingsinteresser og vårbeite for rein 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om. Intet skjedd.   

• Det meste av arealet er definert som svært viktig turområde i flg. Miljødirektoratets 
naturbase https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase 

• Noe skredområder i sørøst jf. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Svært viktig turområde: 
Brukerfrekvens = Ganske stor 
Regionale/nasjonale brukere = Ganske ofte 
Opplevelseskvaliteter = Middels 
Symbolverdi = Ganske stor 
Funksjon = Ganske spesiell funksjon 
Egnethet = Middels 
Kunnskapsverdier = Få 
Tilgjengelighet = God 

 

Skredfare: 
I sørøst 

 
 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 

 

  

https://geocortex01.miljodirektoratet.no/Html5Viewer/?viewer=naturbase
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.14 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Kongsmark 

Område/sted: Kongsmarka ved Trivatnet (Kongsmark 2) Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF26 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 176,9 

Anbefaling: Fjerning, få dokumenterte utbyggingsinteresser samt trekklei og vårbeite for rein 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Få konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   

• Svært viktig turområde i flg. Miljødirektoratets naturbase 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

• Noe jordbruksareal 
 

 

Svært viktig turområde: 
Brukerfrekvens = Ganske stor 
Regionale/nasjonale brukere = Ganske ofte 
Opplevelseskvaliteter = Middels 
Symbolverdi = Ganske stor 
Funksjon = Ganske spesiell funksjon 
Egnethet = Middels 
Kunnskapsverdier = Få 
Tilgjengelighet = God 

 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 

 
 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling 
 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.15 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Kongsmark 

Område/sted: Kongsmarka ved fjerde og femtevatnet Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF47 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 75,5 

Anbefaling: Fjerning, få dokumenterte utbyggingsinteresser samt trekklei og vårbeite for rein 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   

• Skredområder i vest 

• Vårbeite og trekklei for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 
 

Skredfare: 
I vestlige deler 

 

Reinområde: 
Blå skravur = Vårbeite 
Gul = Trekklei som er 
automatisk vernet 
gjennom reindriftsloven 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.16 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Tengelfjord 

Område/sted: Tengelfjord ved Tuvberget Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF29 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 158,9 

Anbefaling: Fjerning, få dokumenterte utbyggingsinteresser, vårbeite for rein, friluftsområde og skred 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   

• Skredområder i øst langs vei 

• Friluftsområde i nord 

• Vårbeite for rein. Jf. Statsforvalterens reinkart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Skredfare: 
I nordlige deler 

 

Friluftsområde: 
Langs vei til marka 

  

 

Reinområde: 
Blå skravur = 
Vårbeite 
Gul = Trekklei som 
er automatisk vernet 
gjennom 
reindriftsloven 

 

Landbruksareal 

 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.17 Endring av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Tengelfjord 

Område/sted: Tengelfjord Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF30 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 89,7 

Anbefaling: Endring, mindre justeringer 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode: LSF12 Tengelfjord hytteområde 1 Nytt areal (daa): 85,1 

Begrunnelse: • Noe jordbruksland, jf. NIBIOs gårdskart 

• Få konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk 
konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt 
 

 
 

2.2.17 Endring av formålssone naust, Tengelfjord 

Område/sted: Tengelfjord Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: N20 Formål: Naust Areal (daa): 1,3 

Anbefaling: Endring, mindre justeringer. Utvidelse sørover 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: ABA19 Tengelfjord naustområde 1 Nytt areal (daa): 1,7 

Begrunnelse: • Justere kart i forhold til faktiske forhold. Utvidelse sørover 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.18 Endring av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Tengelfjord 

Område/sted: Tengelfjord Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF31 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 41,2 

Anbefaling: Endring, mindre justeringer for jordbruk og avstand til vei 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSF13 Tengelfjord hytteområde 2 Nytt areal (daa): 42,2 

Begrunnelse: • Noe jordbruksland, jf. NIBIOs gårdskart. Nedjusteres i aktuelt område 

• Utvidelse av formålssonen til fylkesvei 

• Dog få konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk 
konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt 
 

 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/


Vedlegg til kommuneplanens arealdel 2022-2032 – gjennomgang av arealdel 2014-2026.  

Sone C2 - Raftsundet Side 25 

 

  

 

2.2.19 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Raften 

Område/sted: Raften Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF32 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 161,1 

Anbefaling: Endres, reduksjon i forhold til landbruk og friluftsliv 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSF14 Raften hytteområde 1 Nytt areal (daa): 99,7 

Begrunnelse: • Viktig friluftsområde i flg. Miljødirektoratets naturbase 

• Noe jordbruksland, jf. NIBIOs gårdskart 

• Få konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   
 

 

Viktig friluftslivsområde: 
Brukerfrekvens = Noe 
Regionale/nasjonale brukere = Middels 
Opplevelseskvaliteter = Middels 
Symbolverdi = Middels 
Kunnskapsverdier = få 
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk 
konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  
Varierende funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen 
konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt 
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i 
arealplanen, samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell 
strandsone og byggegrense i 100 meters beltet». 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.20 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Raften 

Område/sted: Raften  Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF33 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 136,5 

Anbefaling: Fjerning grunnet landbruk og manglende interesse 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Mye jordbruksland, jf. NIBIOs gårdskart 

• Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   
 

 
 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig 
sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  
Varierende funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen 
konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt 
 

 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.21 Endring av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Raften 

Område/sted: Raften v/ Blåbærhaugen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF34 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 46,7 

Anbefaling: Fjerning grunnet manglende interesse 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Manglende interesse 

• Noe landbruk og myr 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig 
sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  
Varierende funksjonell strandsone. Sannsynlig lite 
konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis 
ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt 
 

 
 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.22 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Raften 

Område/sted: Raften, Lagnesvik Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF35 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 45,9 

Anbefaling: Fjernes grunnet jordbruk og skredfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Mye jordbruk i flg. NIBIO 

• Skredfare i store deler av området jf. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
 

 

Skredfare: 
 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk 
konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige registreringer.  Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt 
 

 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.23 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Brubrekka 

Område/sted: Brubrekka Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF36 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 7,2 

Anbefaling: Fjernes grunnet jordbruk og skredfare 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Mest jordbruksarealer i flg. NIBIO 

• Noe skredfare i øst, jf. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling 
 

 
 

Skredfare: 

 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
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2.2.24 Fjerning av formålssone småbåthavn, Tennstrand  

Område/sted: Tennstrand Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SH10 Formål: Småbåthavn Areal (daa):  

Anbefaling: Fjernes, ingen utbyggingsinteresser som vi vet om  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Uplanlagt i sjø 

Begrunnelse: • Ingen konkrete utbyggingsplaner som vi vet om.   
 
Det kan synes som om behovet er dekket gjennom anlegg rett øst for formålssonen: 
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2.2.25 Endring av hensynssone naturmiljø til formålssone, Brakøya  

Område/sted: Brakøya Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H560_13 Formål: Hensynssone naturmiljø Areal (daa): 2000 

Anbefaling: Endres for den nordlige delen der handelsstedet lå (Lauksundet) til frilufts- og turistformål 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: H560_13 Brakøya naturområde 

LSN8 Lauksund reiselivsanlegg 
Nytt areal (daa): H560_13: 1916 

LSN8: 84 

Begrunnelse: • Tilpasning til fremtidig reiselivsanlegg/ gjenoppbygging av gammelt handelssted 
 

 
 

 
 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt 
tilgjengelig strandsone 2020. Vurdering etter 
retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen viktige 
registreringer.  Varierende funksjonell 
strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. 
Sannsynligvis ingen konflikt. 

• Landskap: Nasjonal betydning. Konflikt 
Byggegrense mot hav begrenses herved av 
stormflonivå etter Statsforvalterens tabell som angis 
som planbestemmelse i arealplanen, samt den 
fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone 
og byggegrense i 100 meters beltet». 
 

 

 

  

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.25 Endring av formål, Trollfjord nett sitt bygg i Trollfjorden  

Område/sted: Trollfjorden Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Mangler Formål: Næringsbebyggelse Areal (daa): 10,8 

Anbefaling: Endres fra næring til kombinert fritidsbebyggelse/ energianlegg 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: EA1/FB2 Trollfjorden nettstasjon Nytt areal (daa): 10,8 

Begrunnelse: • Trollfjord nett ønsker formålsendring til kombinert fordi de ønsker å ha muligheten til å 
benytte husfasilitet til fritidsformål. Endringen gjelder ikke rørgata. 
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1 Bakgrunn   
Kommunestyret har vedtatt at kommuneplanens arealdel 2014-2026 skal gjennomgås før man tar 

med utvalgte tiltak videre i ny plan. I planprogrammet fremgår det at (sitat): «Noen arealer som 
er avsatt til tiltak har ligget i planen uten at noe har skjedd og uten at det er drivere bak. 
Plankartet bør derfor vaskes». I vedtatt arealregnskap fremgår det samme, jf. kap. 8.6 nr. 6. 
Dette vedlegget representerer nevnte gjennomgang.  
 
Foruten det som er bestilt er her benyttet andre relevante sjekkpunkter/emner i vurderingen av 

om et område må endres eller fjernes. Her dreier det seg om ulike potensielle konflikter i forhold 
til:  

1) Kartlagte naturfarer (flomfare, ras/skredfare, ustabil grunn osv.).  
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 
bokstav a. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

2) Menneskeskapte farer (kraftlinjer, veisystemer der dette kan være aktuelt, osv.). 
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Samfunnssikkerhet og sårbarhet jf. 

bokstav f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 
3) Landbruks- og skogbruksinteresser. Reindrift.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Landbruk og reindrift jf. bokstav a-d 

samt jordlova og skoglova. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 
4) Kartlagte friluftslivsinteresser.  

Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
b. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

5) Kartlagte interesser i forhold til biologisk mangfold.  
Hjemmel: kommuneplanens samfunnsdel kap. 5.7 Natur- og biologisk mangfold jf. bokstav 
a, c, d, e og f. Videre vedtatt arealregnskap for Hadsel, jf. kap. 8.6 nr. 4 

6) Strandsone.  
Hjemmel: plan og bygningsloven § 1-8, Statlige planretningslinjer for differensiert 
forvaltning av strandsonen langs sjøen og veileder fra NFK «Funksjonell strandsone og 

byggegrense i 100-meters beltet» 
 
Emnene i opplistingen ovenfor har i mer eller mindre grad vært vurdert tidligere da kommune-
planens arealdel 2014-2026 ble laget. Dog er her tilkommet alt fra ny kunnskap til regelendringer/ 
utvidelser som gjør det hensiktsmessig med en ny gjennomgang slik at den nye arealdelen blir 
mest mulig oppdatert. 
 

Det må presiseres at dette vedlegget ikke omhandler nye tiltak som ikke har vært med 

tidligere. Disse behandles i konsekvensutredningen. Vedlegget gjennomgår heller ikke 
vedtatte reguleringsplaner, men trekker heller disse inn i beslutningsgrunnlaget som en 
faktor der dette er aktuelt.   

1.1 Spesielt om strandsoneforvaltning 
I denne type planprosesser utfordres ofte bruken av strandsonen. Det er dermed viktig å peke på 
at denne har et generelt vern gjennom 100-metersregelen i pbl. § 1-8. Ingen andre arealtyper har 

slikt vern, noe en bør merke seg. Hensikten med regelen er å sikre hensynet til natur- og 
kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser. Strandsonen er arealet 100 
meter vinkelrett inn over land fra kystlinjen, målt i horisontalplanet. Denne sonen er omfattet av et 
generelt bygge- og deleforbud. Nybygging og oftest også tilbygg og påbygg, krever 
derfor dispensasjon jf. pbl. kap. 19. Unntatt er strandsone som er regulert til byggeformål eller 
som ligger i byer eller tettsted. Nesten en tredjedel av arealet i Norges strandsone er påvirket av 
menneskelige inngrep og anses ikke som tilgjengelig for allmenheten. Strandsonen kan ha ulik 

utstrekning og variasjon både når det gjelder terreng, økologi og menneskelige bruksmåter. Ofte 
brukes 100-metersbeltet som en rettesnor, men det er de faktiske forholdene som må avgjøre hvor 

stort område som skal forvaltes etter regler og retningslinjer for strandsonen. Det er vanligvis den 
enkelte kommune som har ansvaret for å etterse strandsonen etter pbl. § 1-8.  
 
Staten har for øvrig tydeliggjort den nasjonale arealpolitikken gjennom Statlige planretningslinjer 

for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen1. Her fremgår det bl.a. at avklaring av 

 
1 Se Regjeringen: https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-

strandsonen-langs-sjoen/id2850282/ 

https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/statlige-planretningslinjer-for-differensiert-forvaltning-av-strandsonen-langs-sjoen/id2850282/
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arealbruk i strandsonen skal skje gjennom planlegging, og ikke gjennom enkeltvise dispensasjoner. 

Dette gjøres først og fremst i kommuneplanens samfunns- og arealdel. Kommunene skal legge 

retningslinjene til grunn i planarbeidet og vurdere strandsonen i et helhetlig og langsiktig 
perspektiv. Arealbruken skal vurderes konkret mot de interesser som gjør seg gjeldende i ulike 
deler av strandsonen.  
I kapittel 10.2 Kommuneplan og reguleringsplan fremgår at (sitat): Det bør ikke tillates utbygging i 
områder som har spesiell verdi i forbindelse med friluftsliv og allmenn ferdsel, naturkvaliteter, 
naturmangfold, kulturmiljø og landskap. Det gjelder for eksempel utbygging i kyst- og 

fjordlandskap med spesielle kvaliteter. Forholdet til andre interesser, som for eksempel landbruk, 
fiske, akvakultur og reindrift må også vurderes. Der det tillates bygging, bør hensynet til andre 
interesser ivaretas best mulig. Kommunene bør innføre bestemmelser i kommuneplanen for 
størrelse og standard for fritidsboliger i strandsonen. 
Større anlegg- og utbygginger til næringsvirksomhet, bolig- eller fritidsbebyggelse vil alltid kreve 
reguleringsplan jf. pbl. § 12-1. I områder hvor alt tilgjengelig utbyggingsareal ligger innenfor 100-

metersbeltet, og alternativ plassering av tiltak dermed ikke er mulig, vil kommunen ha videre 
adgang til å vurdere ny utbygging i strandsonen. Vurderingen vil være avhengig av hva slags type 
tiltak det gjelder og hvilke andre interesser som gjør seg gjeldende i områder. 
Behovet for næringsutvikling og arbeidsplasser, for eksempel satsing på reiseliv og turisme, skal 
tillegges vekt i vurderingen av tiltak i 100-metersbeltet. I byer og tettsteder skal behovet for 

fortetting og byutvikling tillegges vekt. Arealer til bolig-, sentrums- og næringsutvikling bør som et 
utgangspunkt prioriteres foran arealer til fritidsboliger. 

Det kan være grunnlag for å tillate visse tiltak nær sjøen, som for eksempel brygger, naust, 
næringstiltak og sjørettede reiselivsanlegg. Slik tiltak bør samles og lokaliseres i tilknytning til 
annen bebyggelse. Felles brygger og naust bør prioriteres. Det kan også være grunnlag for å tillate 
bruksendring av verneverdige naust og sjøboder til næringsformål og allmennyttige formål. 
  
Forholdet til strandsonen er vurdert for de formålsområdene som gjennomgås i dette dokument. I 
øvrige områder vil strandsonen bli videreført. Det er viktig å få frem i vurderingene om 

strandsonen har en spesiell verdi, jf. planretningslinjenes kap. 10.2 første avsnitt. Her vil bl.a. lokal 
barnetråkk, regionrådets friluftslivs-kartlegging, samt Miljødirektoratets naturbase og 
Artsdatabanken danne et saklig utgangspunkt. Den funksjonelle strandsonen fastsettes i henhold til 
veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune2.  

1.1.1 Strandsoneforvaltning i allerede vedtatte reguleringsplaner 

Normalt sett går ikke kommuneplanens arealdel inn på allerede vedtatte reguleringsplaner fordi 

disse er resultater av egne planprosesser, og står på mange måter på «egne ben». Likevel er det 
mulig å lage føringer i arealdelen på konkrete forhold som mangler i aktuelle reguleringsplaner. I 
nevnte veileder «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100-metersbeltet» utgitt av Nordland 
fylkeskommune jf. kapittelet Eldre reguleringsplaner uten byggegrense fremgår at (sitat): 

Det er nå fastslått at byggeforbudet i 100-metersbeltet langs sjøen også gjelder for 
eldre planer, dersom det ikke er fastsatt særskilt byggegrense mot sjø. For disse 

planområdene bør det derfor, på grunnlag av oppdatert kunnskap, defineres en 
byggegrense i kommuneplanens arealdel. For disse regulerte områdene kan det 
settes bestemmelser i kommuneplanen som fastslår at den nye byggegrensen i 
kommuneplanens arealdel gjelder foran reguleringsplanen. Alternativt kan disse 
gamle reguleringsplanene oppheves. 

Det er mest hensiktsmessig at vi angir en byggegrense mot sjø for angitte reguleringsplaner i 
arealdelen. Så får de nye byggegrensene heller inntas i den enkelte reguleringsplan ved evt. 

reguleringsendringer.  

 
2 Se Nordland fylkeskommune https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-

strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf 

https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
https://www.nfk.no/_f/p1/ic4d1ed56-eb33-4bd3-af05-a2fe5d236913/veileder-funksjonell-strandsone-og-byggegrense-i-100-metersbeltet.pdf
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2 Gjennomgang og anbefaling 

2.1 Endringer, generelle 

2.1.1 Fjerning av alle flytebrygger i Hadsel fra kommuneplanens arealdel 

Formålskode: FBR(x) Formål: Flytebrygger Areal (daa): - 

Anbefaling: Fjernes 

Begrunnelse: Flytebrygger er ikke eget formål i tegnereglene i Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan. Tas 
dermed ut av kommuneplanens arealdel. Gir ingen konsekvens for eksisterende anlegg. Nye anlegg 
må byggesøkes og kan tillates i nærheten av bolig/hytteområder. Da helst som fellesanlegg. 
 

2.1.2 Endring av alle områder med hensynssone friluftsliv 

Formålskode: H530_x Formål: Hensynssone friluftsliv Areal (daa): - 

Anbefaling: Endres, tilpasses regional friluftslivskartlegging 

Begrunnelse: Hadsel kommune deltok i 2015 i et interkommunalt prosjekt igangsatt av Vesterålen friluftsråd (under 
regionrådet). Hensikten med prosjektet var å kartlegge viktige friluftsområder i Vesterålen. Det ble gitt 
politisk tilslutning til dette. I Hadsel hadde vi en rekke møter, og innspill til områder ble gitt til 
regionrådet som så vedtok dette. Metoden som ble benyttet var veileder M98-2013 fra 
Miljødirektoratet «Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder». En av hensiktene med arbeidet 
var bl.a. å kunne skaffe til veie kunnskapsgrunnlag for å hensynta områdene i plan. Kartleggingen 
finnes i Naturbasen https://www.miljodirektoratet.no/tjenester/naturbase/ 
 
I arealplanen foreslås derfor å vaske vekk hensynssoner friluftsliv merket H530_x, og erstatte disse 
med kartleggingen som vurderes som mer presis. 
 
I kartutsnittet under kan vi se «Svært viktige friluftsområder» som mørkerød, «Viktige friluftsområder» 
som lyserød, og «Friluftsområder» som rosa. Alle disse inntas som nye hensynssoner med kode 
H530_x 
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2.2 Endringer, sone D - Innlandet 

2.2.1 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Storå 

Område/sted: Storå, Vasslihaugen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF48 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 74,8 

Anbefaling: Fjerning grunnet reinbeite og manglende utbyggingsinteresser 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Vår- og vinterbeite for rein, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Reindrift: 
Kartet viser både vår- og vinterbeite 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. www.naturbase.no. 
Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle registreringer. Varierende 
funksjonell strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. Sannsynligvis ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt 
 

 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.2 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Nesøya 

Område/sted: Nesøya, Ingelsfjorden Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF19 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 1,2 

Anbefaling: Fjerning grunnet reinbeite og manglende utbyggingsinteresser 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Vinterbeite for rein, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 
 

Reindrift: 
Kartet viser vinterbeite på hele øya 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt 
tilgjengelig strandsone 2020. Vurdering etter 
retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle 
registreringer. Varierende funksjonell 
strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. 
Sannsynligvis ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. 
Konflikt 

 
 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.3 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Nesøya 

Område/sted: Nesøya, Ingelsfjorden Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF18 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 21,3 

Anbefaling: Fjerning grunnet reinbeite og manglende utbyggingsinteresser 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbyggere om nybygg som vi vet om 

• Vinterbeite for rein, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 
 

Reindrift: 
Kartet viser vinterbeite på hele øya 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt 
tilgjengelig strandsone 2020. Vurdering etter 
retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ikke viktig friluftslivsområde jf. 
www.naturbase.no. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Ingen spesielle 
registreringer. Varierende funksjonell 
strandsone. Sannsynlig lite konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente registreringer. 
Sannsynligvis ingen konflikt 

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. 
Konflikt 

 
 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
http://www.naturbase.no/
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2.2.4 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, 

Ingelsfjordnesset 

Område/sted: Ingelsfjordnesset Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB32 Formål: LNF med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 10,5 

Anbefaling: Fjerning grunnet reinbeite, jordbruk og manglende utbyggingsinteresser 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbygger om nybygg som vi vet om 

• Jordbruksinteresser, jf. NIBIOs gårdskart 

• Vinterbeite for rein, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
 

 
 

Reindrift: 
Blå skravur = Vinterbeite 
Gul = Trekklei for rein. 

 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.5 Formålsendring av formålssone næring, Helgenes 

Område/sted: Vollnesset på Helgenes Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: E19 Formål: Næring Areal (daa): 8,7 

Anbefaling: Endring fra næring til spredt fritidsbebyggelse 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Samme utstrekning som før men endring til formål spredt fritidsbebyggelse. 

Ny kode: LSF15 Helgenes hytteområde Nytt areal (daa): 8,7 

Begrunnelse: • Ønsker fra grunneier om fradeling av hyttetomter. Så vidt vi vet er her ikke lenger planer om 
næringsaktivitet slik det opprinnelig var tenkt. Formannskapet har stilt seg positiv til slik 
omdisponering, jf. formannskapets vedtak 20/9-2018 i sak 90/18 «Planspørsmål - Salg av 
hyttetomter i område avsatt til næring, GBnr 6/6 på Helgenes. Tiltakshaver: Vidar 
Melkersen»  

• Vinterbeite for rein, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Reindrift: 
Vinterbeite for rein. Kan skape konflikt. 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 
2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk 
konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Varierende funksjonell strandsone. 
Sannsynlig noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt.  

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt.  
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i arealplanen, 
samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone og 
byggegrense i 100 meters beltet». 
 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.6 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Lonkan 

Område/sted: Lonkan Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF51 Formål: LNFR med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 3,6 

Anbefaling: Fjerning, reindrift og manglende interesse 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbygger om nybygg som vi vet om 

• Vinterbeite for rein, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 
 

Reindrift 
Vinterbeite for rein 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Jf. registrering ovenfor. Varierende funksjonell 
strandsone. Sannsynlig noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt.  

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt.  
 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.7 Fjerning av formålssone spredt fritidsbebyggelse, Lonkannesset 

Område/sted: Lonkan, Lonkannesset Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SF50 Formål: LNFR med spredt fritidsbebyggelse Areal (daa): 32,7 

Anbefaling: Fjerning, reindrift og manglende interesse 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

LNFR 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbygger om nybygg som vi vet om 

• Noe skredområder i flg. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Vinterbeite for rein, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Aktsomhetsområde for snø- og steinskred 

 

Reindrift 
Vinterbeite for rein 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftslivsområder. Sannsynlig sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Jf. registrering ovenfor. Varierende funksjonell 
strandsone. Sannsynlig noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen konflikt.  

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt.  
 

 
 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.8 Endring av formålssone spredt boligbebyggelse, Kaljord 

Område/sted: Kaljord Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB21 Formål: LNFR med spredt boligbebyggelse Areal (daa): 50 

Anbefaling: Endring, tilpasning til eksisterende hensynssone vassdrag, jordbruk og reindrift 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode: LSB12 Kaljord boligområde Nytt areal (daa): 29,2 

Begrunnelse: • Intet byggepress / dokumentert interesse fra utbygger om nybygg som vi vet om 

• Jordbruksarealer i nord, jf. NIBIO AR5 kart 

• Vinterbeite for rein, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Reindrift 
Vinterbeite for rein 

 
 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling 
 

 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.9 Fjerning av hensynssone fremtidig regulering til næring, Kaljord 

Område/sted: Kaljord, Storvollen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H710_6 Formål: Hensynssone fremtidig regulering til næring Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning, se begrunnelse 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Jf. underformål 

Begrunnelse: • Hensynssone overskredet 4-års reguleringsfrist. Jf. pbl. § 11-8 bokstav d andre avsnitt 

• Intet byggepress / dokumentert interesse fra evt. utbygger om aktivitet som vi vet om 

• Skredområder i nord flg. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Vinterbeite for rein i nordlige del, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 
 

Aktsomhetsområde 
for snø- og steinskred 

 

Reindrift 
Vinterbeite for rein 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.10 Fjerning av hensynssone fremtidig regulering til næring, Kaljord 

Område/sted: Kaljord, Bankobergan Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H710_5 Formål: Hensynssone fremtidig regulering til næring Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning, se begrunnelse 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

 

Jf. underformål 

Begrunnelse: • Hensynssone overskredet 4-års reguleringsfrist. Jf. pbl. § 11-8 bokstav d andre avsnitt 

• Intet byggepress / dokumentert interesse fra evt. utbygger om aktivitet som vi vet om 

• Jordbruksareal i nord, Jf. NIBIOs gårdskart 

• Friluftslivsareal i nord, jf. Miljødirektoratets naturbase 

• Skredområder i nord flg. NVEs aktsomhetskart 
https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet 

• Vinterbeite for rein i nordlige del, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
 

 

Friluftsliv: 
Rosa = Friluftslivsområde 
Rød = Viktig friluftslivsområde 

 

Aktsomhetsområde for snø- og steinskred 

 
 

Reindrift 
I nordlige del: Vinterbeite for rein + trekklei for rein som er automatisk 
vernet i reindriftsloven 

 

  

https://temakart.nve.no/tema/SnoSteinSkredAktsomhet
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
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2.2.11 Endring av formålssone spredt boligbygging, Hennes  

Område/sted: Hennes Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB22 Formål: LNFR med spredt boligbygging Areal (daa): 2072 

Anbefaling: Endring, tilpasning til landbruk og friluftsliv. Splitting. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSB13 Henneshøgda boligområde 

LSB14 Nedre Hennes vest boligområde 
LSB15 Nedre Hennes øst boligområde 
LSB16 Banmyra boligområde 
LSB17 Hennesstranda boligområde 
LSB18 Hennes boligområde 
LSB19 Hennesmyran boligområde 

Nytt areal (daa): 93,9 
103,2 
20,2 
76,2 
79 
74,7 
47,6 

Begrunnelse: • En god del jordbruksareal som må hensyntas, jf. jordlova og NIBIOs gårdskart 

• Viktige friluftslivsområder i sørvest 
 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er jordbruksområder, 
kombinert med informasjon fra vår landbruksavdeling 
 

 

Friluftsliv: 
Rosa = Friluftslivsområde 
Rød = Viktig friluftslivsområde 
Mørkerød = Svært viktig friluftsområde 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Viktig friluftsområde i sørvest. Sannsynlig 
regelmessig konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Varierende funksjonell strandsone. 
Sannsynlig noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis ingen 
konflikt.  

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt.  
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i 
arealplanen, samt den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell 
strandsone og byggegrense i 100 meters beltet». 
 

 

http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.12 Endring av formål, Innlandet alderssenter  

Område/sted: Hennes Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB22 Formål: LNFR med spredt boligbygging & LNFR Areal (daa): - 

Anbefaling: Endring, tilpasning til faktisk bruk: Offentlig eller privat tjenesteyting  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: T4 Innlandet alderssenter Nytt areal (daa): 4,7 

Begrunnelse: Endring til faktisk bruk 

2.2.13 Fjerning av arealformål – erstattet av reguleringsplan 

Område/sted: Henneshøgda Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: B26 Formål: Boligformål Areal (daa):  

Anbefaling: Fjerning av arealformål, erstattet av hensynssone der reguleringsplan fortsatt skal gjelde 

Kartutsnitt: Nåværende: Hensynssone, reguleringsplan som fortsatt skal gjelde: 

 

   
Ny kode/navn: H910_16 Reguleringsplan Henneshøgda vedtatt 13/3-2014 

Begrunnelse: • Hører ikke til som arealformål i kommuneplanens arealdel 
 

2.2.14 Endring av formål, Innlandet skole  

Område/sted: Hennes Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: LNFR Formål: Landbruk, natur, friluftsliv og reindrift Areal (daa): - 

Anbefaling: Endring, tilpasning til faktisk bruk: Offentlig eller privat tjenesteyting  

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: T5 Innlandet skole Nytt areal (daa): 25 

Begrunnelse: Endring til faktisk bruk 
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2.2.15 Endring av formålssone spredt boligbygging, Hennes  

Område/sted: Steinsvik/Kvitnes Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB23 Formål: LNFR med spredt boligbygging Areal (daa): 1062,5 

Anbefaling: Endring, tilpasning til landbruk, kulturminner og friluftsliv. Splitting. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode: LSB20 Kvitnes boligområder Nytt areal (daa): 771,8 

Begrunnelse: • En god del jordbruksareal som må hensyntas, jf. jordlova og NIBIOs gårdskart 

• Viktige friluftslivsområder i vest 

• Båndleggingssone kulturminner i nordvest 

• Noe vinterbeite for rein i nordlige del, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 Dog er byggebehovet såpass lite i tillegg til at det er viktig med 
boligområder at hensynssonen ikke gis betydning 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for 
å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert 
med informasjon fra vår 
landbruksavdeling  

Friluftslivsområder: 
Rosa=Friluftslivs-
område 
Rød=Viktig 
friluftslivsområde 
Mørkerød=Svært 
viktig 
friluftsområde 

 

Båndleggingssone kulturminner 
på Kartneset: 
4 fredete gravfelt fra gammel 
jernalder. Kilde 
www.kulturminnesok.no 
Hensynssone kulturminner i 
nåværende arealplan 
 

 

Reindrift 
I østlige del: 
Vinterbeite for rein 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig strandsone 2020. 
Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Friluftsområde langs strandsonen. Sannsynlig regelmessig 
konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Varierende funksjonell strandsone. Sannsynlig 
noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Kulturminner i strandsonen. Sannsynligvis sporadisk 
konflikt.  

• Landskap: Sjelden i regional sammenheng. Konflikt.  
Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå etter 
Statsforvalterens tabell som angis som planbestemmelse i arealplanen, samt 
den fylkeskommunale veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 
100 meters beltet» og kulturminner. 

 
 

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.kulturminnesok.no/
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.16 Endring av formålssone spredt boligbygging, Kvanntoelva  

Område/sted: Kvanntoelva/ Fiskfjord Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: SB24 Formål: LNFR med spredt boligbygging Areal (daa): 548,4 

Anbefaling: Endring, tilpasning til landbruk og friluftsliv. Splitting. 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: LSB21 Fiskfjord boligområde Nytt areal (daa): 292 

Begrunnelse: • En god del jordbruksareal som må hensyntas, jf. jordlova og NIBIOs gårdskart 

• Noe vinterbeite for rein i sør, jf. Statsforvalterens reindriftskart 
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4d
dca3025b7da583f5f3 

 

 

Jordbruk, jf. NIBIOs AR5 kart: 
Orange = Fulldyrka jord 
Gul = Overflatedyrka jord 
Lysegul = Innmarksbeite 
Vi har i tillegg benyttet flyfoto for å se hva som er 
jordbruksområder, kombinert med informasjon fra vår 
landbruksavdeling 
 

 
 

Reindrift 
I sørlige del: Vinterbeite for rein 

 

Strandsonevurdering: 
Jf. www.nordlandsatlas.no jf. kartlag potensielt tilgjengelig 
strandsone 2020. Vurdering etter retningslinjenes kap. 10.2: 

• Friluftsliv: Ingen viktige friluftsområder. Sannsynlig 
sporadisk konflikt 

• Natur/biologisk mangfold: Varierende funksjonell 
strandsone. Sannsynlig noe konflikt 

• Kulturmiljø:  Ingen kjente kulturminner. Sannsynligvis 
ingen konflikt.  

• Landskap: Vanlig utforming av landskap. Ingen 
konflikt.   

Byggegrense mot hav begrenses herved av stormflonivå 
etter Statsforvalterens tabell som angis som 
planbestemmelse i arealplanen, samt den fylkeskommunale 
veilederen «Funksjonell strandsone og byggegrense i 100 
meters beltet». 
 

 

 

  

https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
https://fylkesmannen.maps.arcgis.com/apps/webappviewer/index.html?id=8a44e603be2c4ddca3025b7da583f5f3
http://www.nordlandsatlas.no/
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2.2.17 Fjerning av arealformål, erstattes av reguleringsplan - Fiskfjord  

Område/sted: Fiskfjorddalen Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: LNF H560_16 Formål: LNFR med hensynssone naturmiljø Areal (daa): 548,4 

Anbefaling: Fjerning, erstattet av hensynssone reguleringsplan 

Kartutsnitt: Nåværende: Reguleringsplan 

 

  
Ny kode/navn: H910_17 Reguleringsplan Fiskfjord friluftsområde vedtatt 23/6-2016 

Begrunnelse: • Hører ikke til i arealdelen 
 

2.2.18 Endring av hensynssone drikkevann & drikkevann, Svartvatn 

Område/sted: Svartvatnet Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: H110_14 Formål: Hensynssone drikkevann Areal (daa): 2500 

Anbefaling: Endring, ny beregning av nedslagsfelt + drikkevann 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: H110_13 Svartvatn nedslagsfelt 

DV6 Svartvatn drikkevann 
Nytt areal (daa): H110_13: 4506,9 

DV6: 70,8 

Begrunnelse: • Ny beregning av nedslagsfelt 
 

 

2.2.19 Endring av formål, Trollfjord nett sitt bygg i Fiskfjord  

Område/sted: Fiskfjord, ved første vatnet Saksbehandler: Hans Chr. Haakonsen 

Formålskode: Mangler Formål: Næringsbebyggelse Areal (daa): 3,5 

Anbefaling: Endres fra næring til kombinert fritidsbebyggelse/ energianlegg 

Kartutsnitt: Nåværende: Fremtidig: 

 

  
Ny kode/navn: EA2/FB3 Fiskfjord nettstasjon Nytt areal (daa): 3,5 

Begrunnelse: • Trollfjord nett ønsker formålsendring til kombinert fordi de ønsker å ha muligheten til å 
benytte husfasilitet til fritidsformål. Endringen gjelder ikke rørgata. 

 
 

 


