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1 I N N LEDNI N G

T.1 . BAKGRU N N

Kommunestyret i DØnna vedtok den 24.4.201 -2 oppstart av arbeidet med planstrategi, og forslag til
planstrategi ble vedtatt i sak 81 /1 2 i Kommunestyremøte den 25.9.2Ot2.

Kommunestyret i DØnna vedtok i sak 1 05/1 -3 den t7. L2.201 3 at arbeidet med rullering av kommuneplanens

arealdel med kystsone skulle starte.

Mange av de store arealspprsmålene er avklart i tidligere prosesser med utarbeidingen av

kommuneplanens samfunnsdel og i det grunnleggende arbeidet med planstrategien. Kommunen ønsker
ytterligere avklaring rundt viktige temaer som lokalisering av bolig- og fritidsbebyggelse i forhold til
la nd bru ks- og beitevi rksom het, kystso ne n og fu n ksjonell stra ndsone.

lnnføringen av ny plan- og bygningslov i perioden for den gjeldende arealdelen medfører blant annet

endringer av formål og mulighet for bruk av hensynssoner i planen.

1 ..2 FORMÄI M ED PTAN ARBEIDET

Det skal med kommuneplanens arealdel foreligge en plan over kommunens areal. Denne er en viktig del av

kommunens langsiktige plangrunnlag. Arealdelen skal fremstilles slik at den viser hvordan behovet for vern,

utbygging og fremtidig arealbruk henger sammen med samfunnsutviklingen som kommunen har vedtatt.

De overordnede retningslinjene for utviklingen av arealdelen framgår av kommunens vedtatte planstrategi

og kommuneplanens samfunnsdel med føringer og retningslinjer som er angitt fra overordnede

myndigheter.

Arbeidet med utarbeiding av kommuneplanens arealdel styres av Plan- og bygningslovens $ 1 1 som angir

hensyn og føringer som er gjeldende for en plan som skal vise sammenheng mellom samfunnsutvikling og

arealbruk i kommunen i forhold til overordnede føringer og hensyn.

Dokumentet er viktig for å sikre at arealutnyttingen legger opp til forsvarlig, fortsatt, og økende aktivitet i

kommunen, i tillegg til at arealene i kommunen beskyttes mot inngrep av negativ art. Disse momentene

bevares ut fra en helhetlig vurdering ved at alle aktuelle berørte private og offentlige parter får delta og

uttale seg i prosessen.

Kommunen kan itillegg til en arealdel som gjelder for kommunen ha delplaner for delområder i

kommunen. I Dønna foreligger det vedtatte kommunedelplaner for tettstedene Solfjellsjøen og Bjørn,

etablert hhv. i 201-3 og2OL4. Felles for områdene i delplanene er at kommunen i disse områdene ønsker
tyngdepunktet rundt boligetablering, da planene er relativt nye og har avklart store areal til boligetablering.

Kommuneplanens arealdel har som intensjon å være styrende og skal legge til rette for fleksibel og aktiv

bruk i de avklarte områdene. Rammene for saksbehandling i disse områdene blir dermed avklart, og dette
forenkler arbeidet i kommunen. Planen skal også gi grunnlag for langsiktig og bærekraftig forvaltning og

vern av verdifulle områder både i lokal og nasjonal sammenheng.

I kommuneplanens arealdel skal

¡ Overordnede føringer

o Nasjonale mål og forventninger

Retningslinjer

lnnspill og høringsuttalelser legges til grunn for utarbeidelsen av Dønna kommune sitt overordnede

verktØy for bruk og vern av arealene.

o

O
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Dønna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Dokumenter som inngår i planen og skal presentere dette er:

¡ Planbeskrivelse med konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse

¡ Planbestemmelser med retningslinjer for alle arealformål og hensynssoner.

¡ Plankart med arealformålog hensynssoner i målestokk L:50000 med tegnforklaring

1 .3 ORGANI SERI NG AV PTANARBEIDET

Kommunestyret har etter Plan-, og bygningslovens 5 3-3 ledelsen av den kommunale planleggingen og skal

vedta kommuneplanen.

Rådmannen har det administrative ansvaret, og skal organisere og legge til rette for å gjennomføre

arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel og arealdel. Formannskapet i Dønna har delegert myndighet

og fungerer som fast planutvalg med mandat til å behandle alle tema og spørsmål i arbeidet med planen.

Formannskapet har lagt et aktivt forhold til utarbeiding av planen for dagen, og deltatt både i arbeidsmøter

og åpne møter, og har vært med på diskusjoner og avklaringer som har vært viktige for gjennomf6ringen av

prosessen.

1 ..4 PLANPROSESS

7.4.7 PLANPROGRAM OG VARSEL OM PLANOPPSTART

Planprogrammet fastsetter rammer og føringer for planarbeidet, og hjemles i Pbl. S 1 1-1 3. Her ble det

redegjort for og klargjort formålet med planarbeidet på en slik måte at strategier for utbygging og

overordnet planlegging i kommunen synliggjøres sammen med alternativene som blir vurdert.

Det skalvidere beskrives og$øre rede for planprosessen og de problemstillingene som Dønna kommune

anser som viktig i forhold til miljø og samfunn i arbeídet med utarbeiding av arealdelen. lnnbyggere i

Dønna, næringslivet, myndigheter på forskjellig nivå, og andre interesserte skal tidlig gis muligheten til
medvirkning iarbeidet. HØring av planprogrammet sammen med varselom planoppstart sikrer

medvirkning.

Av planprogrammet skal det også fremgå hvilke utredninger som skal beskrive konsekvensene av

arealendringene i planen for miljø, samfunn og naturressurser.

Det ble varslet om oppstart av planarbeid med utlegging av planprogram til offentlig ettersyn fra 1.0. juni til
1 3. august 201-4. Etter at perioden for offentlig ettersyn var avsluttet, ble innkomne merknader vurdert, og

planprogrammet revidert før det ble fastsatt i planutvalget den 30. september 2OL4.

7.4.2 UTREDNINGSKRAV

Kommuneplanens arealdel omfattes i Plan- og bygningslovens 5 4-1 av krav om konsekvensutredning. Alle

nye formål som legger til rette for fastsetter rammer for fremtidig utbygging skal konsekvensutredes.

Utredningen skal også vise hvilken samlet påvirkning de konsekvensutredete områdene i planen har for
miljø og samfunn.

Alle typer ny bebyggelse og anleggsformå1, samferdselsanlegg, formål for Forsvaret, spredt bebyggelse i

LNFR-områder, akvakultur og farleder som angis i områder som fra før ikke er av det samme formålet, skal

vurderes i forhold til arealendringens innvirkning på miljø og samfunn.

Som del av konsekvensutredningen inngår en risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Dette er en

analyse av risiko- og sårbarhetsforhold som en vurdering av områdets egnethet til utbyggingsformå1.
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DØnna, multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Forholdene som utledes legges dersom de er avgjørende/kritiske til grunn for eventuelle avbøtende tiltak
som sikres utfØrt gjennom planens bestemmelser. Risiko- og sårbarhetsanalyse er vist i konsekvens-

utredning for hvert enkelt utbyggingsområde.

Samlet effekt av arealbruksendringene både for enkeltområder og for kommunen som helhet skal vises. For

å få oversikt over det <totale fotavtrykket> til samtlige arealbruksendringer angis planens virkninger fordelt
på arealformå1, og de samlede virkninger fordelt på utredningstema. Her inngår også en vurdering etter
Naturmangfoldlovens kapittel 2.

7.4.3 MEDVIRKNING OG OFFEN TLIG ETTERSYN

Aktiv medvirkning og debatt er en nødvendighet for å få til en plan med bred forankring i samfunnet. Med

bakgrunn i dette vil det også bli enklere ä føEe opp planens mål og tiltak. Det ble lagt opp til at informasjon
og medvirkning innledningsvis skulle skje gjennom den offentlige debatten i høringsperioden til plan-

programmet.

Oppstartsvarsel og utlegging av planprogram ble kunngjort den 13. juni 2014 i Helgelands Blad og

Helgeland Arbeiderblad, samtidig som alle offentlige instanser fikk planprogrammet elektronisk på epost
sammen med oppstartsvarselet. Alle partene på adresselista fikk også oppstartsvarsel og planprogram

tilsendt i posten.

Ved offentlig ettersyn tilskrives de samme partene som ble varslet, dette i tillegg til at partene som har

kommet med innspill også får tilsendt planforslaget. Kommunen legger planforslaget ut på sine

hjemmesider, og det var planlagt folkemøter på Dønna og Løkta i høringsperioden (se pkt. 2.a.5)

7.4.4 FøRSTE GANGS OFFENTLIG ETTERSYN AV PLANFORSLAGET

Da alle nØdvendige dokumenter i planen var ferdig utarbeidet og i henhold til planutvalgets ønske, ble
planforslaget behandlet for første gang, og lagt ut til offentlig ettersyn gjennom tilskriving av alle aktuelle
parter, informasjon på kommunens hjemmeside og annonsering i media. Etter at planforslaget ble

behandlet av Formannskapet ble det vedtatt lagt ut til offentlig ettersyn i til sammen l-2 uker fra 7. juli til
25. september 20L5.

Merknader og høringsuttalelser etter offentlig ettersyn ble innarbeidet i planforslaget. Dersom det er

nØdvendig legges planforslaget på nytt ut til offentlig ettersyn før sluttbehandlingen kan begynne.

Offentlig ettersyn medførte endringer i arealdisposisjonene i planforslaget. Endringer utført etter offentlig
ettersyn er vist i kap. 4.6.
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7.4.5 TI DSPLAN FOR ARBEI DET

Tidsplanen er noe justert i forhold til den som ble presentert i planprogrammet.

Dette gjelder spesielt tidspunkt for L. gangs behandling av planforslaget og arbeidet etter det offentlige

ettersynet som har medfØrt endringer av datoer videre i fase 2 og 3.

Fase 1 : Oppstart / planprogram
Utarbeiding av planprogram

Vedtak om utlegging av planprogram til offentlig ettersyn ¡ Formannskapet

Varsel om planoppstart og utlegg¡ng av planprogram t¡l offentl¡g ettersyn

Endringer i planprogram etter offentlig ettersyn

Fastsetting av planprogram i Kommunestyret

Fase 2: Utarbeiding av kommuneplanens arealdel
Samordne og behandle/konsekvensutredning innspillforslag

Utarbeide planforslag med konsekvensutredning

Drøftinger ¡ Formannskapet underveis

l.gangs behandling i Formannskapet

Planforslag legges ut på høring

lnnspill og medvirkning med folkemøter på Dønna/Løkta

Offentlig ettersyn av planforslag

Fase 3: Planbehandling og vedtak
Folkemøter

Merknadsbehandling etter offentlig ettersyn oB folkemøter

lnnarbeiding av merknader og innspill etter offentlig ettersyn og folkemøter

Drøft inger i Formannskapet underve¡s

Forberedelse av planforslaget til politisk behandling, evt. KU av nye innspill

2. gangs behandling ¡ Formannskapet

Endelig vedtak i Kommunestyret

Dato / tidsrom
aprlmai2Ot4

10.jun.2014

10.jun-13.aug.14 (9 uker)

aug-sep 2014

30. sep. 2014

aug. 14-jun. 2015

aug. 14-jun.2015

etter møteplan, 2015

7. juli 2015

7. juli 2015

aug 2015

7.7 -25.9.2OL5 (12 uker)

mars 2017

aug. 2015-aug 2017

mars.2017

aug 16-aug 17

LØpende

nov 2OI7

nov/des. 2017
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2 FøRINGER FOR PLANARBEIDET

2.I NASJONALE FORVENTNI NGER OG FøRI NGER

Plan- og bygningsloven angir ¡ 5 6-1 at de nasjonale forventningene følges opp i arbe¡det med

planstrategiene og bidrar til at planleggingen i fylkene følger opp viktige trekk og utfordringer i

samfunnsutviklingen. Dette dokumentet skal revideres hvert fjerde år, og forventningene legges

overordnet til grunn for utarbeidelse av planer i fylkene og kommunene.

Regjeringen angir i de gjeldende nasjonale forventningene oppgaver og interesser det er viktig at
kommunene fokuserer på i planleggingen, dette for å bidra til gjennomføring av gjeldende nasjonal politikk.

De nasjonale forventningene skal følges opp i arbeidet med planstrategien i kommunene, og på denne

måten vil nasjonale og regionale samfunnsendringer bringe frem viktige kommunale utfordringer.

Dokumentet angir forventninger innen 6 forskjellige tema:

- Klima og energi - By og tettstedsutvikling

- Samferdsel og industri - Verdiskapning og næringsutvikling

- Natur, kultur og landskap - Helse, livskvalitet og oppvekstmiljø.

Mål og rammer for den nasjonale arealpolitikken blir blant annet formidlet gjennom stortingsmeldinger,
rikspolitiske bestemmelser, rikspolitiske retningslinjer og rundskriv. Fylkesmannen og andre statlige sektor-
myndigheter er ansvarlige for å følge opp mål og rammer ovenfor kommunene. lnstruksjonene fra
myndighetene skal legges til grunn i planleggingsarbeidet som kommunene gjennomlqrer, og er dermed

også viktige forutsetninger når enkeltsaker behandles etter loven.

Awik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser til kommunale planer fra fylkeskommunen og

statlige fag- og sektormyndigheter. lnnsigelser ønskes unngått, men kan løses på flere måter dersom de

oppstår for å komme videre på veien mot ønskede må|.

2.2 FYTKESPTAN FOR NORDTAND

Fylkesplan for Nordland med arealpolitiske retningslinjer er styrende for den kommunale planleggingen.

Fylkesplanen definerer hovedmålet for arealforvaltningen i Nordland slik:

Arealforvoltningen i Nordlond skal være bærekraftig og giforutsigbare rommer for næringslivet og

befolkningen.

Her skal hensyn til biologisk mangfold og naturens tåleevne ligge til grunn for all arealforvaltning, og

arealbruk skal skje etter en aweining mellom nærings- friluftslivs- og miljøinteresser. Gjennom samordning

av arealpolitikken skal arealene i Nordland forvaltes slik at natur- og kulturmiljøer, landskap og viktige
kvaliteter i omgivelsene blir ivaretatt i hele fylket.

Andre regionale planer og føringer:

¡ Jordvern i Nordland 2OL7-2O2O; Må1, strategier og tiltak. Fylkesmannen i Nordland

. Rammeplan for avkjørsler; Nordland fylkes trafikksikkerhetsutvalg 1 999

o Tiltaksstrategifor nærings og miljøtiltak i landbruket. Dønna og Herøy 2OLO-2OL4

o Kystplan Helgeland er under utarbeiding. Planprogram lå ute til offentlig ettersyn tra 7 .4.t4
o Transportplan for Nordland
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2. ? KOMMUNATE PTANER

Arealdelen skal bygge på gjeldende kommuneplan for Dønna med de overordnede målsetninger og

strategier denne gir føringer for.

Andre lokale føringer som legges til grunn ved arbeidet er:

r Kommunedelplan for trafikksikkerhet (2008-20LL)

o Landbruksplan for Dønna (2005-2009)

¡ Revidert landbruksplan for Dønna inngår hvis denne ferdigstilles under planarbeidet

¡ Plan for kommunal kriseledelse (201 1 )

o Folkehelseplan(201 3)
r Næringsplan for Dønna (rulleres 201 4)

r Hovedplan vannverk (201 3)

¡ Hovedplan avlØp (201 3)

¡ Energi- og klimaplan

o Kommunedelplan for fysisk aktivitet og friluftsopplevelser (2OI4l

¡ Foreløpige resultater fra den pågående friluftskartleggingen i Dønna

2.4

2.4.7
'NNSPILL

OG FORSLAG TIL ENDRING AV AREALBRUK

Det kom inn til sammen 42 innspill i forbindelse med varsling av planoppstart og offentlig ettersyn av

planprogrammet. Det var innkommet 1 0 innspill før prosess med oppstart av planarbeidet hadde startet

opp.

Dette var i hovedsak basert på et ønske om etabler¡ nger/endring av formål som ikke var hjemlet igjeldende

kommuneplanens arealdel. Hovedsakelig gikk endringene på arealbruksendringer til fremtidig

utbyggingsformå I hovedsa kelig som fritidsbebyggelse.

Alle høringsuttalelser, innspill og merknader inngår i merknadsbehandlingen som er vedlagt sammen med

kommunens vurdering av de enkelte innspillene.

2.4. 2 IN NSP I LL FRA S EKTO R MYN DI G H ETER O G O F F ENT LI GE'ruSTAruSEß

Det kom 6 høringsuttalelser fra sektormyndigheter og offentlige instanser da planoppstart ble varslet og

planprogrammet lagt ut til offentlig ettersyn.

lnnspill ble mottatt fra:

o Kystverket i Nordland

r Statens vegvesen

o Fylkesmannen i Nordland

r Sametinget

¡ Direktoratet for mineralforvaltning

o Nordland fylkeskommune (høringsuttalelse mottatt to måneder etter fristutløp)

I NNKOMNE I NNSPItt OG MERKN ADER
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2.4.3 IN NSPILL FRA NÆRINGSLIV OG AKNVE FORENIN GER

Vandve lokalutvalg ønsker mulighet for spredt fritidsbebyggelse i landbruksområdene pâ øva, dette for å gi

mulighet til ytterligere etableringer, samt oppmyking av det generelle forbudet mot tiltak i 1 00-

metersbeltet mot sjøen. Det kom også ønske om at beite og drift av landbruksarealene gjenopptas, samt

ønske om at kommunen gir dem bedre mulighet til å bruke øya ved fortsatt opprettholdelse av aktiviteten.

Helgeland Museum ønsker endret formålsgrensen slik at relevant bebyggelse inkluderes i arealet som

omfatter det allmennyttige formålet og museumsbygningene i Nordvikja.

2.4.4 IN NSPILL FRA PRIVATE I OPPSTARTSFASEN

lnnspill i oppstartsfasen kom inn før og etter at planoppstart ble varslet. Det ble valgt å se disse under ett.

Totalt kom det inn 29 innspill fra private hvor de fleste gikk på endret arealbruk med ønske om å legge til
rette for fremtidig utbyggingsformål med L6 innspill som gikk på etablering av areal til fritidsbebyggelse.

5 innspill kom inn med ønske om etablering av fritids-, og turistformå1 , fordelt mellom tilrettelegging av

areal til camping- og bobiloppstillingsplasser, samt etablering av utleiehytter og turistanlegg.

2.4.5 IN NSIGELSER, INN SPILL OG MERKNADER ETTER FøRSTE GANGS OFFEN TLIG ETTERSYN

Det kom inn 20 innspill etter offentlig ettersyn av planforslaget. Av disse var 9 fra offentlig myndigheter, 2

fra lokalutvalg og 9 fra private. lnnspill om endret arealbruk kom inn, og kommunen har ivarierende grad

lagt disse til grunn.

3 innspill som kom inn fra private i løpet av det offentlige ettersynet, er ikke blitt konsekvensutredet eller
behandlet videre i arbeidet med arealdelen. Dette har sin bakgrunn i utfordringer med sakssystemet i

kommunen, og partene som dette angår er tilskrevet av kommunen.

Det kom gjennom offentlig ettersyn innsigelse til arealbruken i flere områder fra Fylkesmannen i Nordland.

Disse er hovedsakelig av hensyn til endret arealbruk som påvirker reindriftsforvaltningens beiteareal og

flyttleier hvor arealdisponeringen medfører for store negative konsekvenser for reindriften.

Med bakgrunn i behandling etter offentlig ettersyn er det avhold møter og befaringer med landbruks- og

reindriftsmyndighetene hos Fylkesmannen i Nordland for å avklare forholdene som lå til grunn for
innsigelse og merknad til arealbruk. Enkelte områder knyttet til innsigelse er tatt ut av planforslaget, og det
er gjennomført justeringer for enkelte andre områder for å redusere negativt omfang.

Forholdet til lokalisering og omfang av spredt bebyggelse er lagt til grunn for utarbeiding av justerte
planbestem melser.

Oversikt over områder som ble tatt ut av planforslaget etter offentlig ettersyn er vist i kapittel 4.6.1 ".

2.4.6 FOLKEMøTER

Etter at planforslaget ble lagt ut til offentlig ettersyn var det planlagt at det skulle avholdes 2 folkemøter i

kommunen. Her ble planforslaget presenteres for innbyggere og næringsliv i kommunen.

Meningen med disse møtene var at planforslaget skulle presenteres slik det foreligger, både med politikere

fra planutvalg og administrasjonen til stede på mptene. Møtene skulle gjennomføres i august 20L5,

samtidig med offentlig ettersyn av planforslaget. FolkemØter ble av forskjellige grunner ikke gjennomført i

høringsperioden.
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Det ble avholdt 2 folkemØter hhv. for Løkta på LØkta, og for Dønna/Vandve på Dønna i mars 201 7. Pât

møtene ble planforslaget slik det forelå etter offentlig ettersyn med foreslåtte endringer presentert for

allmennheten, politikere og administrasjon. Det ble gitt mulighet til å uttale seg til planforslaget, og frist for
endelig uttale ble gitt. Det var god dialog og diskusjon på møtene.

lnnkomne merknader og innspill ble mottatt, og planutvalget vurderte i hvilken grad disse skulle ligge til
grunn for endringer av plandokumentene.

I tabellen er redegjort for innkomne innspill etter folkemøter og kommunens vurdering av disse

lnnspill Kommunens vurdering

17/574-1, Eisten Rauø.

Kommentar tiljustering av områdene BFTF3 (fritids- og

turistformål) og BFRF12 (fritidsbebyggelse) på Skaga (gbnr

3r/23l.

Det er gjennomført en omfattende prosess iforhold til
innsigelsene i etterkant av offentlig ettersyn. Juster¡ng av

formålsgrensene for BFTF3 og BFRF12 medfører redusert
negativt omfang, og områdene videreføres med justeringene

som er utført i forslaget.

77 157 4-2, Kjell C. Hjortdal

Ønske om endret arealbruk som fritidsbebyggelse, Holand

{elbnr 3912l..

Gjennom prosessen med planen er en kommet fram til et antall
tomter for fritidsbebyggelse som ut fra beliggenhet og behov
kan reguleres.

Et nytt hyttefelt på Holand vil måtte vurderes ved neste
rullering av arealdelen.

L7 1574, Grunneierne av Sandstrakveien 42 lglbnr.37 16l.

Ønsker åpning for å fradele tomt til eksisterende hytte, samt
fradele tomt til en mindre avlastningshytte uten str¿m/vann

Bestemmelser ápner opp for at mindre tiltak itilknytning til
eksisterende bebyggelse som ikke str¡der mot LNFR-verdiene

kan tillates.
Området omfattes av nedslagsfelt for reserve drikkevannskilde,
og evt. utløp skal ikke etableres med utslipp.

L7 /57 4, Stian Hermansen

@nsker boligformål etablert på tomta lelbnr.27/561 med
påstående bolighus. Bolighuset står ikke i sammenheng med

virksomhet knyttet til driften av det gamle handelsstedet.

Saken følges opp som en enkeltsak, og omfattes ikke ved
revidering av arealdelen.

17/574, Stian Hermansen/Helge K. Anti
Sees i sammenheng med innspill hvor deler av eiendommen
glbnr.27 /l var ønsket tilrettelagt for ferie- og fritidsformål
(159,3 daa). lnnsigelse kom til foreslåtte arealbruk av hensyn til
reindriftsverdier. Hermansen har vært i dialog og holdt befaring
med reinbeitedistriktet, og legger frem en justert avgrensning

som er akseptabel for reindriften.

Kommunen vurderer at hensynet til reindrift er avklart
gjen no m dia log/befa ri ng med rei n beitedistri ktet, og vide refø re r

BKBFl med en avgrensning som er redusert betydelig i forhold
til det opprinnelige innspillet.
Arealet omfatter totalt 4I,7 daa. etter justering.

38/17, Gudlaug M. Lorentzen

Ønsker etablert spredt boligbebyggelse på Stavseng (g/bnr.

6/1). Arealet er ca. 20 daa, og det er ønsket å tilrettelegge areal

for inntil 4 boliger i området.

Søknad om fradeling av grunneiendom er behandlet med
posit¡vt vedtak i Formannskapet. Konsekvensutredning er
utarbeidet, og kommunen ønsker området avsatt for spredt
boligbebyggelse.

Ove. A. Hov.

Gjeldende arealformål LNFR-F1 i Vågen på Løkta (glbnr. L9/271,
som ble etablert i planen som spredt fritidsbebyggelse.

Ønsker arealet stående slik det er i dag (som i gjeldende plan),

og ikke regulert som fritidseiendom.

Arealet reguleres ikke til spredt fritidsbebyggelse.

Omfattes videre av formål som på Løkta blir overført til LNFR-

a rea l.
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3 BESKRI VELSE AV PTANFORSTAGET

3.1 NøKKELTALI OG FAKTA

3.7.7 FOLKETALL

Utviklingen innen folketallet har over en lengre tidsperiode vært negativ i Dønna. I 1 984 bodde det 2030

personer i kommunen, og folketallet ved inngangen til 201 5 var 74L6.

Ârstall 1984 t994 2004 20t4 20t5 2016 20t7

Folketa ll 2030 tt37 1543 1420 L407 L402 t4r0

3.7.2 FRAMSKREVET FOLKEMEN GDE OG DEMOGRAFI

Fra statistisk sentralbyrå er det utarbeidet alternative prognoser rundt forventet befolkningsutvikling i

kommunen i årene fremover. I tabellen under er det tatt utgangspunkt i alternativet MMMM (middels

nasjonal vekst) for tidsrommet fram til 2030.

Ut fra tabellen kan det sees at folketallet framskrives med negativ verdi 73 i forhold til 201 5-tall.

20t5 2016 20L7 20t8 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2030 Endring

0-15 år 252 252 242 233 227 229 226 226 2t8 226 22L -31

1 6-18 år 59 55 53 55 60 55 51 43 52 46 35 -24

1 9-34 år 230 238 245 239 24L 24t 248 2s0 246 246 24r LL

35-66 år 593 576 562 557 543 542 540 s33 527 514 477 116

67-74 âr I48 t49 153 150 t62 158 L42 L45 L42 L52 t62 L4

75+ t34 140 L40 139 L42 148 t62 166 172 176 207 73

Folketall Í4L6 1410 1395 L373 L375 L373 1369 1363 L357 1360 t343 73

Det kommer tydelig frem at aldersgruppen under 18 år reduseres jevnt framover mot 2030, mens

kommunen vil oppleve en markant Økning blant de eldste. Det er på nasjonalt nivå en utvikling som viser at
befolkningen i landet stad¡g blir eldre.

Folketall Dønna kommune

n"t\ñ"nfon8on#nr"\.""n"#"ooo,

1 984 - 201 4

1 800

1 300
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Denne utviklingen er også gjeldende i Dønna. I tabellen under vises den prosentvise fordeling av de ulike

aldersgruppene i kommunen. I 1 986 var 5I% av befolkningen i Dønna under 35 år, mens den for 201 7

viser at kun 38 % av kommunens befolkning er yngre enn 35 år.

1 986 1 995 200s 201 5 201 6 201 7

0-1 5 år 23% 2L% 2L% 18% 17% 17%

1 6-1 8 år 6% 5% 4% 4% 4% 4%

1 9-34 år 22% 2t% 19% t6% 16% 17 lo

35-66 år 33% 3s% 40% 42% 42% 4L%

37-74 â¡ 8% 9% 6% LL% TT% ro%

rre?+ 8% 9% LO% 9% 9% LO%

3.7.3 PEN DLING

Dønna har over lang tid vært en pendlerkommune. Med pendling menes re¡ se til arbeid ut av hjemsteds-

kommunen. Ca. 20 % av personer i arbeidslivet pendler til nabokommunene, og ca. 1 0 % pendler ut av

regionen. I tillegg er det ca. 1 0 % som pendler fra nabokommunene til Dønna for arbeid

3.7.4 SYSSELSETTIN G OG ARBEIDSLEDIGHET

Antall sysselsatte i kommunen har vært synkende over lang tid, dette i takt med synkende folketall. Det er i

likhet med resten av landet registrert en lav arbeidsledighet i kommunen.

3.7.5 NETTOTI LFLVTIING

Nettotilflyttingen angir sum av inn- og utflyttinger i kommunen. De fleste årene bakover er
nettotilflyttingen negativ, og dette bidrar til at folketallet i kommunen faller.

Arstall 1 985 1 990 t994 2000 2003 201 0 20tt 20L2 20t3 20t4 201 5

Nettotilflytting 3 t7 6 6 T L7 -8 4 6 -10 6

3.7.6 FøDSELSOVERSKUDD

I perioden 1 986-2009 har kommunen hovedsakelig hatt ett fødselsunderskudd, og det har kun vært et fåtall

år der det har vært født større barnekull i kommunen.

Tabellen under viser de enkelte årene kommunen har opplevd et netto overskudd, dvs. flere fødte enn

døde, og inkluderer også størrelsen på siste års barnekull de aktuelle årene.

Ärstall 1 986 2000 2003 2004 2006 2009 20LO 201 5

Fødselsoverskudd 6 7 1 8 9 8 1 0

Barnekull 22 21 18 23 28 22 18 6
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3.2 HOVEDGREP VED ENDRET AREATBRUK

3.2.7 BOLIGER OG øKT BOSETTIN G

Hovedmålet i Dønna er økt bosetting, og å utvikle gode bo- og oppvekstmiljø slik at innbyggerne skaper økt
aktivitet i kommunen. Befolkningsnedgangen i Dønna viser tegn til å stagnere, og kommunen ønsker å

legge til rette med tiltak som kan skape bolyst og aktivitet. Dette gjennom en tilrettelegging for den delen

av befolkningen som skaper ytterligere befolkningsvekst slår seg ned og finner arbeid og gode bo- og

leveforhold.

Bolígbyggingen i Dønna har over mange år vært stabilt lav. Det har vært bygget L-4 boliger i året, de fleste
eneboliger. De siste 2-3 årene har det imidlertid blitt bygget et større antall boenheter og boligsituasjonen i

kommunen anses som god.

Boligbyggingen er spredd over hele øya, men hovedtyngdepunktet er i kommunesentret Solfjellsjøen.

Befolkningsutviklingen internt i Dønna har de siste 1 5 årene vist nedgang i alle kretsene med unntak av

Solfjellsjøen som har hatt en Økning pä 72,3 %.

Av de større kretsene i kommunen har Bjørn/Berfjord l-3,4%) og Stavseng (-5,7 %l hatt minst nedgang

mens Nord-Dønna (-1 4,2 %), Glein l-1 5,6%l og Løkta (-23,8%l har hatt betydelig nedgang.

Forskjellige aldersgrupper har forskjellige preferanser til hvordan de ønsker å bo, og det må legges opp til et
utbyggingsmønster som gjør kommunen attraktiv og Øker lysten til bosetting og boligbygging. Det er

ønskelig med et utbyggingsmønster som i fremtiden kan konsentrere utviklingen av helårsboliger rundt 4

definerte sentra som er Stavseng/Åker/Glein, Nord-Dønna, Solfjellsjøen og Bjørn.

For disse har kommunen opparbeidet kommunale boligfelt med nØdvendig infrastruktur. lnteressen for
disse feltene har vært ulik. På Solfjellsjøen er alle de kommunale tomtene solgt og bebygd eller planlagt

bebygd. I de andre feltene står det flere tomter ledige og det har vært vist mindre interesse for disse.

Prognoser fra Statistisk sentralbyrå som går på framskrivinger av folketallet mot år 2030 antyder en negativ

befolkningsvekst på 4,6yoi forhold tildagens nivå med 1 406 registrerte innbyggere.

Framskrevet nivå for folketallet i kommunen anslås ut fra dette å være 1 -343 ínnbyggere i 2030 (SSB,

03/1 5). Det vil etter framskrivningene oppleves en markant Økning for de eldste aldersgruppene, mens de

andre gruppene opplever nedgang.

Områdene på Bjørn og kommunesenteret Solfjellsjøen er relativt nylig vedtatt med hver sin kommune-

delplan, og det legges i dísse områdene opp til en høy utnytting av areal tilrettelagt for boliger (375 daa.

totalt). Planene har lang gyldighetstid, og legger opp til å ta unna for store deler av den ønskelige

boligetableringen idisse delene av kommunen.

For områdene som omfattes av delplanene legges det opp til at 1 5-20 boliger kan oppføres innenfor

eksisterende boligområder. Med store areal ledig for nyetablering av boligområder, vil det her være

naturlig at den fremtidige utviklingen av areal for utvikling til boliger hovedsakelig skjer i disse områdene.

Godt barnehage- skole- og fritidstilbud gjør at områdene i kommunen er attraktivt for yrkesaktive med

familie. I tillegg legges det opp til etablering av boliger i områder hvor det allerede finnes god nok standard
på infrastruktur, gang- og sykkelvei, og kollektivtilbud.

I gjeldende kommuneplanperiode ble det ifølge matrikkeluttrekk gjennomført i mars 2015, etablert 22

boliger, 3 tomannsboliger, 2 firemannsboliger og 1 rekkehus (3 boenheter) i kommunen. Disse ble

hovedsakelig etablert i området Solfjellsjøen, med over halvparten av etableringene totalt.
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På Løkta ble det etablert 3 boliger og 1 bo- og servicesenter, mens det på Vandve ble etablert en enebolig.

Ut over Solfjellsjøen, ble det oppført L2 eneboliger i andre områder på D6nna.

Områdene Åker og Stavseng utpeker seg også til å være områder det etableres boliger i, med 7 etablerte

eneboliger i tidsrommet 2008-2015. Kommunen er i en fase hvor den skal motta 30 flyktninger som det

hovedsakelig må bygges nye boliger til. Dette samtidig som det er behov for flere boliger for omsorg- og

pleietrengende.

De store investeringene Dønna kommune har gjort de siste årene innenfor skole, helse, ídrett og kultur vil

være med å bidra til denne utviklingen. Det er ikke bygget kommunale utleieboliger siden slutten av 90-

ta llet.

Når det gjelder ledige tomter finnes ca.2O-22ledige tomter iområdene Bjørn, Glein, Aker, og Bryggevik. På

Solfjellsjøen og Bjørn finnes større areal som regulert til bolig uten at antallet tomter er konkretisert

gjennom detaljregulering eller fradeling.

En utfordring når det gjelder utvikling av tomtene i kommunen er at verdien av nytt og ferdig nØkkelklart

bygg på tomt verdsettes lavere enn byggekostnadene og påvirker dermed forholdene rundt verdi- og

lånetakst. Dette har sin bakgrunn i at omsetningen er lav, og fører til lave priser og redusert takstgrunnlag.

Befolkningsutviklingen siden 2005 redusert fra 1 504 i til 141 0 i 2017 , med et noe stigende folketall de siste

årene. Kommunen ønsker å bevare denne utviklingen ved å tilrettelegge og utvikle attraktive og gode

boligområder i kommunen.

En ting er å regulere til boligformål med delplaner for å styre utviklingen av boligområder mot de mer

sentrale strøk av kommunen med godt utviklet offentlig tjenestetilbud, kommunikasjoner og høyt

infrastru ktu rn ivå.

Samtidig er det viktig for kommunen å kunne tilby områder for bolig som ikke ligger innenfor delplanenes

avgrensning. Dette da det registreres en liten og relativt uforutsigbar etterspørsel som fører til bygging av

spredt boligbebyggelse som fortetting innenfor de etablerte LNFR-områdene for spredt boligbebyggelse.

I gjeldende planperiode ble det etablert 14 boliger i disse områdene, og kommunen antar at utviklingen

som beskrives over vil kunne forventes i årene fremover. De som ønsker å bygge i kommunale boligfelt

søker mot Solfjellsjøen, mens de som ønsker å bygge utenfor boligfelt vil fortsette ât gløre dette i

spredtområdene på lik linje som før.

Tidligere var jobb den fremste grunnen til at befolkningen flyttet på seg eller valgte å bli boende. Den

senere tid har denne oppfatningen endret seg til at det nå er sted og miljø som er avgjørende for hvor man

bosetter seg.

Ved å ha en god stedsutvikling slik som på Bjørn og SolfjellsjØen samtidig som det gis mulighet til å etablere

seg med spredt oppføring av boliger iandre områder i kommunen håper kommunen fortsatt å være et

attraktivt sted for folk å etablere seg.

Kommunikasjonene fra Dønna til Alstahaug og videre inn til fastlandet er generelt gode, og på noe lengre

sikt under utvikling. Dette medfører at nærområdene og nabokommunene er innenfor rimelig

pendleravstand slik som til Sandnessjøen som er administrasjons- og regionssenter og nærmeste by.

Oljevirksomheten som har utvidet seg i omfang på Helgeland med baseområder og økende operatør-

etableringer i nærområdet til Sandnessjøen har vært med på å generere en betydelig vekst i arbeids-

markedet.
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Å ha hjemsted i Dønna har ikke vært til hinder for arbeid i denne bransjen hverken på fastland eller
sokkelen. Svingninger i behovet for arbeidskraft i bransjen påvirker i hvilken grad det er et umiddelbart

behov for nye arbeidere i denne bransjen, og ved tidspunktet for etableringen av planforslaget oppleves en

noe lavere etterspørsel av arbeidskraft i forhold til tiden rundt 201 2-201 3.

Etableringer ifm. subseabaser på Strendene og Horvnes i Sandnessjøen og ytterligere aktivitet ifm.
fremtidige etableringer innen offshore- og leverandørbransjen vil kunne generere arbeidsplasser som også

Dønna kommune forventer å merke virkningen av.

Kommunen erfarer at det hovedsakelig er beliggenhet på tomter som ligger ute for salg som er avgjørende

når potensielt nye beboere vurderer å bosette seg i kommunen. Det er stadig greit for flere å arbeide

utenfor kommunen, og samtidig bruke tid på å finne den perfekte boligtomt i kommunen.

Dette er momenter som planforslaget forsøker å tilrettelegge for, samtidig som utsiktene i forhold til
havbruk- reiseliv- og servicenæringene. I tillegg skal det fortsettes å holde et stramt fokus på mulighetene
til arbeid i landbruket, som er en annen vekstnæring i kommunen.

I det totale arealregnskapet er det for kommunen sin del vanskelig å si at det er store behov for å utføre

omfattende arealbeslag til bolig ut over det som allerede etablerte formålet innenfor delplanene og andre

reguleringsplaner. Det lå grundige prosesser og vurderinger til grunn for disponeringene av fremtidige

arealformål til bolig i delplanene, og intensjonen er at de skal dekke opp for det fremtidíge behovet for
bolig i delplanenes gyldighetstid som er hhv. 2023 og2022.

Arealdelen skal på nytt vurderesi2O2L, og her må fremtidig boligutvikling legges til grunn og utføres i

forhold til behovene som eventuelt har meldt seg. Dette kan etter kommunens vurdering være endret
struktur i forhold til videre utvikling av områder for spredt bebyggelse eller etablering av delplan i

områdene som opplever press på arealtil boligbebyggelse.

3.2.2 NÆRINGSUruIKLING OG SYSSELSETTING

Kommunen ønsker å legge til rette for økt næringsutvikling, og samtidig se på faktorene som er viktige for å

nå dette målet. Utviklingen av næring og sysselsetting kommer som en følge av gode bo- og leveforhold.
Det er også viktig at folk blir boende og ønsker å arbeide i D6nna,

Trenden i kommunen er at antall utpendlere Øker på tross av at antall sysselsatte går ned, og for de som

reiser på arbeid ut av kommunen er nabokommunene viktige. Kommunen ser på det som viktig å sikre

fremtidige og fortsatt gode/ bedrede kollektivtilbud for at den yrkesaktive delen av befolkningen som

pendler ut av kommunen og fortsatt vil bo i Dønna.

Det legges opp til en utvikling av næringsområder der vegnettet er i stand til å håndtere økt trafikkmengde,
eventuelt at utbygginger planlegges i områder hvor det er mulig å oppgradere vegnettet i tråd med ønsket

utbygging.

Slik kommunen ser det, innfrir områdene som er tilrettelagt for næringsbebyggelse på Bjørn og

Solfjellsjøen, samt fiskerihavnen med næringsareal under etablering ved Âkervågjen dette behovet. Det er

ikke kommet innspill som går på ønske om avklaring av nye areal til industri- og næringsformå1 .

Når det gjelder spredt næringsbebyggelse legger ikke planforslaget opp til utvikling av nye areal til dette
formålet. Et eksisterende formålsområde på Brandsnes som spredt næringsbebyggelse omfatter et rense-

anlegg med nødvendig areal, og formålsområdet videreføres uendret.

Prosessene rundt kommunedelplanene for Bjprn og Solfjellsjøen avklarte etter kommunens vurdering
formålsområder for næringsvirksomhet i tilstrekkelig grad. Næringsvirksomhet som knyttes til landbruk og
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gårdstilknyttet virksomhet faller ikke inn under LNFR-spredt næringsbebyggelse, men reguleres av LNFR-

formålet for gårdstilknyttet næringsvirksomhet som er basert på gårdens ressursgrunnlag.

6 innspill kom inn rundt etablering av nytt areal til utleievirksomhet rettet mot turist- og fritidsvirksomhet.

Dette i form av areal for etablering og drift av utleiehytter, rorbu- og sjøanlegg, samt tilrettelegging av areal

til campingplasser og bobiloppstilling i næringsmessig øyemed.

To av innspillene går på større utbygginger som gjelder mer komplekse ferie- og fritidsetablissement rettet

både mot lokalbefolkningen og andre brukergrupper. Med unntak av enkelte muligheter for utleiehytter og

et regulert område for campingplass på Løkta, er det et relativt begrenset overnattingstilbud for turister og

feriefolk i denne kategorien. Kommunens posisjon i forhold til turister som er på gjennomfart langs

kystriksveinettet, eventuelt også de som ferierer i båt kan styrkes med denne typen etableringer.

Dagens muligheter er gode for å presentere kommunens tilbud via forskjellige web- og temaportaler for
turister og andre som jevnlig oppdaterer seg på internett.

I KVU-arbeidet til Statens Vegvesen er et eventuelt nytt ferjeleie i lttordøWågen lagt til side, og Vegvesenet

kan ikke se at det skal være nØdvendig å avsette areal til dette. Kommunen har samlet seg rundt en løsning

hvor ferjeleiet som gjeldende plan angir i området Nordøyvågen tas ut av planforslaget, men ønsker å

holde trykket oppe for å få bedret det eksisterende hurtigbåt- og ferjetilbudet i kommunen slik det er i dag.

Båndlegging av areal til prosjektering av fremtidig veitrase er videreført fra gjeldende plan langs sørsiden av

Åkvikf.¡etlet fra Skard til Äkvika. Dette for å skape en mer trafikksikker forbindelse langs fylkesveien til
Åkv¡ka og videre til Herøy. Vegvesenet har signalisert behov for regulering og prosjektering av utbedret

veitrase fra Bj6rn til Skard, og sammen vil disse utbedringene føre til en awikling av trafikken på en sikker

måte videre i fremtiden.

3.2.3 SAMFERDSEL OG KOLLEKflVTRANSPORI

I forhold til eksisterende traseer og transportkorridorer skal det legges til rette for en disponering av

arealene som ikke begrenser transportmuligheter og reduserer trafikksikkerheten langs korridorene.

Planforslaget legger slik kommunen ser det ikke opp til en arealdisponering som vanskeligglør eksisterende

muligheter for transport og trafikksikkerhet. Foreslått disponering legger generelt til rette for utvikling av

tiltak nært, eller i relativ nærhet til eksisterende ferdselsårer hvor en framtidig detaljregulering skal sikre at

avkjørsler, gang- og sykkelvei, og eventuelt behov for fremtidige holdeplasser for kollektivtransport langs

hovedfartsårene utformes og ivaretas i henhold til utformingsnormer og lowerk.

En slik tilrettelegging er viktig, da det for en Øykommune som Dønna må være gode muligheter for
samferdsel og kollektivtransport for å sikre videre vekst og utvikling.

Ved å videreføre gode muligheter for kommunikasjon og transport vil kommunen fortsatt være attraktiv for

de som ønsker å bosette seg i regionen.

Dette er også en forutsetning for fritidsbebyggelse, som kommunen ønsker skal benyttes hele året og

etableres med helårsstanda rd.

En tilrettelegging av areal til bolig som det legges opp til med planforslaget, vil slik kommunen ser det ikke

medføre omfattende endringer i behovet for skoleskyss og utbedring av veier i forhold til eksisterende

arealdisponering.

For LØkta sin del sikres store arealer som landbruksareal i tråd med den faktiske bruken. Dette i forhold til
gjeldende plan som angir størstedelen av Løkta som spredt bebyggelse. En endring av dette vil konsentrere
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fremtidig spredt utbygging med fortetting i områder hvor det ligger bedre til rette for kommunikasjon og

transport.

På Vandve er utfordringen kommunikasjonen til og fra D6nna, og det er viktig å opprettholde muligheten
for å innfri ønsket om spredt utbygging innenfor rammene som planen angir. Planforslaget legger til rette
for en styrt moderat utbygging her, og vurderinger både under planlegging og gjennom høring av

planforslaget tilsier at behovet for fritidsbebyggelse i flere felt i dette området ikke er Ønskelig.

3.2.4 LANDBRUKSOMRÅDER OG BEITEVIRKSOMH ET

Antall gårdsbruk i kommunen er basert på oversikt over søknader om produksjonstilskudd ijordbruket pr.

20. januar. Det er ut fra disse tallene registrert 1 bruk i drift på Vandve, 22 pår Løkta, og 51 gårdsbruk i drift
ut over dette i Dønna, totalt 72 bruk i 2015.

Utviklingen i kommunen har vært stabil når det gjelder antall landbruksforetak i drift. Det gjennomføres for
tiden et generasjonsskifte på mange bruk i kommunen, og utviklingen for næringen oppleves som positiv.

Landbruket står sentralt i kommunen, og det er et viktig mål for denne næringen å ha tilstrekkelig med

beiteområder da tilgjengelig landbruksjord hovedsakelig drives til fôrproduksjon og beite. Det meste av jord

som det er mulig å benytte til beite eller produksjon som slåtteareal drives idag, enten i egen drift eller som

utleiejord tilandre.

Etterspørselen er stor, spesielt etter fulldyrka jord, og det nydyrkes en del areal årlig. Kommunen ser også

at flere areal på øVer og holmer igjen blir tatt i bruk som beite, og det foreligger planer om å gjenoppta

beiting på enkelte av de større øyene.

Andre områder er omdisponert og inngjerdet som utmarksbeite for å dekke etterspørselen til beiteområder
i dag. Enkelte steder var det langtidspåvirkede kulturlandskapet i ferd med å gro igjen, og flere av disse

områdene er igjen tatt i bruk som beiteområder etter ønske fra grunneierne.

I tillegg sikrer planforslaget at tidligere registrerte områder med viktige kulturlandskapsverdier videreføres
for å sikre disse mot negativ påvirkning.

Når det gjelder reindriftsnæringen er store deler av DØnna vinterbeite. Nettverket av drivingsleier og

svømmeleier gjør det meste av kommunen tilgjengelig. Vinterbeite er minimumsbeite med hØy status og er

av viktighet for næringa. Løkta inngår i årstidsbeitet sammen med Dønna og Vandve, men er lite brukt på

grunn av stor utnyttingsgrad av landbruksareal med drift der dette er mulig.

Reindriftsnæringen er en viktig høringspart i arealplansaker, og funksjonsområdene til næringen er etablert
i plankartet.

Kommunene skal bidra til å nå målet om økt matproduksjon, og det er derfor viktig å verne om den

viktigste landbruksjorda. Det er forventninger fra sentralt hold om at nedbygging av jordbruksområder

utenfor BjØrn og Solfjellsjøen i minst mulig grad bør skje, og at behov for eventuelle utbygginger er
grunngitt, og alternativ plassering og avbøtende tiltak er vurdert.

Det er i KU for alle innspillsområder vist forholdet til landbruksjord, og det er en gjennomgående trend i de

fleste innspillene at landbruksjorda ikke skal nedbygges. Føringer i bestemmelsene omfatter også dette.

Viktige kjerneområder for landbruket er delvis identifisert, men de er ikke formalisert gjennom arbeidet
med planen. Allikevel er arbeidet med viktige kjerneområder for landbruket på dagsorden, og målet er å få

et temakart med hensynssoner vedtatt som del av kommuneplanens arealdel ved en senere rullering.
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9.2.5 LN FR-OMRÅDER OG LNFR.OMNÅOM FOR ULIKE FORMER FOR SPREDT U TBYGGING

Store deler av kommunen omfattes av LNFR-områder hvor det kun tillates landbrukstiltak knyttet til
gårdens ressursgrunnlag. Disse områdene skal sikres som landbruks- natur- frilufts- og reindriftsområder,

med et ekstra fokus på å legge til rette for landbruksnæring.

Planen legger til rette for videreføring av disse områdene med en arealbruk som, med unntak av for Løkta, i

liten grad er endret i forhold til arealdisponeringen í gjeldende arealdel.

Områder på Løkta som i gjeldende plan er avsatt som LNF-område for bolig- og ervervsformå|, er i planen

avsatt som LNFR-områder (landbruksområder) itråd med faktisk bruk.

I tillegg er deler av arealet på Løkta som i gjeldende plan er avsatt for spredt utbygging videreført som 4

avgrensede områder hvor det gis anledning til spredt boligutbygging.

Et overordnet grep i planen er at føringene som gjelder for LNFR-områdene i kommunen skal sikre at

nØdvendig virksomhet knyttet til drift av eiendommene kan skje uten at dette går på bekostning av verdier

som finnes i området (landbruk, natur, reindrift og friluftsliv).

Videre skal planen sikre de samme verdiene for områder angitt som LN FR med adgang til spredt utbygging

sikre de samme verdiene som for landbruksområdene, og det er etablert føringer som angir kriterier for

lokalisering og omfang av den spredte bebyggelsen som kan tillates etablert i områdene hvor det åpnes opp

for spredt utbygging.

FØringer som sikrer landbruksrelatert virksomhet etablert i formålet er vist i planbestemmelsene.

Følgende er nedfelt i bestemmelsene som gjelder felles for LNFR-områder og LNFR-områder for spredt

utbygging, (sosikode: 51 00,5200, 52! O,5220 og 5230)og sikrer at landbruksrettede tiltak kan etableres i

områdene:

o Nødvendig bebyggelse for landbruksdriften kan etableres, og i tillegg kan kårbolig etableres.

o Tiltak skal lokaliseres slik at de ikke kommer i konflikt med naturverdi, landbruksareal, områder

for friluftsliv eller viktige reindriftsområder. De allmenne interessene tillegges også vekt.

¡ I LNFR-områdene kan det etter søknad tillates etablering av næring som kan utøve et ekstra

næringsgrunnlag for gården. Denne skal etableres i tilknytning til bebyggelsen på gården.

r Det tillates kun etablering av landbruksvei i LNFR-områdene dersom det kan dokumenteres behov

for dette. Ved etablering av vei til eksisterende fritidsboliger eller områder med hytter, må det

etableres ny reguleringsplan eller at gjeldende plan endres.

o Alle tiltak skal gis mulighet til høring av sektormyndighet slik at forholdet til landbruksareal,

kulturminner, reindrift og andre tema som flomsikkerhet, friluftsliv og naturmangfold ivaretas.

¡ At nødvendige tiltak for landbruket kan etableres i lO0-metersbeltet langs sjøen eller nærmere

sjØ enn byggegrensen der denne er vist.

I tillegg til ovennevnte bestemmelser er det utledet retn¡ngsl¡njer som angir hvilke momenter som bØr

tillegges vekt gjennom en eventuell behandling av dispensasjon dersom det kommer søknad om tiltak som

ikke faller innenfor formålet i områder hvor det kun åpnes opp for landbrukstilknyttet virksomhet.
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LN FR-OM RÅDE R F OR SP REDT IJTBYGGI N G

Også i områdene for spredt utbygging legges til grunn at landbrukspreget skal sikres bevart. Planen åpner
for at områder for spredt utbygging kan fradeles og bebygges etter enkeltsaksbehandling uten krav til
reguleringsplan, dersom angitte krav f6lges opp.

Planen legger til rette for en videreføring av samtlige områder for spredt boligutbygging fra gjeldende plan,

i tillegg til at det etableres noen nye mindre områder for spredt fritidsbebyggelse.

Bestemmelsene som gjelder felles for LNFR-områder med adgang til spredt bebyggelse sikrer at
bebyggelsen kan etableres med en utforming og i angitt omfang i områder hvor det ikke er konkurrerende
interesser og verd¡ er. Etableringene skal følge kravene som er angitt i planens generelle bestemmelser.

Kriterier for lokalisering av bebyggelsen følges i bestemmelsene opp av en nærmere angivelse av antall
tillatte enheter for de enkelte underformålene. På denne måten vil det klargjøres hvilke områder som kan

bebygges før søknad sendes inn.

o Prinsippene som gjelder for avstand mellom spredt bebyggelse, samt at landbrukspreget i

områdene skal ivaretas er viktig å legge til grunn ved etablering av spredt bebyggelse i LNFR-

områder.

¡ Søknad skal omfatte situasjonsplan som viser uttrykket fra den nye bebyggelsen, samt i hvilken

grad nærliggende bebyggelse vil påvirkes av en utbygging.

o Føringer for bebyggelse i 1 00-metersbeltet vises, samt hvilke kriterier som gjelder i forhold til
områder med registrerte verdier for naturtema, vilt- eller reindriftsinteresser.

¡ Samfunnsmessige forutsetninger skal innfris, og det nedfelles i bestemmelsene hvilke offentlige
myndigheter som skal ha gitt sitt samtykke før etableringen kan godkjennes.

LNFR-OMRÅDER FOR SPREDT BOUGBEBYGGELSE

Planen legger til rette for videreføring av spredt utbygging på Løkta ved at deler av områdene med adgang

til spredt boligutbygging fra gjeldende plan videref6res.

På Vandve legges i tillegg til rette et område hvor det gis adgang til etablering av spredt bolig- og

fritidsbebyggelse. Nord på Vandve omreguleres et areal fra spredt boligbebyggelse til LNFR-formål ut fra
områdets beliggenhet og bruk.

Planen legger til rette for inntil 44 nye boliger fordelt på 30 områder for spredt boligbebyggelse.

LNFR-OMRÅDER FOR SPREDT BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE

I gjeldende plan er det ikke avsatt LNFR-områder for spredt bolig- og fritidsbebyggelse.

To nye områder for spredt bolig- og fritidsbebyggelse er etablert, hhv. på Teigstad og Vandve.

Området på Teigstad anses som en utvidelse vestover av de eksisterende utbyggingsområdene. I planen

stilles krav om reguleringsplan før samtidig etablering av 3 eller flere boliger i området kan tillates.
Området på Teigstad er justert noe i forhold til første gangs ettersyn med bakgrunn i at deler av området
omfattes av utløpsområde for skred.

Området på Vandve omfatter flere eiendommer, og det vil med bakgrunn i dette samt et ønske om få

utbygde enheter sikres at bla. viktige landbruks- og reindriftsinteresser ivaretas.

Totalt legger planen opp til en utbygging av inntil 6 boliger og 8 fritidsboliger innenfor dette arealformålet.
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LN F R. OM RÅD ER F OR SP REDT F RITI DSBEBYGG E LSE

I gjeldende plan er det ikke avsatt LNFR-områder for spredt fritidsbebyggelse.

I planen var det ved offentlig ettersyn avsatt to (nye) områder for spredt fritidsbebyggelse. Disse var på

Vågen på Løkta og Nordøyvågen på Dønna.

Område LNFR-F2 er av begrenset størrelse, og er etablert med bakgrunn i avslått dispensasjonssak som

kommunen videre ønsket avklart gjennom arbeidet med kommuneplanens arealdel.

Med bakgrunn i henvendelse fra grunneier til Vågen på Løkta, tas LN FR-FI ut av planforslaget etter offentlig

ettersyn.

LNFR-OMRÅDER FOR SPREDT NÆRINGSBEBYGGELSE

Planen legger opp t¡ l en videreføring av eksisterende formål fra gjeldende plan i området Brandsnes, hvor

det er etablert næringsbebyggelse.

Gjennom bestemmelsene stilles krav om utarbeiding av reguleringsplan fØr omfattende endringer av

bebyggelsen ka n tillates.

3.2.6 OMRÅDER FOR FRITIDSBEBYGGELSE

Her omfattes områder for hytter og fritidsbebyggelse med krav om reguleringsplan. Områder i gjeldende

plan regulert til fritidsbebyggelse (BFR) er gjennomgått for å se hvilke områder som oppfyller kommunens

intensjoner rundt det å fortsatt kunne være med å utvikle attraktive og tilgjengelige hytteområder.

6 av 74 gjenværende uregulerte områder avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende plan er videreført fra

arealdelen som var gjeldende fu¡ den som planforslaget skal avløse.

Enkelte områders attraktivitet har vært oppe til vurdering i løpet av prosessen med bakgrunn i at det for 1-1

av 25 avsatte områder til fritidsbebyggelse ikke er etablert reguleringsplan i planperioden.

Gjeldende arealdel la til rette for 25 nye områder for fritidsbebyggelse med krav om reguleringsplan før

utvikling. 6 av disse områdene ble videreført i gjeldene arealdel fra arealdelen som gjaldt før 2006, og

tilsvarer et areal på ca. 567 daa.

Tabellen under viser 9 av 25 områder for fremtidig fritidsbebyggelse som ble regulert i planperioden.

Påskrift/

Plan-lD
Sted

Areal,

daa.

Bruks-
enheter

Merknad

1049 Horn, Stagarneset 133,0 ol8 Reg. i planperioden, F1 i gj. plan

2009002 Sund hwtefelt 49,7 o/s Reg. i planperioden, F4 i gj. plan

20LLOO2 Hov, HøBåsen hytteområde 77,O olts Reg. i planperioden, F5 i gj. plan

2009001 Breivika 464,6 o/o Reg. i planperioden, F6+F7 i gj. plan

1050 Våg hyttefelt 52,9 s/20 Reg. I planperioden, F18 ¡ gj. plan

2009003 Aker, Åkerneset hyttefelt 2L,7 o/7 Reg. i planperioden, F19 i gj. plan

2010003 Stavseng, Vikneset hyttefelt 286,4 3/42 Reg. i planper¡oden, F20 i gj. plan

ro47 Strømmen, Straumvågen 108,0 8/19 Reg. i planperioden, F22 i gj. plan

2013001 Nausttofta h¡teområde 77,8 o/2L Reg. i planperioden, F24 ¡ gj. plan

Sum t27t, L t6ltt7
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I fasen med oppstartsvarsling og planprogram kom det innspillom fritidsbebyggelse som medførte at L6

nye områder i planforslaget ble konsekvensutredet. Disse er spredt over hele kommunen med unntak av

LØkta, hvor det ikke kom inn innspill på denne typen arealbruk.

Planforslaget legger til rette for 5 nye områder for fritidsbebyggelse.

3.2.7 STRAN DLINIE OG KYSTSONE

Pä øyer som Dønna er strandlinjen meget lang, og forskjellige virksomheter inngår i ulike arealformåler
knyttet til areal langs sjøen i store deler av kommunen. Opphold og bolig skjer gjerne i sameksistens med,

og identitet skapes i nærhet til hav og sjø, og tiltak og andre utbygginger vil i enkelte tilfeller skje nært sjøen

ide samme områdene.

Det er i utgangspunktet ikke tillatt med etablering i strandsona, men etter vurderinger gis det mulighet til å

differensiere fra forbudet gjennom kommuneplanens arealdel. Ved å etablere en funksjonell strandsone

hvor grensen for denne sammenfaller med byggegrensen mot sjø, v¡l tiltak kunne begrenses i områder hvor
verdiene i strandsona vurderes som markante.

Samtidig åpnes det andre steder for begrensede tiltak som i så stor grad som mulig vurderer og legger til
rette for videreført allmenn ferdsel og bevaring av strandsoneverdiene.

For å kunne etablere den funksjonelle strandsonen i områder for utbyggingsformål er det hovedsakelig

benyttet eksisterende kartdata. Studier av ortofoto er utført i tillegg til befaring for å kunne tilpasse

endelige versjon av den funksjonelle strandsonen i planforslaget.

Alle utbyggingsområder er vurdert i forhold til i hvilken grad strandsona skal være til nytte for videre

utviklíng, bebyggelse og vern i de delene av kommunen som ikke er regulert til landbruksformå1. Resultatet

er vist som byggegrense mot sjø hvor avstanden mellom denne grensen og kystkonturen er variabel.

Arealet som ligger mellom disse er den funksjonelle strandsonen, og angir det som kommunen anser som
ytterste grense for tiltak mot sjØ ut fra forholdene i dette området.

Dersom det er fastsatt byggegrenser i gjeldende reguleringsplaner skal disse gjelde som angitt. For andre

utbyggingsområder hvor det er spesielt viktig å legge strandsoneverdiene til grunn i den videre
planleggingen, er bredden for den funksjonelle strandsonen angitt for de enkelte områdene.

Planforslaget angir store områder hvor det ikke er anledning til utbygginger i strandsonen. Dette er i LNFR-

områdene og tiltak i lO0-metersbeltet som ikke inngår i landbruksbegrepet tillates ikke her.

Egen kystsoneplan utarbeides som et ¡nterkommunalt prosjekt (Kystplan Helgeland) i regi av Nordland

fylkeskommune. Formålet med prosjektet er tilrettelegging for vekst og utvikling i større og sammen-
hengende kystområder uten at det går på bekostning av viktige og verdifulle områder for
primærnæringene. Målet er å få bedre oversikt over sammenhengene i sjøen, og å sørge for en helhetlig
arealforvaltning ut fra dette.

Områder for fiske som inkluderer fiskeplasser, oppvekstområder og andre områder for næringen

oppdateres i henhold til prosjektet, og sees i sammenheng med samferdselslinjer i sjøen, områder for
akvakultur og fiske i sjø.

Med bruk av hensynssoner og bestemmelser som styrer bruken av formålsområdene fremgår intensjonen

med planleggíngen av sjøarealet langs hele kysten for de deltakende kommunene; Flerbruk og vern over
større sammenhengende om råder.
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Arbeidet med Kystplan Helgeland har gått parallelt med arbeidet med arealdelen, og det overordnede

målet er å ta denne inn i den nye arealdelen for Dønna. Kommunen har siden før planprogrammet ble

vedtatt utført løpende vurderinger i forhold til i hvilken grad foreslåtte endringer i Kystplan Helgeland

skulle tas inn i arealdelen.

I innledende fase av arbeidet var det en del uklarheter om hva som var målet med prosessen, hvilke

omfang bidragene fra de deltagende kommunene skulle ha, hvilket mandat prosjektet hadde, samt plan for

framdriften i prosjektet. Etter at dette ble klarlagt, vedtok kommunen å være med på arbeidet som et

interkommunalt samarbeid ved å legge planprogrammet som ble utarbeidet av prosjektgruppa i Kystplan

Helgeland ut til offentlig ettersyn.

Det er gjennom prosessen kommet til enighet om at kystsoneplanen blir vedtatt kommunevis. For Dønna

kommune tas kystsoneplanen inn í kommuneplanens arealdel når den foreligger.

3.2.8 REINDRIFT

Reindriftsutøvere er beiterettshavere innenfor det samiske reinbeiteområdet, og disse har rett til

medvirkning i plansakene i kommunen. Retten til utøvelse av reindrift ertilkommet gjennom alders tids

bruk, og kommer til uttrykk gjennom Reindriftsloven.

Reindriften er mange steder også en forutsetning for utvikling av samisk språk og kultur.

I forbindelse med ny inndeling av reinbeitedistriktene i Nordland i 1999, ble de tidligere distriktene

Røssåga, Toven og Syv Søstre slått sammen til ett distrikt. Den tidligere inndelingen mellom Røssåga og

Toven ble opprettholdt.

Ärsaken til sammenslåingen av de tre tidligere reinbeitedistriktene var først og fremst at Røssåga ikke har

sikre vinterbeiter innenfor sitt geografiske område på grunn av store snømengder og vekslende temperatur

som ofte fører til nedising av beitene. Ved sammenslåingen ble Røssåga dermed sikret tilgang til

kystvinterbeitene i bla. Dønna, Alstahaug og Herøy kommune. Fordelingen av vinterbeitene mellom

Røssåga og Toven gjØres gjennom interne avtaler i bruksreglene.

Reinbeitedistriktet har 2 siida-andeler og et øvre reintall i vårflokk på 1200 dyr. Reinbeitedistriktet omfatter

6 kommunerfra Røssvatnet til kysten, og hele kommunen omfattes for stor del av årstidsbeite med unntak

av småøyer et stykke til havs, høyfjellsområdene, og tettstedene Solfjellsjø en, BjØrn, Glein, Våg, Äker, Skei

og Stavseng.

Vinterbeite er knapphetsfaktor/minimumsbeite, og arealtap representerer i praksis en reduksjon av

produksjonspotensialet for reindriften. Andre viktige særverdiområder må også ivaretas, og disse er trekk-

og flyttleier, transport- og svømmeleier, samt oppsamlingsplasser.

Kommunen etablerte sammen med næringen og grunneier for Gnr. 29, Bnr. 2 i 2005 et oppsamlingsanlegg i

området på Korsmo.

En stor del av det som er av bebyggelse og anlegg i kommunen faller innenfor årstidsbeite av viktighet for

reindriftsnæringen. lnngrep og uro i reinbeiteområdene de siste årene har Økt i omfang, og dette har ført til

varig reduksjon av arealene og økt forstyrrelsen for reindriften. Reindriftens arealbehov må sees på i et

regionalt og interkommunalt perspektiv for å sikre arealbehovet på tvers av kommunegrensene.

Planforslaget angir hensynssoner som omfatter flyttleier og oppsamlingsområder, og legger med bakgrunn i

at store deler av Dønna er vinterbeite til grunn at utbyggingstiltak skal høres av reindriftsmyndighetene.
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lnnspill som g¡kk på etablering av areal til fremtidig utbyggingsformål er vurdert i forhold til reindrifts-

næringens arealbehov, og det har gjennom befaring blitt utført justeringer i forhold til områder som kunne

være konfliktfylte.

lnnsigelse av hensyn til reindriften ble fremmet for flere av områdene, og gjennom prosessen etter 1 . gangs

offentlig ettersyn er flere av disse tatt ut av planforslaget.

3,2.9 KULTURMINNER

Kommunen har fokus på kulturminner, og det legges vekt på at kulturminnevernet videreføres med planen

slik at arealplanleggingen kan legge disse til grunn.

Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen, jr. 5 3, 1 . ledd: lngen må uten at det er lovlig etter

5 8 sette i gang tiltak som er egnet til å skade, ødelegge, grave ut, flytte, forandre, tildekke, skjule eller på

annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredet kulturminner eller fremkalle fare for at dette kan skje."

Jf. Kml. 5 8, l.ledd: Vil noen sette i gang tiltak som kan virke inn på automatisk fredete kulturminner på en

måte som er nevnt i S 3 første ledd, må vedkommende tidligst mulig før tiltaket planlegges iverksatt melde

fra til vedkommende myndighet eller nærmeste politimyndighet.

Vedkommende myndighet avgjØr snarest mulig om, og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes.

Avgjørelsen kan påklages til departementet innen 6 uker fra underretning om at vedtaket er kommet fram

til adressaten."

Det er utført en gjennomgang i forhold til kulturminner av alle områder hvor planforslaget angir

utbyggingsformå1 . Kjente kulturminner er vist i plankartet med hensynssone, og føringer i planens

bestemmelser.

Eksisterende områder med registrerte kulturlandskap er videreført fra gjeldende plan. Høringsuttalelse fra

kulturminnemyndigheten viser til enkelte nyere tids minner og listeførte kirker, og disse er vist med

hensynssoner for bevaring av kulturmiljø med føringer i planens bestemmelser.

I vurdering av konsekvensene for hvert innspillområde er forholdet til SEFRAK-bygg også tatt med. Det er

utledet bestemmelser som ivaretar hensynet til bevaring av eksisterende bygninger, annet kulturmiljø,

estetiske forhold og miljøkvalitet. Her sikres minnenes historiske og antikvariske verdi, og fpringer som

gjelder for tilpasning av eventuelt nye bygg til eksisterende omgivelser er utarbeidet.

3.2.70 BRUK AV HENSYNSSONER

Med bruk av hensynssoner er det mulig å synliggjøre områder hvor det er spesielle hensyn som skal tas.

Hensynssoner kan etableres uavhengig av det underliggende arealformålet, og sikrer med bestemmelser

eller retningslinjer at forvaltningen av arealene skjer i tråd med formålet til hensynssonen.

Det er mulig å etablere flere hensynssoner med overlapp der dette er nødvendig, og de skilles fra

hverandre med forskjellig skravur, farge og påskrift.

3.2.77 RÅSTOFFUTVI NNING

Det legges opp til etablering av et fremtidig område avsatt til råstoffutvinning på s6rsiden av Hågjafjellet på

Glein. I sammenheng med dette området legges til rette for etablering av et utlasterområde som

havneformål i sjøen, sør for området.
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Området ligger slik til med et influensområde hvor det er registrert store naturverdier. Dette som arter,

naturtyper og utvalgte naturtyper, og enkelte forekomster er registrert med hensynskrevende status på

rødliste for arter og naturtyper.

Potensialet er med bakgrunn i dette ansett som stor for at forekomster av naturverdi er lokalisert innenfor

det aktuelle området for fremtidig råstoffutvinning, og det må skaffes oversikt over tiltakenes konsekvenser

for allerede kjent og ennå ikke kjent naturmangfold i dette området.

Det er gjennom høring av planforslaget kommet innspill på forholdene rundt adkomst til området, og at det

er lokalisert enkelte gamle nausttomter mot sundet innenfor det aktuelle området. Området er også

benyttet som friluftsliv- og rekreasjonsområde, og det foreligger flere forhold som gjØr at en kartlegging av

tiltakets omfang må gjennomføres.

Med bakgrunn i dette stilles det krav om at konsekvenser for miljø og samfunn utredes som ledd i detalj-

regulering av området.

3. 3 GJETDENDEAREALPLAN ER

Ved tidspunkt for revidering av kommuneplanens arealdel er det 63 gjeldende og 2 arealplaner under

arbeid i kommunen. De gjeldende planene omfatter også to nylig vedtatte kommunedelplaner i områdene

BjØrn og kommunesenteret Solfjellsjøen.

Kommunedelplaner for Bjørn og Solfjellsjøen er vist i plankartet med planavgrensning som angir området

hvor de har sin rettsvirkning fremfor kommuneplanens arealdel. lnnenfor områdene som omfattes av

delplan lor BjØrn og Solfjellsjøen, gjelder hhv. 5 og 1 3 vedtatte reguleringsplaner.

Reguleringsplaner som fortsatt skal gjelde er vist med detaljeringssone 91 0, som hvite områder med

horisontal skravur. ldentifikator (plan-l D) er angitt med påskrift over skravuren.

Det ble gjennom prosessen med revideringen av arealdelen foretatt en gjennomgang med vurdering av om

enkelte reguleringsplaner skal videreføres eller oppheves. Planforslaget viderefører alle gjeldende

reguleringsplaner i Dønna. Tabellen under viser gjeldene arealplaner.

Planid Plannavn Status Type lkraft

1001 Jæktlia boligfelt Endel¡g vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 7.3.1989

1002 Skarberget hytteområde Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 30.4.2003

1003 Stavseng hwtefelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 16.6.200s

1004 Nordøy hytteområde Endel¡g vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 30.4.2003

1005 Jæktlia ll Endel¡g vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 1.10.1998

1006 Kulvika Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 25.6.1998

rooT Bryggevik boligfelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 1.3.1995

1008 Biünsøva Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 17.3.1980

1009 Moberg boligfelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 1 3.tr.t978

1010 Bollhaugen Havneområde Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 9.12.1993

1011 Mevik Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan L.t.L997

totz Holand hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 14.5.1985

1013 Skjøråsen boligfelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 10.7.1980

LOL4 Selvika hytteområde Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 30.4.2003

1015 Sjybakken hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 27.LO.2000

1016 Valhaugen h¡teområde Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 3.4.2003

LOLT Skei hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 2r.6.2ñ6
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1018 Skipåsen hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 24.4. L990

1019 Langåsen / skipåsen hyttefelt Endel¡g vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 1.10.1998

LO20 Reguleringsplan for Äker boligfelt Endel¡g vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 18.2.1993

LO2L Kulvika industriområde Endel¡g vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 30.5.1989

LO22 Reguleringsplan Breivika Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 26.10.1994

ro23 Biørn Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 24.7.1980

ro24 Gang og sykkelveg, Solfjellsjøen Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 23.9.1998

ro25 Nordøyvalen Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 2r.6.2æ5

to26 Klubbnes Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 12.6.1980

LO27 F¡skerihavn Høla Endel¡g vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 6.9.2000

1028 Reguleringsplan for del av Solfjellsjøen/Mev¡k Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan t9.12.2006

1030 Sk¡pneset og utvidelse Skipåsen øst Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan L4. L2.2004

1031 Volnes hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 27.r0.200r

1032 Torsv¡k hwtefelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 27.tO.2000

1033 Sandstrak hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 21..6.2005

1034 Trettøya Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 30.9.1976

1035 Næringsa realer Solfjellsjøen Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 6.5.1998

1036 Reguleringsplan Vandve, Gnr.. 22, Bnr. 23 Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan L9. L2.2006

to37 Reguleringsplan for Midtbygda skole Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 1.10.1998

1038 Reguleringsplan for Vesterheim hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 19.6.2007

1040 Kar¡vika hytteområde Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 2s.4.2@6

1041 Selvika campingområde Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 8.5.2006

ro42 Rigmorhågjen h¡teområde Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 8.s.2006

1043 Hovedmagasin med tilst. nedb.felter på Teigstad Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 1.3.1995

LO44 Reguleringsplan lnnstøy, del av Gm.22, Brr..4 Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 2.ro.2007

1045 Regplan for Båtnesvågen, del av Gnr. 20, Bnr. 5 Endel¡g vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 2. LL.2004

to46 Regu leringsplan Skudneset Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 28.4.2004

1048 Regu leringsplan for Stavseng båtforening Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 29.9.2009

1049 Reguleringsplan for Stagarneset Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan 24.6.2008

1050 Våg h¡ tefelt Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering 5.10.2010

2009001 Detaljregulering for Breivika Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering t3.rr.20t2

2009002 Sund Hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering 8.3.2011

201 0003 Vikneset hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering 19.6.20L2

2011001 Hytte Munkvika Planlegging igangsatt Detaljregulering

2005001 Kommuneplanens arealdel m/Kystsone 2006-2013 Endelig vedtatt arealplan Kommunepl. arealdel 24.6.2008

2006001 Reguleringsplan gang/sykkelst¡ og ferjele¡e Bjørn Endelig vedtatt arealplan Eldre reguleringsplan L8.t2.2007

2009003 Akerneset hyttefelt Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering 28.6.20Lt

2010001 Reguleringsplan Havutsikt Bollhaugen Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering 7.9.20LL

2010002 Reguleringsplan Utsikten, Bollhaugen Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering 7.9.20rt

201roo2 Detaljregulering for Høgåsen Hytteområde Endel¡g vedtatt arealplan Detaljregulering 2s.6.20t3

2011003 Gleinsvika massetak Planlegging igangsatt Detaljregulering

20Lroo4 Del av Solfjellsj6en / Mevik Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering 7.9.201r

20r200r Kommunedelplan Solfjellsj6en Endel¡g vedtatt arealplan Kommunedelplan 24.4.20t4

2013004 Detaljreg Straumvågen-del av eiendommen 11/35 Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering 24.6.20t4

2013001 Detaljregulering for Nausttofta h¡teområde Endel¡g vedtatt arealplan Detaljregulering 2s.2.2014

2013002 Kommunedelplan Bjørn Endelig vedtatt arealplan Kommunedelplan 23.4.20L4

2013003 Detaljreguler¡ngsplan for fiskerihavn, Âker6yvågen Endelig vedtatt arealplan Detaljregulering 23.4.20L4
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kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

3.4 AREATF ORMA¡. OA HEN SYNSSON ER I PLANFORSTAGET

3.4.7 BEBrGGELSE- OG AN LEGGSFORMÅL (PBL.9 77-7 nr. 7)

3.4. 1. 1 F RtTt DSBE BYGG E LSE, N ÅVÆREND E (B F R )

Formålsområder for fritidsbebyggelse i gjeldende plan videreføres, og kan bebygges og utvikles gjennom

godkjent reguleringsplan.

Tabellen under viser at ca. 820 daa. av arealet som i gjeldende plan ble avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse

ikke er regulert i gjeldende planperiode.

Et grovmasket estimat over nye fritidsboliger som kan oppføres er ca. 50. Reguleringsplan for områdene vil

avklare antall tillatte oppførte fritidsboliger i detalj, og tabellen under viser områdene.

Navn Sted
Areal,
daa

Antall

fritidsboliger
Merknad

BFRl Kariv¡ka 9,s 2

BFR2 Karivika 57,8 6

BFR3 Breiv¡ka 23,4 3

BFR4 Hesta-Kuholmen 39,4 3 V¡dereført fra før gjeldende plan

BFR5 Hesta-Jektv¡ka 33,3 6 V¡dereført fra før gjeldende plan

BFR6 Hesta-Elvmo 2L,2 0 Videreført fra før gjeldende plan

BFRT Te¡gstad-Brennvika 37,L 0 V¡dereført fra før gjeldende plan

BFR8 sør-Äkvik 84,9 8

BFR9 Almvik 23,s 3

BFRlO Flekkan 28,7 3 V¡dereført fra før gjeldende plan

BFR11 Brandsnes LL,4 0

BFR12 Rølvåg 45,3 5

BFR13 Slapøya 407,8 10 Videreført fra før gjeldende plan

Sum 823,3 49

Et område for fritidsbebyggelse på Skaga (F1 7 i gjeldende arealdel) ble ikke regulert/utviklet i planperioden

Dette er justert for å unngå omfattende beslag av driwerdig landbruksjord og negative konsekvenser for
reindrift, og tas inn som fremtidig fritidsbebyggelse.

Areal avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende plan var ca. 1 800 daa.

Areal avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende plan som er regulert i planperioden var ca. L27O daa.

Areal avsatt til fritidsbebyggelse i gjeldende arealdel, ennå ikke regulert er 823 daa.

3.4.7.2 FRTTIDSBEBYGGELSE, FREMT| DtG (BFRF)

5 områder med et samlet areal på ca. L29 daa. er regulert til fremtidig fritidsbebyggelse med krav om

utarbeiding av reguleringsplan.

Estimert antall nye boliger i formålet ble til 1 . gangs offentlig ettersyn beregnet til ca. 75.
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Antall fritidsboliger er estimert ut fra informasjon i innspillene og en vurdering av areal for bebyggelse i

områdene. Endelige antall boliger vil avklares gjennom reguleringsplan.

lnnsígelser og merknader til områdene medførte at potensielt antall fritidsboliger er redusert til ca. 30 stk.

Tabellen under viser 5 områder som i planforslaget er avsatt til fremtidig fritidsbebyggelse.

Navn Sted
Areal,
daa

Ant. fritids-
boliger

Merknad

BFRF3 Nebbsundet 16,6 5 Justert areal etter merknad/¡nnsigelse.

BFRF5 Sørøwågen 8,6 5

BFRF9 Nyheim 44,7 10

8FRF11 Mannv¡ka 9,4 3 Gjenværende areal etter salg av deler av eiendommen

BFRF12 Valen 49,5 8 lnnsigelse trukket e. befaring. Areal justert.

Sum 128,8 31

3.4. 7. 3 F ORRETN t N G ER, N ÅVÆR E N DE (BF E)

Tidligere avklart formål for forretning ved Nordøyvågen i gjeldende plan er videreført som nåværende
formål for forretning.

Formålet omfattes av krav om detaljreguleringsplan ved tiltak.

Navn Sted Areal, daa Merknad

BFEl Nord6yvågen 2,s Formål v¡dereført

i.4.7.4 FORRETN TN GER, FREMT|DtG (BFF )
Formålene omfatter eksisterende butikker i områdene Åker og Sandåker.

Formålene var ¡kke etablert i gjeldende plan, og omfattes av krav om detaljreguleringsplan ved tiltak.

Navn Sted
Areal,
daa

Merknad

BFFl Äker T,6 Eksisterende arealbru k, nyd¡g¡tal¡sert

BFT2 Sandåker 2,4 Eksisterende arealbruk, nydigital¡sert

Sum 4'O

3.4. 7. 5 TJ EN ESTEWT N G, NÅVÆREN DE (BOp )

Formålet omfatter eksisterende område for museumsbebyggelse ved Nordvika gamle handelssted

Med bakgrunn i potensielle kulturminne- og kulturmiljøverdier omfattes området av krav om
deta ljreguleringsplan for videre tiltak.

Navn Sted Areal, daa. Merknad
BOPl Nordvikja 20,6 Eksisterende arealbru k, nydig¡talisert
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3.4. 1 .6 TJEN ESTEYII N G, F REMTI DI G ( BOP F)

Formålet er i hovedsak videreføring av eksisterende områdebruk, og områdenes utforming angir formålet

utstrekning.

Områder for offentlíg tjenesteyting som alders- og sykehjem og skoler/oppvekstsentre omfattes med krav

om detaljreguleringsplan for videre tiltak.

Navn Sted Areal, daa Merknad

BOPFl Glein LL,4 Alders- og sykehjem

BOPF2 Stavseng 10,3 Skole

BOPF3 Sandåker 7,8 Skole- og oppvekstsenter

Sum 29,5

9.4.7.7 FRtrtDS- OG TURTSTFORMÅ1, FREMT\D\G (BFTF)

Formål for fritids- og turistformål omfatter utleiehytter, småbåtanlegg og caravanoppstilling.

Områdene omfattes av krav om detaljreguleringsplan ved tilrettelegging.

3.4.7.8 RÅSTOFFU TVI'VN/N G, NÅVÆREN DE (8, RU)

Planforslaget omfatter et eksisterende område for masseuttak på Glein.

Krav om etablering av detaljreguleringsplan videreføres, og det er den senere tid startet opp

detaljregulering av området.

Navn Sted Areal, daa. Merknad

BRUl Glein L52,9 Råstoff utvinn¡ng, masseuttak.

9.4. 1 .9 RÅSTOF F UTVI N N I N G, F REMTI Dl G (BRU F)

Område er avsatt til fremtidig råstoffutvinning på sørsiden av Hågjafjellet.

Tiltak kan ikke gjennom føres 1 ør det foreligger godkjent reguleringsplan som også omfatter t¡ lstøtende

utlasterområdet i sjø (SH AFl), samt adkomst til Fylkesvei 809.

Navn Sted
Areal
daa.

Bruksenh. Merknad

BFTF2 Skardsvika 27,8 3 Redusert med 4,1 daa. av hensyn til reindrift

BFTF3 Valen, Valbukta 13,0 X
Redusert med 4,8 daa. etter innsigelse av hensyn til
strandsone/reindrift

BFTF4 Valen 26,1 Ca rava noppstilling

Sum 66,9 3
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Området er lokalisert med et influensområde hvor det er reg¡strert store naturverdier, og med bakgrunn i

dagens kunnskap er det grunn til å tro at utvinningsområdet potens¡elt kan ha stor naturverdi.

Gjennom arbeidet med detaljreguleringsplan skal konsekvenser for miljø og samfunn utredes.

Reguleringsplan skal også avklare rekkefølgebestemmelser som skal gjelde for utvinning av området, samt

strategi for tilbakestilling av området etter uttak.

Navn Sted Areal, daa. Merknad

BRUFl Glein/Hågjafjellet 196,8 Råstoffutv¡nning, masseuttak.

3.4.1.1 0 TDRETTSAN LEGG, NÅVÆRENDE (BI A)

3 områder som idrettsanlegg videreføres uendret i planforslaget.

Formålet omfattes av krav om detaljregulering ved vesentl¡ge endringer av forholdene innen

formålsom rådene.

Navn Sted Areal, daa. Merknad

BIAl Grønnli, Nord-Dønna 2T ViderefØrt

BIA2 lndstøy, Vandve 5,9 Videreført

BIA3 Sandåker, L6kta t3,7 Videreført

Sum 40,6

3.4.1.1 1 ANDRE TYPER NÆRMERE ANGtrr BEBYGGELSE OG ANLEGG, NÅVÆRENDE (BAB)

Ett område med formål for andre typer nærmere angitt bebyggelse og anlegg som skytebane er videreført

uendret fra gjeldende plan.

Tiltak medfører krav om detaljregulering ved omfattende utbygginger.

Navn Sted Areal, daa. Merknad

BABl Hatten 46,9 Skytebane, Hatten

3.4.1.1 2 GRAV- OG TJRN ELIJN D, NÅVÆRENDE (o_BGU)

4 områder er videreført med formål for grav- og urnelund.

Formålet omfattes av krav om detaljreguleringsplan ved tiltak av vesentlig art innenfor formålsområdene.

Navn Sted Areal, daa Merknad

BGUl Dønnes k¡rke 18,5 lnnenfor hensynssone kulturlandskap

BGU2 L6kta gravkapell 2,2 Deler innenfor hensynssone kulturminne

BGU3 Nordvik kirke 16,8 L¡steført kirke (RA), kulturmiljø

BGU4 Hestad kapell 9,2 L¡steført kirke (RA), kulturm¡ljø

Sum 46,7
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3.4.1 .1 3 KOMBTNERT BEBYGGELSE OG AN LEGGSFORMÅL FREMT\DtG (BKBF)

Områder for kombinert bebyggelse og anleggsformål med krav om godkjent detaljreguleringsplan før tiltak.

Formålet omfatter areal til utleieenheter, hotell og leiligheter, samt muligheter for etablering av

fritidsbebyggelse/rorbuer og bryggeanlegg/gjestebrygge.

Navn Sted
Areal,
daa.

Merknad

8KBF1 Klubben 4L,7 Rorbuer/fritidsboliger/brygge. Avklart ift. flyttle¡ i nord-øst. Justert e.inns¡gelse/innspill

BKBF2 Buøya 462,8 Ferie- og fritidsbebyggelse. Hytter, hotell, utleie, sjøsenter m.m. Justert e. inns¡gelse.

Sum 504,5

3.4.2 SAMFERDSELSANLEGG OG TEKNISK IN FRASTRU KTU R @BL. $77-7 nr, 2)

3.4. 2. 1 S AM F E R D S E LSAN LEGG OG TE KN t SK I N F RASTR U KT U R, N ÅVÆRE N D E (o_S )

Formål som omfatter offentlig ferjeleie på Løkta og Vandve med krav om detaljreguleringsplan

Områdene er nye i forhold til gjeldende plan og viderefører arealbruken i områdene.

Navn Sted Areal, daa. Merknad

o_S1 Kopardal 4,2 Omfattes av hensynssone transportlei, rein

o52 Vandve t,9 Kast/lås i sjø utenfor

Sum 6rL

Retningsgivende valg i forhold til ny hovedvegtrasè for Fylkesvei 828 sør for Åkvikf.¡ellet er angitt med

hensynssone som viser areal båndlagt for videre planlegging etter Pbl fram til endelig valg er tatt rundt
endelig lokalisering.

3.4.2.2 H AVN, FREMT| D| G (SH AF)

Formålsområde for havn sør for Hågjafjellet.

Tiltak kan ikke gjennomføreslør det foreligger godkjent reguleringsplan som også omfatter tilstøtende

område for råstoffutvinning ( BRU F1 ).

Området tilrettelegges med nØdvendig infrastruktur for sikker fortøyning og opplasting av havgående

f artØy med råstoff fra utvinn ingsom rådet i n ne nfor.

Området er lokalisert med et influensområde hvor det er registrert store naturverdier, og med bakgrunn i

dagens kunnskap er det grunn til å tro at området potensielt kan ha stor naturverdi.

Gjennom arbeidet med detaljreguleringsplan skal konsekvenser for miljø og samfunn utredes.

Reguleringsplan skal også avklare rekkefølgebestemmelser som skal gjelde for utvinning av området, samt

strategi for tilbakestilling av området etter uttak.

Navn Sted Areal, daa Merknad

SHAFl Glein, Hågjafjellet t4,t
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3.4.3 LAN DBRUKS- N ATUR- OG FR//LUFTSFORMÅLSAMT REINDR//FT (pBL. g77-7 nr. 5)

Dette er landbruksområder hvor areal for landbruk, natur, friluftsliv og reindrift skal sikres.

Gjeldende kommuneplanens arealdel for Dønna omfattet formål som landbruks- natur- og friluftsformål:

¡ LNF-sone 1 , hvor landbruksrettede tiltak i direkte tilknytning til driften, samt kårbolig kunne tillates
etablert.

¡ LNF-sone 2, hvor det i tillegg til landbruksrettede tiltak var åpnet opp for spredt bolig- og

ervervsbebyggelse.

Pla nforslaget vide refører d isse formå lene som :

o LNFR-områder for nødvendige tiltak for landbruk og reindrift og gårdsdrift tilknyttet
næringsvirksomhet basert på gårdens ressursgrunnlag tNFR

o LNFR-områder for spredt boligbebyggelse I NFR-B

Basert på innspill og kommunens vurderinger under utarbeiding av planen er underformål under LN FR

inkludert i planforslaget:

o LNFR-områder for spredt bolig og fritidsbebyggelse LNFR-B/F

o LNFR-områder for spredt fritidsbebyggelse I NFR-F

o LNFR-områder for spredt næringsbebyggelse LNFR-nær

3.4.3. 1 LN F R-OMRÅDER (LN F R)

Landbruksområder omfatter den største delen av landarealet i kommunen. Formålet skal ivareta jordbruk,
skogbruk, reindrift, samt områder for natur og friluftsliv.

LNFR-områder videreføres i stor grad slik gjeldende plan angir, og arealregnskapet for de enkelte
utbyggingsom råde r viser a rea let som om reguleres.

Enkelte områder for spredt bebyggelse er justert noe i sin utstrekning, og dette har ført til at noe areal har
blitt tilbakeført LNFR-formålet. Plankartet angir dette som fremtidig LNFR-areal, med påskrift LN FR.

Tabellen under angir fremtidige områder som LNFR med lokalisering, areal og tidligere formål

Sted Areal, daa.
Tidligere
arealformål

G.bnr/merknad

Matmorshågjen, Vandve L73,6 LNF-sone 2 22/13,7, 14,50

Nordv¡kja 3,0 Almennyttig formål 27lt

Løkta 7976,6 LNF-sone 2 Store deler, i tråd med fakt¡sk bruk

Sum 8152,6

3.4.3.2 LNFR-oMRÅDER FoR sPREDT BoLtG- oG FRtTtDsBEBI{/GGELsE, FREMT\DtG (LNFR-B/F)

Planforslaget regulerer to nye områder til spredt bolig- og fritidsbebyggelse.

Formålet har et totalareal på ca. 440 daa., og legger til rette for inntil 6 nye boliger og 8 nye fritidsboliger i

planperioden.
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Navn Sted
Areal,
daa.

Nye
boliger

Nye fritids-
boliger

Merknad

LNFR-B/F1 Te¡gstad zLI 4 2 Ros-forhold + ubebygd område

LNFR-B/F2 Vandve øst 228 2 6 Eks bebyggelse: 3 bol. + 2 fritidsb.

Sum 439 6 8

Etter offentlig ettersyn er områdenes utstrekning redusert av hensyn til reindrift. Området Teigstad er

ytterligere justert slik at areal under potens¡elt utlØpsområde for ras og skred utelates.

3.4.j.3 LNFR-oMRÅDER FoR spREDT BoLrG- oG ERVERV;BEBvGGELnE, NÅzÆRENDE (LNFR-B)

Områdene som i planen er avsatt til spredt bolig- og ervervsbebyggelse er i hovedsak videreført fra

gjeldende plan.

Enkeltområder er justert dersom formålsgrense gikk gjennom boligtun el.l. I formålsområdene er det

registrert ca. 460 boliger og L00 fritidsboliger. Formålet tilrettelegger for etablering av inntil 40 nye boliger.

Endring i struktur for formålet LNFR-spredt boligbebyggelse på Løkta medførte etablering av 4 områder

hvor spredt utbygging videreføres.

Areal som var regulert som LNF-sone 2 vises med formål som spredt boligbebyggelse. Dette for å

synliggjøre den faktiske arealbruken på Løkta. Forslag om et mindre område for spredt boligutbygging på

Stavseng kom inn etter offentlig ettersyn, og er tatt inn i planforslaget'

For Vandve er LNF-sone 2 vist med formål som spredt bolig og vist i med samme utforming som i gjeldende

plan. Dette med unntak av et areal tilbakeført LNFR-formålet i nord og et nyetablert område for spredt

bolig- og fritidsbebyggelse sør-øst på øya (LNFR-B/F2).

Navn Sted
Areal,
daa.

Eks.

boliger
Nye
boliger

Eks.

fritids-
boliger

Merknad

LNFR-81 Vandve nord 1033 25 2 7 Mindre del t¡lbakeført t¡l LNFR

LNFR-82 Vandve sør 1734 L2 T 1

LNFR-83.4 Rølvåg 310 5 1 L4

LNFR-85 Sørøya-Nordøyvågen 554 16 2 9

LNFR.86
Brandsnes-NordØWågen-
Jeppvika

2244 83 2 t7

LNFR.BT
RøWvollen/

Grønnli
26 5 0 1

LNFR-88 Titternesåsen t94 I 1 L

LNFR-89 Åker-Stavseng 823 6t 4 3

LNFR.BlO Åkerøya 494 24 1 3

LNFR-811 Glein 80s 23 2 3

LNFR.B12 Vest for Litl-Gle¡nsvatnet 15 2 1 0

LNFR-813 våg 381 24 1 3

LNFR-814 Berfjord 913 L6 I 4

LNFR-815 Skei 289 L7 1 4
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LNFR.B16 Vakkerste¡nvika-Hatten L77 3 L 2

Utbygd område. RoS-forhold
(skredfare, flyttlei+ høysp.) må

avklares før utbygg¡ng

LNFR-817 Olfot soz L4 1 L

LNFR.B18 Korsmo 188 5 I 0

LNFR-819 Almvik 294 7 1 3

LNFR.B2O HøIA r82 TL L 5

LNFR-821 Skaga 917 30 1 8

LNFR-822 Storvikja r4t 4 1 0 Nært oppsamlingsområde

LNFR-823 Hestad 438 15 1 7
ROS-forhold må avklares før
utbygging kan skje

LNFR-824 Teigstad 564 5 1 2

LNFR-825 Skard 2t9 4 0 1
Utbygd. ROS-forhold: Skred,
hØysp.anl må avklares.

LNFR.826 Sandåker 1688 24 3 3 LNFR-B på Løkta

LNFR-827 Vallahågjen 360 2 3 2 LNFR-B på Løkta

LNFR-828 Rund neset-Vollen 383 9 3 0 LNFR-B på Løkta

LNFR-829 Sund 49L 9 3 0 LNFR-B på Løkta

Sum 16359 463 40 104

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal v¡ses her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal v¡ses her.

3.4.3.4 LN FR-OMRÅDER FOR SPREDT BOLTG- OG ERVERVSBEBYGGELSE, FREMTIDTG (LN FR-B)

Planforslaget angir et nytt formålsområde som spredt boligbebyggelse.

3.4.3.5 LN FR-OMRÅDER FOR SPREDT FRITI DSBEBYGGELSE, FRE MTI DI G (LN FR-F)

Planforslaget angir 1 nytt formålsområde som spredt fritidsbebyggelse.

3.4.3.6 LN F R-OM RÅDER F OR S P RE DT NÆRt N GSBEBYGG E LSE, NÅVÆREN D E ( LN F R-nær)

Planforslaget viderefører et eksisterende formålsområde for spredt næringsbebyggelse

Navn Sted Areal, daa. Ny næringsbebyggelse Merknad

LNFR-nær Bra ndsnes IO,2 0 Eksisterende renseanlegg

3.4.4 BRU K OG VERN AV Stø OG VASSDRAG M/T| LHøREN DE STRAN DSON E (P81 .077-7 nr. 6J

3.4.4.7 BRTJK OG VERN AV SJø OG VASSDRAG M ED TI LHøREN DE STRAN DSON E, NÅVÆREN DE

Alle innsjøer, vann og vassdrag inkluderes av formålet. Områdene er videreført uendret fra gjeldende plan

3.4.4. 2 SMÅBÅTH AVN, FREMTT DtG (SBH)

Løkta småbåthavn på Horn er etablert med eget formål i plankartet i träd med faktisk bruk og disponering

av området.

Navn Sted Areal, daa Nye boliger Merknad

LNFR-83O Stavseng T7 4 T¡llatelse t¡l fradeling gitt

Navn Sted Areal, daa. Nye fritidsboliger Merknad

LNFR-F2 Nordgyvågen L,4 I Bruksendring av bol¡g etter planvedtak
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Navn Sted Areal, daa. Merknad

SBHl Leiro, Horn 8,5 Eksisterende småbåthavn

9.4.4.3 flSKEOMRÅDER -KASTE- OG LÅSSETTINGSqLASSER, GWE- OG OPPVEKSTOMRÅDER (VFt)

30 områder er videreført uten endring. Utformingen av disse kan derfor awike noe fra det som foreligger i

de n oppdate rte data basen til Fiskerid i rektoratet.

Grunnen til at disse ikke er endret er hovedsakelig fordi det gjennom høring i oppstart av planarbeidet ikke

kom innspill når det gjaldt nye, eller endringer for disse.

3.4.4.4 AKVAKU LTU R, NÅVÆREN DE (A)

21 områder med formål for akvakultur er videreført uten endringer. Det kom i løpet av planprosessen ikke

innspill på endringer/etablering av nye akvakulturområder i kommunen.

Områdene omfattes av Kystplan Helgeland hvor kystsonen omhandles, og oppdatering av kystsonedelen

utføres i dette arbeidet.

Arbeidet med Kystplan Helgeland har medført endring i arealfordeling, og delvis også lokalisering for
enkelte områder.

3.4.4, 5 DRt KKEVAN NSKI LDER (VD )

Dri kkeva n nskilden Ravnskardvatnet er videreført fra gjelde nde pla n.

Drikkevannskilden Teigstadvannet som inngär i Herøy vannverk omfattes av gjeldende reguleringsplan (lD

1 043)som videreføres.

3.4.5 HENSYNSSONER (PBL. I 1 1 -8)

Bruk og planlegging av områder kan etter Pbl. 5 L1 -8 vises i planen som hensynssoner som angir områder

hvor det må utvises ytterligere hensyn når områder skal planlegges og vurderes. Hensynssoner kan ved

behov avsettes over flere arealformå1 .

Til hensynssonene fastsettes i nødvendig hvilke føringer som gjelder, og for å ivareta formålet med

hensynssonen kan det også angis lovgrunnlaget som hjemler hensyn og restriksjoner vist med sonen.

Planforslaget angir 242 hensynssoner, som skilles fra hverandre med forskjellig skravur, avgrensningslinje,

farge og påskrift.

Påskrift til hensynssonene angir hensynssonetype og beskrives for hver hensynssone i 3.4.5.1 - 3.4.5.1 -3.

Tabellen nedenfor viser benyttede hensynssoner.

Type hensynssone Påskr Merknad

Sikringssone -nedslagsfelt drikkevann H 110 Drikkevannkilde + reserve drikkevannkilde

S¡kringssone -andre sikringssoner H 190 Sikring, skytebane Hatten

Sikr¡ngssone -andre sikringssoner H 190 Sikring, Kystverkets forvaltningsa real

Faresone -ras- og skredfare H310 Skredfare innen formål for utbygging

Faresone -flomfare H320 < kote 4 moh = skadebegrensningstiltak

Faresone -høyspenningsanlegg (¡nkl. høyspentkabler) H370 Alle ledningsstrekk, h6yspentledning

Angitthensynssone -hensyn reindrift H520 Flyttlei + transport + oppsaml¡ng, tamrein

Angitthensynssone -hensyn (kultur)landskap H550 V¡dereføre trekk ¡ kulturlandskapet

Ang¡tthensynssone -hensyn naturmiljø H560 Verna vassdrag, Hestadmarka
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Angitthensynssone -bevaring kulturm¡ljø H570 Kulturminner i sammenheng

Båndleggingssone -båndlegging etter lov om naturvern H720 Natur- og landskapsvernområder

Båndleggingssone -båndlegging for regulering etter PBL H710 Retningsgivende Fylkesveitrasè

Båndleggingssone -båndlegging etter lov om kulturminner H730 Kulturminner i utbyggingsområdet

Detaljeringssone -reguleringspla n ska I fortsatt gjelde H910 Omfattet av gjeldende reguleringsplan

3.4. 5. 1 S'KRINGSSON E 1 1 0 - N E DS LAG S F E LT D R I K KEV AN N

Det er etablert hensynssoner med bestemmelser ¡ nedslagsfeltet til hoved- og reserve drikkevannskilde.

Hensynssonene er angitt med påskrift H1 1 0.

3.4.5.2 S/KßI N6550'VE 790 - AN DRE SIKR| NGSSoNER

Sikringssonen sammenfaller med arealformålet for skytebane på Hatten med faresone knyttet til
skytebaneaktiviteten, og legger f6ringer for aktiviteten i området. Angitt med påskrift H1 90.

Sikringssone angitt over sjØ med påskrift H1 90 angir Kystverkets forvaltningsareal ¡ forbindelse med

hovedled i sjø. Dette arealet er viktig for sjøtrafikken, og eventuelle tiltak her må avklares med

sjøfa rtsmyndighete ne.

3.4.5.3 FARESONE 31 0. RAS- OG SKREDFARE

Utbyggingsformål som er lokalisert i områder hvor det kan være fare for skred og ras omfattes av

hensynssonen. Områdene må vurderes av fagkyndig instans før eventuell utbygging. Påskrift til sonen er
H31 0.

3.4.5.4 FARESONE 320 - FLOMFARE

Sonen angir områder for utbyggingsformål under kote 4 hvor det kan være fare for flom ved stormflo og

springflo i området hvor det foreligger høydegrunnlag med L meters ekvidistanse. Hensynssonen angis i

plankartet med påskrift H320.

For områder med 5 meters høydegrunnlag hvor det planlegges tiltak i sjønære områder, skal det ved

sØknad utføres vurdering av fare for spring- og stormflo, og eventuelle sikringstiltak som kan iverksettes.

3.4.s.s FARESONE 370 - HøYSPENNTNGSANLEGG

Rundt høyspentlinjer og hpyspenningsanlegg er det utarbeidet faresoner som strekker seg 1 5 meter til hver

side for ledningstraseene.

Området innenfor faresonen angir begrensninger for tiltak samt at strålingsfare også må vurderes. Påskrift

til hensynssonen er H370.

3.4.5.6 HENSYNSSONE 520 - HENSYN REINDRIFT

Reindriftsnæringens areal for flytt- transport-, og drivingsleier er angitt som hensynssone. Her vises areal

for driving av reinen over land og sjø. Flyttleier på land er angitt som hensynssone med påskrift H520.

For leiene som angir hvilke områder reinen flyttes over sjø, er disse v¡st med 1,50 meters bredde.

Svømmeleier har påskrift H520 svøm. Oppsamlingsområde i Dalafjellet angis med påskrift H520 opps.

3.4.5.7 H FN SYN SSON E 550 - HENSYN KU LTU RLAN DSKAP

Her angis områder hvor det skal tas særlige hensyn til videreføring og bevaring av kulturlandskapstrekk i

området.
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Nedenfor er vist områder omfattet av hensynssone H550, bevaring av kulturlandskap:
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H550_1_

H550_2

H550_3

H550_4
H550_s

H550_6
H550_7
H550 8

Kopardal
BØrsvika

Hagen

Homannshågjen
Engesvik

Nordbjørn
Åkerdalen
trlordúik

3.4,5.8 HENSY/VSSONE 560 -HENSYN NATURMIUø

Et større område er angitt med hensynssone H560 hvor det skal legges vekt på hensynet til naturmiljø og

sammenhenger i forhold til landskap, fritids- og friluftsbruk.

Kvalitetene som ligger til grunn for at området er sikret med egen verneplan for vassdrag innenfor

nedslagsfeltet til Hestadelva. Hensynssonen angir området som omfattes av verneplanen.

3.4.5,9 HENYNSSONE 570 - BEVARING KULTURMILJø

Hensynssone som angir kulturmiljøverdier viser områder hvor viktige historiske trekk skal ivaretas.

Her omfattes to kirker fra Riksantikvarens liste over særlige verdifulle kirker (Hæstad og Nordvik) og to

hager med viktige kulturmiljøverdier (Kopardal og Dønnes gård), samt Snekkevik skole.

På Kopardal omfattes den gamle brennevinskjelleren i området av hensynssonen for å vise den kultur-

historiske sammenhengen med hagen. Angitt i plankart med påskrift H570.

Områder som omfattes av hensynssone H570 med formål å bevare viktige kulturmiljø:

Hestad kapell (på Riksantikvarens liste over særlige verdifulle kirker)
Nordvik kirke (på Riksantikvarens liste over særlige verdifulle kirker)
Dønnes gård

Hagen på Kopardal, samt en brennevinskjeller i sammenheng
Snekkevik skole
Gleinsneset
Nordvika gam le handelsted

H570_1 _

H570_2
H570_3
H570_4
H570_5
H570_6

H570 7

3.4.5.1 1 8ÅNDLEGGINGSSONE71 0. BÅNDLEGGING FOR REGULERING ETTER PBL

Båndlagt areal angis som retningsgivende ved valg av fremtidig fylkesveitrasè langs sørsiden av Åkvikf¡ eltet.

Båndlegging i sonen er gjeldende i 4 år fra vedtaksdato av planen, og sikrer mot tiltak som kan hindre eller

vanskeliggj6re planlegging og utbygging av området.

Hensynssonene angis i plankartet med påskrift H7L0.

3.4.5.1 0 AÅU OITOOfi,IG55ONE 720 - BÅNDLEGGING ETTER LOV OM NATURVERN

2 områder er båndlagt med hensynssone for båndlegging etter lov om naturvern.

Disse er Åsvær landskapsvernområde og Altervatn naturreservat, som begge forvaltes ut fra egen forskrift

med hjemmel i Naturmangfoldloven. Hensynssonen har påskrift H720.
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3.4,5.1 2 BANDLEGGINGSSONE' 730 - BÅN DLEGGI N G ETTER LOV OM KU LTU RMI N N ER

Områder som er automat¡sk fredet etter Kulturminneloven er angitt med båndleggingssone etter
kulturminnelov. Geometrien er utledet fra databasen Askeladden hos Riksantikvaren.

Sonene er angitt i alle områder hvor det legges til rette for utbygging, og viser områder det må tas hensyn i

forhold til registrert kulturminneverdi.

Det tillates ikke tiltak som kan utøve negativ påvirkning på automatisk fredete kulturminner innenfor
hensynssonen.

3.4.5.73 DETALJERINGSSONE 91 0 - REGULERINGSPLAN SKAL FORTSATT GJELDE

Sonen angir gjeldende reguleringsplaner som videreføres i planperioden.

Disse planene gjelder foran kommuneplanens arealdel, og planens identifikator (plan-lD) angis med påskrift
i plankartet.

3.4.6 BESTEMMELSESOMRÅDER (pBL. ç 77-g)

Bestemmelsesområdene er etablert for å sikre at spesifikke forhold ivaretas i utbyggingen av områdene.

Områder hvor spesielle bestemmelser gjelder angis konkret for det enkelte arealformå1 , og er i plankartet
vist med stiplet linje og påskrift (#).

Navn Sted Areal(daa.) Bestemmelser

#L Buøya 33,6 Før¡nger for type tiltak som kan etableres

#2 Skaga 26,2 Krav om rekkefølge for utbygging

#N Stamnesodden 1,7 Føringer for antall tillatte naust
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4 KONSEKVENSUTREDNING

4.I GRUNNTAGET FOR UTREDNINGENE

Kommuneplanens arealdel omfattes av krav om konsekvensutredning (KU), og formål som fastsetter

rammer for fremtidig utbygging skal vurderes i forhold til virkninger for miljø og samfunn.

I Forskrift om konsekvensutredning forutsettes at planprogrammet så langt det er mulig avklarer omfang av

utredningen. Overordnet hensikt er at det skapes forutsigbarhet og at utredningen kan konsentreres om

relevante tema for arealbruk på overordnet nivå.

Som grunnlag for KU ligger kjent/tilgjengelig kunnskap som er innhentet via kommunens databaser og

andre offentlige databaser og registre. lnnspill fra berørte parter og myndigheter under oppstartsvarsling,

høring av planprogram og tidligere planprosesser inngår også i grunnlaget. Videre er informasjon og

kunnskap om temaene innsamlet fra de enkelte etatene i kommunen.

Områder i planen som fastsetter rammer for fremtidig utbygging, og med det kan medføre vesentlige

endringer i for miljø og samfunn. KU skal også vise planens samlede belastning for miljø og samfunn.

Alle typer utbyggingsformå1 , samferdselsanlegg, spredt bebyggelse, akvakultur- og fiskeområder som angis i

områder som fra før ikke er utbyggingsformål inngår i KU.

KU-forskriften angir at konsekvenser av endringer i arealbruken for enkeltområdene i forhold til nåværende

bruk (gjeldende arealformål), og den samlede virkningen av arealbruksendringene i planforslaget

(kommunen som helhet) skalvises.

For å få oversikt over det <totale fotavtrykket¡r til alle arealbruksendringene vises planens samlede virkning

etter arealformå1, og planens samlede virkninger etter utredningstema.

Det utledes også en vurdering av planforslaget i forhold til Naturmangfoldlovens kap. 2.

Avklarte områder som videreføres fra gjeldende plan omfattes ikke av utredningen.

4.2 DETAUERI NGI UTREDNI NGENE

Utredningen skal bidra til å synliggjøre mulige konsekvenser av planforslaget, samt avdekke potensielle

risiko- og sårbarhetsfaktorer knyttet til endret arealbruk. Analysen danner grunnlag for vurdering av

eventuelle avbøtende tiltak og utforming av planforslaget med kart, bestemmelser og beskrivelse.

Vurderingene tilpasses plannivået slik at de er relevante i forhold til beslutningene som skal tas.

KU er innarbeidet som del av planbeskrivelsen hvor vurderinger og endelige konklusjoner for hvert

innspillsområde f6lger i utredningsskjema for hvert område.

Resultat og konklusjoner som angis på kommuneplannivå skal være med på å danne grunnlag for

arealdisponeringer med og uten bruk av reguleringsplaner. Dette ligger til grunn for hvilke utredninger og

vurderinger som skal gjennomføres ved eventuelt videre etablering av tiltak og for enkeltsaksbehandling.

Det er for områdene som angir endret arealbruk gjennomført en vurdering av verdi og omfang. Verdi for

temaene og omfang av arealbruksendring/tiltakgjør det mulig å vurdere konsekvens av tiltaket for

registrerte verdier i området.
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4. 3 METODI KK

KU er utført på enkeltnivå for hvert innspillsområde/arealbruksendring som ble vurdert tatt med videre i

planforslaget. Dette bidrar til å skape en avgrensning i forhold til eksisterende situasjon og

innspill/formålsområdet, samtid¡g som temaene som skal utredes blir mer håndterbare.

Til hvert innspillsområde er det utarbeidet et oversiktskart som omfatter innspillsområdet med det
nærmeste omland. Hvert nye utbyggingsområde vurderes opp mot utredningstemaene hvor en tekst
oppsummerer tiltakets omfang for området og konsekvensene.

I skjemaet i 4.3.2 vurderes konsekvenser av arealbruksendringene som er kommet inn som innspill i løpet
av oppstartsprosessen. Risiko- og sårbarhetsanalysen er inkludert nedenfor i skjemaet, og det detaljerte
oppsettet for denne er vist i kapitlet 4.5.

4.3.7 VERDI OG OMFANG

Verdi for temaet settes ut fra hvor forekommende, unikt eller verdifullt et område eller miljø som står i

forbindelse med innspillsområdet er. Ved forekomst av lokal/nasjonal verdi anføres dette.

Områdene er gitt en forenklet verdivurdering etter skalaen liten (*) - middels (**) - stor (***). Med

utgangspunkt i verdivurdering og vurdering av konflikt knyttet til endret arealbruk er konsekvensene

beskrevet. Vurdering av omfang, verdi og konsekvenser er basert på allerede eksisterende kunnskap, kjente

registreringer/opplysninger i kommunen og hos regionale myndigheter, samt skjønn og befaringer.

Omfanget er vurdert tekstlig etter i hvilken grad en kan anta at verdiene innenfor området/influens-
området ved lokalisering av området og eventuelt utbygging/tiltak endres.

I skjemaet vurderes virkningene av planforslaget for tema der dette lar seg gjØre. Vurderingene er utført i

henhold til fastsatt planprogram, og for hvert område fremkommer det hva som er vektlagt på når det
gjelder de ulike temaene.

4.3.2 KON SEI0/ENS

Konsekvens for de enkelte temaene er vurdert ut fra i hvilken grad verdi og omfanget påvirkes av en

utbygging/endring som arealbruksendringen angir. Vurderingene av områdets verdi i forhold til
utredningstemaet, og omfanget av utbyggingen som innspillet angir, sammenstilles.

Konsekvensene som en arealbruksendring har for temaet angis langs en skala som går fra -3 til +3 (-3, -2, -7,

O, +1-, +2, +3), hvor -3 angir store negative konsekvenser og +3 angir store positive konsekvenser for
temaet.

Tabellen nedenfor viser skjema for presentasjon av konsekvensutredningen til hvert område.

Konsekvensutredning: <område>, <formål>, <sted>
Matrikkelnr: G/Bnr

BILDE:Journalnr:

Areal: daa.

Forslagsstiller:

Gjeldende formål:

Formåljfr. innspill:

Landbruksjord som omdisponeres: daa.

I v¡ktig landbruksområde: ialNei

oMnÂo¡ersrRrv¡ Ls¡
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Natur- og m¡ljøtema Vurdering
Konsekvens

(+-3.+-2.+-1.01

Verdi

(*/**/**)
Datakvalitet
('l'2,31

Naturverdi og biologisk mangfold

Naturressurser (jordvern, jord- og skogbruk,
drikkevann, mineralske ressurser)

Reindrift

Landskap og estetikk

Kulturm¡nner og kulturm¡ljø

Fiskeri og havbruk

Friluftsliv og arealer for barn og unge.

Nærmiljø og grønnstruktur

Strandsone mot sjø og vassdrag (funksjonell

strandlinje)

Samfunnstema Vurdering
KonseKvens

(+-3.+-2.+-1.0)

Verdi

(*/**/*)
Datakvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Barn og unges oppvekstsvilkår

Samfunnssikkerhet (inkludert forurensn¡ng

til jordlluft)

offentl¡g tjenestetilbud, inf rastruktur og

transportbehov

Nær¡ngsliv og sysselsetting

Tilgjengelighet og universell utforming

Trafikksikkerhet og tilgang til uteområder,
gang- og sykkelveinett

Tettstedsutv¡kling ift. annen bebyggelse
(nær- og bomiljø)

ArkÌtektonisk og estetisk utforming, uttrykk
og kval¡tet

ROS-analyse <formålsområde>

Samlet vurdering, avbøtende tiltak og eventuelle alternat¡ver, <formålsområde>

Konklusjon, <formålsområde>

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal v¡ses her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

4.9.3 I(VALI TET PÅ DATAGRU N N LAGET

Det er vurdert kvalitet for datagrunnlaget benyttet i konsekvensutredningen. Med dette menes hvilke

opplysninger og hvor oppdatert grunnlaget for konsekvensvurder¡ ngene er, og i hvilken grad det har vært

mulig å kunne konkludere ut fra disse. Kvalitet på datagrunnlaget er angitt i egen kolonne.

Datagrunnlaget vurdert slik: 1 = Godt datagrunnlag, 2 = Middels godt datagrunnlag, 3 = Mangelfullt

datagrunnlag.

4.9.4 RI SIKO- OG SÅRBARH ETSFORH OLD

En forenklet ROS-analyse som utreder forhold som opptrer, kan opptre, eventuelt at de kan opptre som en

følge av en omdisponer¡ng av området, følger i skjemaet for konsekvensvurder¡ng. Metodikk for ROS-

analysen er omtalt nærmere i kapitlene 4.4.1 L og 4.5.

713643-Pt-AN-RAP-001 8. LL.2Ot7lOO stDE 44/27L



DØnna, multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal viges her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

4.3.5 VU RDERIN G

I skjemaet er det utført en vurdering i forhold til om konsekvensene ved en eventuell utbygging som

innspillet angir er akseptable, og om de er i henhold tíl sentrale og lokale føringer/strategi for ønsket
fremtidig arealbruk. Faglig skjønn og lokalkunnskap som belyser spesielle forhold ved arealbruksendringen
kan her supplere konsekvensvurdering og forhold fra ROS-analysen.

Eventuelle avbøtende tiltak foreslås. Deretter redegjØres for forholdene som ligger til grunn, og er vektlagt i

endelig vurdering av området.

4.4 UTREDNI NGSTEMAEN E

I det videre er temaene som inngår i konsekvensutredningen vist.

De enkelte innspill/ utbyggingsområder er vurdert i forhold til innvirkningen på utredningstema fra
planprogrammet.

lnnspillene er også vurdert mot kommunale, fylkeskommunale og andre regionale og nasjonale planer og

føringer relevante i forhold til tiltaket.

Konsekvensutredningen viser hvordan tiltaket vurdert i forhold til 0-alternativet (situasjonen i området
dersom tiltaket ikke finner sted).

4,4,7 NATURVERDI OG BIOMANGFOLD

Data er for stor del benyttet data fra Naturbase og Artskart fra Artsdatabanken, og i tillegg er datasett over
sårbare artsdata i kommunen er mottatt fra Fylkesmannen i Nordland.

Områdene er sjekket mot kjente observasjoner av rødlistearter, regionalt sjeldne arter, samt naturtyper av

verdi innenfor området. Dersom observasjoner/opplysninger er lokalisert innenfor eller har viktig funksjon i

nærheten av innspillsområdet, vurderes dette.

4.4.2 NATUR- OG VAN NRESSUßsEß AORD- OG SKOGBRUK, DRTKKEVANN OG M//NERALßE5SUß5Eß,,

Arealressurskart foreligger i egen database (AR5) som er sjekket ut mot innspillsområdenes avgrensning for
å fremskaffe oversikt over landbruksjord, dyrkbar jord, beite og skogressurser. Landbruksavdelingen har

bidratt med faglige vurderinger i forhold til temaet under utarbeiding konsekvensutredningen og videre
med planforslaget.

Oversikt over mineralske ressurser er funnet i NGU sitt kart over arealinformasjon, spesielt datasettene
som berggrunn, løsmasser, grus- og pukkforekomster samt oversikt over drikkevannskilder m.m.

Konsekvensutredningen har utledet en oversikt over beslag av landbruksjord i planforslaget (kap. 4.6.2.2l,,

med områdenes totale areal, beslag av arealtypene hver for seg og oppsummert.

Det er for hvert område vist om det omfatter viktig landbruksareal, og ut fra dette vurderes forhold til
nasjonale og regionale mål vedrørende jordvern, produksjonsøkning og sikring av fremtidig matproduksjon.

4.4.3 REINDRIFT

Reindriftsforvaltningen er høringspart i arbeidet med arealdelen, og Reindriftsloven regulerer i forhold til
grunnlaget for næringen. Sammen med innspill fra forvaltningen kan oversikt over områdenes verdi og

konsekvenser for temaet synliggjpres. Hensynssoner er utarbeidet for områdene som omfatter flyttleier,
oppsamlingsområder og tra nsportleier.
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Forholdet til flyttleiene og årstidsbeite er vurdert i KU, og er beskrevet konkret i områder det er aktuelt.

Belastning som utbyggingsomfanget i planen angir for reindriftens vinterbeiter vurderes også.

Reindriftsnæringens kartklient på Nordlandsatlas omfatter data for temaet, og er benyttet for å kunne vise

næringens funksjonsområder i pla nkartet.

4.4.4 Í/. NDSKAP

Landskapet påvirkes ved enhver endring av terrenget som følge av et tiltak. Med bakgrunn i dette har det

vært viktig å få tak i materialet fra landskapskartleggingsprosjektet gjennomført i Nordland i 2011 -2013. I

prosjektet skulle det etableres en metode for å videreutvikle landskapstypeinndelingen fra Naturtype-

inndelingen av 2009 (NiN) t¡l en mer hensiktsmessig typeinndeling tilpasset kartlegging i målestokk

1 :50000.

Fylkeskommunen har vært behjelpelig med å utarbeide forskjellige rapporter ut fra datagrunnlaget i

prosjektet, og disse gir oversikt over landskapstypene i de enkelte områdene med utbyggingsformå1.

Grunntypegruppene som angir typetilhørighet og landskapstrekk i et avgrenset landskapsområde (LO) er

lagt til grunn for at området kan kategoriseres. Dette i en av 9 grupper som omfatter Dønna med totalt 1-6

landskapsrom.

Oversikter på rapportform er benyttet for å vise landskapsverdi, inngreps- og bebyggelsesgrad, samt

jordbrukspreg i forhold til påvirkningsgrad av arealendringene som angis i planforslaget. Det var ikke mulig

å få dataene som digitale kartfiler.

Grunntypegruppene i kommunen, områdenes landskapsverdi, jordbrukspreg og inngreps- og

bebyggelsesgrad gjØr det mulig å vurdere områder med innspill om endret arealbruk i forhold til
lokalisering i landskapsområdene. De er deretter analysert ut fra viktige elementer, lokale forhold,

influensområde og landskapsbilde slik at konsekvenser kan vurderes.

4.4,5 KIJLTU RMINN ER OG KULTURMI Uø

Regulering til utbyggingsformål i områder hvor det foreligger kjente registreringer av kulturminner eller

kulturmiljø vil kunne utøve negativ påvirkning på minnene. Riksantikvarens opplysninger over kulturminner

registrert i Askeladden er sjekket mot alle områder med innspill som går på endret arealbruk.

Alle kulturminner er digitalisert og vist med hensynssone i plankartet der det angis formål for utbygging.

Matrikkelen inneholder opplysninger over hvilke bygg som er oppført med SEFRAK-status, og disse er også

lagt til grunn i utredningen

Kulturminnemyndighetene har påpekt viktigheten av å synliggjøre flere områder med viktige kulturmiljø, og

disse ervist med hensynssone i kartet.

4,4.6 FISKERI OG HAVBRUK

Der det er aktuelt vises lokaliteter for fiskeri- og havbruksnæringen i nærheten av de aktuelle områdene for

fremtidig utbygging. lnformasjon som inngår er data fra Fiskeridirektoratet med lokaliteter for akvakultur,

gyte- og oppvekstområder og andre områder av betydning for næringen.

Dette vurderes i forhold til eksisterende og eventuelt fremtidig bruk av områdene. Fiskeridirektoratet sin

kartklient angir lokasjoner, forvaltnings-, arts- og gyteområder for næringene.

Arbeidet som pågår ifm. Kystplan Helgeland vil bidra til at oppdaterte opplysninger kan tas inn i plankartet

når kystsoneplanen er ferdig utarbeidet.
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4,4.7 REKREASION, FRILU FTSLIV, FOLKEHELSE OG CRøN NSTRUKTU R

Områdene for utbygging er vurdert ut fra hvilken påvirkning de kan ha på friluftsliv- og gr6nnstruktur-

verdier. Det er en stor andel fritidsboliger i kommunen, samt at Dønna er kjent for god tilgang til områder
for rekreasjon og friluftsliv på land og sjø.

Kommunen har igangsatt kartlegging av områder med verdi for friluftsliv i regi av Friluftskartleggingen for
Nordland, og det er i arbeidet med planen ønskelig å benytte disse til vurdering av fremtidige

utbyggingsområder.

Ut fra en grovkartlegging av områdene, samt løpende vurderinger og innspill i temautredningen i

samarbeid med folkehelsekoordinator i Dønna, er nye og eksisterende områder for utbygging vurdert i

forhold til påvirkningsgrad for temaet.

4.4.8 STRANDSONE MOT SIø OG VASSDRAG

I aktuelle områder er det blitt vurdert i hvilken grad en kan få til en bruk av strandsona som gjør det mulig å

bevare strandsoneverdiene samtidig som at det enkelte steder skal være mulig med etableringer i det
samme området.

Det er vurdert hvilke tiltak som er etablert i strandsona i områdene og hvilke verdier som foreligger i

strandsona. Dersom det er mulig, er det vurdert om tiltak kan etableres uten at strandsoneverdiene

forringes.

4.4.9 BARN OG UN GE (BARN OG UNGES OqqVEKSTVILKÅR)

lnnspillsområdene sett i forhold til oppvekstvilkår for barn og unge vurderes. Da i forhold til om det skal

etableres bolig eller fritidsbebyggelse, eller andre tiltak som er rettet mot denne typen etableringer.

Det foreligger ikke barnetråkkundersøkelser i kommunen. Forholdene rundt temaet sikres i planens

bestemmelser vurdert på neste detaljeringsnivå i planleggingen.

Barnerepresentant i kommunen, samt skoler og barnehager er høringsparter.

4.4.70 REíSELIV

Landskap- natur- og kulturverdier i Dønna, samt opplevelser på sjøen og overnattingstilbud er elementer
som er blitt vurdert.

Sammen med virkningen som utvikling av enkeltområder til utbyggingsformål kan ha, og hvilke tilbud som

kan finnes i nærheten, er det vurdert konsekvenser disponeringen kan medføre for temaet.

4.4.77 SAMFUNSSTKKERHET (ROS-ANALYSE SOM TNKLUDERER FORURENSN//NG TtL I ORD/LUFT)

For innspill som angir en arealbruksendring med utbyggingsformå1 , er det for hvert område tatt
utgangspunkt i sjekkliste for en overordnet vurdering av risiko og sårbarhet fra Fylkesmannen i Nordland.

I oppsettet analyseres enkelttema, og videre blir innspillsområdene vurdert temavis. Eventuelle avbøtende

tiltak utledes der det foreligger risiko- og sårbarhetsforhold.

Det offentlige kartgrunnlaget fra statlige sektormyndigheter, kommunens kartdatabaser og veiledere om
risiko- og sårbarhet inngår i kunnskapsgrunnlaget for ROS-analysene.

Oppsett og metode for ROS-analyse omtales i kapittel4.5
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4,4.72 OFFENTLIG TI EN ESTETI LBU D, I N FRASTRUIíÍUR OG TRAN SPORTBEH OV

Det angis status for nærhet til, og tilstand for infrastruktur av relevans fortiltaket. lnfrastruktur slik som vei,

vann, avl6p, tele/internett, offentlig tjenesteyting, barnehager og skoler vurderes sammen med nærhet til
gang- og sykkelsti, adkomst- og veinett inkl. fergeforbindelse og kollektivtrafikk.

Det vurderes om det er tilrettelagt i tilstrekkelig grad for en eventuell utvidelse som tiltaket angir. Nordland

fylkeskommune s¡n reiseplanlegger er benyttet for å se i hvilken grad offentlig kollektivtilbud er tilgjengelig i

nærheten av tiltaket.

4.4.73 NÆRIN GSLI V OG SYSSELSETTING

Tilrettelegging for utvikling av næringsliv og økt sysselsetting er viktige prioriteringer i kommunen.

Det er gjort vurderinger i forhold til i hvilken grad nye innspillsområder kan ha betydning for sysselsetting

og aktivitet i næringslivet i kommunen.

4.4.74 UNIVERSELL U TFORMI N G

Konsekvensene ved fremtidige arealdisponeringer i forhold til universell utforming og tilgjengelighet på en

likestilt måte for alle grupper i samfunnet.

Det er tatt utgangspunkt i hvilken type tiltak innspillet omfatter og om det skal legge til rette for offentlig

eller privat eieform.

Her er vurdert i hvilken grad terrengforhold og mulighet for adkomst vil imøtekomme krav om universell

utforming. Universell utformíng gjelder også for trafikkareal.

4.4.75 TRAFIKKSIKKERHET OG TILGAN G TIL U TEOMRÅDER OG GAN G- OG SYKKELVEINETT

Vurdering av trafikksikkerhet spesielt med hensyn til barn og andre myke trafikanter i forhold til lokalisering

av nye innspillsområder. lnnsenders opplysninger om eventuelt framkommelighet, parkering og

reisemiddelfordeling er også lagt til grunn.

Elementene som er vurdert under temaet, finnes i Statens vegvesen sin kartklient Vegkart. Rammeplan for

avkjørsler i Nordland er styrende når det gjelder holdningen til nye avkjørsler ut fra veikategori.

Det er ikke gjennomført trafikkanalyser ut over dette, men vurderinger i ROS rundt stØy, risiko og

luftforurensninger utføres for de enkelte områder hvor det er aktuelt.

4.4.76 TETTSTEDS'JTVIKLI N G I FORH OLDTI L ANN EN BEBYGGELSE (NÆR- OG BOMI Uø)

Det foreligger nylig vedtatte kommunedelplaner for tettstedene i kommunen (Solfjellsjøen og Bjørn), og i

disse områdene er de overordnede linjene for utviklingen etablert.

Områder for fremtidig utbygging som inkluderes i delplanene ble behandlet i prosess med utarbeiding av

disse, og kommunen har god oversikt over hvordan utviklingen av tettstedene skal skje i forhold til annen

bebyggelse (nær- og bomiljØ).

Tettstedutvikling andre steder vurderes ut fra forhold som kommunen har definert som viktige, slik som

behov, aldersstruktur og infrastruktur. Kommunen ønsker i planleggingen å t¡ lrettelegge for gode bo- og

oppvekstmiljø.
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4.4.77 ARKITEKTONISK OG ESTETI SK U TFORMI NG, U TTRYKK 06 KVALI TET

Der det er naturl¡g vurderes konsekvenser av utforming av områdene, og hvordan eventuell bebyggelse bør

tilpasses for å oppnå en helhetlig utforming.

Tiltak som omfattes av innspillene vurderes i forhold til hvordan de kan ivareta viktige trekk i forhold til
f.eks. landskapselementer, eksisterende bebyggelse eller andre viktige premissgivende elementer.

4.4.78 DATAGRU NN LAo

I boksen under er det vist en oversikt over kartklienter som er tilknyttet offentlige etater og

tilsynsmyndigheter med offentlig tilgjengelig kartgrunnlag og dataopplysninger som er benyttet når de

enkelte deltemaene i konsekvensutredningene ble utredet. Kommunen har stilt sine kartdata til rådighet
for prosessen, samtidig som det på forespørsel har blitt tilsendt datagrunnlag som supplerer utredningene
fra sektormyndigheter på fylkesnivå.

Naturbase

Artsdatabanken

Kilden

NGU, arealinformasjon

Reindrift, Nordlandsatlas

Askeladden

Se Eiendom

F¡skerid¡rektoratet

Foreløp¡ge friluft sområder

Statens vegvesens vegkart

Ruteopplysn¡ngen i Nordland

http://kart.naturbase.no/

http://artska rt.artsdata banken. noldefau lt.aspx

htto://kilden.skogoslandskap.nolmap/kilden/index. isp

http://seo. nsu.no/kart/a rea lis/

http://www.nordla ndsatlas.no/f lexviewers/reind rift /
https://askeladden.ra. no/

http:l/seeiendom.no

htto://kart.fiskeridir.no/default.aspx?gui=1&lane=2

http://friluftsliv.avinet.no/default.aspx?sui=1&lane=2

https://www.veevesen.no/vegkart/

http://www.177nordland.nol?ac id=286&ac parent=280

4.5 RrsrKo- oG SARBARH ETSAN ATYSE (ROS-AN ALYSE)

4,5.7 GRU N N LAGET FOR ROS-AN ALYSER

Kommunen har etter Plan- og bygningslovens 5 4-3 en plikt til å undersøke risiko og sårbarhet i forbindelse
med utarbeiding av arealplaner hvor det angis utbyggingsformå1 .

Kommunen skal ha oversikt over områder hvor det foreligger risikoforhold eller sårbare objekter når det
gjelder utbygging og andre tíltak. Dette for bedre å kunne awerge skade på (og tap av) liv, helse, miljø og

andre materielle verdier.

Det er med hensynssoner vist områder som ligger innenfor eller nært registrert natur- og m¡ljøverdi,

virksomhetsbasert risiko, fare for infrastruktur, og strategiske/sårbare objekter som må legges til grunn i

videre planlegging.

En oppfølging av analysen er tatt inn i de utfyllende bestemmelsene til kommuneplanens arealdel.

Kommunen kan kreve mer detaljerte utredninger av risiko- og sårbarhetsforhold i områder som skal

utvikles videre med og uten krav om utarbeiding av detaljreguleringsplan.

Det skal i arbeidet med utarbeiding av arealplaner dokumenteres at det er gjennomført risiko- og sårbar-

hetsanalyse som viser forhold som må avklares.
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Fylkesmennene har innsigelsesrett når det gjelder risiko- og sårbarhetshensyn i plansaker, og det legges

opp til at det kommer innspillsom vilvære med på å avklare risiko- og sårbarhetsforhold ved offentlig

ettersyn av planforslaget.

Det offentlige kartgrunnlaget med data som er allment tilgjengelig skal hovedsakelig benyttes for å fram-

skaffe oversikt over risiko- og sårbarhetsforholdene. Behov for eventuelt nye analyser avklares underveis i

planarbeidet, og er så langt som det er mulig påpekt for de aktuelle områdene.

ROS-analysen er utføret parallelt med arbeidet med konsekvensutredningen, og er dermed blitt oppdatert

underveis i planprosessen.

4.5.2 METODI KK OG TEMA I ROS-AN ALYSEN E

For hvert område som omfattes av konsekvensutredningen, inngår risiko- og sårbarhetsanalyse som et av

temaene.

Mal fra Fylkesmannen i Nordland er benyttet som et utgangspunkt for analysene, og denne er tilpasset slik

at ROS-forholdene kan presenteres som del av konsekvensutredningen for hvert delområde.

Tabellen under viser oppsett med skjema for utfylling av risiko- og sårbarhetsforhold i konsekvensutredningen

Risiko- og sårbarhetsanalyse; <område>

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Tit

stede
Rísiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred

ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire,
steinras, historiske skred

JalNei

Marin grense for hele Dønna er oppgitt til 90 moh.

NVE s¡n kartkl¡ent som omfatter aktsomhetskart med fare-
områder for jord- og snøskred, steinsprang og kvikkleire
konsulteres. Sammensetning av løsmasser vurderes ut fra NGU sin

database. Målet er å belyse gjeldende forhold, slik at disse sjekkes

opp og vurderes av fagkyndig instans. Fareområder på land, samt

alle områder ¡ sjø hvor det søkes om tiltak skal vurderes og

eventuelt kv¡tteres ut av fagkyndig instans.

Flom

Flomfare, flomsonekart
JalNei

Kommunen har ikke utarbeidet flomsonekart, og det finnes heller
¡ngen flomsonekart for området i nasjonale databaser.
Vurderingene er basert på om det er vassdrag som renner
gjennom området og kan utøve påvirkning på området, samt at

lokal kunnskap tillegges betydning.

Havnivåstigning

Spring- og stormflo
JalNei

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand.

Nár det gjelder fremtidige prognoser, kan det forventes en

havnivåstigning på 11 cm i år 2050 og 50 cm i år 2100, begge

relativt til år 2000. Stormflonivået som kan bl¡ betydelig høyere

enn springflo er vurdert til 246 cm i år 2050 og 290 cm i år 2100

begge relat¡vt til år 2000.

Det er knyttet usikkerhet til beregningen av havnivå-stigningen:

Havstigning/100-års stormflo 2050: -8 t¡l +14 cm

Havstigning/loo-års stormflo år 2100: -20 til 35 cm

Ovenfor sees hvilke høyder som kan estimeres ut fra de

forventede, og det er svært viktig å vurdere at bølgepåslag

kommer itillegg t¡l en 100-års stormflo som ut fra år 2050 inkl.

usikkerhetsmargin kan komme opp i maks¡malt 260 cm. 100-

årsflomnivå iår 2100 kan inkl. usikkerhetsmarg¡nen komme opp i

325 cm. Relat¡vttil år2100 kan en 200-års, ogen 1000-års

stormflo beløpe seg t¡l hhv. 335 og 360 cm.

Bølsepåslae kan ved en ugunstig v¡ndretning påføre skader på
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bygninger og tiltak som ikke er tilstrekkelig sikret. Urolige
værtyper kan i framtiden forventes, og under gitte betingelser
opptrer spring- og stormflo samtidig. Med den est¡merte
havnivåstigningen må det derfor tas høyde for hyppigere
forekomst av vær som kan gi slike konsekvenser.

Vindutsatt

Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan
Ja/Nei

I hvor stor grad er området utsatt for sterk vind? Er enkelte
v¡ndretninger mer ødeleggende enn andre? Meget sterk vind i

kombinasjon med springflo kan påf6re skader på eventuelle
fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø. Vindrose for Stokka
lufthavn, som er nærmeste målestasjon, viser at det normalt
blåser mest fra sørvest og øst-nordøst i kommunen. Urol¡ge
værtyper og hyppigere ekstremvær forventes ¡fremt¡den, og må
legges til grunn for utvikling av områder som kan være vindutsatt.

Nedbør

Ekstremnedbør, store regn- og snømengder
JalNei

I hvor stor grad er området utsatt for ekstreme nedbørs-
mengder? Lokale erfaringer legges derfor til grunn ved
planlegging og gjennomføring av t¡ltak. Det forventes urolige
værtyper med økt mengde nedbør iframtiden.

Radon JalNei
For sikr¡ng mot radon vises det til Byggteknisk forskrift 5 13-5
(rEK).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Ja/Nei

Ja/Nei

JalNei

JalNei

Vurdering av t¡ltaket i forhold t¡l ressursene. Sammenhenger det
kan være mellom tiltaket og ressursene beskrives, slik som
avstand og andre faktorer som kan påvirke disse.

)Vurdere nødvend¡ge tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Tit

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,

Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg
JalNei

Kjente forhold innenfor eller i nærheten av t¡ltaket/området
beskrives.

lndushianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,

Industrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv
lagr¡ng

Ja/Nei
Dersom slike anlegg/lagringsplasser ligger innenfor eller i

nærheten av tiltaket/området beskrives disse.

Høyspentledninger/-anlegg JalNei
Dersom området ligger innenfor/under, eller i nærheten av
område for høyspentledninger eller -anlegg beskrives dette.

Deponi, destruksjon av farlig avfall

Strålingsfare, gamle fyl lplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

JalNei
Dersom slike anlegg/plasser ligger innenfor eller i nærheten av

tilta ket/området beskr¡ves d¡sse.

Militære og sivile skytefelt JalNei
Dersom skytefelt l¡gger innenfor eller i nærheten av
tiltaket/området beskr¡ves forholdene rundt d¡sse.

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:

Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig
gods, ulykkes-belastede strekninger, støysoner ved
infrastruktur.

JalNei

Vurdering i forhold til potensialet for uforutsette hendelser/
ulykker på sjø og land som kan påvirke området. Vurdere om
enkelte veistrekninger i nærheten av området er spesielt
ulykkesbelastet. Støy i forhold til eksisterende infrastruktur i

nærheten vurderes, sammen med støy i anleggsfasen.
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Helse/omsorgsi nstitusjoner

Sykehus, sykehjem, skole¡ barnehager
JalNei

Dersom tiltaket/innspillsområdet er i nærheten av slike

inst¡tusjoner, beskrives forholdene.

Kollektivknutepunkt

Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn
JalNei

Dersom tiltaket/innspillsområdet er i nærheten av kollektiv-
knutepunkt, beskrives forholdene.

Vannverk, kraftverk JalNei Dersom tiltaket/innspillsområdet er lokalisert ¡ nærheten av

sårbare objekter, eller at disse kan påvirke området, beskrives

forholdene. Det samme dersom det går kabler i grunnen/sjpen

innenfor, eller i nærheten av tiltaket.

U ndervannsledning/kabler JalNei

Bru/demning JalNei

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal v¡ses her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

4. 6 SAM LEDE VI RKNI NGER AV PTANFORSLAGET

For kommuneplanens arealdel skal de samlede virkningene av planforslaget vurderes.

Krav om vurder¡ng av planforslagets samlede virkninger innebærer at enkeltområder må sees i

sammenheng. Vurderingen gir et bilde av hva summen av arealbruksendringene kan bety for ulike miljø- og

samfunnshensyn.

Det overordnede formålet med vurderingen av de samlede virkningene av en arealbruksendring er:

. Å gi et grunnlag for å vurdere utbyggingsforslag og endre planen før offentlig ettersyn dersom

virkningene av planen samlet sett ikke vurderes som akseptable i forhold til miljø og samfunn

. Ä gi et helhetlig beslutningsgrunnlag av planforslagets samlede virkninger for miljø og samfunn

Samlede virkninger kan beskrives som det totale <fotavtrykketD som planforslaget etterlater seg i forhold til

relevante miljø- og samfunnsforhold. Utredning av enkeltområdene er grunnlaget for vurdering av samlede

virkninger.

4,6.7 ENDRIN GER SOM FøLGE AV KU

Enkelte innspill om endret arealbruk ble med bakgrunn i konsekvensutredningen ikke tatt med videre i

planforslaget til offentlig ettersyn.

Dette er hovedsakelig på grunn av belastningen for enkelttema i konsekvensutredningen eller ut fra at ROS-

forhold medfører et omfang eller fare som ble vurdert som ikke akseptabelt.

Det kan også være forhold ved de enkelte foreslåtte arealdisponeringene som utgjør en samlet belastning

som er lor hØY.

I tillegg er det enkelte tiltak som ikke er i tråd med den ønskede utviklingen i kommunen, slik som

lokalisering og muligheter for å utvikle standard på infrastruktur, som for eksempel enkelte områder for

fritidsbebyggelse.

Formålsområder tatt ut av planforslaget før offentlig ettersyn

Arealformål
Formål
i plan

Sted Merknad

Fritidsbebyggelse BFRF Hov, Rølvåg Nært ubebygd område for fritidsbebyggelse. Størrelse ift. behov.

Fr¡t¡ds- og tur¡stformål BFTF Sa ndstrak ROS-forhold (skred)

Frit¡dsbebyggelse BFRF Stavseng Størrelse og mulighet for utbygging. Landbruk/landskapsverdier
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I på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Spredt fritidsbebyggelse LNFR-F Randinaholmen Uberørt område, friluft sområde. ROS-forhold

Fritidsbebyggelse BFRF Havstein Landbruksverdier. Usentral beliggenhet.

4.6.2 OPPSUMMERING AV VIRKNINGER FOR DET ENKELTE UTREDNINGSTEMA

I det følgende gis en oppsummering av virkninger knyttet til det enkelte utredningstema, med

utgangspunkt i konsekvensvurderingene i kap 5.

4.6.2. 1 N ATU RVERDI OG BI O M ANG F OLD

Planforslaget som helhet omfatter i utgangspunktet lav påvirkning på registrert biomangfold og hensyns-

krevende arter.

For ett av de fremtidige formålsområdene er det registrert overlapp med naturtype av verdi (BKB1

Klubben), som er tatt ut etter innsigelse av hensyn til reindrift. Observasjoner, hovedsakelig av fugler og

dyrearter samt en planteart, som alle er registrert med hensynskrevende status på den nasjonale rødlista

innenfor eller i umiddelbar nærhet av formålsgrensen (BBF1 , BKBF2, BtTt2, LNFR-B/F1 -2) er vurdert å

utgjØre små negative konsekvenser.

For utbyggingsområdene med strandsone som bløtbunn og mer sammenhengende gruntvannsområder bør

videre undersøkelser gjennomføres dersom det planlegges for tiltak i sjø.

Det legges i planforslaget opp til kartlegging av området som skal tilrettelegges gjennom detaljregulering
som masseuttak og havn på Glein (BRUF1 +SHAF1 ). Området er registrert med omfattende naturverdi i

influensområdet. Med bakgrunn i flere forhold kan området ha potensielt stor verdi for naturmangfold og

må undersøkes ytterligere før t¡ ltak kan etableres.

Etter offentlig ettersyn er områder som medførte belastning for naturmangfold justert, og flere er tatt ut av
planforslaget (BFRF1 , BFRF4).

Kommunen vurderer at strategiene som planforslaget angir er akseptable i forhold til registreringer rundt
naturverdi og biologisk mangfold, og at det er mulig å ivareta disse verdiene ved en utnytting av områdene
tilformålet.

Utbyggingsområdene skal detaljreguleres i forkant av utbygging, og eventuelle virkninger i forhold til
temaet vil med dette belyses ut fra omfang av tiltaket.

For områder som kan utbygges uten krav om detaljregulering utleder bestemmelsene føringer i forhold til
temaet.

4.6.2.2 NATUR- OG VANNRESSURSER (JORD- OG SKOGBRUK, DRTKKEVANN OG MTNERA¿ßESSURSER/

Dønna er en landbrukskommune hvor det er viktig å ha god tilgang til høstingsareal, og det er betydelig
etterspørsel etter areal for fôrproduksjon og beite.

Det meste av tilgjengelig dyrket areal er i bruk, og tendensen for beitebruk er at arealene er økende i takt
med behovet. Planforslaget legger opp til en utnytt¡ ng av områder som enkelte steder omfatter
landbruksjord.

Tabellen nedenfor angir hvilke typer landbruksjord, og arealet på disse som omfattes av de forskjellige
formålsområdene.
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Pla nbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Kjerneområder for landbruket er ikke vedtatt, og viktig områder for kan ikke presenteres eksempelvis med

hensynssoner hvor særlige hensyn til landbruket må utvises. Likevel er det gjennom innspill i planprosessen

kommet frem at tiltakshavere i stor grad er klar over at viktig landbruksmark ikke skal omdisponeres.

lnnspillsområder er i enkelte tilfeller også justert slik at areal av omdisponert landbruksmark er redusert, og

enkelte ganger helt tatt ut.

Det er for hvert utredningsskjema i KU utarbeidet oversikt over om innspillet omfatter viktig landbruksareal

eller ikke. Dette kan også benyttes videre i arbeidet når kjerneområder for landbruket skal etableres.

Summene i kolonnene vil angi (worst case> i forhold til arealbeslag i de forskjellige formålsområdene for
landbruksjord. Bestemmelsene angir at bebyggelse og anlegg skal lokaliseres utenom landbruksjord.

Enkelte innspillsområder skiller seg ut med større areal landbruksjord inkludert i formålet enn andre.

Områdene er ut fra dette vurdert å ha middels til stor negativ konsekvens (BFRF8, 9, BKBF2 og LNFR-F1 ).

Områdene i tabellen kan i hovedsak ikke utvikles videre uten at det foreligger vurderinger som angir

hvordan temaet ivaretas i planleggingen, og for alle formål som angir bebyggelse og anleggsformål skal

reguleringsplan utarbeides før videre tillatelser kan gis.

Dersom kjerneområder for landbruket vedtas, kan det for de av utbyggingsområdene som befinner seg

innenfor disse også vurderes å kreves ekstra utredninger i forhold til temaet. Det vil være viktig at

landbruksavdelingen fortsetter å være prosessdeltaker og stØttespiller når det på detaljnivå skal planlegges

idisse områdene.

Bestemmelsene legger føringer for hvilke kriterier som gjelder for etablering i områder med landbruks-

verdier. Da primært ved omdisponering av landbruksjord, og slike føringer gjelder også i områder hvor det

legges til rette for spredt bebyggelse.

Enkelte steder har disponeringen medført konsekvenser for temaet som ikke kunne aksepteres, og

områder er tatt ut av planforslaget. Det har tidligere vært relativt store omdisponeringer av landbruksjord,

spesielt i forbindelse med etablering av delplan for Solfjellsjøen, og i noe mindre grad delplan for Bjørn.

Gjennom offentlig ettersyn ble flere nye områder som la til rette for endret arealbruk tatt ut, og dette har

medført at totalt omdisponert landbruksareal er redusert.

Totalt sett er omfanget av landbruksjord beslaglagt til utbyggingsformål redusert med 247 daa., og dette

knyttes primært til fulldyrka og dyrkbar jord (hhv. en reduksjon på 1 1 3 og 97 daa.) Overflatedyrka og

innmarksbeite opplever med endringene i planforslaget en reduksjon i arealbeslag på hhv. L,2og 36 daa.

Basert på føringer og nasjonale mål i forhold tiljordvern, produksjonsØkning og forproduksjon, vurderer

kommunen at arealdisponeringene som planforslaget angir en omdisponering som er akseptabel for
temaet. Dette gjelder også utvinning av masser til produksjon, samt konsekvenser for drikkevann.

Område-
navn

Sted
Gjeldende
formål

Areal
(daa)

Fulldyrka
jord

Overflate-
dyrka jord

lnnmarks-
beite

Dyrkbar

iord

BOPFl Glein LNF-sone 2 tl,4

BFFl Aker LNF-sone 2 L,6

BOPF2 Stavseng LNF-sone 2 10,3

BOPF3 Sandåker LNF-sone 2 7,8

BFF2 Sandåker LNF-sone 2 2,4

BFRF3 Nebbsundet LNF-sone 1, 2 L6,6 L,4
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BFRF5 SørøWågen LNF-sone 1 8,6

BFRF9 Nyheim LNF-sone 1, 2 44,7 3,L

BFRF11 Mannv¡ka, Nyhe¡m LNF-sone 2 9,6 6,2

BFRF12 Valen LNF-sone 1 49,5 0,3

BKBFl Klubben LNF-sone 1 4t,7

BKBF2 Buøya LNF-sone 1 462,9 8 8,7 12,3

BFlF2 Ska rdsvika LNF-sone 1 27,8 3,3 2,6

BFTF3 Valbukta LNF-sone 1 13 t,7 7,5 0,1

BFTF4 Valen LNF-sone 1 26,t L,6

BRUFl Glein LNF-sone 1 196,8 2,9 0,7

SHAFl Glein LNF-sone 1 t4,r

LNFR.B/F1 Teigstad LNF-sone 1 2LL 44,3

LNFR-B/F2 Vandve-øst LNF-sone2 228,4 31,5 2r,2 5,9

LNFR.F2 Nordøyvågen LNF-sone 2 1,5 t,3 0,3

SBHl Munkv¡ka, Løkta LNF-sone 2 8,5

LNFR-83O Stavseng LNF-sone 1 L9,9

Sum, disposisjon av nye arealformål i daa. 1 4t4,2 15,0 ?2,9 42,9 67,1

4.6.2.3 REIN DRIFT

Dønna er en vikt¡ g kommune for reinbeitedistriktet, og all utbygging i utmark i distriktet har konsekvenser

for reindriften i form av innskrenking av totalt tilgjengelig beiteland. Hvert enkelt tiltak for seg kan ha

moderate konsekvenser, men samlet vil forslagene om endret arealbruk i utmarka medføre et betydelige

arealbeslag

Økt aktivitet i utmarka og unnvikelse av enkelte områder, samt reduksjon av reindriftas trekk og

flyttemuligheter er andre negative effekter.

For enkeltinnspill som gikk på endring av arealbruk til utbyggingsformål ble det etter innsigelse og merknad
gjennomført et dialogmøte med reindriftsavdelingen hos Fylkesmannen i Nordland. Sammen med

reindriftsavdelingen og reíndriftsutøver ble det deretter gjennomført befaring av de mest aktuelle
områdene.

Som resultat av dette ble de mest kritiske byggeområdene av hensyn til reindrift (BFRF1 , 2,4,6,8,I O,
BFTFI-) tatt ut av planforslaget, mens enkelte andre ble justert for å redusere konsekvensene (BFRF3,

BFTF2, 3, BKBFI, BKBF2, LNFR-B/F1 og 2). I tillegg ble innsigelse til et enkeltområde frafalt (BFRF1 2) etter
befaring.

Arealet som ble båndlagt i forhold til mulig lokalisering av ilandføringsanlegg for gass på UtØya er tatt ut av

planen da dette ikke lenger er aktuelt.

I områder for spredt boligbebyggelse (LN FR-B) vil det selv om det legges opp til en beskjeden Økning i antall
boliger i liten grad virke negativt for beitedyrene vinterstid. Bebyggelsen i disse områdene skal hovedsakelig

lokaliseres langs veitraséer og nært sjø.

Det legges opp til at tiltak som boligbebyggelse og spredt boligbebyggelse vil skje innenfor og nært allerede

etablerte områder. Areal som tilgjengelig beiteareal blir noe redusert ved etablering av bebyggelsen.

Nye utbyggingsformål som ikke er bolig, ligger i hovedsak nært sjØ og/eller nært eksisterende bebyggelse,

og dette medfører at betydningen i forhold til reindrifta reduseres.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
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kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på
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Alle tiltak i LNFR-områder skal på høring hos reinbeitedistriktet og Fylkesmannen. Plankartet synliggjØr

områder for flytt- og trekkleier, samt oppsamlingsområder.

Løkta inngår i vinterbeiteland i kommunen. Det legges her opp til en redusering av areal som spredt

bebyggelse i tråd med faktisk bruk av arealene, og et stort areal er tilbakeført LNFR-landbruksformålet. Kun

landbruksrelaterte etableringer tillates i dette området. Løkta benyttes med bakgrunn i store deler som

landbruksareal i mindre grad av reinbeitenæringen.

Det legges opp til en forsiktig utbygging av fremtidige boliger og fritidsboliger, i tillegg til at formål som er

tatt inn planforslaget viser gjeldende arealbruk. Konsekvens som følge av arealdisponeringene på Løkta

vurderes som nøytrale til små negative. LØkta omfatter ingen areal som er omfattet av næringens flyttleier.

Det er registrert transportleier som kommer på land flere steder på Løkta, i områder hvor arealbruken er

avklart i gjeldende plan. For flyttleiene vil ikke planen medføre endringer.

Vandve omfattes av areal for vinterbeite, og det legges opp til tilbakeføring av et mindre areal fra LNFR-

spredt boligbebyggelse til LNFR-landbruk nord på øya. Et areal for spredt bolig- og fritidsbebyggelse

etableres sør for området lnnstøy (LNFR-B/F2). Med bakgrunn i områdets beliggenhet i relativt sparsomt

utbygde og sjØnære områder sør-øst pâ øya utgjør dette et viktig areal av totalt tilgjengelige beiteareal i

nærområdet iforhold tilandre steder i kommunen.

Det er ikke flyttleier på Vandve, men det kommer flere transportleier på land Østfra til Vandve, dette da

reinen fraktes/sv6mmes til området for beiting under vintre med dårlig vinterbeite på Dønna. For å

redusere betydningen i forhold til transportleiene som kommer til land sør i området LNFR-B/F2, er dette

redusert i sør. Planforslaget legger ikke til rette for høy utnytting med bebyggelse av områdene, så

konsekvenser for reindrift vurderes som små negative.

Areal for oppsamling av rein i Dalafjellet er omfattet av hensynssone, og bebyggelse innenfor nordre deler

er avklart innenfor avgrensningen til delplan for BjØrn. Hovedsakelig omfatter dette området LNFR-område,

men også deler av to avklarte områder for spredt boligbebyggelse (LNFR-822 og23l.I tillegg omfattes et

uregulert område for fritidsbebyggelse (BFR5). Det er sparsomt med bebyggelse i området, og foreslått

område for fremtidig fritidsbebyggelse (BFRF8) er tatt ut av planforslaget. Den samlede arealutnyttingen

som planforslaget legger opp til i området vil ikke påvirke oppsamlingsområdet i nevneverdig grad, og

kommunen anser konsekvensnivå til lite negativt.

Äsvær inngår som vinterbeiteområde i reinbeitedistriktet, og det er ikke kjent at det finnes transport- og

flyttleier, gjerder eller andre anlegg for reindriftsnæringen der. Planforslaget legger ikke til rette for areal-

endringer i Âsvær, så konsekvensene for temaet i dette området er uendret som følge av planforslaget.

For flyttleiene på Dønna er områdene hvor disse tangerer eller på annen måte er i kontakt med

eksisterende formålsområder avklart. Bebyggelsen her har i lang tid bestått i sameksistens med

reindriftsnæringens areal for flytting. Nytt i forhold til kartet i gjeldende plan er at flyttleiene er vist med

egne hensynssoner som indikerer de aktuelle arealene under flytting.

Bestemmelsene legger føringer arealbruken nært flyttleiene, og det skal legges til grunn at flyttlei ¡

utgangspunktet indikerer areal som benyttes for flytting. Dyrene kan under flytting gjennom et område

benytte areal utenom flyttleiene, og dette må legges til grunn i forvaltningen av arealene.

Kystnære vinterbeiter har spesielt høy verdi siden det i disse områdene som oftest er isfritt og lite snø slik

at beitene er lett tilgjengelig. Slike beiter er særdeles viktige de årene vinterbeitene låses av is på fjellet

andre steder i distriktet. Det er under vintre hvor beiting vanskeligjøres i områdene øst i fylket at

kystbeitene blir kritisk for reinens mulighet til à finne mat. Senvinterland er intensivt brukte områder som
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal v¡ses her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på
teksten du vil skal vises her.

Oversikt over de forskjellige grunntypegruppene slik de er fordelt i kommunen

Landskapsområdet som omfatter Åsvær er s¡kret som landskapsvernområde, og sammen med området
som omfatter Dønnamannmassivet omfatter disse svært stor verdi og er i begrenset grad omfattet av

inngrep som bebyggelse og infrastruktur.

For grad av jordbrukspreg i kommunen viser kartleggingen at de mest befolkede delene også har høyest
jordbrukspreg.

Sentrale deler av Dønna og Løkta har høyt jordbrukspreg, og det er tydelig at det dyrkes fòr, og er beite i

områdene hvor det er mulig. Dette kan sies å være mest tydelig på Løkta, hvor bebyggelse hovedsakelig er
lokalisert til områder av mindre betydning for landbruket.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Oversíkt over landskapsområder i kommunen fordelt på jordbrukspreg

Ubetydelig jordbrukspreg finnes kun i områder hvor det er et tydelig fjell- og åslandskap, samt i de mest

avsidesliggende kystområdene.

På overordnet nivå viser resultatene fra landskapskartleggingen at områdene ¡ Dønna har middels t¡l høy

landskapsverdi. Store deler har landbrukspreg og er av stor viktighet for landbruk sammen med et relativt

sterkt preg av infrastruktur og bebyggelse.

For landskapet vil en utvikling av områder hvor arealformålet endres til utbyggingsformål og medfølgende

tiltak nesten uten unntak medføre endringer.

Vurderinger utføres i forhold til i hvilken grad områdene som omsøkes ligger i nærheten av allerede

etablerte tiltak/bebyggelse. I tillegg vurderes hvordan det kan sikres mot landskapseffekter gjennom

planleggingen.

Tegnforklaring

-
Kgmmuûegrañse

Grunntyper_GT-0'1 4

[--.-ì "all other values>

JP

I ,t uBETYDËuc

ll*. J: MoÞERAr

f s nøvr

713643-PLAN-RAP-001 8.rr.2ot7loo stDE6012TL



Dgnna, multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

normalt er mest sikre mot store snømengder og nedising på midt- og senv¡ nteren. Arealet i Dønna er svært

viktig for reindrifta i og med at mesteparten av kommunen har ettertraktet kystvinterbeiter og

senvinterland, samt mulighet til å trekke reinen ytterligere vestover på stØrre øyer under vintre med dårlige

beiteforhold på D6nna.

Foreslått arealdisponering utgjør beslag av arealer for vinterbeite i kommunen i tillegg til at reinen ved

utbygging av areal og forstyrrelser kan vike unna enkelte områder. Dette kan gi betydelige konsekvenser for
reindrifta ved at reinflokkene reduserer bruk av enkelte områder nært inngrep og forstyrrelser. Slike

effekter kan påvises flere kilometer fra inngrepet, og særlig simler med kalv reduserer bruken av slike
områder.

Utbygging i reinbeiteområder kan medføre @kt sannsynlighet for at reinen trekker inn på innmark, noe som

igjen vil heve konfliktnivået mellom reindrift og grunneiere. Det er kjent at rein fra tid til annen trekker inn
på innmark og dette medfører utfordringer for enkelte landbruksutøvere i kommunen.

Gjeldende kommuneplanens arealdel avsetter store areal for fremtidig utbygging i viktige
reindriftsområder, og planforslaget som var på offentlig ettersyn foreslo ytterligere store beslag av

reinbeite. Planforslaget medførte omdisponering av mer enn L500 daa. utmarksområder (600 daa.

fritidsbolig og 700 daa. til råstoffutvinning og resten til turisme/camping) i tillegg til at ca. 500 daa. LN F R-

areal ble foreslått båndlagt for et mulig ilandføringsanlegg for gass.

Foreslått arealdisponeringer behandlet i forhold til merknader og innsigelser fra reindriftsmyndighetene
ved at enkelte områder er tatt ut, mens andre er justert. lnnsigelse til et område ble etter befaring frafalt.

Beslaget av vinterbeiteland på Dønna er vurdert å medføre liten negativ konsekvens for vinterbeiteland
etter at innspillsområder som medførte for stort negativt omfang for vinterbeiteområdene er tatt ut.

4.6.2.4 LAN DSKAP

Materialet til utredningen er forelppig resultatet fra landskapskartleggingen i Nordland. Denne har delt ínn

fylket etter overordnede landskapstrekk i egne grunntypegrupper, og i D6nna foreligger 9 grunntype-
grupper fordelt på L6 landskapsområder.

Disse er områder i kommunen hvor landskapstrekkene tilsvarer kriteriene som utgjør de forskjellige grunn-

typegruppene. lnnspill som videreføres i planforslaget i forhold til grunntypegrupper med jordbrukspreg,

inngreps- og bebyggelsesgrad, samt områdets landskapsverdi er inkludert og vises i tabellene på side 57-60.

INNSPILLS.
oMRÁDE GRUNNTYPEGRUPPE (GTG) JORDBRUKS.

PREG INNGREPS- OG BEBYGGELSESGRAD LANDSKAPS.
VERDI

BFRFI

BFRF2

BFRF3

BFRF4

BFRF5

BFRF6

BFRFT

BFRFS

BFRF9

BFRFlO

BFRFII

BFRFI2

BFTFl

BFTF2

KS10: Kysts¡ette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS3: Kystslettas skjærgård med lâvt infrastrukturpreg

KS10: Kystslette med myr, ¡nfrastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur ogjordbruk

KS7: Kystslette med infrastruktur og jordbrukspreg

KS6: Kystslette med lavt infrastrukturpreg

KS10: Kystslette med myr, infraslruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, ¡nfråstruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, inftastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, ¡nfrastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS6: Kvslslêlte mêd levl ¡nfrâslnrkhrmrêô

3/3: Høyt

2/3: Moderat

3l3t Høy|

3/3: Høyt

313: Høyl

3/3: Høyt

313: Høyl

2/3: Moderat

3ß: Høyl

3/3: Høyt

3/3: Høyt

313:Hø]yl|

3/3: Høyt

2/3: Moderat

4/6: Relativt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6; Relat¡vt høy (tettsted, tettbygd hyttefelD

4/6: Relativt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6: Relativt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6: Relativt høy (tettsted, teltbygd hyttefelt)

4/6: Relat¡vt høy (tettsted, tettbygd hftefelt)

4/ô: Relat¡vt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6: Relåtivt høy (tettsted, tettbygd hftefelt)

4/6: Relâtivt høy (tettsted, tettbygd hftefelt)

4/6: Relat¡vt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6: Relativt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4i6: Relativt høy (tettsted, tettbygd hftefelt)

4/6: Relat¡vt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

3/6: Middels omfanq

3/5: Middels verd¡er

4/5: Stor verdi

4/5: Stor verd¡

4/5: Stor verdi

4/5: Stor verdi

4/5: Stor verdi

3/5: Middels verdier

3/5: Middels verdier

4/5: Stor verd¡

4/5: Stor verd¡

4/5: Stor verdi

3/5: M¡ddels verdier

4/5: Slor verdi

2/5: Vanlio forek.
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BFTF3

BFTF4

BRUFI

BKBF,I

BKBF2

SHAFI

LNFR.B'FI

LNFR.B'F2

BOPFI

BOPF2

BOPF3

BFFI

BFF2

LNFR.FI

LNFR-F2

SBHl

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, ¡nfrastruktur og jordbruk

KS7: Kystslêttê med ¡nfrastruktur 09 jordbrukspreg

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS7: Kystsletle med ¡nfrastruktur og jordbrukspreg

KS6: Kystslette med lavt infrastrukturpreg

KS3: Kystslettas skjærgård med lavt infrastrukturpreg

KS7: Kystslette med ¡nfrastruktur og jordbrukspreg

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, ¡nfråstruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KSI 0: Kystslette med myr, ¡nfrastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS10: Kystslette med myr, infrastruktur og jordbruk

KS10: Kvstslette med mvr. infrastruktur oo iordbruk

3/3: Høyt

313: Høll

3/3: Høyt

3/3: Høyt

313.Høyl

3ß..Hø\1,

2/3: Moderåt

2/3: Moderat

3/3: Høf

3/3: Høyt

3/3: Høyt

3/3: Høyt

3ß: Høyl

3/3: Høyt

3l3i Høyl

ala Hõ\i

4/6: Relet¡vt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6: Relativt høy (tettsted, tettbygd hyttefel0

4/6: Relativt høy (tettsted, têttbygd hftefelt)

4/6: Relativt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6: Relâtivt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6: Relat¡vt høy (tettsted, tettbygd hyttefel0

4/6: Relativt høy (tettsted, tettbygd hyttefel0

4/6: Relat¡vt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6: Relat¡vt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/6: Relat¡vt høy (tettsted, têttbygd hyttefelt)

4/6: Relâtivt høy (tettsted, tettbygd hyttefel0

4/6: Relâtivt høy (tettsted, tettbygd hyttefêlt)

4/6: Relativt høy (tettsted, tettbygd hftefelt)

4/6: Relat¡vt høy (tettsted, tettbygd hyttefelt)

4/ô: Relâtivt høy (tettsted, tettbygd hßtefelt)

4/6 Relâtivt høv lteltstêd tettbvdd hvltêfeltl

3/5: Middels verdier

3/5: M¡ddels verd¡er

3/5: Middels verdier

3/5: M¡ddels verd¡er

3/5: M¡ddels verdier

3/5: Middels verdier

3/5: Middels verd¡er

4/5: Stor verdi

3/5: Middels verdier

4/5: Stor verd¡

4/5: Stor verd¡

4/5: Stor verdi

4/5: Stor verdi

4/5: Stor verdi

4/5: Stor verdi

4/5: Stor verd¡

Hovedsakelig foreligger kystslette med skjærgårdslandskap med forskjellig infrastruktur- og jordbrukspreg i

kommunen. Områdene preger de lavereliggende områdene hovedsakelig utenom selve Dønnamann-

massivet, Bjørnsfjellet og Skorpa.

Bjørnsfjellområdet hører til grunntypegruppen småkupert lagfjellandskap hvor inngreps- og

bebyggelsesomfanget er relativt lavt. Dette området forekommer som relativt vanlig i regional

sammenheng og ínkluderes iet større område med midlere landskapsverdier.

Et område sør-vestover langs HØla, nord for Dønnamannmassívet, er klassifisert til under middels verdi som

vanlig forekommende i lokal sammenheng. Her er lokalisert 1 innspill i området Skardsvika. Preget av

infrastruktur og jordbruk svinner lengre ut iøyene. Løkta omfattes også av kystslettelandskap med relativt

o mfatte nde infrastru ktur og høyt jo rd bru kspreg.

Jordbrukslandskapet på Nord-Dønna karakteriseres på samme måte som Løkta, og har h6y verdi sett i

regional sammenheng. Sentrale deler av Dønna sør for Âkervågjen, med unntak av Dønnamannmassivet og

et avgrenset område på sørsiden av HØla, vestover til Skardet er klassifisert til middels landskapsverdier. 1 2

innspill som går på endret arealbruk er lokalisert i disse områdene med middels landskapsverdier.

Nordre deler av D6nna, Vandve og LØkta omfattes hovedsakelig av kystslettelandskapet med forskjellig

preg av myr og infrastruktur, fra lavt til relativt høyt omfang. Disse områdene er gjennomgående registrert

med høye landskapsverdier og omfatter alle andre innspill som går på endret arealbruk.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Oversikt over landskapsområder i kommunen fordelt på områdenes verdi

Oversikt over landskapsområder i kommunen fordelt etter bebyggelses- og inngrepsgrad

Planforslaget angir hensynssoner i områder med kulturlandskapsverdi. Disse ligger hovedsakelig i områder

hvor arealformålet ikke tillater etablering av tiltak, men for enkelte av disse vil det kunne være viktig å se
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på
teksten du vil skal vises her.

sammenhengen mellom tiltak i nærl¡ ggende områder og områder med kulturlandskapsverdier. Plan-

prosessen har ikke identifisert nye områder med kulturlandskapsverdier som bør ivaretas gjennom

etablering av nye hensynssoner med eventuelle restriksjoner for arealbruken.

For de aller fleste områder for framtidig utbygging så ligger disse i nærheten av områder med påvirkning og

preg av infrastruktur og bebyggelse. Derfor har det vært viktig å vurdere hvorvidt en fremtidig utbygging

med-fører for stor negativ konsekvens for landskap når det gjelder elementer som forringer karakter og

verdi for områdene.

De aller fleste områdene som angir arealendring utøver liten til middels negative konsekvens for
landskapet. Dette utfra hvor de er lokalisert i forhold til egenskaper og karakter som er lagt til grunn under

utarbeidingen av landskapskartleggingen i Nordland.

Det er i tillegg utført vurderinger individuelt for hvert område i forhold til lokale forhold, influenslandskap

og egenskaper som spesielt karakteriserer enkeltområdene på et lavere nivå.

Områdene som tydeligst framtrer med negative konsekvenser for temaet er BRUFl for råstoffutvinning på

Glein. lnnspillsområdene på Hov, Stavseng, Havstein og Randinaholmen som er tatt ut av planforslaget stod

også for negativ påvirkning i forhold til landskapspåvirkning. De fleste andre områdene ligger i allerede

etablerte områder med etablert bebyggelse og infrastruktur. Dette medfører mindre grad av tilpasninger

for å etablere tiltakene uten for store negative konsekvenser temaet.

Planbestemmelsene gir føringer for hvordan en identifisering og ivaretakelse av landskapsmessige trekk

skal ivaretas på et tidlig nivå i saksbehandlingen. ldentifiserte avbøtende tiltak skal legges til grunn for å

oppnå en tilpasning til terreng, landskap, landskapselementer i området, samt særtrekk og visuelle

virkninger både på kort og lang avstand.

Dette gjelder tiltak og utbygginger i områder hvor det kreves reguleringsplan og i områder som kan

bebygges gjennom enkeltsaksbehandling. Kommunen vurderer at arealdisponeringen som er angitt i

planforslaget medfører akseptable virkninger i forhold til landskap.

4.6.2. 5 KIJ LTU RM I N N ER OG KU LTU RM I LIø

Hensynssone er etablert for å angi sikringssone rundt kjente kulturminneforekomster registrert i

Askeladden slik at det framkommer at de er båndlagt etter Lov om kulturminner. Dette gjelder for alle

registrerte automatisk fredete kulturminner i utbyggingsområder i kommunen. Kulturmiljø er inntegnet

etter høringsuttalelse fra kulturminnemyndighet.

Antall kulturminner og utbyggingsområder medførte at eget temakart for kulturminner i kommunen ikke

ble etablert, da disse er synliggjort i utbyggingsformål i planen. Med digitale presentasjoner av plankartet

vil kulturminnetema vises i kartklienter på internett og i kommunens planforvaltningssystem.

På Løkta er fredete kulturminner i det som i gjeldende plan var spredt bolig-, og ervervsbebyggelse (LNF2)

vist, og dette arealet er hovedsakelig etablert som LNFR-landbruksområde i planforslaget.

For utbyggingsområder som planen angir, finnes kulturminner innenfor avgrensningen for noen av disse.

Regulering av areal til råstoffutvinning (BRUF1 ) og utskipingskai (SH AF1-) på Glein kan være konfliktfylt i

forhold til registrerte kulturminneverdier dersom det legges opp til at disse fysisk berøres. I tillegg må

vurderinger rundt sammenhengene i landskapet som minnene er en del av også legges til grunn her.

Bestemmelsene angir at området skal kartlegges i detalj med tanke på vesentlige virkninger for miljø og

samfunn gjennom konsekvensutredning i detaljplan for området.
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Det er registrert negative konsekvenser for temaet i forhold til utbyggingsområder hvor kulturminner er
lokalisert innenfor formålsområdet BKBF2 (Buøya). Det er krav om detaljreguleringsplan før området kan

etableres, og forholdet til kulturminnet må omhandles i reguleringsplanen for å redusere omfang for
minnet.

For områder med spredt utbygging skal lokalisering av bebyggelse skje utenom områder med

kulturminneverdier, og kulturminnemyndigheten er automatisk høringspart i forhold til dette temaet både i

sammenheng med reguleringsplaner og enkeltsaksbehandling. Kommunen anser at planforslaget angir

akseptable strategier i forhold til kulturminner og kulturmiljø.

4.6.2.6 FISKERI OG H AVBRUK

For etableringer som planforslaget angir på land, anser kommunen at det medfører ubetydelige til små

negative konsekvenser tilknyttet temaet. lngen akvakulturanlegg påvirkes av disponeringene, og land-

baserte tiltak skal ikke påvirke landnære områder for næringen.

Gyte- og oppvekstområder, fiske- og låssettingsplasser skal ikke påvirkes. Enkelte steder er områder for
fiskerivirksomhet tilstØtende til områder for fremtidige tiltak, og dermed inngår temaet i konsekvens-

vurderingene som må tas når det skal gjennomføres detaljplaner for tiltak i disse områdene. Fiskeri-

direktoratet er høringspart i saker som berører temaet, og vil motta innspill i forbindelse med

deta ljregulering og enkeltsaksbeha ndling.

Konsentrasjon av naustområder, eventuelle brygger og områder for fortØyninger sikres i plan-

bestemmelsene, og skal følges opp på detaljplannivå ved utvikling av områdene hvor dette er aktuelt.

Områder som må vurderes spesielt i forhold til potensielt negativt omfang for temaet er område regulert til
råstoffutvinning og utskipingskai på Glein. Området er tilstøtende til et sund som fører inn til Vågsvågjen.

Her er det innenfor et relativt begrenset område lokalisert flere kaste- og låssettingsplasser og et gyte- og

oppvekstområde. Vurderinger av virkningene for temaet inngår i konsekvensutredning av området for å

kartlegge omfanget av tiltaket.

Krav om utredning av konsekvensene i detaljreguleringsplan ved etablering av formålene gjør at
kommunen vurderer den totale belastningen i forhold til temaet å være akseptabel.

4.6.2.7 REKREASJON, FRILIJFTSLIV, FOLKEHELSE OG GRøNNSTRUKTUR

Med bakgrunn i foreliggende data fra kommunens friluftskartlegging som del av friluftskartleggingen for
Nordland, er konsekvensene av fremtidig arealbruk vurdert i samråd med folkehelsekoordinator i

kommunen.

Friluftsområdene er grovt kartlagt, og behandlingen av innsamlede data for kommunen er ikke ferdig
utfØrt. Med bakgrunn i det ble det vurdert at friluftsområdene ikke legges inn i planforslaget med

hensynssone for å vise områdene hvor hensynet til friluftslivet gjelder. Friluftskartleggingen vedtas i

Kommunestyret, og områder av verdi for temaet kan etableres som hensynssoner.

For de fleste områder er det lagt til rette for nye etableringer og tiltak utenfor områder med registrerte
verdier og tilrettelegging for temaet. Etableringer skal ikke hindre tilgang og adkomst til aktuelle områder
for friluftsliv og rekreasjon. Fra bolig- og utfartsområder sikres adgang til områder av verdi for temaet i

planforslaget gjennom etablering av byggegrense i områder som skal etableres med reguleringsplan og

områder for spredt bebyggelse.

For enkelte områder kan tilgang til sjø og strand i forhold til 0-alternativet oppleves som endret, men

bestemmelsene sikrer at mulighet for ferdsel ivaretas i områdene selv om tiltak etableres.
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Formålsområdene for råstoffutvinning og utlasterområde på Glein (BRUFL og SHAFI) oppleves som

konfliktfylt i forhold til temaet ved at området er attraktivt som friluftsliv og nærturområde. Temaet vil

omfattes av kartlegging i konsekvensutredning som skal utføres i forbindelse med detaljregulering av

området.

Kommunen anser at planforslaget angir akseptable strategier i forhold til hvordan temaet ivaretas.

4.6.2.8 STRANDSONE MOT SJø OG VASSDRAG

Strandsona i kommunen er lang og består i hovedsak som relativt uberørt og uten påvirkning av bebyggelse

og aktivitet. Det er fra kommunen sin side ønskelig å bevare stØrstedelen av strandsona fortsatt attraktiv

ved å begrense mulighet for etableringer som forringer verdier og forhold som ligger til grunn for statlige

føringer om strandsonevern. Dette ved å bevare muligheten til oppfpring av nødvendige tiltak ift. LNFR-

formålet for landbruksrettede tiltak m.v. i disse områdene.

Disse områdene omfattes av byggegrense på 100 meter mot sjøen, og sett i forhold til total lengde for

strandsona anser kommunen at konsekvensomfanget med dette er lavt.

Samtidig er strandsona i enkelte områder attraktiv som del av innspillsområde hvor det er ønskelig med

tiltak i områdene nærmest sjøen. I områdene der planforslaget angir fremtidig utbyggingsformål er det

vurdert i hvilken grad tiltakets omfang kan påvirke verdi og utøve negativt omfang i de enkelte områdene.

Planforslaget angir bebyggelse- og anleggstiltak inkludert i fremtidige formål som fritidsbebyggelse, fritids-

og turistformål og noen områder for spredt utbygging. Det er for kommunen viktig å vurdere om

strandsoneverdiene reduseres slik at konsekvensene blir høyere enn det som kan aksepteres.

Med bakgrunn i dette er det utarbeidet bestemmelser sonr onrfaLter føringer for strandsona, og dermed

også angir muligheter for etableringer i de enkelte formålsområdene i tilknytning til strandsona. Områder

med krav om reguleringsplan før tiltak skal vurderes i detalj i forhold til lokalisering og omfang av

bebyggelse og anlegg i strandsonen. Eventuelt også om det skal settes krav om konsekvensutredning i

reguleringspla n som fo rutsettes for tiltaket.

Det er vurdert at dette vil være hensiktsmessig ut fra at innspillene som er kommet inn i prosessen med

arealdelen for stor del ikke inneholder detaljering som gir fullgod oversikt over totalomfanget av tiltak i

formålsområdene.

Det legges med planforslaget ikke opp til at strandsonen detaljplanlegges ut over at det er vist byggegrense

i områdene for spredt utbygging langs sjøen, og at det for utbyggingsområder med krav om reguleringsplan

er angitt byggegrense.

For områder med eksisterende eiendommer som ennå ikke er utnyttet til spredt utbyggingsformål angis

byggegrense til å følge tomtens grenser. Bebyggelsen skal som hovedregel etableres ut fra en vurdering av

verdiene i strandsona i det aktuelle området, og i størst mulig grad trekkes unna sjøen.

Planforslaget angir i stor grad formålsområder hvor det er mulig å vektlegge både strandsoneverdi og verdi

ifm. utbygging. Dette på en slik måte at en utvikling gjennom detaljreguleringsplan kan ivareta både

hensynet til strandsoneverdier og ønsker som fremkommer i innspill om fremtidíg utnytting til tiltak.

For områder hvor utnytting var i strid med fpringene rundt strandsonehensyn og verdier knyttet til de

enkelte områdene, har en totalvurdering medført at enkelte områder er tatt ut av planforslaget.

713643-PLAN-RAP-001 8.rL.2Or7lOO stDE 64127r



DØnna, multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

4.6.2.9 BARN OG UN GE (BARN OG UNGES OppVEKSTVtLKÅR)

Bestemmelsene ang¡r føringer som ivaretar oppvekstsvilkår for barn og unge. Når dette sees sammen med

disponeringene i planforslaget og forholdene i de enkelte områdene for fremtidig utbygging, anser

kommunen at strategiene som er valgt ubg¡6r hovedsakelig positive konsekvenser for temaet.

Enkelte formål er ikke myntet mot barn og unge (BRUFI, SHAI, SBHl), og vil påvirke temaet negativt.

4.6.2.1 0 REtSELtV

For temaet utreder KU uendret til svak positiv konsekvens for temaet. Dette i hovedsak fordi utbygging av

områder til fritidsbebyggelse på lang sikt har liten innvirkning på temaet. Når det gjelder områdene for
turist- og fritidsformål vil en disponering slik planforslaget angir kunne påvirke temaet i positiv forstand slik

det fremgår av KU.

I forhold til gjeldende planperiode vil en tilrettelegging i tråd med planforslaget legge opp til flere tiltak av

variabelt omfang rettet mot turist- og reiselivssegmentet for å kunne utnytte potensialet og attraktiviteten
området har som mål for reise og opplevelse.

Kommunen anser belastningen i forhold til temaet som akseptabel.

4.6.2.1 1 SAMFUNNSSIKKERHET (ROS-ANALYSE SOM TNKLUDERER FORURENSNTNG TtL JORD/LUFT)

Forholdene til temaene som omfattes av analysen er ivaretatt gjennom utforming av bestemmelser og

retningslinjer i planforslaget. Det offentlige kartgrunnlaget er tilgjengelig i kommunens datasett som

revideres jevnlig, samt at muligheten for å finne denne informasjonen i offentlige kartklienter stadig

utvikles.

Med dette vil oppdatert informasjon være tilgjengelig for saksbehandlere, utbyggere og publikum videre i

planens gyldighetsperiode. Det foreligger ikke data for forekomster av radon i kommunen, heller ikke

oversikt over områder med kvikkleirefare ut over grunn- og lØsmasseforhold og høyde for marin grense.

Byggteknisk forskrift og bestemmelser med krav om forberedende tiltak og forundersøkelser i utsatte
områder skal fange opp disse momentene i områder for spredt bebyggelse uten reguleringskrav. Der det er

krav om detaljregulering inngår vurdering/utredning av forholdene rundt risiko og sårbarhet som del av

planbeskrivelsen også dersom krav om konsekvensutredning ikke utløses.

Kommunen anser at planforslaget angir akseptable strategier når det gjelder ROS-forhold, og at forhold
som påpekes i analysen vil kunne belyses og utredes i tilstrekkelig grad videre ved enkeltsaksbehandling og

detaljregulering.

4.6.2. 1 2 OFFENTLIG TJENESTETILBUD, INFRASTRUKTUR OG TRAN SPORTBEHOV

Det er i hovedsak lagt opp med krav om at formålene som inngår i planforslaget skal etableres med god

dekning innenfor infrastruktur som vei, V/4, el og muligheter for telefon/internett. Kommunen krever dette
etablert gjennom rekkefølgebestemmelser, og det er itillegg mulig å inngå utbyggingsavtale med

kommunen.

Transportbehovet er vurdert ut fra tiltak i formål som skal etableres. Med bakgrunn i forhold som gjelder
når temaet skal sees under ett, legger planforslaget etter kommunen sin vurdering opp til en akseptabel

løsning når det gjelder transportbehov. Det går kollektivtrafikk langs flilkesve¡ nettet, og dette dekker
behovet i de situasjonene der det ikke er aktuelt med egentransport.

I hvilken grad avstandene til offentlige tjenester kan vurderes som positivt eller negativt er svært variabelt i

forhold til brukerne som etablerer seg i de enkelte formålene. Med utgangspunkt i disponeringene som
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planen legger til rette for, vurderes temaet av kommunen å være akseptabel innenfor de formålene det

legges til rette for i planforslaget.

Det er vurdert negative konsekvenser for temaet er dette hovedsakelig i områder uten direkte vei-

forbindelse, eller som ligger lenger unna offentlig vei. Det er i noen formålsområder vurdert at

konsekvensen er negativ i forhold til temaet med bakgrunn i sparsomt etablert infrastruktur og relativt

lange avstander. Disse er BFRFl2, BFTF3 og BFTF4.

4.6,2.1 3 NÆRINGSLIV OG SYSSELSETTING

lngen arealdisponeringer er oppført med negativ innvirkning på temaet. Grad av påvirkning i forhold til

temaet er vurdert ut fra hvilken effekt som kan forventes i forhold til nyansettelser, etablering av, og f6lger

for næringslivet som konsekvens av arealdisponeringene.

Det antas at en utvikling víl kunne medføre en begrenset Økning i behovet for arbeidskraft i form av

regulering, prosjektering og oppføring av tiltak som det legges opp til i utbyggingsformålene. Utfordringen

blir, som det har vært for gjeldende planperiode, at det er sannsynlighet for at en utbygging av et begrenset

antall enheter i områdene vil skje den første perioden.

Deretter vil etterspØrselen flate ut med bakgrunn i at områdene legger til rette for en god del flere enheter

enn etterspørselen på kort sikt tilsier. Med bakgrunn i dette kan det medføre en spredt-liknende utbygging

av områdene slik det enkelte steder kan sees i kommunen i dag.

Utbyggingstiltak som går på etablering av fritidsbebyggelse og spredt bebyggelse vil ikke medføre

langsiktige endringer for næringsliv og sysselsetting ut over en Økning som er basert på etterspørsel av

arbeidskraft til enkeltprosjekter av relativt kort varighet. Enkelte bedrifter i området kan som følge av dette

se nytten av å øke arbeidsstokken i en begrenset periode.

Utbygging av områder for camping-, turist-, og utleiehytter kan skape en begrenset sysselsettingseffekt,

men dette vil avgjøres av tiltakshaveres evne til markedsfør¡ng og profilering av prosjektene slik at de

synliggjpres for brukergrupper som er på gjennomreise i kommunen, eventuelt de som ut fra tilbudet i

området planlegger å benytte seg av utleie/campingtilbudet.

For tiltaket i formålsområdet ved BuØya legges det opp til en privat etablering med virksomhet i tilknytning

til den planlagte aktivitet som er ferie- og fritidsformål med sjøsenter, leiligheter, hotell, utleiehytter og fast

fritidsbebyggelse.

Kommunen anser at disponeringene som planforslaget legger til rette for når det gjelder næringsliv og

sysselsetting vil kunne medføre merkbar effekt, mens det for tiltakshaverne som utvikler områdene

enkeltvis vil kunne oppleves en moderat positiv effekt.

4.6.2. 1 4 U N IVE RSELL UTF ORM I NG

Det er stor variasjon i hvordan de forskjellige utbyggingsområdene er utformet, og dette er fordi de fleste

nye utbyggingsformålfor bebyggelse og anlegg omfatter ikke opparbeidete utmarksområder. Dette vil

medføre at om råde ne oppa rbeides med forskjel lig ti lgjengelighetsgrad.

Vurderinger iforhold tiltilgjengelighet og universell utforming inngår itemaene som skalvurderes på

deta ljn ivå ved regu lering av a ktuel le utbyggingsom råde r.

Offentlig formål er etablert med tanke på universell utforming. Ved en eventuellvidereutvikling av disse vil

reguleringskravet sikre ivaretakelse av temaet. Kommunens vurdering er at planforslaget legger opp til å

¡vareta universell utforming på en tilfredsstillende måte.
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4.6.2.75 TRAFIKKSIKKERHET OG TILGANG TIL UTEOMRÅDER OG GANG- OG SYKKELVEINETT

Det legges i liten grad opp til en arealdisponering som gir store økte trafikkbelastninger på veinettet, men

det stilles krav om at trafikale forhold skal ivaretas ved detaljreguleringer og andre utbygginger.

Hovedgrunnen til at flere områder settes lav til middels lav negativ konsekvens for temaet er manglende

gang- og sykkelsti, samt at det vil medføre etablering av ny, evt. endret bruk av avkjørsel.

I tillegg er enkelte av områdene også lokalisert i områder hvor det ikke finnes sikring i forhold til
eksísterende veier. Gang- og sykkelsti er utbygd hovedsakelig på Bjørn og Solfjellsjøen.

Planens bestemmelser sikrer at vurderinger rundt trafikksikkerhet, kapasitet og utbedring av veier, kryss og

avkjørsler må tas dersom et planforslag legger til rette for endrede trafikale forhold. Detaljplanleggingen

skal også belyse tilgangen til, eventuelt også etablering av uteoppholds- og lekeområder i forbindelse med

nye tiltak. Der det er aktuelt skal detaljregulering omfatte prosjektering av veitrasé og avkjørsel ut til
offentlig vei.

Kommunen vurderer at planforslagets bestemmelser sikrer ivaretakelse av temaet på neste plannivå når

det blir aktuelt med detaljregulering av de enkelte utbyggingsområder hvor slike problemstillinger er
aktuelle.

4.6.2.1 6 TETTSTEDUTVIKLING I FORHOLD TIL ANNEN BEBYGGELSE (NÆR- OG BOMI Uø)

Det er ikke utledet negative konsekvenser for temaet i KU. Allikevel fremkommer at det er begrenset hvor
stor innvirkning etablering av hovedsakelig fritidsbebyggelse vil ha for nær- og bomiljøet i tilknytning til
områdene hvor det er regulert inn fremtidig formå1 . Boligområder søkes fortettet i størst mulig grad i

områder for spredt utbygging.

Kommunen anser at aktivitet og miljø som skapes som følge av etableringer (hovedsakelig boliger,

fritidsboliger og turist- og fritidsformål) vil føre til en tettstedsutvikling i tråd med overordnede f6ringer om

økt aktivitet og tilbud som på sikt kan føre til økt bosetting.

4.6.2.1 7 ARKITEKTONISK OG ESTETISK UTFORMING, UTTRTYKK OG KVALITET

Det er for temaet ikke vurdert verdi, konsekvens og datakvalitet for en stor del av områdene. Dette fordi
det med bakgrunn iat områdene ikke er utbygd ervanskelig å anslå dette. For områdene som omfattes av

plankrav sikres temaet behandlet i planprosessen, og det er for enkelte områder anført spesifikke krav til
kompetanse ved prosjektering av bebyggelse og anlegg iområdet.

Dette er viktig fordi stedstilknyttede utfordringer kan legge f6ringer for hvordan tilpasninger og utforming
inkluderes i planer som krever spesielt fokus på dette. Planens bestemmelser fokuserer på utforming av

bebyggelse og tiltak med kvalitet og utformíng som ivaretar landskapstrekk og eventuelt tilliggende
bebyggelse.

Kommunen vurderer at dette er viktig i all planlegging i kommunen, og at fokus rundt temaet er spesielt

viktig når det er snakk om nyetableringer. Ved å legge temaet slik til grunn anser kommunen at akseptable

løsninger kan finnes gjennom videre planlegging.
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4.6.2.1 8 RISIKO OG SÅRBARHET

Det er i skjemaet under satt opp enkeltområdene i planforslaget som inkluderer risiko og

sårbarhetsforhold. Skjemaet må sees i sammenheng med forklarende tekst til hvert enkelte ROS-tema i

skjemaet for ROS-analysen i kapitlet 4.5.

Natur- og milj6forhold

Områdene BRU F1 , LN FR-B/F1, BFF2 ligger i områder hvor det ut fra

terrengets helningsgrad er utledet skredfare. Med små unntak omfattes
hele området BFF2 av faresone for skred. Skredfare må vurderes av

fagkyndig instans dersom det ikke er mulig å lokalisere ny bebyggelse og

anlegg utenfor disse områdene.

Skred

Flom
Området BFTF4 kan være utsatt for flom dersom det tilføres store
vannmengder til dammen som området tenkes utbygd rundt.

Havnivåstigning

Områdene BKBFl-2, BFRF1, BFRF3, BFRF4, BRUFl, LN FR-B/F1, BFRF5,

BFTFI, BFRF7, BFRF8, BFTF2, BFTF3, BFRF12, BFRFg, BFRF6, BFRFIO,

BFRF11 , SH AF1, SBH1 , BFRF2, LN FR-B/F2 og LN FR-830 ligger i nær

tilknytning til sjø. Hensynssone er etablert i aktuelle deler av områdene.
Begrensende tiltak som skal utføres for hvert område, samt hvor høyt

over sjøen det skal tillates bebygd må vurderes i de enkelte tilfellene. I

tillegg til maksimale hØydenivåer for sammenfallende spring- og

stormflo må bølgepåvirkning vurderes for områdene.

Vind

Områdene BRU F1, BFRF6, BFRF8, BtTf2, BFTF3, BFRF12, og SH AF1 er
vurdert som utsatt når det blåser med kraftige vinder fra gitte
vindretninger. Typisk er dette områder med lengre havstrekker utenfor,
samt områder som kan være utsatt for fallvinder. Vurderingene er
basert på tiltakstype.

NedbØr
Områdene BRUFl og SH AF1 kan være utsatt. Håndtering av

overflatevann skal føres til resipient ved store nedbørsmengder

Radon

Det foreligger ikke målinger med resultater som utpeker enkelte
områder i kommunen med høyere radonverdier. For sikring mot radon
vises det til Byggteknisk forskrift 5 1 3-5.

Utbyggingsplaner i nærheten av drikkevann og biologiske ressurser

Drikkevannski lder, ned børsfelt,
grunnvann

Områdene BRUFl og BFTF2 ligger i nærheten av forekomster eller
nedlagte forekomster.

Landbruksareal

Områdene BKBF2, BFRF1, BFRF4, BRU F1, LN F-B/F1 , LN FR-F2, BFRF7,

BFRF8, BFTF2, BFTF3, BFRF12, BFRFg, BFRFIO, BFRF11, SH AF1, BOPFI,

BOPF3 og LN FR-B/F2 ligger i nærheten av, eller inkluderer
landbruksareal.

Oppdrettsanlegg
lngen slike områder ligger i direkte nærhet av, eller omfattes av

framtidige utbyggingsformål i planforslaget. Planforslaget angir ikke nye

områder til formålet.

Fiskeriinteresser

Områdene BFRF1, BKBF1-2, BFRF3, BFRF4, BRU F1, LN FR-B/F1 , BFRF5,

BFTFI, BFRF7, BFRF8, BFTI Z, BFTF3, BFRF12, BFRFg, BFRF6, BFRF1o,

BFRF11, SH AF1, BFRF2 og LN FR-B/F2 ligger i nærheten av områder med

registrerte fiskeriinteresser i sjØen. For hvert område er det vist type
forekomst og status for denne. Med bakgrunn i formålsområdenes
beliggenhet og tiltakstype vurderes at områdene i tilfredsstillende grad

ivaretas i planforslaget.
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Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og sårbare/strategiske objekter

Bran n/eksplosjon ved ¡ndustr¡anlegg,

Områdene BRU Fl og SH AF1 er lokalisert slik at potensiell påvirkning i

forhold til temaet ikke utøver påvirkning på omgivelsene og eventuell
bebyggelse i nærheten. Område BFRFT lå innenfor sikringssone for
sprengstofflager, som medførte at området ble tatt ut.

lndustrianlegg og lagringsplasser for
farlige stoffer,

Området BFRFg ligger på nordsiden av Åkervågen med areal avsatt til
fiskerihavn og industriområde. I området BKBF2 på Buøya skal det
etableres turist-, og fritids/sjøsenter, og her vil det sannsynligvis lagres
drivstofftil båter. Likens for BFTF3 i Valbukta, hvor det skal etableres et
mindre brygge- og sjøanlegg. Potensiell lagring av slike stoffer kan ved
uforutsette hendelse medføre fare for påvirkning av nærliggende
områder.

Høyspentled ninger/-anlegg

Områdene BKBF1, BFRF4, BRU F1, LN FR-B/F1, SH AF1, BOPF3, BFRF2 og
LN FR-B/F2 omfattes delvis av, eller tangeres av høyspentledninger/-
anlegg. Disse er vist med hensynssoner, og føringer som gjelder er gitt i

bestemmelsene.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
lkke kjent at slike områder ligger i nærheten av, eller omfattes av formål
i planforslaget.

Militære og sivile skytefelt
lkke kjent at Forsvaret har slike anlegg i nærheten av, eller omfattes av
formål i planforslaget. Sivil skytebane i BAB1 omfattes av eget formål og
hensynssone som angir føringer for bruk.

Ulykker/hendelser, nærhet t¡ l
infrastruktur

Området BRU Fl må vurderes iforhold til eventuelt trasévalg når
adkomstvei nordover til fylkesveien skal etableres. Tungtransport og
maskineri som skal transporteres ut og inn av området kan skape
trafikkfarlige situasjoner. Området LNFR-B/FI må avklares i forhold til at
området omfatter etablering av boliger tilgrensende til den mest
trafikkerte frTlkesveistrekningen i kommunen. Det er mulig å ivareta
disse forholdene i begge områdene i forhold til temaet. Nært LN FR-B/F1

står en Norkringsender på Høgkleiva. Det står også en Norkringsender i

Hågjafjellet like utenfor formålet BRUF1.

Helse/omsorgsinstitusjoner

Områdene BOPF1, BOPF2 og BOPF3 er tidligere etablerte skoler/
omsorgsinstitusjoner, og er i planforslaget vist med egne
formålsområder. Kommunen vurderer at risiko eller sårbarhet ift. til
disse formålsområdene ikke øker.

Kollektivknutepunkt
lngen slike områder ligger i nærheten av, eller omfattes av formål i

planforslaget.

Vannverk, kraftverk

LN FR-B/F1 ligger i nærheten av rørgatene som inngår iforsynings-
systemet til Herøy vannverk fra Teigstadvannet. Det aktuelle området
omfattes av egen reguleringsplan (1 043), og vurderes å ikke bli berørt
av disponeringen i planforslaget.

Undervannsledning/kabler
Områdene BRU F1, SH AF1 og BFRF2 omfattes eller ligger i nærheten av
slike ledninger/kabler. Hensynet til disse ivaretas.

Bru/demning lngen slike områder ligger i nærheten av, eller omfattes av fremtidige
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formål i planforslaget.

4.6.3 PLANFORSLAGET ETTE R OFFEN TLI G E TÍER SYN

Etter offentlig ettersyn ble det med bakgrunn i innsigelser, faglige råd og innspill utført endringer i

arealdisponeringen i planforslaget.

Kapitlene 4.6.1 .2-3 viser endringene som er utført etter det offentlige ettersynet, og tabellene viser

områdene og hva som lå til grunn for endringen.

4.6. 3. 1 F RI TI DSBE BYGG ELSE

7 områder for fritidsbebyggelse ble tatt ut med bakgrunn i innsigelse og merknad etter offentlig ettersyn.

Områder for fremtidig fritidsbebyggelse som er tatt ut etter offentlig ettersyn.

Navn Sted Merknad

BFRFl Almvik
Mcrkn¡d av hensyn til nrtur-, re¡ndr¡ft-, landbruks-, og strandsoneverdier. Ønsker området opprctthold
som LNFR.

BFRF2 lnnstøyvalen
Merknad av hensyn til områdets nærhet til reindriftsområde. Uheldig med ytterligere åpning og beslag

i vikt¡g re¡nbeiteareal så lenge det finnes ledige tomter ¡ nærliggende reguleringsplan (11 stk ledige)

BFRF4 RØlvåg

lnns¡gelse t¡l hele området av hensyn til reindriftsverdier. Området er senvinterland og etablering v¡l

vanskeliggjøre flytting og beiting under flytting av re¡nen til og fra Vandve. lnnsigelse til deler av

området som ligger sgr for Fv. 186 av hensyn til strandsonevern og ivaretakelse av kantsone rundt
vassdrag

BFRF6 Vakkervold
lnnsigelse av hensyn til reindriftsverdier. Området er senvinterland i et stort og sammenhengende

område, samt nærhet til flyttlei. Nytt område punkteres med bebyggelse og anlegg.

BFRFT Gleinsvigen
Merknad. Området ligger innenfor sikkerhetssone til godkjent sprengstofflager. Med en utnytt¡ng som ¡

planforslaget vil tillatelse til lagring av sprengstoff bortfalle.

BFRFS Nystad
Merknad med bakgrunn i reindriftsverdier. Området ligger nært oppsamlingsområde. Fv. 828 bør anses

som byggegrense. Området omfatter landbruksverd¡er.

BFRFlO Langholmen
lnnsigelse t¡l området av hensyn til reindriftsverdier. Området omfatter et større område som

senvinterland og flyttlei. Også innsigelse til området av hensyn til konflikt med retningsl¡nje om

differensiert forvaltning av strandsonen.

4.6.3.2 FRI TI DS- OG TI JRI STFORMÅ1, FR EM TI DI G

Etter offentlig ettersyn kom det innsigelse til to av områdene for fritids- og turistformå1 .

Gjennom møte og befaring med reindriftsmyndigheten er området BFTF3 justert slik at omfang for reindrift

og strandsone er redusert.

Område B F TF1 Åkerneset ble med bakgrunn i innsigelse tatt ut, da dette omfatter viktig beite- og flyttareal

for reindriften.
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Områder for fremtidig fritids- og turistformål som er tatt ut av planforslaget etter offentlig ettersyn.

Navn Sted Merknad

BFTFl Ãkerneset Caravanoppstilling. Senvinterland for reindriften ¡ stort og sammenhengende område. Nært flyttlei.

4.6.3.3 KOMBI N ASJON SFORMÅL BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅ1, FREMTI DIG

Av hensyn til reindriftsverdier ble det fremmet innsigelse til hele området BKBF1 Klubben etter offentlig
ettersyn. Etter befaring med reindriftsnæringen er området justert og redusert i øst (redusert med 1 l-7,6

daa.), slik at konfliktfylt areal for reindriftsnæringen utelates.

lnnsigelse av hensyn til reindrift var også knyttet til deler av området BKBF2 på Buøya. Etter dialog med

reindriftsmyndighetene ble BKBF2 endret i utforming (redusert med 33,2 daa.)slik at negativ betydning for
reindriftsnæringen ble redusert.

Områder for kombinert bebyggelse og anleggsformål som er redusert etter offentlig ettersyn.

Navn Sted Merknad

BKBFl Klubben

Rorbuer, fritidsboliger. Friområde i område for vikt¡g naturtype og område av viktighet
for reindriften. Redusert etter offentl¡g ettersyn gjennom dialog og befaring med
reindriftsnæringen.

BKBF2 Buøya
Redusert etter offentlig ettersyn av hensyn til reindriften. Areal øst for BuøWalen

omfattes av bestemmelser som legger føringer for type tiltak som t¡llates etablert.

4,6,4 OPPSU MMERI N G AV VI RKNI NG FOR DET ENKELTE AREALFORMÅL

En oppsummering og vurdering av utredningene av enkeltområder etter arealformål har til hensikt å belyse

hvorda n a rea lfo rmå lene påvi rke r sentra le utred n ingstema.

Spørsmålet som skal besvares er hvordan samlet regulering til utbyggingsformålvil kunne påvirke sentrale

utredningstema som for eksempel kommunale tjenester, støy og naturmangfold.

4.6.4. 1 F RI TI DSBE BYGG E LSE

Det legges opp til at planforslaget viderefører alle de eksisterende områdene for fritidsbebyggelse (BFR)

som ikke er utbygd eller regulert i gjeldende planperiode. Samlet sett har disse et areal på 883 daa. Av

fremtidige områder til formålet (BFRF) legges det opp til 5 nye områder med et totalt areal på ca. 1 29 daa.

Formålsområdene har krav om utarbeiding av detaljreguleringsplan før tiltak, og det er med arealene som

legges til grunn estimert et omtrentlig antall nye fritidsboliger på ca. 43 stk. som er en reduksjon i forhold til
det opprinnelige antallet det var lagt opp til gjennom førstegangshøring av planforslaget.

Med bakgrunn i innsigelser og merknader er areal til formålet redusert, og dette har medført en reduksjon

av negativ påvirkning spesielt for naturmangfold og reindrift.

Utbyggingsformålet påvirker i mindre grad landskapstema selv om områdene de er lokalisert i har middels

til stor landskapsverdi. Samtidig er områdene lokalisert i deler av kommunen med i utgangspunktet relativt
høy bebyggelses- og inngrepsgrad, og ut fra dette for stor del i nærheten av eksisterende bebyggelse og

infrastruktur på landskapsområdenivå. På detaljnivå er det vurdert at formålet i enkelte områder påvirker
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Iandskapet i opp til moderat negativt omfang slik det ser ut på dette plannivået, men at krav om avbøtende

tiltak ved etablering vil kunne bøte på negativt omfang.

Med krav i bestemmelsene medfører etablering av formålene en videreutvikling av infrastruktur som

vei/VA, utbygging av strømnett og eventuelt internett for de aktuelle områdene. De fleste nye områdene

ligger i nærheten av allerede etablert infrastruktur, og det må i videre degaljplanleggíng vurderes i hvilken

grad adkomst til områdene, evt. tilgrensende veier skal sikres med gang- og sykkelvei.

Kommunen vurderer at belastningen for de aktuelle utredningstemaene som akseptabelt når det gjelder

videre utvikling av attraktive areal for fritidsbebyggelse som er et av hovedsatsingsområdene i kommunen.

4.6.4.2 FORRETNINGER

Planforslaget viderefører 3 områder i bruk til formålet. To er etablert som fremtidige og alle omfattes av

krav om detaljregulering. Samlet areal for formålet er 6,5 daa, hvorav 2,5 daa. er videreført.

Formålene er etablert med eksisterende butikker og ut fra vurderingene utøver ikke formålene påvirkning

av negativ art i forhold til utredningstemaene. Viktigheten er stor for de delene av kommunen de er

lokalisert i da det ikke er regulert forretnings- og butikkvirksomhet andre steder utenfor BjØrn og

Solfjellsjøen.

4.6.4.3 TJENESTEWING

Planforslaget legger i hovedsak opp til en videreføring og formalisering med etablering av formålsområder

som viser eksisterende bruk til offentlig og privat tjenesteyting utenfor delplaner for Bjørn og Solfjellsjøen.

Totalt areal for formålet er ca. 50 daa. Med unntak av området i Nordvikja (20,6 daa.) er formålene

lokalisert i bebygd strøk og viser areal som benyttes til slik virksomhet i kommunen. Formålene medfører

uendret konsekvensbilde for naturtema, og i den grad det er mulig å vurdere tilfører de positive virkninger

for samfunnstema.

4.6.4,4 FRITIDS- OG TURISTFORMÅL

Områdene er nye i forhold til gjeldende plan, og omfatter 3 formålsområder på totalt ca. 67 daa. som kan

bebygges når det foreligger godkjent reguleringsplan.

Negative konsekvenser for reindrift og strandsone medførte at ett område ble tatt ut (BFTFI), og at BFTF2

og 3 ble endret i utstrekning. BFTF4 er ikke endret etter offentlig ettersyn. Negative virkninger for reindrift

er redusert med det endrete planforslaget.

Landbruksjord og dyrkbar jord som omfattes av BFTF2 og BFTF3, men dette er relativt små areal som kan

ivaretas godt i detaljplanleggingen.

Områdene BFTF3 og BFTF4 vil med ivaretakelse av områdenes særegenheter kunne utvikles med lavt

konsekvensnivå i forhold til landskap. Samfunnstema vil godt kunne ivaretas, men vil medføre etablering av

nye anlegg for infrastruktur som må ha tilfredsstillende standard.

lnnspill i planforslaget gjenspeiler kommunens ønske om å henvende seg til et bredere spekter av fritids-

turisme ved ä etablere egne områder for formålet.

4.6.4. 5 RÅSTOF F UWt N N t N G/t N DUSTRT

To formålsområder på totalt ca. 350 daa. inngår i planforslaget, hvorav I97 daa. omfattes av innspill om

nyetablering av et område for råstoffutvinning ved Hågjafjellet på Glein. Gjeldende plan inkluderer et
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område for råstoffutvinning som er under detaljregulering. Krav om reguleringsplan før tiltak omfatter også

det fremtidige formålet.

Samtidig viser fore1 6pige registreringer at begge områdene for råstoffutvinning overlapper med områder
hvor friluftslivsverdier kan forringes av tiltaket, samt at samlet areal berører en lengre del av strandlinjen.
Potensielle effekter for naturmangfold må med bakgrunn i lokaliseringen av de fremtidige områdene
utredes. Området ligger nært verdifulle områder, og forholdet til kjente og ukjente verdier må redegjøres

for gjennom konsekvensutredningen.

Konsekvenser for miljø og samfunn sikres utredet gjennom krav om dette i detaljreguleringsplan som skal

uta rbeides for området.

Ytterligere undersøkelser iforhold til mulig påvirkning av fiskeriressursene iVågsvågjen må utføres på

detaljnivå. Tiltaket påvirker landskapet i negativ forstand, da deler av en markant fjellskråning skal utvinnes

til stein og grusmasser. Dette blir synlig fra lengre avstander, og sammen med området for utlasteranlegg
ved sjøen må det legges tilgrunn en utvikling som i minst mulig grad päfører landskapet varige negative

virkninger. Krav i detaljplan om tilbakeføring av området og delområder etter endt drift, vil kunne virke
avbøtende.

De samfunnsmessige konsekvensene kan med tiltaket oppleves som middels til positive, og da spesielt økt
aktivitet som følge av etablering av ny næringsvirksomhet. Síkre arbeidsplasser framover i tid kan med

tiltaket utvikles, og det vil kunne forsyne kommunen med lokalt produserte masser. Detaljplanleggingen må

spesielt legge vekt på forholdene rundt adkomst ved utarbeiding av adkomstvei gjennom bebodde områder
fra fylkesveien inn til området.

Potensielle effekter av arealdisponeringen skal kartlegges gjennom konsekvensutredning som gjennom-

f6res, og regulering av tiltaket utføres i tråd med resultatene fra denne. Med dette vil områdets verdier og

konsekvenser ut fra beskrevne tiltak legges til grunn for utvikling av området.

Området på UtØya som var omfattet av hensynssone, båndleggingssone for senere planlegging etter plan-

og bygningsloven er tatt ut av planforslaget da dette ikke lenger er aktuelt å båndlegge for industri.

4.6.4.6 IDRETTSANLEGG

Planforslaget viderefører 3 eksisterende områder for formålet på til sammen 40 daa. Dette er etablerte
områder i bruk til formålet og disponeringene medfører ikke endret konsekvensbilde.

4.6.4,7 GRAV- OG URNELUN D

Planforslaget viderefører 4 eksisterende områder for formålet på til sammen 47 daa. fra gjeldende plan.

Dette er etablerte områder i bruk til formålet, og disponeringene medfører ikke endret konsekvensbilde

4.6.4.8 ANDRE TYPER NÆRMERE ANGITT BEBYGGELSE OG ANLEGG

Formål som omfatter skytebanen på Hatten videreføres uendret fra gjeldende plan. Formålet er lokalisert
tvers over flyttlei for reindriftsnæringen, samt at område med verdi som utfartsområde/skiløype går

gjennom formålsområdet.

Formålet har eksistert i lang tid, og selve skytebaneanlegget er av moderat omfang innenfor
formålsområdet. Samtidig har anlegget også begrenset bruk, og med bakgrunn i dette anser kommunen at
en videreføring av formålet ikke medfører endret konsekvensbilde.

4.6.4.9 KOMBINERT BEBYGGELSE OG ANLEGGSFORMÅ1. FRITIDS- OG TU RISTFORMÅL/FRITIDSBEBYGGELSE

Planforslaget legger til rette ca. 500 daa. på Buøya og Klubben til formälet.
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Tiltakene vil endre områdene vesentlig, fra relativt ubebygde og åpne områder i området langs sjøen til et

forholdsvis kompleks utbyggingsområde med fasiliteter som sjøsenter, hotell, utleiehytter, rorbuer, og

muligheter for å etablere fast eiendom som fritidsbebyggelse.

Foreslåtte område har påvirkning på strandsona, og vil i vesentlig grad endre denne i området.

Kulturminneverdier i området må behandles i reguleringsplan for området, og minnene er vist med

hensynssone etablert ut fra Askeladden.

Flyttlei strekker seg forbi området og det er av stor verdi som oppsamlings- og beiteområde. Gjennom

dialog med reindriftsmyndighetene er området justert slik negativt omfang for flyttlei reduseres. Det er

innført konkrete bestemmelser til deler av BKBF2 som angir at kun infrastruktur tillates etablert på det av

eiendommen som omfatter landareal Øst for Buøyvalen.

BKBF1 er redusert i størrelse, og slik kommunen ser det avklart i forhold til reindriften gjennom dialog og

befaring iområdet.

Områdene foreligger som relativt naturlig og lite utbygd, og vil med tiltaket konverteres til bebygde

områder hvor hovedfokuset er arealutnytting til fritidsbebyggelse og tilhørende anlegg.

Detaljreguleringsplaner skal omfatte føringene som gjelder i områdene, og i vil i detalj utrede omfanget av

planlagte tiltak.

Etter kommunens syn vil tiltakene medføre at Dønna fortsetter å være attraktiv i forhold til nye

etableringer av fritidsbebyggelse på fast og utleiebasis, med hotell, leiligheter etc., samt eventuelt nye

virksomheter som kan knyttes til dette.

4.6.4.1 0 SAMFERDSELANLEGG OG TEKNISK INFRASTRUKTUR

To eksisterende områder som omfatter hurtigbåt- og ferjeleiene som ledd i fylkesveiforbindelsen til Løkta

og Vandve er etablert i kartet. Områdene har bestått i en årrekke og er underlagt krav om detaljregulering

ved utbyggingstiltak av mer omfattende karakter.

På Løkta er området knutepunkt for reindriftsnæringens nettverk av transportleier som går øst- og

vestover. På Vandve ligger omtrent halvparten av området innenfor areal som omfattes av formål for fiske

(kaste- og låssettingsplass), samt et mindre areal under faresone, høyspenningsanlegg.

Samfunnsmessig virkning er positiv, da dette er en viktig forutsetning for bosetning, drift, og eksistens i

områdene.

4.6.4.1 1 H^VN

Det er avsatt 1 4 daa. til havn, som omfatter fremtidig utlasterområde og nØdvendig anlegg i tilknytning til
område for råstoffutvinning tilstøtende på landsiden.

Formålet inngår i tiltakshavers planer og er dermed også en forutsetning når det gjelder detaljregulering for

masseuttaket.

Registreringer viser at området overlapper med område hvor friluftslivsverdier kan forringes av tiltaket,

samt at lokaliseringen av det framtidige området berører en lengre del av strandlinjen. Potensielle effekter

for naturmangfold må med bakgrunn i lokaliseringen av det fremtidige området utredes. Området ligger

nært verdifulle områder, og forholdet til kjente og ukjente verdier må gjpres rede for.

Konsekvenser for samfunn og miljø sikres utredet gjennom detaljreguleringsplan som skal utarbeides for

området.
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Ytterligere undersøkelser i forhold til mulig påvirkning av fiskeriressursene i Vågsvågjen må utføres på

detaljnivå. Tiltaket påvirker landskapet i negativ forstand, da deler av en markant fjellskråning skal utvinnes
til stein og grusmasser. Dette blir synlig fra lengre avstander, og sammen med området for råstoffutvinning
må det legges til grunn en utvikling som i minst mulig grad päfører landskapet varige negative virkninger.
Krav i detaljplan om tilbakeføring av området og delområder etter endt drift vil på lang sikt bøte på dette.

De samfunnsmessige konsekvensene av tiltaket er vurdert som middels posit¡ve til positive, og da spesielt

Økt aktivitet som f6lge av etablering av ny næringsvirksomhet. Sikre arbeidsplasser framover i tid kan med

tiltaket utvikles, og det vil kunne forsyne kommunen med lokalt produserte masser. Detaljplanleggingen må

spesielt legge vekt på forholdene rundt adkomst ved utarbeiding av adkomstvei gjennom bebodde områder
fra fylkesveien inn til området.

Potensielle effekter av foreslått arealdisponering skal kartlegges gjennom konsekvensutredning som

gjennom-føres, og regulering av tiltaket utføres i tråd med resultatene fra denne.

4.6.4.12 LNFR-AREAL

Konsekvensutredningene for hvert enkelt utbyggingsområde viser i hvilken grad det er LN FR-areal (LNF

sone 1 og 2 i gjeldende plan) som omfattes av fremtidige formål for utbygging etablert i planforslaget.

Hovedsakelig består Dønna av LNFR-areal hvor kun landbruksrettede tiltak tillates. Arealene er forbeholdt
landbruks- natur- og friluftsformål samt reindrift. En oppsummering viser at fremtidige LNFR-formål

omfatter til sammen ca. 902 daa.

Det er utført en justering av formålsgrensene i forhold til LNFR-areal på Vandve og i Nordvikja. Dette for å

tilpasse situasjonen mer i forhold til den faktiske bruken av områdene. Arealbruksmessige og

terrengmessige forhold har spilt inn her, og dette resulterte i en tilbakeføring til landbruksformå1, 176 daa

fra eksisterende formål for spredt bolig- og ervervsbebyggelse (LNF-sone 2 i gjeldende plan).

På Løkta er større deler tilført LNFR-arealet. Dette fordi det på Løkta er viktig for kommunen å sikre

arealene som er i drift som landbruksareal. Areal som på Løkta foreslås omdisponert fra LNF-sone 2 til
landbruksformål (LNFR) er7976 daa, og dette vises i planen som fremtidig LNFR-areal.

Totalt 8153 daa. omdisponeres fra gjeldende formål som spredt bolig- og ervervsbebyggelse (LNF-sone 2 i

gjeldende plan) til land bruksområder (LNFR-om råder).

4.6.4.1 3 LNFR-SPREDT BOLIG- OG FRITIDSBEBYGGELSE

To formålsområder på Teigstad og Vandve på til sammen 439,3 daa. reguleres til spredt bolig- og fritids-
bebyggelse. Antallet boliger og fritidsboliger er hhv. 4 og 2 stk på Teigstad, og 1 og 6 stk på Vandve Øst.

Totalt tillates 5 boliger og 8 fritidsboliger spredt etablert i disse områdene. Disponeringen legger til rette for
etablering av spredt fritidsbebyggelse i områder hvor dette med gjeldende plan ikke var mulig slik som på

Vandve, samt at det legges opp til en økning av areal for spredt bebyggelse med etablering av et nytt
område på Teigstad.

Området på Teigstad er med bakgrunn i ROS-forhold endret etter offentlig ettersyn. Området utg¡ør 2tI
daa., og vurderes som en naturlig utvidelse videre vestover i forhold til eksisterende område for bolig og

ervervsbebyggelse (LNFR-824). Dette området er slik kommunen ser det i stor grad ferdig utnyttet.

Formålsområdet på Vandve ble endret etter offentlig ettersyn, med justering av sørlige deler i forhold til
flyttlei for reindriftsnæringen. Gjeldende plan regulerte bolig- og ervervsbebyggelse uten mulighet til
etablering av fritidsbebyggelse slik innspill har gitt uttrykk for. Formålsområdet har et areal på 228 daa.
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Det åpnes med formålsdisponeringen for en forsiktig og styrt etablering av spredt bolig- og

fritidsbebyggelse. Med kriterier som gjelder for lokalisering av bebyggelsen vil områdene i liten grad

medføre endret konsekvensbilde.

4.6,4. 1 4 LN F R-SP RE DT BOLIG B EBYG G E LSE

Formålsområdene som gjeldende plan angir som LNF-sone 2 med unntak av Vandve og Løkta er videreført

som LNFR-areal for spredt boligbebyggelse. Areal for formålet er L0670 daa. og det legges opp til en

etablering av inntil 26 boliger i disse områdene.

Totalt ble det igjeldende planperiode etablert 1 2 boliger iformålsområdene for spredt boligbebyggelse i

kommunen, og planforslaget legger til rette for en etablering av inntil 44 boliger i områdene i planperioden

På Vandve videreføres areal for spredt boligbebyggelse på til sammen 2824 daa., og det legges opp til

etablering av inntil 3 nye boliger i områdene. I gjeldende planperiode ble det etablert en bolig på Vandve,

og kommunen anser det som viktig å fortsatt tilby mulighet for å etablere denne type bebyggelse i

områdene.

På Løkta har planforslaget medført størst endring i forhold til gjeldende plan når det gjelder formål for

spredt boligbebyggelse (tidligere LNF-sone 2). Stgrstedelen av Løkta var med unntak av 4 stØrre LNFR-

områder regulert til spredt bolig- og ervervsbebyggelse.

En gjennomgang av områdene som i gjeldene plan angis som spredt bolig- og ervervsbebyggelse (LNF-sone

2) viste at det var mulig å etablere 4 stk. områder for spredt boligbebyggelse på LØkta.

Kommunen vurderer at en mulighet for etablering av spredt boligbebyggelse innenfor de etablerte

områdene ikke vil være til hinder for landbruksdrift innenfor områdene. Primært er Løkta

landbruksområde, og planforslaget legger opp til en arealfordeling i tråd med faktisk bruk av områdene

som landbruksareal.

Areal på LØkta for spredt boligbebyggelse i LNFR-områdene er fordelt på 4 formålsområder på til sammen

2922 daa, og dette betyr at 7976 daa. av områder som LNF-sone 2 i gjeldende plan er tilbakeført

landbruksformålet. Kommunen anser at å åpne opp for etablering av inntil 1 2 boliger i områdene for spredt

boligbebyggelse på Løkta er tilstrekkelig i planperioden.

4, 6.4. 1 5 LN F R-SP REDT F RITI DSBE BYGG E LSE

Gjeldende plan legger ikke opp til formål for denne typen bebyggelse, og kommunen er av den oppfatning

av at det er viktig å ha en planmessig kontroll ift. etablering av fritidsbebyggelse. Dette ved å benytte

utbyggingsformålet fritidsbebyggelse (1 1 20), med krav om detaljreguleringsplan.

Planforslaget regulerer et område til formålet, og konsekvensomfanget er begrenset i forbindelse med

etableringen.

Området i lttordøyvågen omfatter for stor del også landbruks/beitemark i område med allerede etablert

bolig- og fritidsbebyggelse. Landbruksmarka hervil i liten grad oppleve negativ konsekvens, da kun et

mindre areal omfattes av formålet.

4. 6.4. 1 6 LN F R-SP REDT NÆRI N GSBEBYGG ELSE

Planforslaget angir ! O,2 daa til dette formålet, som i gjeldende plan er avklart i området på Brandsnes.

Deler av området er allerede utbygd med industri, og det vurderes at omfanget og påvirkning av eventuelt

nyoppført næringsbebyggelse i formålsområdet skjer i henhold til føringer i bestemmelsene for spredt

bebyggelse, samt krav om reguleringsplan ved omfattende endringer.
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Med dette vurderer kommunen at omfanget når det gjelder negat¡ve konsekvenser for mílj6 og samfunn

holdes på et akseptabelt nivå med arealdisponeringen.

4.6.4.77 BRU K OG VERN AV SJø OG VASSDRAG MED TILHøREN DE STRANDSONE

47 formålsområder som angir innsjØer, vassdrag og vann videreføres uendret fra gjeldende plan, og

kommunen vurderer at dette ikke medfører negative konsekvenser for m¡ljø og samfunn.

4.6.4.18 SMÅBÅTHAVN

Et område på 8,5 daa. angir fremtidig formål som småbåthavn på Horn. Dette er avgrenset etter faktisk

bruk og eiendomsgrense. Området er etablert og opparbeidet som småbåthavn, og disponeres av Løkta

småbåthavn.

Formålet omfattes av krav om detaljreguleringsplan ved tiltak av vesentlig art, og disponeringen i

planforslaget medfører ikke vesentlige endringer av omfang for tema knyttet til miljø eller samfunn.

4.6.4.19 FTSKE

Formålet er videreført fra gjeldende plan. Endringer i formålet kommer inn når data fra Kystplan Helgeland

er ferdig utarbeidet.

4.6.4.20 AKVAKULTUR

Arealformålet omfatter enbruksområder, og er uendret i forhold til gjeldende plan. Eventuelle endringer i

formålsdisponeringen kommer inn når data fra Kystplan Helgeland er ferdig utarbeidet.

4.6.4.21 DRIKKEVAN N

Avgrensningen for formål som gjeldende plan angir over drikkevannskilden til Dønna vannverk
( Ravnska rdvatnet) er videreført.

Formålet er etablert som drikkevann, og med hensynssone over nedslagsfeltet til denne og

reservedrikkevannskilden, anser kommunen at konsekvensbildet ikke endres med disponeringen.

4.6.5 SAMLETVIRKN//N G t FORHOLDTIL NATUßMANGFOLDLOVEN (NML) KAp. 2

4.6.5.7 VURDERING I FORHOLD TIL 9 8, OM KUNN SKAPSGRUNN LAGET

Så langt det er rimelig skal avgjørelsene som tas bygge på et vitenskapelig grunnlag, og at krav t¡l

kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til arealene som skalvurderes i konsekvensutredningen

hvilken grad arealdisponeringen som foreslås kan skape risiko for skade på naturmangfoldet er også

vurdert.

Med bakgrunn i dette er informasjon som inngår i kunnskapsgrunnlaget hovedsakelig innhentet fra:

o Samtaler med administrasjonen i kommunen som baserer sin erfaring på nåværende og

tidligere behandling av arealplansaker og tidligere planprosesser. Disse bla. med innsamling av

data rundt forekomster av forskjellige typer biologisk mangfold i kommunen. Herunder også

gjeldende planer og planer under utarbeiding.

¡ Naturbase fra Miljødirektoratet

¡ Artskart fra Artsdatabanken

¡ Sårbare artsdata fra Fylkesmannen i Nordland

r Arealressurskart (AR5)fra NI BI O
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o Ortofoto og dybdekart

o Berggrunns og løsmassekart fra NGU

¡ Skredkart som WMS fra NVE

o Kommunens datagrunnlag i forbindelse med friluftskartleggingen i Nordland, og tett dialog

med folkehelsekoordinator i kommunen. Datasettet ligger ute i Naturbase

. Datasett som viser funksjonsområdene til reindriftsnæringen fra Nordlandsatlas

¡ Data fra landskapskartleggingsprosjektet i Nordland i regiav Nordland fylkeskommune. Data-

grunnlaget har vært utkjørte resultatrapporter fordelt på enkelttema

I forhold til 5 8, vurderer kommunen at planforslagets påvirkning på naturmangfoldet i tilfredsstillende grad

utredes i KU, og at kunnskapsgrunnlaget som ligger til grunn for vurdering av konsekvensomfanget er

tilfredsstillende slik at planvedtak kan fattes.

4,6,5.2 VURDERING I FORHOLD TIL 9 9, OM FøRE-VAR-PRINSIPPET

Beslutninger skal treffes med sikkerhet om at følgene ikke har vesentlige negative konsekvenser for natur-

mangfoldet. Prinsippet om at mangel på kunnskap om tilstedeværende naturmangfold som påvirkes eller

påføres irreversibel skade ikke skal kunne brukes som begrunnelse for å unngå å treffe forvaltningsvedtak.

På dette plannivået er det iforhold til loven på overordnet nivå utledet hvilket omfang konsekvensene kan

ha.

Det foreslås i planforslaget en arealbruk som vil endre forholdene i enkelte utbyggingsområder ved en

igangsetting av tiltak, og i forhold til KU-forskrift skal det da vurderes nærmere om foreliggende planer vil

kunne medføre vesentlige negative konsekvenser for naturmangfoldet.

I forhold til 5 9 om at føre-var-prinsippet skal legges til grunn før endelig planvedtak kan treffes, anser

kommunen at foreliggende og potensielle forhold i KU som er aktuelle i de enkelte områdene er

tilfredssti llende belyst.

Etter offentlig ettersyn er områder hvor arealdisponeringen kan medføre for stort negat¡ vt omfang for

naturmangfold justert og enkelte områder er tatt ut med bakgrunn i innsigelse eller merknad.

Spesielt et område har potensiale for å kunne medføre stort negativt omfang for naturmangfold, og

potensielle verdier som må undersøkes ytterligere før eventuelt tiltak kan etableres. Dette er områder for

hhv masseuttak og utskipingshavn på sørsiden av Hågjafjellet på Glein, som ligger med et influensområde

hvor det er registrert verdifullt naturmangfold. I dette området kan det være et potensiale for at det finnes

naturverdier som ikke er kjent, og forholdene må kartlegges.

Krav om etablering av detaljreguleringsplan før utbyggingstiltak kan settes iverk, med vurdering av tiltakets

omfang for miljø og samfunn gjennom konsekvensutredning vil redegjøre for omfanget av tiltaket i forhold

til kjente og ukjente verdier/forekomster.

Kommunen vurderer dette ivaretatt i planforslaget med konsekvensutredning.

4.6.5.3 VIJRDERING I FORHOLDTIL 9 70, OM øKOSYSTEMTILNÆRMING OG SAMLETVIRKNING AV PLANFORSLAGET

I hvilken grad økosystem påvirkes må sees på og vurderes ut fra den samlede belastningen som

økosystemet er, eller vil bli utsatt for. Når det gjelder planforslaget som legges ut til offentlig ettersyn, er

det viktig for kommunen at en formålsendring i nye utbyggingsområder og utviklingen av disse skal skje

innenfor tälegrensen til økosystemet. Dette både i et lokalt og totalt perspektiv.
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I enkelte områder hvor naturmangfoldet kan antas å utsettes for press som følge av disponeringene som

planforslaget angir, legger føringene i arealdelen til rette for en tilnærming til økosystemet, og krav om at
vurderinger rundt belastning utfØres.

Bruk og vern av arealene er viktig i kommunen, spesielt som områder for spredt bebyggelse,

fritidsbebyggelse, fritíds- og turistformål (og kombinasjon av disse), samt råstoffutvinning. Også

videreføring av kystsonedelen har stått sentralt iforhold til hvordan arealene kan utnyttes innenfor en

bærekraftig ramme uten at økosystemet forringes ut over tålegrensene.

I prosessen med utarbeiding av planforslaget ble det tatt ut flere områder som ble antatt å medføre for
store negative konsekvenser. Etter offentlig ettersyn er ytterligere flere områder tatt ut for å redusere den

samlede belastningen.

Kommunen ønsker en fremtidig utvikling hvor hovedfokus skal være opprettholdelse av fortsatt bosetting,

Økning av boligbyggingen og begrensning av nedgangen ifolketallet. ltillegg kommer bevaring av

primærvirksomhetene, og at det fortsatt legges til rette for fritidsbebyggelse.

I et folkehelseperspektiv er det også viktig å profilere mulighetene for friluftsliv og naturopplevelser. Dette
med tilgang til relativt store og intakte områder med og uten t¡ lrettelegging som er lite til middels påvirket

av tekniske inngrep og infrastruktur.

Momentene øverst i avsnittet stiller krav til at omdisponeringer av areal skal skje slik at utvikling innenfor

et bærekraftig perspektiv hvor samlet belastningen på økosystemnivå ivaretas med en definert og tydelig
balanse mellom avklarte areal til vern og bruk.

Dette viktig for en videre utvikling i tråd med de overordnede strategiene i kommunen.

4.6.5.4 VURDERING I FORHOLD TIL 5 77, KOSTNADENE VED MIUøFORRINGELSE BÆRES AV TILTAKSHAVER

Dersom tiltaket viser seg å medføre skade på naturmangfoldet skal tiltakshaver dekke kostnadene ved

oppretting eller begrensning av skadene som tiltaket volder dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltaket og

skadens karakter.

Kommunen anser dette som tilstrekkelig ivaretatt gjennom planbestemmelsene.

4.6.5.5 VURDERING I FORHOLD TIL 9 72, OM MILIøFORSVARLIGE TEKNIKKER OG DRIFTSMETODER

Etter kommunens vurdering legger planforslaget opp til å ivareta dette prinsippet. Det er utarbeidet

føringer for sikring av naturmangfold og økologiske sammenhenger, lokalisering av bebyggelse og anlegg,

samt fortetting.

For å unngå eller begrense skader på naturmangfold skal teknikker og driftsmetoder som gir best

samfunnsmessig resultat benyttes i tilrettelegging og utføring av tiltak som angis med planen.

Tiltakshaverne skal opptre aktsomt og gjøre det som rimelig er for å unngå skade på naturmangfoldet, og

all aktivitet skal utføres i henhold til tillatelse gitt av offentlig myndighet.

Det er i varierende grad i innkomne innspill anføn hvilke alternativer som finnes til tiltakene som angis i

innspillene. Tiltakshavere har ofte heller ikke muligheter til å avsette alternative områder for utbygging på

sin eiendom. Alternativet blir i disse tilfellene at det aktuelle området består, og at foreslått arealformål
ikke reguleres.

Samlet sett vurderes ikke tiltak det med planen tilrettelegges areal for, ä ha vesentlig negat¡v påvirkning på

naturmangfold innenfor, eller nærheten av de avsatte formålsområder.
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4,6.6 KON KLU SION OG SAMLETVIRKNING AV PLANEN

Planforslaget avklarer nokså store areal for spredt boligbebyggelse gjennom videreføring av alle etablerte
områder som spredt bebyggelse fra gjeldende plan. Dette er overens med kommunens strategi om å legge

opp til etablering av spredt boligbebyggelse utenfor Bjørn og Solfjellsjøen, nylig avklart som prioriterte
områder for boligbebyggelse.

Det er også viktig for kommunen å legge til rette for utvikling av areal slik at det kan etableres fritids-
bebyggelse med hØy standard. Planforslaget sikrer utvikling av nødvendig infrastruktur med krav om
etablering av dette før byggetiltak påbegynnes.

Samtidig legges det til rette for flere områder hvor turist- og fritidsvirksomhet kan etableres som

utleiehytter, campingplasser, ca rava n- og bobiloppstillingsplasser.

Landbruksareal er vurdert i forhold til alle forslag om endret arealdisponering, og planforslaget legger til
rette for en videre tilrettelegging hvor andel landbruksjord som påvirkes i stor grad er redusert. Dette

spesielt gjennom at antall formålsområder for fritidsbebyggelse etter offentlig ettersyn ble redusert, men

også med bestemmelser som angir krav om at landbruksjord ikke skal bebygges. I områder med krav om

utarbeiding av reguleringsplan inngår vurderinger av tiltaket i forhold til landbruksinteresser i utredningene
i planen.

Planen legger til rette for endringer i arealdisponeringen når det gjelder LNFR-områder spesielt på tøkta.
Dette er for å sikre større sammenhengende landbruksområder i planen, og at den faktiske bruken som
planforslaget angir, tydeligere gjenspeiles i forhold til gjeldende plan. Kommunen opplever positivitet innen

landbruket og dette er viktig å tilrettelegge for.

Plankart og bestemmelser er tilpasset gjeldende plan- og bygningslov, og planforslaget legger opp til en

tydelig holdning og praksis når det gjelder fremtidige saker i forhold til eventuelt framtidig dispensasjons-

behandling.

I bestemmelsene utledes føringer og vilkår sammen med avbøtende tiltak som gjelder for best mulig

tilpasning av formålsområdene som planen angir, og kommunen vurderer ut fra dette at planforslagets

virkninger for miljø og samfunn er innenfor det som kan aksepteres.

Kystsonen er ikke revidert i planforslaget og videreføres slik den foreligger i gjeldende plan. Dette med

bakgrunn i at det gjennom Kystplan Helgeland utarbeides en sammenhengende kystsoneplan for 1 3

kommuner langs Helgelandskysten. Når planen blir vedtatt vil den kunne tas inn som kystsonedelen i

kommuneplanens arealdel.
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KON SEKVEN SVU RD E RI N G OG ROS. AN ALYSE R

I det følgende presenteres konsekvensvurderingene som ligger til grunn for planen knyttet til de ulike

innspillsområdene, dvs. nye utbyggingsområder eller utbyggingsområder der det foreslås en endret

arealbruk.

Følgende områder blir vurdert:

Jnr Sted Ønsket formål
Formåls-
område

Side

1 2/1 08-L Hov, Rølvåg Fritidsbebyggelse, f remtidig 80

t2/LO8-2,3 Almvik, Breistrand Fritidsbebyggelse, f remtidig BFRFl 8s

12/L08-4 Klubben Komb. f ritids- og turistformålfritidsbeb, fremtidig BKBFl 90

LzlLO8-6 Sandstrak Fritids- og turistformå1, f remtidig 96

LzlLO8-r3,7s Vågen, Løkta LNFR-spredt fritidsbebyggelse, fremtidig LN FR-F1 101

L2h08-r4 Nebbsundet, Rølvåg Fritidsbebyggelse, fremtidig BFRF3 106

L2/tO8-L6 Rølvåg Fritidsbebyggelse, f remtidig BFRF4 111

L21108-17 Glein Råstoffutvinning, f remtidig BRUFl 116

tzlto8-20 Stavseng Fritidsbebyggelse, fremtidig r22

72/L08-24 Teigstad LNFR-spredt bolig- og fritidsbebyggelse, fremtidig LN FR-B/F1 727

!2/1 08-26 Sørøyvågen Fritidsbebyggelse, fremtidig BFRFS 133

12/L08-28 Nordøyvågen LNFR-spredt fritidsbebyggelse, fremtidig LN FR-F2 138

r2lLO8-34 Akerneset, Akervågen Fritids- og turistformå1, fremtidig BFTFl 143

1 2/L08-3s Gleinsvigen Fritidsbebyggelse, fremtidig BFRFT 748

t2hog-36 Nystad Fritidsbebyggelse, f remtidig BFRF8 754

12/708-40 Skardsvika Fritids- og turistformå1, fremtidig BFTF2 159

1 2h08-4t Valbukta, Skaga Frit¡ds- og turistformå1, fremtidig BFTF3 164

L2/t08-4r Valen, Skaga Fritids- og turistformå1, fremtidig BFTF4 169

L2/1 08-41 Valen, Skaga Fritidsbebyggelse, fremtidig BFRF12 173

12/L08-42 Nyheim, Aker Fritidsbebyggelse, fremtidig BFRF9 178

t2/LO8-4s Vakkervold, Åkervågen Fritidsbebyggelse, fremtidig BFRF6 183

12/LO8-47 Langholmen, T¡tternes Fritidsbebyggelse, f remtid ig BFRFlO 189

1 2h08-s3 Mannvika Fritidsbebyggelse, fremtidig BFRF11 L94

!2/LO8-77 Glein Havn, fremtidig SHAFl 199

Glein Tjenesteyting, fremtidig BOPFl 205

Aker Forretning, fremtidig BFFl 209

Stavseng Tjenesteyting, fremtidig BOPF2 213

Sandåker Tjenesteyting, fremtidig BOPF3 277

Sandåker Forretning, fremtidig BI F2 227

L2h08-33 lnnstøyvalen, Vandve Fritidsbebyggelse, f remtidig BFRF2 225

1 2/to8-39 Randinaholmen LN FR-spredt fritidsbebyggelse, fremtidig 23r

r2lto8-44 Havstein Fritidsbebyggelse, fremtidig 236

r2ho8-32,33,39 Vandve øst LNFR-spredt bolig- og fritidsbebyggelse, fremtidig LNFR-B/F2 24L

Munkvika Småbåthavn, fremtidig SBHl 247

L21127 Buøya Komb. fritids- og turistformål/fritidsbeb, fremtidig BKBF2 2sL
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Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning

77/426 Stavseng LN FR-spredt bolig- og fritidsbe byggelse, f remtidig LN FR-B3O 2s8

5.1 FRI TI DSBEBYGGELSE HOV, RøLVÄG

Matrikkelnr: Gnr. 1 0, Bnr. 3

.' ¿r' .:a
Journalnr: 1 2t1 08-1

Areal 1 1 daa.

Forslagsstiller: Kjell Rølvåg

Gjeldende formål: LN F-sone 2

Formåljfr. innspill: Framtidig fritids-
bebvqqelse (1 120)

Ønsket tiltak: Salg av hyttetomter

Landbruksjord som
omdisponeres: 0 daa

I viktig landbruksområde Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger vestvendt til mot sjøen i området Klumpan i de ytre delene av Rølvågen. Planstatus for området er
LN F-sone 2, og i øst grenser området til nylig vedtatte reguleringsplan for Nausttofta, med hovedformål som spredt
fritidsbebyggelse (F24, i gjeldende plan).

Området ligger i åpent småkupert kystlandskap, og består i hovedsak av bart fiell med lav bunnvegetasjon, som en
svakt skrånende flate mot sjøen. Et mindre høydedrag danner avgrensningen mot sør i området, og i nord grenser
området til en mindre barskoqteiq. Privat vei qår inn til området fra kommunal veq lanqs nordsiden av Rølvåqien.

Natur- og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

l+-3.+-2.+-1.01

Verdi
Data-
kvalitet
('t,2,31

Naturverdi og biologisk
manqfold

lngen registreringer av rødl¡stearter, hensyns-
krevende biologisk mangfold eller viktige naturtyper 0 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,
og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området ligger ikke i viktig landbruksområde uten
registrert landbruksjord. Det ligger åpent til med
større deler som fjell i dagen. Berggrunn er hoved-
sakelig glimmergneiser og -skifere, samt tynne
marmorlag og amfibolitt. I de indre delene er det et
bånd med tonalitt som strekker seo nord-sør.

+2 1

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsneeringen. Et relativt lite område av det som
er tilgjengelig totalt som vinterbeite berøres av
tiltaket. Det berørte området, sammen med andre
nærliggende planlagte og vedtatte utbyggingstiltak
påvirker samlet tilbudet av vinterbeiteland for
reindriftsnæringen i området. Disponeringen
vanskeliggjør beiting under flytting og flytting av
dyrene til oq fra Vandve.

-3 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

Landskap og estetikk

Landskapsområde: LO-308. Området ligger i relativt
flatt kystslettelandskap med myr, infrastruktur og
jordbruk (KS10) i områdene nærmest sjøen, og er
med sin beliggenhet lite preget av jordbruk og infra-
struktur. Hører til under områder med stor verdi (4/5)
og relativt høy bebyggelsesgrad (4/6). Høytjord-
brukspreg (3/3). Området ligger lett skrånende mot
vest og et grunt sund ut mot Pørkholmen, helt ytterst
på nordsiden av Rølvågen. Konsekvenser for land-
skapet vil oppleves ved tiltaket, da området er synlig
langt av lei. Både fra sørsiden av de ytre områdene
av Rølvågjen og fra flere retninger fra sjøen er det
innsyn til området. lsolert sett avgrenses området av
sjøen, og høydedragene bak, men influensområdet
sørover og fra sjøen påvirkes ved eventuelt utbygg-
ing. Generelt sett er strandsonen et visuelt sårbart
område, og i dette tilfellet kan eventuell bebyggelse
bli synlig over større avstander. Med bakgrunn i

områdets begrensede størrelse vil visuell påvirkning
av tiltak ikke kunne begrenses ved å hekke tiltak
lengre innover land. Negative konsekvenser av
tiltaket på landskap.

-2 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrert kulturminneverdier/samiske
kulturm inneverdier i om rådet.

0 1

Fiskeri og havbruk

Området ligger i nærheten av lokalitet for sildefiske
og låssettingsplass i Rølvågjen. Fiskeplassene
berøres ikke av tiltaket. I sjøen utenfor området er
det et regionalt viktig gytefelt for torsk, men dette vil i

ubetydelig grad bli påvirket av eventuelle tiltak i sjø.

ol-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

lngen reg¡strerte friluftsinteresser, men området
ligger innenfor 100-metersbeltet og tiltaket vil påvirke
tilgjengeligheten til strandsona. Lite aktuelt for aktivi-
teter i vannkanten. Krav til lekeområder og grønn-
struktur utformes i detaljplan.

1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Lite område hvor med begrensede muligheter for å
ivareta utbyggings-, og strandsoneverdier. I forhold til
regulert område Nausttofta hvor planlagt bebyggelse
ble trukket lengre fra sjø i områdene nærmest dette
området, vil strandsoneverdiene slik de ble lagt til
grunn i områdene som er tilstøtende ikke kunne
ivaretas, selv med få etablerte bruksenheter.

-2 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

f+-3.+-2.+-1.0ì

Verdi

(*/*/**)

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Reiseliv

Vurderes å ikke ha særlige konsekvenser for reiseliv
og turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser og arrangement ut fra det som områdeU
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil
betvdninqen være mindre.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Uutviklet område, som med bakgrunn i størrelse kan
gi begrensede muligheter for å gi barn og unge gode
oppvekstvilkår. lvaretas eventuelt i detaliplan.

+1 2

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensninq ti I iord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport t¡l området. Privat adkomstvei
til området må utbedres, og en utvikling av området
vil gi endret bruk av veien vestoverfra Nausttofta.
VA-nett fra Rølvåg må detaljplanlegges videre. EL i

området.

+1 2

Næringsliv og sysselsetting
En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv
utvikling for tiltakshaver. Lav sysselsettingseffekt av
tiltaket ut over etablerinqsfasen, foruten generell

ol+1 2
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effekt.

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for om-
rådet. Settes evt. krav om tilqienqeliqhet.

+11+2 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Vil gi økt trafikkbelastning på dårlig utbygde veier
som må sikres betydelig. Enkelte steder går ad-
komstvei svært nært bebyggelse/tun. Må vurderes ift
behov for gang- og sykkelveinett, da samlet økning i

området kan bli markant. Foreligger ikke data om
trafìkkmengde på veien iområdet, men med tiltaket
kan denne forventes å øke i noen grad. Detaljplan
sikrer tilgang til uteområder.

-2 2

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor om-
rådet. lnnspillet går på utvikling av fritidsbebyggelse,
så det legges i utgangspunktet ikke til rette for
tettstedsutvikling. Kan være med å påvirke nær- og
bomiljøet i området Rølvåg/Nausttofta i liten grad.

0l+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til
landskap, natur og lokalisering, og disse forholdene
sikres ivaretatt i detaliplan.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser T¡I
stede

Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann os bioloq¡ske ressurser

Risiko- og sårbarhetsanalyse; Fritidsbebyggelse, Hov

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
histor¡ske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell (hvor > 50 % av arealet er fjell i

dagen). Marin grense oppgitt til 171 moh. Stadfestet
reguleringsplan skal kvittere ut områder for faste
installasioner i siø.

Flom
Flomfare, flomsonekart Nei lngen vassdrag renner gjennom området.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Områdets midtre deler vil
være utsatt for sprinq- oo stormflo under kote 5.

Vindutsaft
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De
sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind
i kombinasjon med springflo kan tenkes at påfører skader på
eventuelle fullinoer oo bvoninoer i sammenheno med siø.

Nedbør
Ekstrêmnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
Iegges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere ifremtiden, og må kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-
5 fi EK).

Annet.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Ja Regionalt viktig gytefelt for torsk i sjøen utenfor, samt
nærliggende sildefiske- og låssettingsplasser i tilknytning t¡l

Rølvåoien.

àVurdere nødvendioe tiltak som båndleooinq etc.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strateqiske obiekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kiem¡kalieutslioo. annen forurensninq. Olieanleqo

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, hayner, bensinstasjoner, radioakt¡y lagring

Nei

Høvsoentledninoer/-anleqq Nei lkke i nærheten av planområdet

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære oo sivile skvtefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved infrâstruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynlighet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe
støv. soesielt i en fase hvor området etableres.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Svkehus, sykehiem, skoler, barnehaqer

Nei

Kollektivknutepunkt
FlyDlass. viktiq vei/iernbane, stasion/terminal, havn

Nei

Vannverk. kraftverk Nei

U ndervannsledninq/kabler Nei

Bru/demnino Nei
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

Konklusjon

Området tas ut av planforslaget og videreføres som LN F-sone 2

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer

Biomangfold- og jordbruksmessig er konsekvensene moderate, og tilgjengeligheten via privat vei fra fflkesvei 186 gjør
at området er attraktivt i forhold til nærhet til sjøen og mulighet for å etablere seg med fritidsbebyggelse i områder med
tilgang til land- og sjøområdene i de ytre delene av Rølvågjen og videre utover. Utfordringer for reindriftsnæringen
med beiting under flytting og flytting til og fra Vandve gjennom området store negative konsekvenser.

Landskapsmessig vil det være utfordrende å få til en utvikling av tiltak som er tilfredsstillende trukket tilbake fra sjøen,
slik at det blir en landskapsmessig sammenheng i forhold til allerede detaljregulert område som er tilstøtende i øst.
Dette med tanke på avstand mellom eventuell bebyggelse og sjøen. Området er så lite av størrelse så det vil bli
utfordrende å få plassert fritidsbebyggelse av betydning på en slik måte at landskaps- og strandsoneverdier kan

ivaretas på en god måte.

Området er nokså lite, og ligger i hovedsak på bart fiell i område som skråner svakt ned mot sjøen. Prosess rundt
landskapstilpasning og havnivåstigning, også det at området sammen er tilstøtende til en allerede vedtaft regulerings-
plan med potensiale for over 20 fritidsboliger gjør at området, samt et annet nytt innspillsområde like i nord, samlet
kan gjøre at et meget stort areal blir tilrettelagt for fritidsbebyggelse uten at dette står i forhold til etterspørselen.
Dermed kan områder med naturlig, og i stor grad nokså upåvirket utmark og strandsone omdisponeres til byggeformål
uten at det er et reelt behov for dette i nærområdet.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å få etablert tilstrekkelig standard
på vei inn til området. Rekkefølgebestemmelser vedr. vei, og VA/EL, samt at tilstøtende plan, Nausttoftabør utnyttes
og bebygges før man eventuelt kan vurdere å gå videre med regulering av små tilstøtende områder slik som tiltaket,
som ligger i umiddelbar nærhet. Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp
og tas hensyn tilgjennom videre detaljplanlegging.

O-altemativet: Området består som LN F-område for spredt bebyggelse.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategor¡en Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5. 2 FRTTTDSBEBYGGELSE ALM VI K, BREI STRAN D (BFRFll

Matrikkelnr: Gnr. 33, Bnr.3

Journalnr: 121 108-2 og3

Areal 13 daa

Forslagsstillere
Paul Fauske og

Lise Nilsen

Gjeldende formål:
LNF-sone 1.

LNFR-Landbruk

Formå|, jfr. innspill
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 1 20)

Ønsket tiltak: Hyttefelt

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 1,6 daa

lnnm.beite: 2,1 daa

I viktig landbruksområde: Ja

Områdebeskrivelse:

Området ligger sørvendt til ned mot sjøen i de innerste delene av Øyvâgen. Gjeldende planstatus for området er LN F-

sone 1, og sjøarealet er regulert til fiskeområde (kaste- og låssettingsplass), mens det i vest grenser til område som i

gjeldende arealdel er regulert til fritidsbebyggelse (F1 4).

Området inngår i tiltakshaveres strategi om å utvikle et område med inntil 21 fritidsboliger og naust. Område F1 4 i

gjeldende plan inngår i denne.

Området ligger i åpent kystlandskap ca. 1 50 meter vest for kommunal vei til HølalSandstrak. Ubebygd kulturlandskap,

og skrår ca. 10-1 5 meter ned mot sjøen fra et lite høydedrag i de indre delene som er grunnlendte med åpen fastmark,

besatt med enkelte spredte bjørketrær. Ei grunn vik ligger sør-vest i området, og videre østover er det relativt flatt med

landbruksareal registrert som fulldyrka og innmarksbeite.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+.1,0)

Verdi

(*r**/*)

Data-
kvalitet
('t,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

Gruntvannsområde som kan ha en vis betydning for
fugl. Til tider med forstyrrelse ved stor fugleaktivitet.

-2 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området omfatter mindre areal som fulldyrket og
innmarksbeite begge av relativt høy viktighet innenfor
vika øst i området. Områdene uþjør andelsmessig et
lite areal, og områdene sikres som landbruksområder

i bestemmelser. Berggrunn er kalkspatmarmor med
lag av amfiboliWevt. glimmerskifer under stedvis tynt
dekke/bart fjell.

-2 1

Reindrift

lnnenfor vinterbeite for næringen. Relativt lite av det
som er tilgjengelig som vinterbeite berøres av tiltaket.

Tangerer areal for flyttlei helt i sør-øst. Flyttlei v¡kt¡g

for næringen, og en nedbygging påvirker driften.
Reinen holder seg ikke konsekvent innenfor flyttleien

under driving, men vil også kunne benytte denne og
områdene rundt. Dette er en viktig trekkvei, og reinen

-3 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

benytter fjæra utover det som flyttleien i kartet viser
Området er begrenset ut fra snevre terrengforhold,
og utbygging av tiltaket påvirker areal for flyttlei
negativt. Flyttleien kan fortsatt benyttes hvis det
lavereliggende området i sør-øst ikke utbygges.

Landskap og estetikk

Landskapsområde: LO-305. Området ligger i kyst-
slettelandskap med myr, infrastruktur og jordbruks-
preg (KS10) innerst i en vå9. Høytjordbrukspreg
(3/3) og relativt høyt (4/6) inn-greps- og bebyggelses-
preg. Middels landskapsverdi (3/5). Generelt sett er
strandsonen et visuelt sårbart område, og hele
tiltaket ligger her. Omfatter et mindre område innerst i

Øyvågjen, med et relativt begrenset influensområde
som hovedsakelig er fra sjøen og delvis fra veien.
Nord for tiltaket er det ikke oppført bebyggelse, men
vest for tiltakshavers eiendommer det regulert til
fritidsbebyggelse, og det står et falleferdig hus på

eiendommen vest for formålsgrensen. Terrenget
skrår relativt bratt ned mot sjøen, og en flate med
dyrkamark nesten på havnivå markerer området
innenfor en liten vik midt i området. Bestemmelser
ivaretar hensynet til landskapet for at området slik det
foreligger i dag med tilstøtende område regulert til

fritidsbebyggelse ikke utøver for stor negativ inn-
virkning på landskapet. Området inngår i tiltakshav-
eres plan om utvikling av hele eiendommen til fritids-
bebyggelse. Tiltaket medfører negative
konsekvenser for temaet.

-2 1

Kulturminner og kulturmiljø
lngen registrert kulturminneverdier/samiske
kulturminneverdier i om rådet.

0 1

Fiskeri og havbruk
Øyvägen er sesongfiskeplass for sild, og inngår i

regionalt viktig gytefelt for torsk.
0t-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Området ligger innenfor 100-meterssonen og tiltaket
vil påvirke tilgjengeligheten til strandsona.

-2 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Området omfatter tørrfall av varierende bredde langs
hele området. Det ligger lett tilgjengelig til, og tiltaket
vil kunne virke begrensende på allmennhetens
rettigheter i strandsonen. I tillegg vil opplevelses-
verdien av området forringes.

-2 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+.3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/**)

Data-
kvalitet
(r,2,3)

Reiseliv

Vurderes å ikke ha særlige konsekvenser for reiseliv
og turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser og arrangement ut fra det som
områdeVkommunen har å tilby, men i et lengre
perspektiv vil betydningen være mindre.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Uutuiklet område, som kan gi muligheter for, og er
attraktivt iforhold til å være med på å gi barn og unge
gode oppvekstvillkår. lvaretas i detaliplan.

+2 2

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (R OS) på neste side.

713643-PtAN-RAP-001 8. LL.2OL7lOO stDE 89/27L



Dønna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Privat adkomstvei
til området må utbedres, og en utvikling av området
vil gi endret bruk av veien inn til eksisterende
bygning. VA og EL i nærheten.

+1 2

Næringsliv og sysselsetting
En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshavere. Liten sysselsett¡ngseffekt
av tiltaket ut over fasen med etablering.

ol+1 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for
området. Med god planlegging av adkomst, er deler
av arealet egnet.

+1 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Vil gi økt trafikkbelastning på adkomstvei, som må

dimensjoneres tilstrekkelig. Vurderes ift. behov for
gang- og sykkelveinett. Foreligger ikke data om

trafikkmengde på veiene iområdet, men med tiltaket
kan denne forventes å øke i noen grad. Detaljplan

sikrer tilgang til uteområder.

-2 2

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse i bruk av
betydning innenfor området. lnnspillet går på utvikling
av fritidsbebyggelse, så det legges i utgangspunktet
ikke til rette for tettstedsutvikling. Vil ha en viss
betydning for nær- og bomiljøet iområdet.

Ol+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til
landskap, natur og lokalisering, og disse forholdene
sikres ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; BF RFI

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvu rdering

Natur- og m¡ ljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
histor¡ske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell (hvor > 50 % av arealet er fjell i

dagen). Marin grense oppgitt til 90 moh. Stadfestet
reguleringsplan skal kvittere ut områder for faste
installasjoner i tilknytning til sjø.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
lngen vassdrag renner gjennom området, men elva Gonga
renner ut i siøen like øst for tiltaket.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. Området vil være utsatt for
spring- og stormflo i de lavereliggende delene, dvs. nedenfor
høydedraget.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De

sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest innover vågen.
Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
päfwer skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere ifremtiden, og må kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring rhot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TE K).
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Annet.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

To mindre teiger landbruksjord innenfor området

Regionalt viktig gytefelt for torsk og felt for sildefìske i sjøen
utenfor.

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strate gi ske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikal¡eutslipp, annên forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstasjoner, rad¡oaktív lagring

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Nei lkke i nærheten av planområdet

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, u lykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynlighet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe
støy, spesielt i en fase hvor området etableres.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, v¡kt¡g ve¡/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei
Bro over Gonga, ca. 100 meter øst for området kan teoretisk
ha betydning som sårbart objekt.

Samlet vurder¡ ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer; B FRFI

Området har potensiale på ca. 10 fritidsboliger og kan samlet kanÍøre til at et større tilrettelagt areal for
fritidsbebyggelse etableres uten at det står i forhold til etterspørselen. Nærliggende reguleringsplaner i vest omfatter
areal som ikke er ferdig utbygd med hytter,

Arealet er delvis innenfor område som er under hensynssone for flyttlei, som av den grunn bør opprettholdes som
ubebygd areal. Dette er viktig område for reindriftsnæringen, og reinen benytter et større område ut over f,æra under

enn vrser
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Etablering av området vil beslaglegge og privatisere strandsonen som i området er flat, lett tilgjengelig og antakelig

attraktiv for både fastboende, fritidsgjester og andre tilreisende.

Allmennhetens rettigheter i strandsonen vil med tiltaket innskrenkes, og opplevelsen av området forringes. Området

blir liggende ved utløpet av elva Gonga, og utbyggingen vil medføre forstyrrelser på et potensielt viktig

næringsområde for en del fugler. Med en utvikling til formålet vil tiltakshaver måtte utelate sentrale deler av området

av hensyn til strandsone, landskap, friluftsliv og reindrift.

O-altemativet: Området består som før, som LNFR-område.

Konklusjon, BFRFI

Foreslått arealbruk utgår med bakgrunn i verdier for friluftsliv, strandsone, naturmangfold og reindrift. Opprinnelig

areaformål som LNF videreføres.
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5.3 KOMB TN ASJON SFORMÄI FRtTtDS- OG TU RTSTFORMÅr/FRTTTDSBEBYGGELSE KLU BB EN (BKBFI)

Matrikkelnr: Gnr. 27, Bnr. 1

Journalnr: 121108-4

Areal 1 59 daa.

Forslagsstillere:
Jan H. og Stian
Hermansen

Gjeldende formål LN F-sone 1

Formåljfr. innspill

Framtidig formål som
fritids-, og turistformål
kombinert med fritids-
bebyggelse (1 800)

Ønsket tiltak: Ferie- og fritidsformål

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa

lviktig
landbruksområde:

Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger vestvendt til fra området ved Fylkesvei 809 og ut til sjøen i området Klubben like nord for Solflellsjøen.
Planstatus er LN F-sone 1, men det er pr. i dag uten driwerdige arealer som landbruksjord.

Området er ubebygd og åpent kystlandskap og består i de høyereliggende områdene hovedsakelig av bart fell. En del

spredt, og klyngevis bjørkeskog i de lavereliggende delene av området, og sammenhengende myrlendte områder. Et

tjern i sammenheng med myr i området mot folkesveien, og denne lokaliteten er registrert som rikmyr.

Grensen for området i sør går langs, og over et drøyt 30 meter høyt fiell/ås som er selve Klubben. Området inneholder
kulturminneverdier, reindriftsinteresser og en lokalt viktig naturtype i tillegg til at det er med på å markere utløpet av
Vikavågjen i områdene mot Buøya.

Området omfatter ønske om tilrettelegging av areal til friområde, fritidsbebyggelse og rorbuer, og må videre sees i

sammenheng med naboområde i nord, BKBF2 ved Buøya, hvor det foreligger planer om regulering av et område for
som fast eiendom, utleievirksomhet, sjøsenter og hotellkompleks.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/**/**)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdiog biologisk
mangfold

I nord-østre del av området ligger det ei rikmyr.
Denne har status som lokalt viktig, da den er liten og
inkluderer flere arter med spesielle krav til levested.
Fylkesveien deler denne lokaliteten i to, så den er
allerede utsatt for påvirkning. Lokaliteten vernes best
ved at den ikke utsettes for ytterligere påvirkning.

-1 t-2 1
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Friområdet som tenkes anlagt i området som om-
fatter denne rikmyra må etableres slik at det legger til

rette for en videreføring av naturtypen. Friområdet
bør dermed utvikles til å ha en naturlig, lite utviklet,
og uendret karakter.

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

lngen registrerte jord- eller skogbruksverdier. Hoved-
sakelig granatlimmerskifere og to smale bånd i nord-

østlig retning med granitter
0 1

Reindrift

Området ligger innenfor vinterbeite for næringen. Et
relativt lite område av det som er tilgjengelig som
vinterbeite berøres av tiltaket. Flyttlei går i en sløyfe
gjennom området, og hele dette er av høy viktighet
for næringen. I tillegg benyttes området som
oppsamlingsområde ifm. flytting av reinen fra Nord-
Dønna. Tiltaket vil med plan for fritidsbebyggelse i

området utgjøre et hinder for flytting og beiting ved
flytting gjennom området. Med flyttleien anlagt i en
sløyfe gjennom området slik hensynssonen angir, er
det tydelig at flytting og oppsamling av reinen
gjennom dette området er arealkrevende, og
flyttleien er av høy viktighet for næringen. Terreng-
forholdene i området utgjør også en begrensning i

seg selv for flytting, da høydedraget mot selve
Klubben vil presse dyrene mot de lavereliggende
delene av området hvor fritidsbebyggelse tenkes
etablert.

-3 1

Landskap og estetikk

Landskapsom råde: LO-305. Om rådet ligger ubebygd
til i kystslettelandskap med myr, infrastruktur og jord-

bruk (KS10). Høyt jordbrukspreg (3/3), relativt høyt
inngreps- og bebyggelsesgrad (4/6), og middels høy
landskapsverdi. Det ligger nordvendt til bak høyden

Klubben som kan sies å ligge på et nes i de ytre om-
rådene av Nordvikja, nedenforfylkesveien, og skrår
slakt nord-østover fra Klubben før det flater ut i om-
rådene nærmere myra og veien. Bakom troner
Vikafjellet relativt bratt opp fra veien, og danner den
nordre avgrensningen av flatene i området Nordvik
videre østover fra Nordvikja. Sørover påvirkes ikke
nærområdene i nevneverdig grad, da tiltakets influ-
ensområde hovedsakelig blir fra nord i områdene fra
fylkesveien, vestfra fra sjøen, og delvis fra øst for de
eventuelle forandringer som skjer i de indre/sentrale
deler av området. Tiltakshaver ønsker tilrettelegging
av areal til en front med rorbuer langs hele strand-
linjen, med en molo ut i sjøen helt sør i Buøyvalen i

retning Raudholmen, samt fritidsbebyggelse inne på

flaten sør for myrområdet. Uten en helhetlig plan for
hvordan landskapsmessige verdier i området skal
ivaretas, vil et område som stiger jevnt opp fra sjøen
og har sine særpreg som landemerke lett kunne
påvirkes i negativ retning. Middels negative
konsekvenser for temaet.

-2 1

Kulturminner og kulturmiljø

To automatisk fredete arkeologiske kulturminner er
registrert innenfor området. Ved Klubbens toppunkt
ligger et godt synlig gravminne (lD: 73289) som en
rundrøys. Det andre minnet er et gravfelt (l D: 465a0)
synlig over bakken som to rundaktige røyser. Disse
minnene er av stor verdi og må ikke påvirkes av til-
taket. De er lokalisert helt i utkanten av området med
et godt utviklet nett av stier som adkomstvei, og
minnene omfattes i planen av hensynssone.

-1 1
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Fiskeri og havbruk

lnnover i Vikavågjen, sør-øst for området er det
lokalisert en låssettingsplass for sild. I sjøområdene
utenfor er det reg¡strert regionalt viktig gytefelt for
torsk. Områdene utenfor selve tiltaket er svært
grunne, og det antas at påvirkningen på verdifullt
gytefelt utgjør ubetydelige konsekvenser. Avstand på
ca 5-600 meter sørover til akvakulturanlegg, forsk-
ningslokaliteten Bollhaugen til Helgeland Havbruks.
stasjon

0l-1 1

Friluftsliv og arealer for barn og
unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Stinett fra fylkesveien som leder til kulturminnene
sør-øst i området. Det er også satt opp infotavler ifm.

disse. Området langs ryggen opp til Klubben er
attraktivt til nærtur/utkikkspunkt. Stinettet ligger i

randsonen langs tiltakets sør-østlige avgrensning, og
vil således ikke påvirkes i stor grad av tiltaket. Ad-
komst til friluftsverdiene må ivaretas med tiltaket.
Opplevelsen brukerne har av området vil med tiltaket
forandres. Krav til lekeareal og grønnstruktur vil evt.
utformes i detaljplan.

-2 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Ut fra innspillet vil tiltaket medføre nedbygging av
strandsona langs hele sjøfronten med rorbuaktig
bebyggelse. En molo i sør vil redusere påvirkningen

av bølger. Tiltaket medfører konsekvenser for den
frie ferdselen i strandsona. Landskapseffekten ved
utbygging av en slik front mot sjøen er generelt stor,
men mer moderat i området fordi terrenget og om-
rådet ned mot sjøen er delvis skjermet fra flere ret-
ninger. Viktig å se sammenhengen mellom dette
området og naboområdet rundt Buøya, da det fra
kommunens side er ønskelig med en helhetlig plan-
legging av et større område. Dybder i sundet gjør at
utbygging av anlegg for båter bør lokaliseres samlet,
også for å sikre den frie ferdselen i området.

-2 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-

r,0)

Verdi

(

)

I I

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes å ha positive konsekvenser for reiseliv og
turisme. Fritidsbeboere vil søke opplevelser og
arrangement ut fra det som områdeVkommunen har
å tilby, men i et lengre perspektiv vil betydningen
være mindre. Utleievirksomhet vil kunne påvirke
temaet positivt.

+1 1+2 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Uutviklet område, som gir muligheter for, og er
attraktivt i forhold til å være med på å gi barn og
unge gode oppvekstvilkår. Sikres ¡varetatt i

detaljplan.

+3 2

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (R OS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Nært Solfiellsjøen med butikker og offentlig
tjenestetilbud. Avhengig av transport ut til området,
Privat adkomstvei ut til området må etableres, og
forholdet må sees på ut fra flyttleiens lokalisering og
den eksisterende veitrase nord for området,
eventuelt settes krav om utbygging av deler av
infrastruktur (vei, VA, E L) i samarbeid med utbygger
av naboområdeBuøya. VA og E L etablert i

nærheten.

+2 1
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Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshaverne. Liten sysselsettingseffekt
av tiltaket ut over fasen med etablering, men at
kommunen øker andel av fritidsbeboere og turister,
fører til økt aktivitet når det gjelder detaljhandelen.

+1 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Deler av området ligger godt til rette for universell
utforming. Universell utforming i alle tiltak og t¡lgjen-
gelighet må vurderes etter tiltakets art og omfang, og

temaet vil beskrives i detaljplan for området.

0l+1 I

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Kollekt¡vtransport i nærheten. Adt, Fv. 809 i området
er 450, med moderat andel tungtrafikk (1 0). Fv. 809
har mindre streng holdningsgrad til avkjørsler, og
dette må legges til grunn for evt. etablering av ny av-
kjørsel på detaljnivå. Langs adkomstvei må behov
for gang- og sykkelsti vurderes. Uteområder i

nærheten som sikres i detaljplan. Vurdere
infrastruktur og vei etablert i samarbeid med
utbygger av tilstøtende område BKBF1.

+2 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse iområdet.
lnnspillet går på utvikling av fritidsbebyggelse, så det
legges ¡ utgangspunktet ikke til rette for tettstedsuþ
vikling. Vil ha en viss betydning for nær- og bomiljøet
i området som ligger relativt nært kommunesenteret.

0l+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til land-

skap, naturmiljø og lokalisering forutsettes, og d¡sse
forholdene sikres ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B KB Fl

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Tit

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rderin g

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
historiske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell (hvor > 50 % av arealet er fjell i

dagen) med stedvis $nt dekke. Marin grense oppgitt til 171

moh. Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut områder for
eventuelt faste installasjoner i tilknytning t¡l sjø.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei

Myrdrag og noen mindre tjern i deler av området som på-

virkes av nedbørsmengde. lngen vassdrag renner gjennom

området, men ved større nedbørsmengder vil området bli

svært fuktig.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. De delene av området som
er mot sjøen vil være utsatt for spring- og stormflo i de
lavereliggende delene. Da deler av disse planlegges sprengt
ytterligere ned, må det tas høyde for fremtidige forandringer i

havnivået ved spring- og stormflo.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De

sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Også fallvinder
gitt bestemte vindretninger kan merkes. Deler av området vil
kunne havne i le fra Klubben ved vinder fra sør. Meget sterk
vind i kombinasjon med springflo kan tenkes atpäfører
skader på eventuelle fyllinger og bygninger i sammenheng
med sjø.
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Dønna, mult¡ consult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere i fremtiden, og må også kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser

T¡I

stede Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbygg¡ngsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Ja

Ja

Forskningslokal¡tet Bollhaugen 6-700 m sør for området

Regionalt viktig gytefelt for torsk i sjøen utenfor.

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Ja
Høyspentlinje fra Nordvik møter høyspent nordover fra
Solfjellsjøen i området. Synliggjøres med faresone.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved ¡nfrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynlighet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe
støy, spesielt i en fase hvor området etableres. Langs Fv.

809 transporteres fra tid til annen farlig gods, men det er lav
sannsynlighet for at ulykker kan skje.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, vikfig ve¡/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervan nsledn ing/kabler Nei

Bru/demning Nei
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Dønna, mult¡consult.no

Plan beskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1på
teksten du vil skal vises her.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BKBFI

Området med sin utforming, nærhet til sjøen og tilgjengelighet utgjør et godt grunnlag for utvikling i tråd med innspillet.

Landskapsmessig tilpasning rundt lokalisering av bebyggelse og anlegg er mulig, og det ligger ikke landbruksareal

innenfor området.

Store deler av området ligger under hensynssone reindrift som viser areal som flyttlei. Dette er viktig areal for
næringen, og etablering av utbyggingsformål her vil påvirke reindriftsnæringen i stor negativ grad ved at flyttleien i

praksis stenges. Området benyttes som oppsamlingsområde ved flytting fra Nord-Dønna og er av stor viktighet.

Områder med faresone under høyspentlinjer er båndlagt for utbygging, og tiltak under disse tillates ikke.

Landskapsmessig vil det oppleves en forringelse av verdiene både på nært og langt hold, på tross av at området er
gjennomskåret av kraftledninger og nært etablert fflkesveitrasé, dette dersom større utbygginger skjer flere steder i

området. Kulturminner og stier ligger i randsona helt i østgrensen for tiltaket, og minnene omfattes av hensynssoner i

plankartet. Området med kartlagt lokalt viktig naturtype vil kunne sikres og videreføres/vemes best ved at det sikres

mot ytterligere inngrep, og dersom friområde anlegges i forbindelse med naturtypen, bør denne ikke omfatte inngrep

som kan påvirke lokaliteten. Dette kan også omfatte drenering av myrer i tilknytning til den aktuelle lokaliteten.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng, samt å få etablert tilstrekkelig standard på vei inn til området.

Sammen med en etablering av området BKBF2 i området nord for tiltaket, vil det være mulig få etablert et område for
fritids- og turistvirksomhet som tar opp i seg verdiene som er sentrale for kommunen når det gjelder helhetlig etablerte

områder av et slikt omfang rettet mot fritids- og turistvirksomheten. Det vil fra kommunen sin side være ønskelig at

løsninger rundt adkomst og annen infrastruktur planlegges i samarbeid for å redusere belastingen på området i den
grad det er mulig. Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til
gjennom videre detaljplanlegging. Området stenger flyttlei.

O-alternativet: Området består som sjønært utmarksområde (LN F-område) som før

Alternativ 2: Redusere området som ønskes avsaft til fritidsbebyggelse, slik at størstedelen av areal for flyttlei, samt

arealet mellom flyttlei og fylkesvei utelates.

Konklusjon, B KBFI

Ønsket arealbruk var konfliktfull, særlig i forhold til reindriftsnæringens behov i området.

Med bakgrunn i innsigelse av hensyn til reindriften har tiltakshaver gjennomført dialog og befaring med leder for
Røssåga/Toven reinbeitedistrikt. I samråd med næringen er det kommet frem til at et område mot Buøyvalen sør-vest
i området vil kunne avsettes til bebyggelse og anlegg uten at dette utøver for store negative konsekvenser for
reinbeitenæringen.

Kommunen legger tiltakshavers endrede arealdisposisjon til grunn, og formålsområdet BKBFl justeres i forhold til

innspillet.

Et areal pâ ca.42 daa. avsettes til formålet med krav om etablering av godkjent reguleringsplan før tiltak påbegynnes.
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DØnna, multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5.4 F RI TI DS- OG TU RI STFORMÂI SAN DSTRAK

Matrikkelnr: Gnr.34, Bnr. 14

Journalnr: "t2t1 08-6

Areal 21 daa

Forslagsstiller: Ola R. Selvær

Gjeldende formål: LN F-sone I

Formåljfr. innspill:
Framtidig fritids- og
turistformål (1 1 70)

Ønsket tiltak: Camping/hytteområde

Landbruksjord som
omdisponeres:

Dyrkbart: 1 6,4 daa

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:

Ubebygd område i nærheten av Sandmoan, 60-70 meter sør øst for kommunal vei forbi Sandstrak, ca.7,5 km fra
Solf,ellsjøen. Status i gjeldende plan er LN F-sone 1 , og området er svakt stigende sør-østover, og relativt tett bevokst
med eldre furu- og lauvskog og innslag av einer på grasmark med et mindre bekkefar som går gjennom de indre
delene av områdene.

Gjennom området går det flere steder opptråkkede dyrestier. Området er med på å markere avgrensningen på skog-
landskapet i området før flellet stiger mer eller mindre rett opp i bakkant.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/**)

Data-
kvalitet
(r,2,3)

Naturverdi og biologisk
mangfold

lnnenfor spill-, og yngleområde for orrfugl. Rødlistet
art storlom observert i nærheten. Området omfatter
et nettverk av stier, muligens brukt av vilt. Kystbar-
skogen med bunnvegetasjon, og innslag av lauvtre
skaper sammen med områdene rundt inntrykk av et
kontinuerlig og skjermet område hvor viltet i stor grad

kan ferdes uten forstyrrelse. Småfisk observert i

bekken som renner mellom området og veien.

-1 1

Naturressu rser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

lngen registrerte jordbruksverdier ut over at området
inngår i utmarksbeite. Hovedsakel¡g eldre barskog i

området. Grunnforholdene består av grus, sand, leire
o.l, og eiendommen ligger delvis innenfor en lite
viktig sand- og grusforekomst. (1827.005 Sandstrak),
med 3 nedlagte massetak sør-vest for området.

0l-1 1

Reindrift

Området ligger innenfor vinterbeite for næringen. Et
relativt lite område av det som er tilgjengelig som
vinterbeite berøres av tiltaket. Flyttlei ligger < 100 m

vest for de vestre delene av området i forbindelse
med veien, og benyttes i praksis som flyttlei.
Området inneholder svært godt reinbeite. Tiltaket vil
med plan for fritids- og turistformål være til hinder for
driftingen gjennom området.

-2 1
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DØnna, multiconsult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Landskap og estetikk

Landskapsområde: LO-304. Området er kystslette
med lavt infrastrukturpreg (KS6), moderat jordbruks-
preg (2/3), middels omfang i forhold til inngreps- og
bebyggelsesgrad (3/6). Det er vanlig forekommende
når det gjelder landskapsverdi (2/5), og ubebygd i det

aktuelle området. Området er ubebygd og består av
tettvokst skog, hvor de lavereliggende delene av
lågjellmassivet mot Lisstinden og Hestadtinden
heves bak området i sør. lnntrykket av området er
massivt, omkranset av fjell på tre kanter, og
Dønnamann skimtes gjennom skogen i sør-øst. Sør-
vestover flater det ut mot og åpner seg mot foten av
Dønnamann og området Breivika. Delvis småkupert
med strandavsetninger; og suksesjonen har kommet
langt slik at tidligere strandvoller fremstår som små

bevokste høydedrag, relativt uberørt og mindre til-
gjengelig med tett skogkratt. lnfluensområdet er
relativt lite, men fra høyden vil området kunne

observeres, dog fra relativt lang avstand. Tiltaket
som fritids- og turistformål skaper brudd i et relativt
sammenhengende skoglandskap innunder fjellfoten.

På tross av status som nokså vanlig forekommende
vil preget av området endres ved nedbygging til cara-
vanoppstilling, evt. utleiehytter päføre moderate til
små negative konsekvenser for området.

-11-2 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrerte kulturminneverdier/sam iske
kulturminneverdier i om rådet.

0 1

Fiskeri og havbruk

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Det går en sti inn forbi området fra nærmeste vei.
Denne fortsetter forbi, og delvis langs vestre del av

området. Stiene bærer preg av å være i bruk. Opp-

levelsen av området som innfallsport til mere uberør-
te områder og fjellmassivet innenfor, vil med tiltaket
kunne forandres. Nært tur/friluftsområder er lokali-

sert i Breivika og Hagen har adkomst langs vei forbi

området. Krav til lekeareal og grønnstruktur utformes

eventuelt i detaljplan.

0l-1 1

Strandsone mot sjø og vass-

drag (funksjonell strandlinje)

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-!,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,3',,

Reiseliv

Turister/bobilturister søker opplevelser og
arrangement ut fra det området/kommunen har å

tilby, og dette vil kunne ha betydning som merkes i

kommunen.

+2 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Uutviklet område, som gir muligheter for, og er
attrakt¡vt i forhold til å være med på å gi barn og unge
gode oppvekstvilkår. Sikres ivaretatt i detaljplan.

+2 2

Samfunnssikkerhet (inkludert

forurensning til jord/luft)
Forhold rundt samfunnssikkerhetvurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Må ha transport langs kommunal vei som går forbi

området. Privat adkomstløsning må etableres. EL i

nærheten.
Ol+1 1
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Dgnna, multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv
utvikling for tiltakshaverne. Liten sysselsettingseffekt
av tiltaket ut over i fasen med etablering, men at
kommunen får et økt tilbud til bobil- og campingturist-
er kan gi ytterligere grunnlag til opplevelsesturisme
og guidete turer.

+1 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for
området. Med god planlegging av adkomst, er arealet
godt egnet.

+2 1

Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Grusvei med nokså lav standard nesten inn til om-
rådet. Tiltaket kan gi økt trafikkbelastning på veier
med lav standard, særlig i området nært tiltaket.
Enkelte steder går adkomstvei svært nært bebygg-
else/ tun. Foreligger ikke data om trafikkmengde på
veien i området, men med tiltaket kan det forventes
en mulig sesongbetont økning.

+1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse i området.
lnnspillet går på utvikling av område for camping/
utleie, så det legges i utgangspunktet ikke til rette for
tettstedsutvikling. Vil ha en viss betydning for nær- og
bomiljøet i området.

0l+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Betinges av en helhetlig utvikling av området i forhold
til landskap, naturmiljø og lokalisering, og disse
forholdene sikres ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse;

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kv¡kkle¡re, steinras,
historiske skred

Ja

Løsmassekart angir marin strandavsetning som tykk strand-
avsetning med grus, sand og leire. Øverst i strandavsetning-
ene ligger også noe vindblåst sand. Avsetningene ligger som
et tynt dekke over berggrunn eller andre sedimenter. Marin
grense oppgitt til 90 moh. lnnspillsområdet ligger med unn-
tak av små areal innenfor utløpsområde for snøskred og
steinsprang, og et mindre areal innenfor flomskredsone.
Store rasvifter markerer seg i lia ovenfor. Området er i ut-
gangspunktet utsatt for skredhendelser hvor konsekvensene
kan bli store.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei

To mindre bekker i området. Den ene renner gjennom om-
rådet, og den andre mellom området og ve¡en. Begrenset
flomfare, men bekkene påvirkes også av nedbør i høyere-
liggende områder innenfor, samt smelting. Eventuell fjerning
av skog og masseforflytting kan påvirke negativt.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Nei
Området ligger ikke i tilknytning til sjøen, men hovedsakelig
rundt kote 15-20 moh.

Vindutsatt
Vindutsatt lokal¡sering, fare for storm og orkan

Nei

Mndmessig er det nokså moderat med vind i området, gitt
utformingen og beliggenheten, men området er utsatt for
vinder fra nord-østlig og vest, sør-vestlig retning. De sterk-
este vindene kommer fra vest og sør-vest, men lokale
forhold spiller inn. Også fallvinder kan merkes i området.

Nedbør Nei Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
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Dønna, mu¡t¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
vær$per med økt mengde nedbør vil kunne opptre

hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Nei

Utmarksbeite i skogom rådene.

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rderin g

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikal¡eutslipp, annen forurensn¡ng. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstasjoner, radioaktlv lagring

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Nei

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner yed infrastruktur,

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er lav sannsynlighet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe

støy, spesielt i en etableringsfase. Svært moderat aktivitet
langs veien forbi området, med lav sannsynlighet for at
ulykker kan skje.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, y¡ktig yei/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervan nsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei
Bro innerst i lnnerhølvågjen over tidevannsstrømmen fra
Olfotvassdraget ca. 5,5 km nord-øst for området, kan teore-
tisk ha betydning som sårbart objekt ift. adkomst til området.
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Konklusjon

Med bakgrunn i momenter i forhold til ras og skredfare som påpekt i ROS-analysen, samt reindriftsverdier (vinterbeite
og nærhet til flyttlei) vurderer kommunen at gjeldene formål som LNF-formål videreføres.

Samlet vurder¡ ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer

Området med sin utforming og nærhet til vei i et område med mulighet for opplevelser legger til rette for utvikling i tråd
med tiltakshavers innspill. Landbruksmessig er arealet vurdert som lite viktig, med små konsekvenser. Avbøtende til-
tak er tilpasninger og lokalisering av elementene i tiltaket i forhold til landskap og terreng i den grad det er mulig. Dette
sammen med å få etablert tilstrekkelig standard på adkomstvei som tåler belastningene som tiltaket eventuelt
medfører.

Reindriftsnæringen vil ved disponering av området oppleve reduksjon i godt vinterbeite, og området benyttes i praksis
som flyttlei. Dette da området ligger svært nært (< 1 00 m) fra flyttleien.

Landskapstypen er relativt vanlig forekommende, men i forhold til nærområdene og hvordan utformingen er, med

flellsidene ovenfor, og skogsområdene ved fiellfoten innenfor, anses en utbygging å få negative konsekvenser for
landskapet.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging. Forhold vedr. skredfare tillegges stor vekt, og det at området ligger med hoveddeler innenfor utløps-
område for både snøskred og steinsprang, gjør al konsekvensomfanget medfører en potensiell fare for skred og ras
som er så stor at kommunen ikke kan legge til rette for utbyggingsformål her.

O-alternativet: Området består som skog- og utmarksområde.
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5.5 SPREDT FRTTTDSBEBYGGETSE VÅGEN, LøKTA (I N FR-FI)

Matrikkelnr: Gnr. 1 9, Bnn27

Journalnr: 1 2l1 08-1 3 og 15

Areal: I 3 daa.

Forslagsstillere:
Marit Johanne og
Ove A. Hov

Gjeldende formål LNF-sone 2

Formåljfr. innspill
Framtidig LN FR-
spredt fritids-
bebyggelse (5220)

Ønsket tiltak:

Omregulering av sin
egen eiendom til
LNFR- spredt
fritidsbebyggelse.

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 5,3 daa.

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger nord-østvendt til mot sjøen iVågen på Løkta med ca. 1 50 meter strandlinje, og er en parsell med

bolighus, uthus, og naust som tiltakshaver søker omregulert grunnet fraflytting.

Området er i gjeldende plan regulert til LNF-sone 2 (KpA), og parsellen inkluderer noe fulldyrka areal. Området består

av deler av gårdstunet, som ble fradelt, og ønskes omdisponert til LN FR-spredt fritidsbebyggelse. Området inkluderer

en teig med fulldyrka areal sør-østre deler fra veien og nesten ned til sjøen, og ligger i nær tilknytning til landbruks-

områder.

Etter befaring med landbruksavdelingen, vurderes det at det har negative konsekvenser for landbruk ved å

omdisponere dyrkamarka innenfor formålet til område for fremtidig spredt fritidsbebyggelse.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+.3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*r*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lkke registrert hensynskrevende biologisk mangfold

eller viktige naturtyper.
0 1

Naturressu rser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Langs sør-østre deler inkluderer området fulldyrka
areal. Dette er høyproduktivt areal. Området for øvrig
er åpen fastmark, og bebygd areal. Berggrunn i

området er glimmerskifere. Hoveddelen av området
er tykk strandavsetning, mens selve tunet er på

tynnere marine avsetninger. Mot sjøen er det

1 1
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hovedsakelig bart fiell med stedvis tynt dekke.

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen. Reinen transporteres over sjøen
østfra til Løkta, som ledd i videre transport til Dønna.
Et relativt lite område av det som er tilgjengelig som
vinterbeite berøres av tiltaket. Omsøkte område er i

hovedsak bebygd, med større, åpne og dyrkede
landbruksareal som omkranser området. Ut over
reduksjon av samlet vinterbeiteareal, vil ikke dispo-
neringen utøve store konsekvenser for næringen.

ol-1 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde: LO-330. Området ligger i delvis
bebygd kystslettelandskap med myr, infrastruktur og
jordbruk (KS10), og relativt høy inngrep- og bebygg-
elsesgrad (4/6). Jordbrukspreg og landskapsverdi er
høy, hhv. 313 og 415. Området omfatter deler av
bebygd gårdstun i åpent kystslettelandskap som
dyrkamark og skogteiger med relativt omfattende
infrastruktur som landbruksbebyggelse og veier.
Området ligger i svakt stigende, relativt åpent terreng
mot noen mindre, relativt tette barskogteiger og
fjellknauser som makerer en avgrensning av de
åpne områdene på denne delen av eiendommen.
Høydedragene med tynt dekke på bart fjell bryter opp
landskapet og understreker inntrykket av at hvert et
tilgjengelig areal er utnyttet til landbruk- eller bolig-
formål i området. En endring av deler av tunet til

formål for fritidsbebyggelse vil ikke påvirke land-
skapet i stor negativ grad.

0l-1 1

Kulturminner og kulturmiljø

lngen kulturminner innenfor området. Ca. 100 meter
nord for området ligger et flernet automatisk fredet
gravminne (Hov), og ca. 200 meter nord for området
ligger et automatisk fredet minne (7088, Kunesset).
Tiltaket påvirker ikke minnene. Bolighuset er
SE FRAK-bygg, hvor riving evt. ombygging er
meldepliktig.

0 1

Fiskeri og havbruk lngen registrerte verdier for temaet i sjøen utenfor 0 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

lngen registrerte friluftsinteresser i nær tilknytning til

området. 2 større områder med registrerte frilufts-
verdier er lokalisert 200 meter sør-øst, og 700 meter
vest for området (hhv. Høgåsen og Skolpen). Tilgang
og adkomst til disse vil ikke endres med regulering-
en. Mulighet til ferdsel ¡ strandsona endres ikke med
tiltaket. Forhold rundt grønnstruktur og lek uendret,
da dette skal være fritidsbolig, og tiltakshavere flytter
fra området. Uendret tilstand, minimale konse-
kvenser.

0t-1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er reg¡strert, og
hele eiendommens nordre avgrensning er mot sjøen.
Strandlinja er på ca. '140 meter. Etablert naust helt
nede ved sjøen. For de delene av eiendommen som
søkes omregulert til fritidsformå|, vil påvirkningen på

strandsona ¡kke medføre konsekvenser for temaet.

0 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31
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Reiseliv

Vurderes ikke å ha konsekvenser for reiseliv og
turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke opp-
levelser/arrangement gitt det som finnes i kommun-
en, men i et lengre perspektiv er betydningen mindre.

0l+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Området gir muligheter for, og er attraktivt i forhold til

å være med på å gi barn og unge gode oppvekstvill-
kår. Skal benyttes til fritidsbruk, og vil bidra positivt

for dette temaet.

+2 1

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Må ha transport til området. Ca. 4 km fra butikk og
skole/barnehage. Bruk av området blir mindre hyppig
med formål som fritidsbebyggelse. VA'/EL er etablert.

0l-1 1

Næringsliv og sysselsetting
Formålsendringen vil ikke medføre konsekvenser for
temaet.

0 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, men

temaet er lite relevant for omsøkte formålsendring.
0 1

Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Lavere trafikkbelastning på adkomstvei som er
kommunal vei fra Fv. 192. Foreligger ikke data om

trafikkmengde på veien i området, men meget lav
aktivitet på disse veiene. Uteområder er tilgjengelige,
og det er ingen gang- og sykkelveier i området.

0 1

Tettstedsutvikling ift . annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Liten negativ betydning for nær- og bomiljøet i

området.
0t-1 1

Arkitektonisk og estet¡sk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til landskap
og lokalisering, og disse forholdene skal sikres
ivaretatt ved eventuelt framtidige endringer av
bebyggelsen på tomta i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; LN FR-FI

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡¡

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
h¡storiske skred

Nei

Løsmassekart angir hav- og strandavsetning, mens selve
tunet er på tynnere marine avsetninger. Mot sjøen er det
hovedsakelig bart fiell med stedvis tynt dekke. Marin grense
oppgitt til 90 moh.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei Mindre elv/bekk ca 60 meter sør for området, ingen flomfare.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. De sjønære områdene
langs stranden sør i området kan være spesielt utsatt for
påvirkning av denne typen. Bolighuset ligger mer enn 5 moh,

og vil i mindre grad være utsatt for denne typen påvirkning.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Området er tilstøtende til sjøen, og påvirkes av kraftige

østlige vinder. Værmessig er det nokså mye vind i området,

og området er utsatt for vinder fra østlig retning. De
sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind
i kombinasjon med springflo kan tenkes at påfører skader på

eventuelle fullinger og bygninger i sammenheng med sjø
som ikke er sikret tilstrekkelig.
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Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere ifremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (rE K).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Tit

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Nei

Området er bolighuset på gårdstun. Landbruksareal i

formålet, som skal ikke bebygges, evt. tas ut.

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Til

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Vi rksomhetsbasert sårbarhet, i nfrastru ktu r og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. OUeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, hayner, bensinstasjoner, radioakt¡v lagr¡ng

Nei

Høyspentled ningerÊanlegg Nei

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, u lykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport ay farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved infrastruktur.

Nei
Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er lav sannsynlighet for at dette
skjer. Svært lav aktivitet på privat vei inn til området.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skolêr, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, yiktig yei/jernbane, stasjon/terminal, hayn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei
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Konklusjon, LN FR-FI

Til offentlig ettersyn av planforslaget ble området foreslått omdisponert fra LNF-sone 2 til fremtidig område for spredt

fritidsbebyggelse, LN FR-F1 .

Med bakgrunn i henvendelse pr. epost fra tiltakshaver og ønske om videreføring av formål som i gjeldende plan, tas
området ut av planforclaget.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, LN F R-FI

Relativt stor parsell som tidligere ble fradelt fra hovedbruket. Parsellen omfatter 5,3 daa. fulldyrka landbruksjord, og

det er uheldig om denne skulle omdisponeres. Fra et landbruksmessig synspunkt vil det være fornufrig å utelate

landbruksjorda. Konsekvensene vurderes med bakgrunn i dette for øvrig til små, og virkningene av formål for spredt

fritidsbebyggelse blir liten sett i forhold til det som gjelder for området i dag. Allerede eksisterende bebyggelse baseres
på eieres behov og situasjon, samt ønske om omregulering til fritidsbebyggelse.

Basert på områdets størrelse, og den delen høystatus landbruksareal som inkluderes i formålet, legges det opp til at
landbruksarealet ikke skal bebygges.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre

detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som boligtun på landbrukseiendom i LN FR-område for spredt bolig- og

ervervsbebyggelse.
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5.6 FRTTTDSBEBYGGELSE N EB BSU N DET, RøLVÅG (BFRF3)

Matrikkelnr: Gnr. 1 0, Bnr.5 n,i;
.i ":'

Journalnr: 121108-14

Areal 49 daa.

Forslagsstiller: Sverre Mannvik

Gjeldende formål LN F-sone 1 og 2

Formåljfr. innspill
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 1 20)

Ønsket tiltak
Fritids- og hytte-
område

Landbruksjord som
omdisponeres:

Overfl.dyrka: 2,6 daa.

I viktig landbruksområde Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger innenfor og over de indre delene av Nebbsundet fra Klumpan og nordover. Dette er innenfor enden
av privat vei, som går videre ca. 750 meter vest for endepunkt på Fylkesvei 186 forbi Rølvåg.

Planstatus for området er LN F-sone 1 og 2, hhv. landbruksområde og område for spredt bolig og

ervervsbebyggelse. Området er tilgrensende til nylig vedtatte reguleringsplan for Nausttofta, hovedsakelig med

formål som fritids-bebyggelse.

Området er åpen fastmark som kystlandskap med noe småvokst lauvskog på lune plasser. lnnenfor Nebbsundet blir
et gjennomgående søkk i terrenget som nesten deler området benyttet som kjøreveg sørover inn til eksisterende
privatvei. Et mindre areal som overflatedyrka skjærer gjennom områdets sentrale deler.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

("/*¡ *.¡

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lngen registreringer av rødlistearter, hensyns-
krevende biologisk mangfold eller viktige naturtyper

0 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området ligger ikke i viktig landbruksområde, dog
med en smal stripe overflatedyrka nesten tvers i

gjennom de sentrale delene. Det ligger åpent til med
noe mindre areal som fjell i dagen. Berggrunn er
hovedsakelig glimmerskifer og båndet gneis.

0l-1 1
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Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen. Et relativt lite område av det som
er tilgjengelig som vinterbeite berøres av tiltaket.
Reindriftsnæringen benytter dette som flytt- og opp-
samlingsområde ved flytting av reinen vestover til

øyene, og en stenging vil kunne skje med tiltaket. Det
berørte, sammen med andre nærliggende planlagte

og vedtatte utbyggingstiltak påvirker også samlet
tilbud av vinterbeiteland for reindriftsnæringen i

området.

-3 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde: LO-308. Området er delvis
ubebygd kystslettelandskap med myr infrastruktur og
jordbruk (KSf 0) iområde med høyt jordbrukspreg
(3/3), og relativt høy inngreps- og bebyggelsesgrad
(4/6). Landskapsområdet er oppført med stor verdi
(4/5). Området ligger i retning nord-sør, på tvers av
de ytre områdene av Rølvågen, fra enden av privat

vei og nordover et småkupert slettelandskap med
fortsettelsen av Nebbsundet som danner et markert
dalsøkk gjennom området østover fra sjøen. To
markerte flater som er noe høyere enn terrenget
nord-, og vestover utgjør de sentrale områdene på

hver side av Nebbsundet, noe som gjør at området er
synlig fra flere retninger fra sjøen og omlandet rundt.
Nærliggende bebyggelse består i en etablert hytte i

de høyere områdene av områdets sør-østlige deler. I

tillegg ligger det en hytte lavt i terrenget utenfor om-
rådets sør-vestre avgrensning. Planleggingen må
ivareta hensyn til landskapet for at området slik det
foreligger i dag kan bevares med bebyggelse trukket
tilbake slik at den negative påvirkning på landskapet
hodes så lav som mulig. Små negative konsekvenser
for temaet.

1 1

Kulturminner og kulturmiljø
lngen registrert kulturminneverdier/sam iske
kulturminneverdier i området.

0 1

Fiskeri og havbruk

Området ligger i nærheten av lokalitet for sildefiske
og låssettingsplass i Rølvågjen. Disse berøres ikke
av tiltaket. I sjøen utenfor Nebbsundet er det regi-
strert et regionalt viktig gytefelt for torsk, men dette vil
i ubetydelig grad bli påvirket av eventuelle tiltak på

land.

1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

lngen registrerte friluftsinteresser, og kun en mindre
del av områdene nært selve Nebbsundet, og helt mot

områdeavgrensningen i sør-vest ligger innenfor 100-
metersbeltet. Her kan tiltaket påvirke tilgjengelig-
heten til strandsona. Lettgått terreng, for nærturaktivi-
tetersom kan påvirkes negativt. I selve Nebbsundet
er det lite aktuelt for aktiviteter/fiske i strandsonen.
Vei/sti som leder ut gjennom sundet, farbar på fiære
sjø. Krav til lekeområder og grønnstruktur utformes i

detaljplan.

0l-1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (tunksjonell strandlinje)

lndre deler av sundet ligger i enden av den gjennom-
gående dalen, på et markant lavere nivå enn resten
av området (5-1 0 meter). En vei/sti går ned til vannet,

og fører vestover ut i sundet. Denne er mest aktuell å

benytte på fjære sjø. Ut over dette ingen store
strandsoneverdier, og mindre deler av området ligger
i direkte tilknytning til sjø. lndre deler av Nebbsundet
faller tørt. Eksisterende bebyggelse mellom området
og sjøen i sør-vest.

0l-1 1
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Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes ikke å ha særlige konsekvenser for reiseliv
og turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser og arrangement ut fra det som om-
rådeUkommunen har å tilby, men i et lengre
perspektiv vil betydningen være mindre.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Delvis uutviklet område, som kan gi muligheter for,
og er attraktivt i forhold til å være med på å gi barn
og unge gode oppvekstvilkår. Forhold rundt dette
ivaretas i detaljplan.

+2 2

Samfunnssikkerhet (inkludert
foru rensn ing til jord/l uft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avheng¡g av transport til området. Privat adkomstvei
til området må utbedres, og en utvikling av området
vil gi endret bruk av veien vestover fra Nausttofta.
VA-nett fra Rølvåg må detaljplanlegges videre. EL i

området.

+1 2

Næringsliv og sysselsetting
En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv
utvikling for tiltakshaver. Liten sysselsettingseffekt av
tiltaket ut over i etableringsfasen.

0l+1 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for
området. Settes evt. krav om tilgjengelighet.

+3 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Vei inn til og inn i området. Tiltaket vil gi økt
trafikkbelastning på dårlig utbygde veier. Enkelte
steder går adkomstvei svært nært bebyggelse/tun.
Må vurderes ift behov for gang- og sykkelveinett da
samlet økning i området kan bli betydelig. Foreligger
ikke data om trafikkmengde på veien i området, men
med tiltaket kan denne forventes å øke i noen grad.
Detaljplan sikrer tilgang til uteområder.

1 2

Tettstedsutvikling ift . annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er eksisterende bebyggelse som fritidsbebygg-
else innenfor området. lnnspillet går på utvikling av
fritidsbebyggelse, så det legges i utgangspunktet ikke
til rette for tettstedsutvikling. Vil ha en viss betydning
for nær- og bomiljøet i området Rølvåg/Nausttofta.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til
landskap, natur og lokalisering, og disse forholdene
sikres ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F RF3

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold
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Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
historiske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell (hvor > 50 % av arealet er fjell i

dagen) i de sørlige delene. Fra Nebbsundet og nordover
ligger et tynt humusdekke på berggrunnen. Marin grense

oppgitt til 90 moh. Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut

eventuelle områder hvor faste installasjoner i sjø planlegges.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Det renner en mindre bekk vestover og ut i Nebbsundet,
nord i området.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombi-nasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Hoveddeler av områder

ligger ikke i direkte tilknytning til sjø, men nordre avgrensede
deler nært Nebbsundet ligger under kvote 5 kan påvirkes.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye v¡nd i området, og om-rådet er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De
sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind
i kombinasjon med springflo kan tenkes alpàfører skader på

eventuelle fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør v¡l kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området. Området ligger på relativt grunt jordsmonn.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ l3-
5 (ïEK).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Ja Regionalt viktig gytefelt for torsk i sjøen utenfor, samt
nærliggende sildefiske- og låssettingsplasser i tilknytning til

Rølvågjen.

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, i nfrastruktu r og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

I ndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Nei lkke i nærheten av planområdet

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strål¡ngsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente
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Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner yed infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sann-synlighet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe
støy, spesielt i en fase hvor området etableres.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig veirjernbane, stasjon/term¡nal, hayn

Nei

Van nverk, kraftverk, undervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei
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Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFRF3

Området ligger i hovedsak på bart flell i område med to markante høydedrag og småkupert terreng i sjønært område. I

nærheten ligger et annet innspillsområde som også går på etablering av fremtidig fritidsbebyggelse.

Tilpasninger ift. landskap og havnivåstigning vil være viktig i utformingen av området. Samtidig må det legges til grunn

at området er tilstøtende til område som omfattes av en allerede vedtatt reguleringsplan med potensiale for over 20

fritidsboliger. Det er viktig at områder som B FRF3 med naturlig og i stor grad nokså upåvirket utmark og strandsone

må etableres reguleringsplan som vurderer utnyttinge av området i forhold til allerede regulert område Nausttofra like i

nærheten.

Biomangfold- og jordbruksmessig er konsekvensene delte. Kun med et mindre areal registrert som overflatedyrka.

Dette kan fortsatt benyttes som utmarksbeite. Området er av mindre viktighet som landbruksområde.

Reindriftsnæringen benytter området under flytting (svømming) til og fra øyene i vest, og sammen med flere andre

disponeringer i nærområdet medfører dette store negative konsekvenser for næringen. Arealet strekker seg nordover

slik at naturlig trekkvei for reindriften begrenses med bakgrunn i terrengutformingen.

Det er begrensede muligheter for lokalisering av bebyggelse og anlegg for å kunne opprettholde dette områdets
kvaliteter i forhold til landskapet, men en etablering som trekkes utenom de høyeste områdene vil kunne virke

avbøtende. Tilgjengeligheten via privat veifra fflkesvei 186 gjør at området er attraktivt iforhold til nærhet til sjø, og

mulighet for å etablere seg med fritidsbebyggelse i områder med tilgang til land-, og sjøområder i denne delen av
kommunen.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å få etablert tilstrekkelig standard
på vei inn til området. Tiltak som kan gjennomføres mtp. reindrift vil være å redusere områdets utstrekning mot nord,

slik at areal som flyttlei og naturlig trekkvei frigjøres. Rekkefølgebestemmelser vedr. vei, og VA/EL, samt at tilstøtende

vedtatte plan, Nausttofta bør utnyttes.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre

detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som landbruksområde og område for spredt bebyggelse.

Konklusion, BFRF3

Fylkesmannen i Nordland fremmet innsigelse mot hele området av hensyn til reindrift. Gjennom behandling av
innsigelsen og befaring er det kommet fram til en reduksjon av områdets utstrekning mot viktige områdene for
reindriften i nord. En begrensning av potensielt antall utbygde fritidsboliger vil være med på å redusere negative

konsekvenser for reindriften.

Området BFRF3 Nebbsundet reduseres med 32,8 daa. i nord. Avgrensingen føres langs et søkk i terrenget og
gjeldende arealbruk som LN FR og LN FR-område for spredt bebyggelse i området som tas ut av formålet videreføres.
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s.7 FRTflDSBEBYGGETSE RøLVÅG (BFRF4)

Matrikkelnr: Gnr. 10, Bnr.3

Journalnr: 1 2t108-"t6

Areal: 79 daa

Forslagsstiller: Kjell Rølvåg

Gjeldende formål LN F-sone I og 2

Formåljfr. innspill
Framtidig fritids-
bebyggelse ('1120)

Ønsket tiltak:
Fritidsbebyggelse
hyttetomter

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 12,O daa.

I viktig landbruksområde Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger langs begge sider av Fv. 186 i området mellom Remman og Nordheim på nordsiden av Rølvågjen.
Den gjennomgående dalen i terrenget mellom Stor-Bladvatnet og Straumvågjen avgrenser de nordre delene av
området, og på sørsiden av veien går avgrensningen i kystkonturen mot Rølvågjen.

Østre deler av eksisterende område til fritidsbebyggelse (F23) i gjeldende plan omkranses av innspillsområdet. For
øvrig er området regulert som LN F-sone 1 og 2. Området er åpen fastmark i delvis åpent kulturlandskap med et
fulldyrket areal i vest som i AR5 står som fulldyrket.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lngen registreringer av rødlistearter, hensyns-
krevende biologisk mangfold eller viktige naturtyper
Sjøørret etablert med bestand i Rølvågvassdraget.

-1 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området ligger ikke i viktig landbruksområde, dog
med noe areal som fulldyrka i de sentrale deler.
Resten av denne teigen ble ved forrige rullering
omregulert til fritidsbebyggelse, så konsekvenser for
jordbruksareal uten særlig verdi. Området ligger
delvis åpent til på begge sider av veien utover, og
omfatter deler av den nordre bredden innerst i

Rølvågjen. Berggrunn er hovedsakelig glimmerskifer,
glimmergneis og båndet gneis.

-1 1

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen. Et område av moderat størrelse,
sett i forhold til andre nærliggende innspillområder
tilgjengelig som vinterbeite berøres av tiltaket. Det
berørte, sammen med andre nærliggende, planlagte

og tidligere vedtatte utbyggingstiltak som
hovedsakelig går på fritidsbebyggelse påvirker det
sam lede arealet for reindriftsnæringen negativt.
Reindriftsnæringen benytter deüe som oppsamlings-
område ved hansport av reinen vestover til øyene.
Flyttleiene vil med tiltaket stenges.

-3 1
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Landskap og estetikk

Landskapsområde: LO-308. Området er småkupert
kystslettelandskap med myr, infrastruktur og jordbruk
(KS10) og høyt jordbrukspreg (3/3) og relativt høy

inngreps- og bebyggelsesgrad (4/6). Landskapsverdi
i området er høy (4/5). Området ligger rundt de indre

delene av Rølvågjen. Med sin beliggenhet er områd-

et moderat preget av jordbruk og infrastruktur som
vei og kraftlinje som går gjennom områdene. Et dal-

søkk nord for Fv. 1 86, nordover mot Stor-Bladvatnet
markerer nordre avgrensning for området. Sørover
skrår terrenget ned mot de innerste delene av
Rølvågjen, og er noe mer bevokst. Vegetasjonen og

topologlen begrenser hvordan området framstår fra
avstand, og området på nordsiden av veien er i

utgangspunktet synlig nordfra og langs veien. Tilstø!
ende område er regu Jert til fritidsbebyggelse, og
konsekvenser vil være siluettvirkning og inntrykk av
nedbygging av de områdene som ligger høyest ¡

terrenget. Planleggingen må ivareta hensyn til land-
skapet for at området slik det foreligger i dag kan

bevares med bebyggelsen trukket t¡l områdene
nedenfor veien og mot vågen. Små negative konse-
kvenser for temaet.

-1 1

Kulturminner og kulturmiljø

Et arkeologisk kulturminne, Rølvågkoppen er
registrert i nærheten av Fv. 186 innenfor området.

Godt synlig grop som er en tradisjonslokalitet (lD:

46560), og er uavklart mtp. vernestatus. Tiltaket skal
ikke påvirke minnet.

1 1

Fiskeri og havbruk

lngen direkte konsekvenser av tiltaket, men utover i

Rølvågjen er lokalisert sildefiske- og låssettingsplass,
samt regionalt viktig gytefelt for torsk. De indre

områdene av vågen omfattes ikke her, men indirekte
påvirkning kan skje.

0t-1 1

Frilufrsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

lngen registrerte friluftsinteresser, og området ligger

innenfor kort avstand til vei med god tilgjengelighet.
Det av området som er på sørsiden av fylkesveien,
sammen med deler av de nord-østre områdene ligger

innenfor 100-metersbeltet til sjø. Her påvirker tiltaket
tilgjengeligheten til strandsona. Område for nærtur og

utelek. Krav til lekeområder og grønnstruktur

utformes idetaliplan.

-2 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandl¡nje)

Området ligger delvis i strandsona, og i utløpsom-
rådet til Rølvågvassdraget med en etablert sjøørrett-

bestand. Utløpsom rådene og strandsonearealene
bør holdes fri for bebyggelse, og det skal trekkes
klare grenser for hvor bebyggelse skal tillates.
Bygging og landskapsinngrep skal unngås på areal
som er viktige for andre formå|, slik som natur og
friluftsliv.

-2 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes å ikke ha særlige konsekvenser for reiseliv

og turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser og arrangement ut fra det som områdeV
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil

begdningen være mindre.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår Delvis uutviklet område som kan gi muligheter for, og +2 2
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er attraktivt i forhold til å være med på å gi barn og
unge gode oppvekstvillkår. Forhold rundt dette
ivaretas i detaljplan.

Sa mfu n nssikke rhet ( i n kl udert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenesteti lbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Privat adkomstvei
til området må utbedres, og en utvikling av området
vil gi endret bruk av veien vestover fra Nausttofta.
VA-nett fra Rølvåg må detaljplanlegges videre. EL i

området.

+1 2

Næringsliv og sysselsetting
En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv
utvikling for tiltakshaver. Liten sysselsett¡ngseffekt av
tiltaket ut over i etableringsfasen.

0l+1 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for
området. Med god planlegging av adkomst, er deler
av arealet godt egnet.

+3 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Vei inn til og inn i området. Tiltaket vil gi økt
trafikkbelastning på dårlig utbygde veier. Enkelte
steder går adkomstvei svært nært bebyggelse/tun.
Må vurderes ift behov for gang- og sykkelveinett da
samlet økning i området kan bli begdelig. ADT langs
Fv.1 86 i området er 1 25, med lav andel store kjø-
retøy, og med tiltaket kan denne forventes å øke.
Detaljplan sikrer tilgang til uteområder.

-1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor om-
rådet ut over noen naust. lnnspillet går på utuikling av
fritidsbebyggelse, så det legges i utgangspunktet ikke
t¡l rette for tettstedsutvikling. Vil ha en viss betydning
for nær- og bomiljøet i området Rølvåg.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området ¡ forhold til
landskap, natur og lokalisering, og disse forholdene
sikres ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; BF RF4

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkle¡re, ste¡nras,
histor¡ske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell og stedvis tynt dekke (hvor > 50
% av arealet er fjell i dagen). Mar¡n grense oppgitt t¡l 90 moh.
Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut eventuelle
områder hvor faste installasjoner ¡ siø planlegges.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei Bladvatnet er eneste vann i området. Forbindelse med sjø

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombi-nasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Hoveddeler av områder
ligger ikke i direkte tilknytning til sjø, men søndre avgren-
sede deler ligger nært de indre delene av Rølvågien.

Vindutsatt
Vindutsatt lokal¡ser¡ng, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og om-rådet er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De
sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk v¡nd

i kombinasjon med springflo kan tenkes alpäfører skader på

eventuelle ffllinger og bygninger i sammenheng med sjø
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Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området. Området ligger på relativt grunt jordsmonn.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-
s (TEK).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

En mindre del av et allerede omdisponert fulldyrka areal er
inkludert i formålet

Regionalt viktig gytefelt for torsk og sildefiske- og
låssettingsplass i vågen utenfor

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

I ndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

Høyspentledninger/-anlegg Ja

Høyspentlinje fra Rølvåg til Straumvågjen går gjennom

området på nordsiden av veien. Synliggjøres med
hensynssone som leggerføringer på arealbruk-en nord for
veien.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Vê9, jernbane, sjø/vann, luft, transport ay farlig gods, ulykkes-
belaslede strekninger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sann-synlighet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe
støy, spesielt i en fase hvor området etableres.

Helse/o msorgsi nstitusjo ner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjonrterminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

Undervannsledning/kabler Nei
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Bru/demning Nei

Konklusjon, BFRF4

Fylkesmannen i Nordland fremmet innsigelse for det av området som ligger sør før Fv. 186 med bakgrunn i føringer
om vern av strandsonen og ivaretakelse av kantsonen langs vassdrag og hele området av hensyn til reindrift.

Kommunen tar innsigelsen fra Fylkesmannen til etterretning, og området BRFR4 Rølvåg tas ut av planforslaget.
Gjeldende arealbruk som LNF R og LNFR-område for spredt bebyggelse videreføres.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, B FRF4

Biomangfold- og jordbruksmessig er konsekvensene delte. Kun et mindre registrert overflatedyrka areal som kan

benyttes som utmarksbeite.

Reindriftsnæringen benytter området under flytting til og fra øyene i vest, og sammen med flere andre disponeringer i

området medfører dette store negative konsekvenser for næringen. Tilgjengeligheten via privat vei fra fylkesvei 186
gjør at området er attraktivt i forhold til nærhet til sjø og mulighet for å etablere seg med fritidsbebyggelse i områder
med tilgang til land- og sjøområdene i denne delen av kommunen.

Landskapsmessige konsekvenser vil kunne avbøtes ved å samle eventuell bebyggelse i området i nærheten av veien.
Med dette vil påvirkning på høydedragene i området, de indre delene av vågen, samt beslag av landbruksjord i drift
kunne reduseres til et minimum. Strandsoneverdiene er høye i området, med utløpsområde for Rølvågvassdraget
som vil påvirkes negativt av en utbygging.

Tilgrensende i vest ligger et ikke utbygd område for fritidsbebyggelse i gjeldende arealdel (F23) med krav om
reguleringsplan. Deler av området på sørsiden av veien er i gjeldende regulering disponert som spredt bolig- og
ervervsbebyggelse, mens resten er disponert som landbruksområder.

I nærheten ligger flere andre områder for både fremtidig og eksisterende fritidsbebyggelse. Det utgjør potensiale for et
større antall fritidsboliger i området, og en stor andel av arealene klarert til fritidsbebyggelse er pr. tid ennå ikke tatt i

bruk. Samlet kan dette medføre at et større areal tilrettelegges for fritidsbebyggelse uten at dette reelt står i forhold til
etterspørselen.

Forhold som avdekkes i ROS-analysen angir faresone under høyspentkablene hvor tiltak ikke kan oppføres langs en
stor del av de nordre delene av området.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og teneng i den grad det er mulig, samt å sikre areal som ikke bebygges
som friluftsområder uten mulighet til etablering av tiltak. Området stenger flyttlei og ligger for nært strandsonen og
kantsone til vassdrag.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som landbruksområde og område for spredt bolig- og ervervsbebyggelse.

Alternativ 2: Som alternativ kan området nordover fra faresone-høyspenningsanlegg videreføres (som LNF
landbruksområde), mens området sørover fra faresonen med grenser som i innspillet omdisponeres til
fritidsbebyggelse.
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5. 8 nÅSrOrruwtN NrN G GLEI N (BRU Fl)

Matrikkelnr: Gnr. 1 4, Bnr.4

Journalnr: 121 108-17

Areal 1 96 daa.

Forslagsstillere

N OMAS "/MiKAI

Skulstad og

hjemmelhaver Geir
E. Pedersen

Gjeldende formål: LN F-sone I

Formåljfr. innspill:
Framtidig råstoff-
utvinning (1 200)

Ønsket tiltak: Masseuttak

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 2,9 daa.

lnnm.beite: 0,7 daa

I viktig landbruksområde: Ja, nord-østre deler

Områdebeskrivelse:

Området ligger på sørsiden av Hågjafiellet, ca. 600 m sør-østover fra Fv. 809 ved Gleinsvatnet. Fra området langs

vannskillet i Hågjaflellet strekker det seg ned til sjøen i et område med ca. 1 000 meter vannlinje mot Straumen som er

innløpet til Vågsvågjen.

Området er i gjeldende plan regulert til LN F-sone 1 (KpA), og består i hovedsak av en relativt bratt flellside med åpen

fastmark og grunt jordsmonn opp til ca. 75 moh med noe lauvskog, busker og kratt unntatt i de høyeste områdene. I

nord-øst er området landbruksmark med beite og fulldyrka areal. Vågsvågjen innenfor sundet er viktig område for
både fiskebestander (gyte-/oppvekstområder), og fiskerinæringen (kaste/låssettingsplasser)

Området ligger over en forekomst med særskilt høy flellkvalitet i nordnorsk sammenheng, og formålet er uttak av stein

og produksjon av masser. Transport av masser ut av området planlegges hovedsakelig utført sjøvegs, så området må

sees i sammenheng med planlagt kai/dypvannskai i sjøen.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi
Data-
kvalitet
(1,2,3\,

Naturverdi og biologisk
mangfold

Ut over fjellnøkleblom, som er rødlistet med status
nær truet (NT), er det ingen registreringer av
hensynskrevende biologisk mangfold eller viktige

naturtyper. Utenfor området, på nordsiden av
Hågjafjellet Iigger naturtype som kalksjø,
Litlgleinsvatnet, som også inkluderer arts-og
yngleområde for en rekke ande-, vade-, måke-, og
alkefugler. Flere hensynskrevende rødlistede arter,
både av planter, fugler og kransalger har tilholdssted
ved/i lokaliteten. Tiltaket skal skje på motsatt side av
fjellet, og det er med bakgrunn dagens kunnskap om

naturverdier i området grunn til å tro at området rundt

Gleinsfiellet innehar stor potensiell verdi for
naturmangfoldet. Føre-var-prinsippet kom mer til

anvendelse.

-3 ,|
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Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Områdets østlige del omfatter mindre jordbruksareal

som fulldyrka og innmarksbeite hvor det er nylig er
utført tiltak rundt inngjerding av beiteland og skjøtsel
av vegetasjon. Vurderinger rundt videre arealut-
nyttelse når forekomsten er utnyttet, bør omfattes i

regplan. Adkomst som er skissert vil beslaglegge
mindre areal av dette, og tiltaket for øvrig er
avgrenset for i størst mulig grad unngå å omfatte
landbruksjord. Det drives beitevirksomhet i utmarka
langs området. Berggrunn er hovedsakelig kalkspat-
marmor, med stedvis tynne lag amfibolitVglimmer-
skifer, glimmerskifere, glimmergneis og granitter. Det
er registrert en regionalt viktig pukkforekomst (1827
505 Gleinsfjellet) iområdet, dette med bakgrunn i

høy kvalitet og kystnær lokalisering. lnnspillområdet
omfatter store deler av denne forekomsten på

eiendommen.

+2 1

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen og er godt vinterbeite. Benyttes
som oppsamlingsområde da f,orden danner naturlig
avgrensning. Det berørte området er hovedsakelig
lokalisert til en relativt bratt fjellside med
omkringliggende areal, og vil medføre negative
konsekvenser for bruken av området for
reinbeitenæringa.

-2 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde: LO-307 Området er kystslette-
landskap med infrastruktur og jordbrukspreg (KS7)
med høyt jordbrukspreg (3/3) og relativt høy inn-
greps- og bebyggelsesgrad (4/6). Det er lokalisert i

skråningen ned not sjøen på sørsiden av Hågjafjellet
og landskapsområdet har middels landskapsverdier
(3/5). Området er ubebygd, åpent, relativt kupert, og
Hågjafjellet ligger markant til med sine nesten 90
moh på nordsiden av Straumen som er innløpet til
Vågsvågjen. Tiltaket omfatter formålsendring av
sørhellingen omtrent fra vannskillet oppe i fjellet, til

sjøen, med noe ekstra areal i området nord-øst for
selve fjellet. Her er kulturlandskapet tydelig, som en
mosaikk av driwerdig jord mellom skogbevokste
høydedrag. Fra nordsiden vil lellet skjerme for aktivi-
teten, men fra sjøområdene utenfor Gulstad, Gulstad,
og deler av Vågsvågjen vil det oppleves stor forand-
ring med tiltaket. Vei planlegges inn i området, det
går kun landbruks-/traktorvei i dag. Planleggingen må
i den grad det er mulig ivareta hensyn til landskapet
for å begrense den visuelle effekten som kan opp-
leves fra store avstander. Vurdert til middels negative
konsekvenser for temaet.

-2 1

Kulturminner og kulturmiljø

Et automatisk fredet arkeologisk kulturminne, Finn-
haugen (l D 63857), er registrert nord-øst innenfor
avgrensningen. Minnet er synlig over bakken, og vil
kunne påvirkes hvis det planlegges uttak av fore-
komstens utstrekning nord-østover. Et annet minne
ligger i nærheten av eksisterende vei mot tiltaket, og
det må vises aktsomhet i forhold til dette ved
eventuelt etablering av vei. Minnet er et arkeologisk
minne som funnsted. lD er 26604, Glein. Dette kan
bli berørt av infrastruktur inn til tiltaket. Tiltaket skal
ikke påvirke minnene, og i plankartet skal det fredete
sikres med hensynssone.

-3 ,|
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Fískeri og havbruk

Vågsvågjen med innløpsstrømmen Straumen er
deler av lokalt viktig gytefelt for torsk. lnne i vågen er
det registrert ytterligere et gyteområde for torsk, og 5

stk fiskeområder og låssettingsplasser for sild. I

sjøen utenfor sundet har fiskerinæringen reg¡strert en
garnfiskeplass for sei, torsk og hyse. Det vil være
viktig å ikke utøve press på disse ved aktivitet som
følger av tiltaket inkl. etablering av utskipingshavn
like utenfor, nord-øst for selve Straumen.

-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

Det er registrert turområder/tursti langs hele det
aktuelle området. Turstien går opp på Hågjafjellet, og
er mye brukt. Området er tilgjengelig fra Fv. 809.

Området ligger helt i nærheten av Litlgleinsvatnet,
som også har verdi for rekreasjon og observasjon av
fuglearter og planteflora på nordsiden av fjellet, men

dette skal ikke påvirkes av tiltaket. Området langs
kystsonen i hele tiltaket er innenfor 10O-metersbeltet,
og mulighet for ferdsel vil påvirkes. Forekomsten
ligger ikke i umiddelbar nærhet til sjøen, spesielt i de
sørlige områdene, men påvirkning av strandsona vil

med tiltaket skje. Tiltaket planlegger ikke for tilgjen-
gelighet i forhold til friluftsliv og miljø for barn og
unge, samt grønnstruktur, da det er masseuttak som

skal skje.

-2t-3 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert, og de
søndre delene av hele området ligger i direkte til-

knytning til sjø. Tiltaket antas å benytte arealet hvor

forekomsten er registrert, samt nødvendig areal for
manøvrering og produksjon av massene. Dette betyr
at selv om forekomsten er avgrenset til noe avstand
fra sjøen, spesielt i de søndre delene, må det med
tiltaket kunne forventes forandring av områdene.

Byggegrense settes lik formålsgrense, og lokalisering
av aktivitet mot sjøen slik som anlegg ift. utskiping
m.m, trekkes lengst mulig unna områdene mot
Straumen og Vågsvågjen. Tiltaket benytter arealet
langs land, og vil i anleggsperioden påvirke mulighet
for ferdsel i dette området. Bestemmelsene sikrer
tilbakeføring etter at anleggsperioden er avsluttet.

-1 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+.1,0)

Verdi

(*/*r*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv
Vurderes å ikke ha konsekvenser for reiseliv og
turisme.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Delvis uutviklet område som skal etableres som
område for råstoffutvinning har minimal påvirkning på

temaet, hvis forhold rundt adkomst sikres ivaretatt.
0l-1 2

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/lufi)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Nært Glein. Adkomstvei til området må utbedres, og
det må sørges for at sikkerhet ifm. ferdsel langs vei
med tyngre kjørciøy er ivaretatt. EL og VA i nærhe!
en. Det ligger godt til rette for utskiping fra området.

+1 1
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Næringsliv og sysselsetting

Mengden i forekomsten kan anslagsvis gi en driftstid
på i overkant av 30 år. Sysselsettingseffekten styres
av markedskreftene, men kan gi et potensiale for opp
til 10-40 årsverk, og utøve ringvirkninger lokalt. En
utvikling av forekomsten kan sørge for at massene
forsyner lokalområdene uten lang transport som
fordyrer produktet i tillegg til miliøgevinst.

+3 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Tilgjengelighet og universell utforming ihht.

arbeidsmiljøloven.
+1 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveineft

Tiltaket vil gi økt trafikkbelastning på dårlig utbygde
veier, som må utbedres, evt. nyetableres inn til
området sammen med avkjørsel fra Fv. 809. Dimen-
sjonering ift. planlagt bruk. Enkelte steder går
adkomstvei svært nært bebyggelse/tun, og evt.
endret trase/behov for gang- og sykkelveinett må
vurderes da samlet økning i gjennom området kan bli

betydelig. ADT langs Fv.809 er 450, med lav andel
store kjøretøy. Tiltaket vil ikke påvirke ÂDT i

nevneverdig grad. Detaljplan vil eventuelt sikre gang-

og sykkelvei dersom vei etableres i områder der
dette hensynet må tas. Alternative trasèer er lansert,
det vurderes at disse vil kunne utøve negativ
påvirkning på jordbruksområder og biomangfold
rundt naturtypen kalksiø som er Litlgleinsvatnet.

-11-2 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Eventuell adkomst gjennom/forbi eksisterende
bebyggelse skal ikke forringe nær-, og bomiljøet.
Forholdene sikres ivaretatt i detaliplan.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

lkke relevant for tiltaket, men utforming av bygg og
kvalitet skal sikres i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; BRU FI

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og m¡ljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
histor¡ske skred

Ja

Løsmassekart angir bart fjell og stedvis tynt dekke (hvor > 50
Yo av arealet er fjell i dagen), samt et avgrenset bånd med
tynnere marine avsetninger langs sjøen. Marin grense
oppgitt til 90 moh. Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut
eventuelle områder hvor faste installasjoner i sjø planlegges.

Det er registrert et område som utløsings- og utløpsområde
for snøskred sentralt i området. Dette må utredes i forhold til

lokalisering av planlagt virksomhet på reguleringsplannivå.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Et mindre bekkefar i nord øst i området som vurderes
benyttet til adkomst.

Havnivåstigning
Spring- og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. De lavereliggende delene
av området ligger langs sjøen for hele tiltaket, og vil kunne
være utsatt for havnivåstigning.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Ja

Området er tilstøtende til sjøen, og strekker seg langs en
gradient fra sjøen og opp i sparsomt bevokst fjell/ ås til ca 90
moh. Værmessig er det nokså mye vind i området, og
området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig
retning. De sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest.
Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
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päfører skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø som ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder ß

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området. Det må etableres anlegg som sikrer tilstrekkelig
god kvalitet på avløpsvann fra anlegget. Vann fra overrisling
og nedbør er aktuelt i denne sammenheng.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Ja

Ja

Nei

Ja

Nedlagt høydebasseng nord for området på Hågjafjellet.

Mindre areal som jordbruksland i øst er inkludert i formålet.

Regionalt viktig gytefelt for torsk i sjøen utenfor. Sildefiske-

og låssettingsplasser, samt gyteområde i Vågsvågjen.
Garnfiskeplass i sjøen utenfor Gulstad.

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastru ktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Ja

Sprenging for å få frem masser kan skje i tiltaket.
Havneanlegg kun for utlasting, og minimalt med lagring av
drivstoff/kjemikalier. Avløpsvann fra overrisling og nedbør
må sikres tilstrekkelig kvalitet før det når sjøen.

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, havner, bensinstasjonêr, radioakÍiv lagring

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Ja
Luftspent høyspentlinje fra går gjennom vestre deler av
formålsområdet. Synliggjøres med hensynssone faresone
som leggerføringer på arealbruk i sonen.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farl¡g gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved infrastruktur.

Ja

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er lav sannsynlighet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe

støy, spesielt i en fase hvor området etableres. En Norkring-
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sender lokalisert like utenfor området nord i Hågjafjellet, og
denne kan påvirkes av aktivitet ifm. tiltaket.

H e lse/omsorgsi nstitusjone r
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei
Nedlagt høydebasseng lokalisert i på vannskillet i fjellet like
utenfor området i nord-vest. Dette tenkes benyttet som kilde
til overrislingsanlegg.

U ndervannsledn ing/kabler Ja
Luftspent høyspentkabel med friseilingsh øyde 23 meter over
sundet Straumen. Sjøkabel noe lenger ut i sundet. Begge
går på land innenfor tiltakets avgrensning.

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BRU Fl

Et mindre overflatedyrka areal som benyftes som utmarksbeite vil oppleve negative konsekvenser. Potensielle
effekter for naturmangfold basert på dagens kunnskap sannsynliggjør at området kan være av stor verdi for
naturmangfoldet, og konsekvensutredning skal omfatte miljø og samfunn.

Det må sørges for at viktig naturtype på motsatt side av vannskillet sikres mot påvirkning fra tiltaket, samt at tiltaket
når det gjelder lokalisering av utlasteranlegget ikke utøver press på fiskeriressurser og mangfold i havet. Verdier for
friluftsliv i området vil med tiltaket endres.

Kulturminneverdier må avklares og sikres med hensynssone. Lokaliseringen i området på sørsiden av Hågjafiellet er
attraktiv mtp. reduksjon av visuell og ffsisk sløy fra anlegget, samt enkel adkomst til utlasteranlegg ved sjøen. Det vil
oppleves negative landskapseffekter av tiltaket, både på kort og langt hold, og skal gjennomføres detaljvurdering i

forhold til beliggenheten og i hvor stor grad omfanget av tiltaket påfiører landskapet for store negative konsekvenser i

tidsrommet det tas sikte på å drive utnytting av ressursene.

Tilgjengeligheten via privat vei fra ñTlkesvei 809 gjør at området er attraktivt i forhold til forsyning av lokalområdene
med masser, samtidig som sjønært anlegg skaper mulighet for sjøvegs utlasting. Samfunnsmessige negative konse-
kvenser anses som relativt lave, selv om det er tiltak som må sikres gjennomført mtp. trafikksikkerhet og utforming
av avkjørsel, samt vurderinger når det gjelder gang- og sykkelsti. Flere adkomstmuligheter er skissert av tiltakshaver,
og disse må avklares gjennom detaljplan for området. Adkomstforholdene må formaliseres, samtidig som eiendoms-
rettigheter i området må avklares.

Forekomsten er av høy kvalitet i Nordnorsk sammenheng, og en utvinning av denne vil frigjøre ressurser som råstoff
for en rekke formå|, og bidra til økt sysselsetting og aktivitet i næringslivet i kommunen. Forekomsten strekker seg ut
over innspillsområdet, og det forutsettes at uttaket skjer innenfor avklarte områder.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å sikre areal som ikke
nedbygges. Rekkefølgebestemmelser vedr. trafikksikkerhet, landskapspåvirkning, føringer for områder i forekomsten
som skal utnyttes, samt avgrensning mot sjø må vurderes. Tilbakeføring etter avsluttet arbeid i forekomsten er satt
som krav i bestemmelsene.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som område i LN F-sone 1.

Konklusjon, BRU FI

Området BRU Fl omdisponeres fra LN F-sone 1 til fremtidig område for råstoffutvinning med krav om godkjent regu-
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leringsplan før tiltak kan settes i verk. Reguleringsplan skal
adkomst til Fylkesvei 809.

areal for utlasterområde (SH AF1 ) ved sjøen og

Det settes krav om kartlegging/konsekvensutredning av tiltakets effekter for miljø og samfunn i prosess med

avklaring av tiltaket gjennom detaljreguleringsplan for området.

Avgrensning av område for råstoffutvinning kan gjennom prosess med reguleringsplan justeres slik at kun nødvendig

areal omfattes av utbyggingsformålet.

5. 9 FRI TI DSBEBYGGELSESTAVSEN G

Matrikkelnr: Gnr.6, Bnr.4,9

Journalnr: 1 2t1 08-20

Areal: 18 daa.

Forslagsstiller: Asmund Lorentsen

Gjeldende formål: LN F-sone I

Formåljfr. innspill:
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 1 20)

Ønsket tiltak:
Etablering av areal
for salg av bolig- og

hyttetomter

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 1 ,2 daa.

lnnm.beite: 3,7 daa.

I viktig landbruksområde: Ja

Områdebeskrivelse:

Området ligger i enden av privat vei som går av fra Fv. 1 89, ca 600 m vest for Stavseng. Området er delvis bebygd

med tre fritidsboliger på egne tomter, og ligger med ca. 200 meter sjølinje sør for Stavsengvikja. Området ligger i

regulert LNF-sone 1 , og søkes omregulert for etablering og salg av tomter til hus eller hyttebygging. Området karak-

teriseres som relativt tettbevokst kulturlandskap i drift.

På nedsiden av veien og i de indre delene av området langs sjølinjen er fiæra relativt langgrunn, med delvis

blankskurte svaberg og delvis strender. I de østre deler av området drives beitevirksomhet i område med spredt

lauv-treskog, og delvis åpne områder

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lngen registreringer av rødlistearter, hensyns-

krevende biologisk mangfold eller viktige naturtyper
0 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

En utbygging av området er konsekvensfylt for
landbruket, da områdene helt inntil bebyggelsen

langs sør- og østre kant er beite i drift. Det er helt
nylig satt ut ny gjerding i beiteområdene som om-

kranser bebyggelsen i området. En liten teig full-
dyrket ligger like sør for området. Berggrunnen i

området er kalksilikatgneis.

-3 1

Reindrift

Arealet ligger i området Stavseng, som er unntatt fra
reindriftsnæringens funksjonsom råde. En eventuell

utbygging av området vil derfor ikke ha konsekvenser

for næringen.

0 1
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Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Området er kystslette-
landskap med myr, infrastruktur og jordbruk (KS10)
med høyt jordbrukspreg (3/3) og relativt høy inn-
greps- og bebyggelsesgrad (4/6). Det er lokalisert
rundt en nokså åpen bergkledt odde langs relativt
åpent kulturlandskap og har stor landskapsverdi
(4/5). Området er preget av infrastruktur og jordbruk,

og er bebygde med tre fritidsboliger som ligger på

linje langs et mindre delvis åpent høydedrag. Østover
for området strekker seg et lite skogdrag med åpne
områder som beite. Området er innrammet av dyrka-
mark og bebyggelse noe unna. Sjøområdene er
relativt langgrunne, og med relativt lange svaberg
mot sjøen får området et åpent preg. Allerede eksi-
sterende bebyggelse er plassert i område hvor
silueWirkning begrenses på tross av at de ligger i

forbindelse med det eneste høydedraget i området.
Virkningen på influensområdet fra flere retninger
reduseres med denne beliggenheten. Det vil være
store landskapsmessige utfordringer med lokalisering
av ny bebyggelse. Spesielt med tanke på det eta-
blerte kulturlandskapet og potensiell siluettvirkning
fra flere retninger. Konsekvensomfanget for temaet
settes til middels til stor negativt.

-2t-3 1

Kulturminner og kulturmiljø
lngen registrerte kulturminneverdier/sam iske
kulturminneverdier i om rådet.

0 1

Fiskeri og havbruk
Sjøområdene utenfor omfattes av regionalt viktig
gytefelt for torsk. Lavt konfliktnivå

ol-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

lngen registrerte friluftsinteresser, men området
ligger for stor del innenfor 1 O0-meterssonen og
tiltaket vil virke ytterligere privatiserende av strand-
sona. Området er aktuelt for strandsoneaktiviteter,
mens de indre områdene til dels er dyrket, inngjerdet
og i bruk som beite. Krav til lekeområder/grønn-
struktur utformes eventuelt i detaljplan.

-1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Området ligger i mindre grad til rette for etablering av
sjøretta tiltak, da det er lange tørrfall, med hoved-
sakelig svaberg og en mindre strand langs sjøen
innenfor området. Store deler av det aktuelle området
er i tilknytning til strandsona. Utformingen av eksi-
sterende bebyggelse stenger ikke for ferdsel langs
sjøen. Vei langs sjøen i deler av området. Eksister-
ende bebyggelse er lokalisert i eneste mulige
område. En mulig fortetting i bakkant (nord) for eksi-
sterende bebyggelse kunne være aktuell. Ubetydeli-
ge konsekvenser.

0 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(

)

I I

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes å ikke ha særlige konsekvenser for reiseliv
og turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser og arrangement ut fra det som områdeV
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil
betydningen være m indre.

0 1

Barn og unges
oppvekstsvilkår

Bebygd område som gir muligheter for, og er
attraktivt iforhold til å være med på å gi barn og
unge gode oppvekstvilkår. lvaretas i detaljplan.

+1 2
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Samfunnssikkerhet (inkl udert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Privat adkomstvei
til området må utbedres, og en utvikling av området
vil gi endret bruk av veien inn til eksisterende
bygning. VA og EL i nærheten.

+2 2

Næringsliv og sysselsetting

En utuikling av området vil hovedsakelig gi en
positiv utvikling for tiltakshavere. Liten
sysselsettingseffekt av tiltaket ut over fasen med
etablering.

Ol+1 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for om-
rådet. Nyetablering nor for eksisterende bebyggelse
har smår/begrensede m uligheter for universell
utform ing og tilgjengelighet.

+2 2

Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Ubetydelig økning av trafikkbelastning på

adkomstvei vil oppleves som ubetydel¡g. ADT
Fv.189 mot om-rådet er 50, med moderat andel
lange kjøretøy (10). ADT vil i ubetydelig grad

endres. Detaljplan sikrer tilgang til uteområder.

-1 1

Tettstedsutvikl ing ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

lnnspillet går på utvikling av fritidsbebyggelse, så
det legges i utgangspunktet ikke til rette for
tettstedsuþvikling. Ml ha en viss betydning for nær-

og bomiljøet i området.

Ol+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til land-
skap, natur og lokalisering, og disse forholdene
sikres ivaretatt i detaljplan. Krav ift. kompetanse ved
utarbeiding av bebyggelsesplan for områder i sør-
østre del.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; Fritidsbebyggelse Stavseng

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og m¡ljøforhold

Skred

ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
h¡storiske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell (hvor > 50 % av arealet er fjell i

dagen) for de ytre deler, mens det i de indre er $nne marine
avsetninger. Marin grense oppgitt til 90 moh. Stadfestet
reguleringsplan skal kvittere ut områder for eventuelt faste
installasjoner i tilknytning til sjø.

Flom

Flomfare, flomsonekart
Nei

lngen vassdrag rennergjennom området. En mindre bekk
renner under veien, ca. I 00 meter sør for eksisterende
bebyggelse.

Havnivåstigning

Spring-, og stormflo
Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. Området vil kunne påvirkes

av spring- og stormflo langs hele sjøkanten, da eksisterende
adkomst og bebyggelse hovedsakelig ligger rundt kote 2-5
moh. Havnivåstigning, bølgepåvirkning og sammenfallende
spring- og stormflo vil kunne påvirke området betydelig.

Vindutsatt

V¡ndutsatt lokalisering, fare for storm og orkan
Ja

Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De
sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest innover vågen
rett mot området. Meget sterk vind i kombinasjon med
springflo kan tenkes at påfører skader på eventuelle fyllinger
og bygninger i sammenheng med sjø
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Nedbør

Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder
Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift S 13-

5 (TEK).

Annet.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Til

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

To mindre teiger landbruksjord innenfor området

Regionalt viktig gytefelt for torsk og felt for sildefiske i sjøen
utenfor.

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurdering

Vi rksomhetsbasert sårbarhet, i nfrastru ktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensn¡ng. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

Høyspentledninger/-anlegg Nei lkke i nærheten av planområdet

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsed¡menter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved ¡nfrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynl¡ghet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe
støy, spesielt i en fase hvor området etableres.

Helse/omsorgsi nstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, v¡ktig yei/jernbane, stasjonrterm¡nal, hayn

Nei

Vannverk, krafrverk Nei

U ndervan nsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei
Mindre bekk renner under vei, ca. '100 meter sør for
eksisterende bebyggelse.
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Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer

Hovedsakelig landbruks- og landskapskonsekvenser ved en eventuell utbygging av området. Landbruksmessig er
det arealet som ligger innenfor avgrensningen av høy viktighet som både beite og fulldyrket. Landskapsmessige

konse-kvenser vil oppleves av bebyggelse som etableres i landbruksområdene både sør og øst for tiltaket, samt helt

inntil, like nord for eksisterende bebyggelse.

Avbøtende tiltak vil være tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig. Her må det legges til grunn en

lokalisering i forhold til etablerte verdier som kulturlandskapet har, samt siluettvirkningen som enkelte valg av

lokalisering kan medføre. For området vil sammenhengen mellom verdier for landbrukeUbeitevirksomhet, samt

begrensningene som ligger i at området allerede er utnyttet og utbygd i aktuelle områder. Det vurderes at videre

utbygging vil kunne gå ut over landskapskvalitetene i området ved å trekkes til området i bakkant av, og dermed

også høyere enn eksisterende bebyggelse. Vei inn til området må få etablert tilstrekkelig standard, både med tanke
på trafikksikkerhet og i forhold til stormflopåvirkning.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre

detaljplanlegging, men det vurderes en potensiell fare for påvirkning når stormflo/springflo i kombinasjon med sterk

vind står på i de lavereliggende områdene, og defte kan skape fare ved etablering av nye tiltak. Kote 4 tilsvarer en

høyde som går gjennom eksisterende bebyggelse, og et godt stykke innover land, spesielt sør i området.

De mest utnyttbare områdene for hyttebygging ligger i hovedsak under kote 4 moh, og vil påvirkes. Best tas dette

hensyn til ved å utelukke disse områdene fra videre utbygging. Vei og adkomst vil i fremtiden kunne bli påvirket av

spring- og stormflo, dette med bakgrunn i lokalisering nært sjøen og lav overhøyde (< kote 4).

0-alternativet: Området består som før som delvis bebygd med 3 stk. fritidsboliger og beiteland/fulldyrka som

tilstøtende.

Konklusjon

Med bakgrunn i forhold i KU og ROS, samt områdets stønelse og beskaffenhet som landbruksområde, tas området
ut av planforslaget og videreføres som LN FR-område.
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5.1 0 SPREDT BOL¡ G- OG FRTTTDSBEBYGGELSE TETGSTAD (rN FR-B/Fl)

Matrikkelnr: Gnr. 52, Bnr. 1, 3 Områdebeskrivelse:

Området, som søkes omregulert til LN FR-område med spredt
bolig- og fritidsbebyggelse, grenser i øst til formål i gjeldende
arealdel regulert som LN F-sone 1 regulert til landbruksområde.
Tilgrensende i nord er også et område omfattet av regulerings-
plan 1043, hovedvannmagasin og nedbørsfelt på Teigstad.

Området ligger ca 7,5 km sør for Bjørn, hovedsakelig på

sørsiden av Fv. 828 ved Teigstad. Et noe smalere belte av eien-
dommen strekker seg inn mot og langs f,ellfoten på nordsiden av
veien ønskes også omfaüet av formålet. Tiltakshavers intensjon
er å inkludere mer areal i det allerede etablerte området for
spredt bebyggelse for å kunne stille areal til rådighet for spredt
bolig- og fritidsbebyggelse. Arealer som er dyrkbart skal ikke
utnyttes.

Området er på sørsiden av veien relativt kupert, med to lange og
gjennomgående høydedrag parallelt med veien. Det er myrlendt
og relativt grunnlendte forhold mellom høydedragene og i om-
rådene på nordsiden av Fv. 828, mens det i områdene langs
veien spesielt i vest er lokalisert områder med dyrkamark.

Journalnr: 121108-24

Areal 5ô7 daa

Forslagsstillere:
Norma og Arne
Hagen

Gjeldende formål: LNF-sone 1

Formåljfr. innspill:
Framtidig LN FR-
spredt bebyggelse
(s200)

Ønsket tiltak:
Utuide området for
spredt bebyggelse

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 74,8 daa

Dyrkbart: 99,5 daa.

I viktig landbruksområde: Ja
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Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+.3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lngen registreringer av rødlistearter, hensynskreven-
de biologisk mangfold eller viktige naturtyper ut over
sårbar art vannrikse (VU), og stær som er nær truet
(N T) innenfor området. Små negative konsekvenser.

-1 I

Natunessurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Samlet er det relativt store areal som er fulldyrka og
dyrkbare, men tiltaket skal ikke legge til rette for
bebyggelse i områder som er av viktighet for jordbuk.

Berggrunnen i området er hovedsakelig glimmerskif-

er, glimmergneis og stedvistynne lag av kalkspat
marmor. En lite viktig grusforekomst omfatter begge
sider av fylkesveien, vest i området.

0 1

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsneeringen, samt at deler av området på

nordsiden av fylkesveien ligger under område sikret
som flyttlei for reindriftsnæringen (2,1 daa.). Når det
gjelder arealet for vinterbeite påvirkes ikke tilbudet av
dette i nevneverdig grad av områdedisponeringen
alene. Denne fører til en reduksjon av andel tilgjeng-
elig vinterbeite for næringen. Når det gjelder flyttleien
som går over de indre delene av området antas det
at denne ligger lenger sør i området enn
reindriftskartet viser. En omdisponering i disse
områdene vil påvirke flyttleien negat¡vt. Dyrene følger
ikke slavisk arealet for flyttlei. Området nord for veien
består av dyrkamark som skal utelates fra formål
som kan bebygges. Utbygging som omfatterflyttlei
medfører negativt omfang for reinbeitedistriktet.

-2t-3 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-301 . lnnspillsom rådet hører til

kystslettelandskapet med lavt infrastrukturpreg
(KS6), og middels landskapsverdier (3/5). lnngrep-
og bebyggelsesgrad er relativt høyt (a/6), og moderat
jordbrukspreg (2/3). Områdets nordre deler markerer
fortsettelsen av kulturlandskapet i området på begge
sider vestover langs fylkesveien, som for øvrig også
utgjør et landskaps-skille i nord. Her går det over i

lågfjellmassiv, mot tindepreget landskap mot
Dønnamann og Hestadtinden. Et lavere parti, aksla
med Teigstadvatnet ligger i mellom disse. Sør for
veien ligger to store fjellrygger som tydelig stykker
opp området med myrdrag og småpytter i de
lavereliggende delene av området. En fritidsbolig er
etablert vest i området. Området er synlig fra høyden
i fjellene og fra sjøen, men langs aksen gjennom

området fremstår det relativt storkupert og mindre
oversiktlig på grunn av tett vegetasjon og de
langsgående høydedrag. Det er innen formålet svært
begrensede områder hvor eventuelt fremtidig be-
byggelse kan etableres, og dette medfører lavt
negativt omfang for landskapet i området.

1 1

Kulturminner og kulturmiljø

Det er registrert to kulturminner innenfor formåls-
grensen. Nord-vest i området, i et skard på

nordsiden av fylkesveien ligger et automatisk fredet
arkeologisk gravminne som en synlig gravrøys,

Kjellingurskaret (l D: 7073). Sør i områdets østre
deler på et høydedrag mot sjøen ligger et annet
automatisk fredet arkeologisk gravminne (Teigstad

1 1
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lD: 16747). Minnet består i en gravrøys og er synlig
over bakken. Tiltaket skal ikke utøve påvirkning på
minnene, og minnene med sikringssone skal
omfattes av hensynssone. Lite negativt
konsekvenser.

Fiskeri og havbruk
Lokalt viktig gytefelt for torsk registrert utenfor
området. Lavt konsekvensnivå.

0t-1 1

Friluftsliv og arealer for barn og

unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Nordre deler av området omfatter P-plass og er ut-
gangspunkt for merket sti som går opp til Dønna-
mannmassivet, og dette er et populært turmå|. Det er
tilrettelagt med tau langs sti opp til utsiktspunkt på
Høgkleiva, rett sør for fylkesveien i det samme om-
rådet. Her er også rundløype. Formålet omfatter ca.
1 km med strandlinje i sør, og denne varierer fra bratt
berg rett i sjø, til beskyttede strender med mulighet
for strandsoneaktivitet. Området er kupert med flere
langsgående myrpartier, og i utgangspunktet skal det
jfr. innspillet legges lite til rette for utbygging i de
sentrale områdene. Grønnstruktur skal i størst mulig
grad bevares som opprinnelig ved evt. utvikling av
deler av området. Lavt konfliktnivå.

1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert i om-
rådet. I stor grad er den helt uberørt, Bevaring av
fortsatt mulighet til fri ferdsel, samt at dyrkbar jord
skjermes i vestre deler av området. Naust kan lokali-
seres ifm. naturlig delvis skjermet område i sør-vest.

0t-1 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-

r,0)

Verdi

(

)

I I

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv
lngen betydning for reiseliv og turisme, da områder
som innsteg for fjelltur i Dønnamann ikke berøres.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Området kan med en inkluderende planlegg¡ng gi

mulighet for å gi barn og unge gode oppvekstvilkår
+2 2

Samfunnssikkerhet (inkl udert
forurensning til jordiluft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetil bud, infra-
struktur og transportbehov

Ligger ca 7,5 km fra Bjørn, med Kollektivtrafikk langs
fylkesveien, og området ligger slik til at det behøves
transport. VA/EL utbygd i nærområdet.

+2 1

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv
utvikling for tiltakshaver. Effekt av tiltaket ut over
fasen med etablering av boliger etter hvert som en
stegvis utbygging skjer, vil ikke gi stor merkbar
sysselsetting, men på lang sikt kan området føre til
oppdrag for byggenæringen som sammen med
andre gir jevn etterspørsel etter arbeidskraft.
Tilflyttere som flytter til jobbmarkedet lokalt i Dønna,
kan skape økt sysselsetting i kommunen.

+2 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for bebyggelsesplan for området.
Med god planlegging av adkomst og arrondering, er
deler av arealet meget godt egnet.

+2 1
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Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Hovedsakelig landbruksavkjørsler langs fylkesveien i

området. ÄD T langs Fv. 828 er 400, med lav andel
(10) store \øreløy. Tiltaket vil påvirke ADT i ubety-
delig grad. lkke gang- og sykkelveg. Byggegrense til
vei begrenser sammen med landbruksareal og hold-

ningsgrad til avkjørsler muligheten for etableringer i

nærheten av folkesveien nord i området. Små nega-
t¡ve konsekvenser

-1 t-2 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Området ligger til rette for bomiljø, og utvikling av
området Teigstad som et område med kvaliteter for
spredt bebyggelse. lngen kjente konsekvenser

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til
landskap, naturmiljø og lokalisering settes som
føringer i bestemmelser.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; L N F R-B/F1

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede
hendelser

T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, ky¡kkleire, steinras,
h¡stor¡ske skred

Ja

Løsmassekart angir hoveddelen av området som bart fjell
(hvor > 50 % av arealet er fjell i dagen) med stedvis tynt
dekke. Sør-vest i området strekker det seg et område med

tynnere marin avsetninger på grunnen, mens det i området
på begge sider av fylkesveien vest i området ligger tykkere
strandavsetninger. Hovedsakelig dyrkbar mark over tynnere
strandavsetninger. Marin grense oppgitt til 90 moh. Om-
råder for evt. faste installasjoner i sjø må kvitteres ut via
geotekniske undersøkelser. Innspillsområdet ligger med

nordre sine nordre deler ved folkesveien innenfor utløpsom-
rådet for steinsprang, og det er kun de søndre områdene

lang en akse sør for Høglikleiva-Gråsteinmyro, som ikke

ligger under utløpsområde for snøskred. Området er med
dette delvis utsatt for skredhendelser hvor konsekvensene
kan bli store.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei

Gjennomgående myrdrag vest i området, og mindre bekker
som omkranser dyrkamark i markslagsgrensene. Rørgate

og bekk kommer ned fra Teigstadvatnet (339 moh), som er
hovedvannmagasin. Omfattes av egen reguleringsplan, og

er tilstøtende til området. Stort nedbørsfelt som drenerer til

anlegget som har god kapasitet

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. De delene av området
som er mot sjøen vil være utsatt for spring- og stormflo i de
lavereliggende delene. Det må tas høyde for fremtidige
forandringer i havnivået under spring- og stormflo.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestl¡g retning.
De sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Også
fallvinder gitt bestemte vindretninger kan merkes. Meget
sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
päfører skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes i området.
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Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift S 13-
5 (TE K).

Annet.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Tit

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Ja

Ja

Nei

Ja

Hovedmagasin lokalisert nord for tiltaket, i tilstøtende
område.

Fulldyrka og dyrkbare areal omfattes. Skal ikke berøres.

Lokalt viktig gytefelt for torsk i sjøen utenfor

àVurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurder¡ng

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kalieutsl¡pp, annen forurensnÍng. Olieanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, hayner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Ja
Høyspentlinje langs fylkesveien innenfor området vist med
hensynssone-faresone. Denne legger føringer for tiltak
innenfor sonen.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle ffllplasser, forurenset grunn/
sjøsed¡menter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på;
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysonêr ved infrastrukfur.

Ja

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynlighet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe
støy, spesielt i en fase hvor området etableres. Langs
fylkesveien transporteres fra tid til annen farlig gods, men
det er lav sannsynlighet for at ulykker kan skje. En Norkring-
sender er lokalisert på Høglikleiva innenfor området.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehagêr

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, v¡ktig ve¡/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Ja
Teigstad hovedmagasin med nedbørsfelt lokalisert i

tilstøtende område i nord. Omfattes av egen reguleringsplan

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternat¡ ver, LN F R-B/F1

Området ønskes som en utvidelse av eksisterende formål for bolig og ervervsbebyggelse i øst. lnnspillsområdet har
en annen enn området i øst, dette da det ligger som store deler av aktuelle områder som verdifulle for
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landbruket (dyrket og dyrkbart). I tillegg er potensielle områder for etablering av bebyggelse på nordsiden av

filkesveien i faresone under høyspentanlegg og i landbruksområder tatt ut. 1 OO-metersbeltet mot sjøen ekskluderer
også store deler av de sjønære områdene for bebyggelse.

Utbygging i forbindelse med høydedragene som går langs området medføre negative landskapseffekter.
Samfunnsmessige konsekvenser er begrensede, men områdets utforming og forholdene rundt trafikksikkerhet og

sikring av areal til annet formål (hensynssoner), innskrenker areal til bebyggelse. Naboområdet i øst er med

ferdigstilling av enebolig utbygd.

Området er viktig for reindriften og flyttlei antas å gå lenger sør enn reindriftskartet viser. Området reduseres ved at

store deler under faresone som angir utløpsområde for ras utelates samt av hensyn til reindriften. Redusert negativ
påvirkning på reinbeite og flyttlei. Tiltak i området skal på høring til reinbeitedistriktet og fflkesmannen.

Det er slik kommunen ser det mulighet for etablering av 4-5 boliger i områdene på sørsiden av Nerkleiva, som

strekker seg gjennom området. Begrensninger i antall boenheter og lokalisering av disse vil ha stor betydning for
områdets attraktivitet. Utfordringer i forhold til bebyggelse av området, er adkomst- og lansdskapsmessige

tilpasninger, som best kan løses på reguleringsplannivå ved utbygging av flere samtidige boliger. Avbøtende tiltak er
tilpasninger til landskap og teneng i den grad det er mulig, samt å få etablert tilstrekkelig standard på adkomstvei.

Vurdering av krav i forhold til tilgjengelighet til boenhetene i reguleringsplan.

Momentene påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre

detaljplanlegging.

0-alternativet: Området består som landbruksområde i LN F-sone 1.

Konklusjon, LN FR-B/F1

Formålsområdet er justert etter offentlig ettersyn, og et areal på 356 daa. som omfattes av faresone for skred er tatt

ut.

Området avsettes til spredt bolig- og fritidsbebyggelse med krav om detaljregulering ved samtidig etablering av mer

enn 3 boenheter.
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s.1 1 FRTTTDSBEBYGGELSE SøRøYVÅGEN (BFRFs)

Matrikkelnr: Gnr. 11, Bnr. 81

Journalnr: 121108-26

Areal: 8,5 daa.

Forslagsstiller: Per K. Nordøy

Gjeldende formål LN F-sone 1

Formåljfr. innspill:
Framtidig fritids-
bebyggelse (1120)

Ønsket tiltak: Hytteområde

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa.

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger på et nes i de indre delene av Sørøyvågen, ca. 600 meter vestover langs privat vei fra kommunal vei
mot Nord-øya. Eiendommen har ca. 140 meter strandlinje, og stiger fra sjøen i to forskjellige nivåflater innover i

terrenget som er sparsomt bevokst med lauvskog på lune plasser. Området er ubebygd, med etablert fritids-
bebyggelse og fritidsbåtanlegg relativt nært.

Gjeldende reguleringsformål er LN F-sone 1, og tilgrensende inord er reguleringsplan for Skipneset (1030) og

utvidelse Skipåsen (1018) øst.

Tiltakshaver ønsker området etablert til fritidsbebyggelse og salg av tomter.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*r*/**)

Data-
kvalitet
('i,2,31

Naturverdiog biologisk
mangfold

lkke registrert hensynskrevende biologisk mangfold
eller viktige naturtyper.

0 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området omfatter ikke jordbruksland, og fremstår
som relativt åpent område med noe vegetasjon. De
ytre delene mot sjøen er åpne og grunnlendte,

hovedsakelig som bart fjell med stedvis tynt dekke.
Bergarter er båndet gneis.

0 1

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen. Området er allerede presset hva
angår tilbud av beitemark med god tilgjengelighet for
dyrene. Dette fordi områdene i nærheten allerede er
delvis bebygd med fritidsbebyggelse og vei rundt
deler av området i tillegg til sjøen. Omdisponering av
området vil derfor ikke ha store konsekvenser for
næringen ut over reduksjon av samlet areal med
tilgjengelig vinterbeiteland i kommunen.

1 1

713643-PLAN-RAP-001 8.rr.2or7/0o stDE r37/27r



Dønne, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Landskapet er kyst-

slettelandskap med myr, infrastruktur og jordbruk
(KSl0). Det er i området høytjordbrukspreg (3/3) og
stor landskapsverdi (4/5). Området fremstår som et
mindre, ikke bebygd areal med relativt tett fritidsbe-

byggelse rundt, og et omfattende sjøanlegg innover i

vågen østover (inngreps- og bebyggelsesgrad er
relativt høy, 416). Fra influensområdet fremstår om-
rådet som allerede bebygd. Terrenget i området
terrasserer opp til ca. 10 moh, som er områdets høy-

este punkt. Dette gir muligheter for lokalisering av

tiltak unna sjøen, slik at siluettvirkning og landskaps-
effekter reduseres i forhold til den nære strandsona.
Konsekvensbildet som tiltaket kan påføre temaet
antas å være begrenset, og føringer for ytterligere å
ivareta landskapsmessige forhold utredes på detalj-
plannivå.

0t-1 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrerte kulturminneverdier/sam iske
kulturminneverdier i området.

0 1

Fiskeri og havbruk

Området i sjøen utenfor Sørøyvågen er garnfiskefelt

for sei, torsk, hyse og kveite, og disse blir ikke direkte
påvirket av tiltaket i sin helhet. lndirekte. Lavt
konfliktnivå.

0t-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

lngen registrerte friluftsinteresser i området, og
lokalisering av bebyggelsen skal være til minst mulig

hinder for den frie ferdselen i strandsona. Tiltaket bør
planlegges lokalisert lengst mulig fra sjøen. Føringer

når det gjelder tilrettelegging for friluftsaktivitet,
grønnstruktur og lek sikres i videre planlegging. Om-
rådet er godt tilgjengelig via privat vei fra kommunal

vei som går fra Fv. 1 86 nord for Kallkleppen.

0l-1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert, og
tiltaket i sin helhet ligger i direkte tilknytning til sjø.

Bebyggelsen trekkes inn (nord) mot bakenforligg-
ende høydedrag. Dette reduserer inntrykket av
landskapsvirkninger og nedbygging i nærområdene

til sjø. Ferdsel kan også skje langs sjøen. Lokali-
sering av sjøtiltak til eksisterende anlegg lenger inn i

vågen.

2 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-!,+-2,+-1,0)

Verdi

( */*/ *
)

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Reiseliv

Vurderes ikke å ha særlige konsekvenser for reiseliv
og turisme med tiltaket som fritidsbebyggelse.
Fritids-beboere vil til en viss grad søke
opplevelser/arrange-ment ut fra det som områdeU

kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil

betydningen være mindre.

0l+1 1

Barn og unges
oppvekstsvilkår

Selve området er lite utviklet, mens områdene rundt
er delvis utbygde og inngår i detaljregulert område.
Området gir muligheter for, og er attraktivt i forhold

til det å være med på å gi barn og unge gode

oppvekst-vilkår. lvaretas i detaljplan.

+2 2

Samfunnssikkerhet (i nkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra- Avhengig av transport til området. Privat adkomstvei -1 1
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struktur og transportbehov til området må etableres, og en utvikling av området
vil gi endret bruk av veien forbi eksisterende
båthavn og fritidsbebyggelse inntil regulert vei i

gjeldende naboplan etableres. VA og EL i nærheten.

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en
positiv utvikling for tiltakshaver. Liten
sysselsettingseffekt av tiltaket ut over fasen med
etablering. Området vil i utbygd stand inngå som del
av fritidsbebyggelsen i Sørøyvågen, som er et større
område hovedsakelig for fritidsbebyggelse og dette
gir en samlet effekt som merkes i kommunen.

+2 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for
området. Med god planlegging av adkomst og
arrondering, er deler av arealet godt egnet.

+2 1

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Vil gi økt trafìkkbelastning på adkomstvei som må

sikres ytterligere. P-plasser planlegges etablert flere
steder. Må vurderes ift. behov for gang- og sykkel-
veinett. Foreligger ikke data om trafikkmengde på
veiene i området, men med tiltaket kan denne for-
ventes å øke i noen grad. AD T langs Fv.186 er 150,

med lav andel (5) store kjøretøy. Tiltaket vil ikke
påvirke AD T i nevneverdig grad. lngen alternative
traséer inn i området er lansert. Detaljplan sikrer
tilgang til/etablering av uteområder.

-1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

lkke bebyggelse innenfor formålsgrensen, men
utstrakt fritidsbebyggelse delvis etablert i regulert
nabostrøk. lnnspillet går på utvikling av
fritidsbebygg-else, så det legges i utgangspunktet
ikke til rette for tettstedsutvikling. Vil ha en viss
betydning for nær- og bomiljø i området.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til
landskap og lokalisering, og disse forholdene sikres
ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F RF S

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Ti¡

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kv¡kkleire, ste¡nras,
histor¡ske skrêd

Nei

Løsmassekart angir bart fjell og stedvis tynt dekke (hvor > 50
% av arealet er fjell i dagen) for hele området. Marin grense

oppgitt til 90 moh. Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut
eventuelle områder hvor faste installasjoner i sjø planlegges.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja
Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. De mest sjønære delene
kan være spesielt utsatt for påvirkning av denne typen.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Området er tilstøtende til sjøen, og flaten ned mot sjøen hvor
bebyggelsen tenkes etablert er ubevokst og vil kunne
påvirkes av kraftige vinder. Værmessig er det nokså mye
vind i området, og området er utsatt for vinder fra nord-østlig
og sør, sør-vestlig retning. De sterkeste vindene kommer fra
sør, sør-vest. Meget sterk vind i kombinasjon med springflo
kan tenkes at påfører skader på eventuelle fyllinger og
bygninger i sammenheng med sjø som ikke er sikret
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tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området. Det må etableres anlegg som sikrer tilstrekkelig
god kvalitet på avløps-vann.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

s (TEK).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Tit

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Ja Garnplasser for sei, torsk, hyse og kveite fra området utenfor

selve Sørøyvågen. lkke direkte påvirkning.

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rderin g

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kalieutslipp, annen forurensning. OUeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

Høyspentledninger/-anlegg Nei

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strål¡ngsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder ¡ sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farl¡g gods, ulykkes-
belastede strêkninger, støysoner yed ¡nfrastruktur.

Nei

Sjømerke ved grunne utenfor området skal ikke berøres av
tiltaket. Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan

teoretisk påvirke området, men det er lav sannsynlighet for
at dette skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det
genereres noe støy, spesielt ¡ en fase hvor området
etableres.

Hel se/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei
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Kollektivknutepunkt
Flyplass, yiktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, krafiyerk Nei

Undervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFRFS

Tiltaket har mindre til ubetydelige negative konsekvenser både i forhold til biologiske og samfunnsmessige tema, og

basert på en vurdering av omfanget av påvirkningen ivaretas for stor grad verdiene som finnes i området. Dette
samtidig som faktorer som gjør det attraktivt, sikkert og tilgjengelig langt på vei innfris. Området vil med en utbygging
inngå i det regulerte området for fritidsbebyggelse rundt Sørøyvågen. En stor andel parseller som angir
fritidsbebyggelse i området er ikke bebygd, dette med reguleringsplaner som har vært gjeldende i rundt 10 år.

lnnspillsområdet ligger mellom regulerte områder, og det vil med en regulering i tråd med tiltaket kunne gis føringer
for utnyttelse av det gjenstående uregulerte arealet i området som ikke er av verdi som LN F-område som i gjeldende
plan. Herunder også landskapsmessige forhold, som på tross av en relativt lav påvirkningsgrad i forhold til
konsekvenser av tiltaket på kommuneplannivå forutseftes ivaretatt for beste mulige landskapstilpasning på detalj-
plannivå. A sikre areal innenfor formålsgrensen som ikke skal utnyttes skal også vektlegges.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som LN Fiandbruksområde.

Konklusjon, B FRFS

Området omdisponeres fra LN F-sone I til område for fremtidig fritidsbebyggelse, BFRFS, med krav om godkjent
reguleringsplan før tiltak kan settes iverk. Avgrensning av området utvides til å inkludere Gnr. 11, Bnr. 16, 296,64,
ogu lert del av bnr. 306
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s.tz spREDT FRTTTDSBEBYGGELSE N ORDøWÂGEN (LN FR-F2)

Matrikkelnr: Gnr. 1 1 , Bnr. 14

Journalnr: 121 108-28

Areal 1 ,4 daa.

Forslagsstiller: Ståle Berg

Gjeldende formål LNF-sone 2

Formåljfr. innspill
Framtidig LN FR-spredt
fritidsbebyggelse
(5220)

Ønsket tiltak:
Samsvar med plan ift.

ønske om fradeling av
hyttetomt

Landbruksjord som
omdisponeres:

lnnmarksbeite: 1,3 daa.

Dyrkbart: 0,3 daa.

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger på Nordøya Nordøyvågen i etablert område for fritidsbebyggelse, ca 350 meter østover langs privat

vei fra kommunal vei mot Nordøyvågen.

Parsellen ligger i grunnlendt mark som innmarksbeite, med gras og enkelte små busker utover et lite høydedrag

østover som går i sjøen i ei lita vik. Området ligger i areal med gjeldende formål som LN F-sone 2, og det er ønske om

å få fradelt en parsell for å etablere en fritidsbolig i område hvor kun bolig og ervervbebyggelse tillates. Området er

avklart etter jordlov, men ikke etter Plan og bygningslov.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Naturverdi og biologisk
mangfold

I kke registrert hensynskrevende biologisk mangfold
eller viktige naturtyper.

0 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Arealet ligger i område av lav viktighet for landbruket.
Lite areal brukes. Størstedel av arealet er innmarks-

beite, med en mindre del av defte som dyrkbar.
Berggrunnen i området er glimmergneiser, glimmer-

skifere, tynne marmorlag og amfibolitt. Lavt
konsekvensnivå.

1 1

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen. Svært liten del av tilgjengelig
vinterbeite berøres av tiltaket. Det berørte området
inngår i spredt bebygd område med bolig- og fritids-

bebyggelse nært sjøen. Omdisponering av de ytre

delene i området vil ikke utøve store konsekvenser
for næringen ut over reduksjon av samlet areal med

tilgiengelig vinterbeiteland.

0t-1 1
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Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Landskapet er kyst-
slettelandskap med myr, infrastruktur og jordbruk
(KS10). Det er i området høytjordbrukspreg (3/3) og
stor landskapsverdi (4/5). lnngreps- og bebyggelses-
grad i området er relativt høy @16). Området ligger på

et lite høydedrag mot sjøen hvor allerede etablert
bebyggelse finnes innenfor og på flere sider. Områd-
et består av et lite nes, og det er en liten bukt i sjøen
like nord for parsellen. Omfanget av tiltaket vil med
lokaliseringen i forhold til landskapsverdiene være
begrenset som delvis tilbaketrukket fra sjøen, og med
store deler av kystlinjen i området med liknende
terrengformasjoner. I dette området, med allerede
etablert bebyggelse, vil tiltaket være med på å opp-
rettholde særpreget området allerede har.

0l+1 1

Kulturminner og kulturmiljø

lngen registrerte kulturminner innenfor, eller i

nærheten av omsøkte område. 3 av de nærmeste
nabobyggene er reg¡strert i Matrikkelen som <andre
SE FRAK-bygg>.

0 1

Fiskeri og havbruk

Ca. 900 meter utenfor området og sørover langs
Dønneslandet ligger et trålfelt for reke. Tiltaket vil

medføre ingen til ubetydelige konsekvenser for dette,
da det er planer for etablering av en hyttetomt i om-
råde med allerede etablert bolig- og fritidsbebyggelse
i gjeldende plan.

0 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

lngen registrerte friluftsinteresser i området, og be-
byggelsen skal trekkes unna sjøen. Etablering i

strandsonen, med ei langgrunn vik i nærheten som
kan ha betydning som badeplass. Området er relativt
utbygd med boliger og fritidsboliger, og tiltaket har
ingen direkte konsekvenser for tilgangen til nærligg-
ende områder for friluftsliv og uteaktivitet. Føringer
når det gjelder tilreftelegging for friluftsaktivitet,
grønnstruktur og lek sikres i videre planlegging.

Ubetydelige negative konsekvenser.

0l-1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Tiltaket er i stor grad innenfor 1 OO-metersbeltet til sjø,
med relativt begrenset nedbygging i områdene
nærmest sjøen. Området skal bebygges med en en-
het for fritidsbebyggelse, som samtidig skal trekkes
fra sjøen på parsellen. Dette vil kunne gjennomføres
uten at det går på bekostning av de generelle strand-
soneverdiene. lngen spesielle strandsoneverdier er
registrert. Byggegrensen som i planforslaget foreslås
til 50 meter omfatter også formålsområdet.

0l-1 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes ikke å ha særlige konsekvenser for reiseliv
og turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser/anangement ut fra det som områdeV
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil
betydningen være mindre.

Ol+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Område med etablert bebyggelse som kan gi mulig-
heter for, og vil være attraktivt i forhold til å gi barn og
unge gode oppvekstvilkår.

+2 1

Samfunnssikkerhet (inkludert Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
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forurensning til jord/luft) risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentl ig tjenesteti lbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Privat adkomstve¡
helt inn til området fra kommunal vei langs Nordøy-
vågen. Etablering av en fritidsbolig vil ikke endre
bruken av veien som går gjennom og forbi eksi-
sterende boligtun i området. VA og EL etablert i

nærheten.

0 1

Næringsliv og sysselsetting
Liten sysselsettings- og nær¡ngsl¡vseffekt effekt av
tiltaket, ut over generelle effekter.

+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Området har god tilgjengelighet, men det settes ikke

krav om un¡versell utforming ¡ t¡ltaket.
0 1

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Kollektivtilbud i nærheten av området langs Fv. 186,

ca. 800 meter fra området. Ubetydelig økning av
trafikkbelastning på kommunal og privat vei som er
eneste adkomst. lkke gang-, og sykkelsti iområdet.
Svært moderat trafikkbelasting i området.

+1 1

Tettstedsutvikli ng ift . annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Vil ha en viss betydning for nær- og bom¡ljøet i

området.
+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til landskap
og lokalisering, og disse forholdene sikres ivaretatt i

detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; LN FR-F2

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, ky¡kkle¡re, steinras,
histor¡ske skred

Nei

Parsellen ligger et stykke inn på land i området rundt og i

overkant av 5 moh i randsonen mellom bart fjell med stedvis
gnt dekke og tynnere marine avsetninger. lngen tidligere
reg¡strerte skredhendelser i dette området. Marin grense

oppgitt t¡l 90 moh.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei lngen registrert flomfare.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Nei

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. De sjønære områdene
langs stranden sør i området kan være spesielt utsatt for
påvirkning av denne typen. Tiltaket er lokalisert i området
rundt og høyere enn 5 moh, og dette vil begrense
påvirkningen.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Området er lokalisert nært, men ikke tilstøtende til sjøen, og
flaten mot sjøen hvor bebyggelsen tenkes etablert er ube-
vokst og vil kunne påvirkes av kraftige vinder. Værmessig er
det nokså mye vind i området, og området er utsatt for
vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De sterkeste
vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget stek vind i kombi-

nasjon med springflo kan tenkes at pàfører skader på even-
tuelle fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø som
ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området.
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Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Nei

lnnmarksbeite registrert på eiendommen, men avklart
å være i område med lavere status for landbruket.

Trålfelt for reke 900 meter fra land utenfor området.

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Vi rksomhetsbasert sårbarhet, i nfrastruktu r og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kal¡eutsl¡pp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, rad¡oaktiv lagring

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Nei

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsed¡menter, dumpeområder ¡ sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet ti I infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er lav sannsynlighet for at dette
skjer. Det vil i en begrenset periode hvor tiltaket etableres
kunne oppleves mer støy og aktivitet enn vanlig langs disse
veiene, og farlige situasjoner kan inntre.

Helse/omsorgsi nstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, y¡ktig ve¡/jernbãne, stasionrterminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

Undervan nsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei
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Konklusjon, LN FR-F2

Området omdisponeres fra LN F-sone 2 til fremtidig LN FR-område for spredt fritidsbebyggelse, LN FR-F2.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, LN FR-F2

Konsekvensnivået for tiltaket i områder som gjeldende plan er avsatt til spredt bolig- og ervervsbebyggelse.

Forholdene lligger godt til rette for etableringen, og det vil med en skånsom plassering av tiltaket i forhold til eksi-

sterende bebyggelse og terrengforholdene, ikke påvirke forholdene på stedet i vesentlig negativ grad.

Det må vurderes behovet for omdisponering av kun denne lille teigen i forhold til området rundt, som i gjeldende plan

er regulert til LN F-sone 2, og pët denne måten kun kan tillate fritidsbebyggelse etter dispensasjon. Sammenhengende

område på denne delen av Nordøya (øst for vannet og det regulerte støket, og nord for Nordøyvågen) med flere

etablerte fritidsboliger som må sees i sammenheng med ønske om etablering av fritidsbebyggelse.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre

detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som landbruksområde med åpning for spredt bolig- og ervervsbebyggelse.
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s.1 3 FRTTTDS- OG TU RTSTFORMÅr Arrn¡¡¡ Ser, ÅrrnVÅA¡ru (BFTFI)

Matrikkelnr: Gnr.4, Bnr.5

Journalnr: 't2t108-34

Areal: 25 daa

Forslagsstiller: Aud A. Brunvold

Gjeldende formål: LN F-sone 1

Formåljfr. innspill:
Framtidig fritids- og

turistformål (11 70)

Ønsket tiltak:
Oppstillingsplass for
campingvogner og
bobiler

Landbruksjord som
omdisponeres:

Dyrkbart: 7,9 daa.

lviktig
landbruksområde:

Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger innerst iAkervågjen, hovedsakelig på østsiden av Fv. 189 der den svinger rundt vågen. Det strekker
seg øst-over ca.29O meter i et terreng som åpen fastmark delt av en langsgående dal som er ca 4-5 meter lavere enn
tenenget rundt.

I de lavere delene av området er det fuktig mark og et lite bekkedrag. Området er sparsomt bevokst med til dels bart

tiell og myrlendt med små busker, einer, og enkelte spredte lauv- og bartre.

Gjeldende regulering for området er LN F-sone 1 (KpA), og tiltakshaver ønsker området etablert som oppstillingsplass
for campingvogner og bobiler. Området må sees i sammenheng med tilstøtende område BFRF S (for fremtidig
fritidsbebyggelse).

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+.2,+-1,0)

Verdi

(*I*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lkke registrert hensynskrevende biologisk mangfold
eller viktige naturtyper innenfor området. Makrell-
terne, vurdert som sårbar (VU) i Rødlista 2010,
registrert i Akervågjen utenfor området.

0 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området omfatter ikke jordbruksland, og fremstår
som åpent område med en mindre langsgående
skjæring som deler området. Noe myrlendt ifm.
denne, og området benyttes som utmarksbeite.
Området er dyrkbart, åpent og grunnlendt. Berg-
grunnen består i hovedsak granatglimmerskifere.

ol-1 1
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Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite som
senvinterland i et stort og sammenhengende område.

lndre deler av området ligger under flyttlei.
Vinterbeitet påvirkes ved at et større og sammen-
hengende område punkteres ved etablering av

tiltaket, og reduksjon av andelen tilgjengelig
vinterbeite for næringen. Flyttleien som avsluttes like

innenfor området vil påvirkes negativt av en

etablering av fritids- og turistformå|. Dyrene følger
ikke slavisk arealet for flyttlei, og flytt- og trekkvei i

området går i praksis til sjøen. Etablering av
bebyggelse og anlegg samt campingplass i området
blir konfliktfult i forhold til næringen da flyttleien i

praksis stenges, og utbygging medfører mindre

beitero og en spredning av dyrene slik at det blir
vanskelig å holde reinen i områder med utmark.

-3 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Landskapet er kyst-

slettelandskap med myr, infrastruktur og jordbruk
(KS1 0) med høyt jordbrukspreg (3/3). Landskaps-
verdien er stor (4/5), og området fremstår som et ikke

bebygd areal i de innerste delene av Akervågjen.
Landskapet som området er del av, har relativt høy

bebyggelses- og inngrepsgrad (4/6), og består av
langsgående fjellrygger som senker seg mot sjøen i

vest. Området er delvis uten vegetasjon, og inklu-

derer to høydedrag på begge sider av en markant dal
midt i området, noen få meter lavere enn områdene
rundt. Mer frodig og jorddekt i dalen, og myrdraget

brer seg videre østover et godt stykke forbi områdets
avgrensning. En ledningstrase går gjennom området,

og luftspent høyspentledning tangerer de innerste

delene av området. Terrenget stiger på begge sider
av området i oversiktlig terreng, slik at hele området
er delvis synlig fra deler av nærområdet. Området
ligger allikevel sammen med tilliggende innspillsom-
råde i et avgrenset landskapsrom som på en tydelig
måte naturlig kan avgrense området for aktiviteten i

tiltaket.

-1 t0 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrerte kulturminneverdier/sam iske

kulturminneverdier i om rådet.
0 1

Fiskeri og havbruk
Akervågjen inngår i område som regionalt viktig gyte-

felt for torsk. Små konsekvenser ved utbygging i sjø.
0t-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

I nærområdene er det tilrettelagt med turstier og

merkede turløyper som har startpunkt i nærheten av

området. Området har gode muligheter for rekrea-

sjon hele året. Lokalisering av tiltaket skal være til
minst mulig hinder for den frie ferdselen i strandsona,

og planlegges lokalisert lengst mulig fra sjøen.
Før¡nger når det gjelder tilrettelegging for friluftsakti-
v¡tet, grønnstruktur og lek sikres i videre planlegging.

Området er tilgjengelig via Fv. '189 som går rundt de
indre delene av Akervågjen.

+2 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert, og

tiltaket som i sin helhet ligger i direkte tilknytning til
sjø, dog med en smal strandlinje nedenfor fylkes-
veien som ligger på en fylling. Trafikksikkerhets-

messig må det vurderes i hv¡lken grad tiltakene skal
inkludere sjørelatert virksomhet, da all forbindelse

mot sjø skjer over fylkesveien. Lavt konsekvensnivå.

0t-1 1

Samfunnstema Vurdering Konse- Verdi Data-
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Kvens

(+-3,+.2,+-1,0)

(*/*/*) kvalitet
(1,2,51

Reiseliv

Vurderes å ha positive konsekvenser for reiseliv og
turisme, da tiltak rettet mot tilstøtende innspillsom-
råde (BFRF8) tenkes etablert. Camping- og bobil-
turister søker opplevelser/arrangement ut fra det som
områdeUkommunen har å tilby, som i et lenger
perspektiv vil ha større betydning.

+2 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Uutuiklet område, som med inkluderende og fram-
overrettet planlegging kan gi muligheter for, og bli

attraktivt iforhold til det å være med på å gi barn og
unge gode oppvekstvilkår. lvaretas i detaljplan.

+2 2

Samfun nssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Avkjørsel fra Fv.

189 til området må etableres, og en utvikling av
området vil gi endret bruk av veien forbi de indre
delene av Akervågjen. VA og E L i nærheten.

+1 1

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv
utuikling for tiltakshaver. En sysselsettingseffekt av
tiltaket ut over fasen med etablering vil oppleves.
Denne er dog begrenset, og må sees i forhold til
aktiviteter det legges opp til og ringvirkningene av
disse. Sammen med flere områder som er etablerUvil
etableres med turist- og fritidsformå|, vil effekten av
dette samlet sett merkes i kommunen.

+2 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for
området. Med god planlegging av adkomst og
arrondering, er deler av arealet godt egnet.

+11+2 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Nært kollektivtilbud. Vil gi økt belastning ifm.
avkjørsel som blir fra fylkesveien i svingen innerst i

Akervågjen. Må vurderes ift. behov for gang- og
sykkelveinett mot Aker. ADT langs Fv.1 89 er 250,
med lav andel (10) store kjøretøy. Tiltaket vil kunne
påvirke ADT særlig i høysesongen. Detaljplan sikrer
tilgang til/etablering av uteområder.

-1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

lkke bebyggelse innenfor formålsgrensen, men ligger
i nærheten av bolig- og fritidsbebyggelse på Aker.
lnnspillet går på utvikling av virksomhet rettet mot
turisme/camping, så det legges i utgangspunktet ikke
til rette for tettstedsutvikling. Vil ha en viss betydning
for nær- og bomiljø i området.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til landskap
og lokalisering, og d¡sse forholdene sikres ivaretatt i

detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B FTFI

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kv¡kkleire, ste¡nras,
historiske skred

Nei
Løsmassekart angir bart fjell og stedvis tynt dekke (hvor > 50
% av arealet er fiell i dagen) for hele området. Marin grense
oppgitt til 90 moh. Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut
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eventuelle områder hvor faste installasjoner i sjø planlegges.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei Et mindre vassig/bekk i lavereliggende område.

Havnivåstigning
Spr¡ng-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. Veien på fylling ligger som

en buffer ytterst i området og vil kunne dempe påvirkning,

men de sjønære områdene er utsatt for påvirkning av denne
typen. Områdene som strekker seg innover de lavere-
liggende delene av dalen vil påvirkes i noe mindre grad, med

høyder på rundt 5-6 moh. som øker østover i området.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Området er delvis tilstøtende til sjøen, og områdene ned mot

sjøen er uten skjerming for kraftige vinder som kommer inn

vågen. Området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør,

sør-vestlig retn¡ng. De sterkeste vindene kommer fra sør,

sør-vest. Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan

tenkes at påfører skader på eventuelle fyllinger og bygninger
i sammenheng med sjø som ¡kke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre

hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området. Det må etableres anlegg som sikrer tilstrekkelig
god kvalitet på avløps-vann.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

(Nei)

Nei

Ja

Dyrkbart areal (reversibelt)

Akervågjen inngår i område som regionalt viktig gytefelt for

torsk. Små konsekvenser ved utbygginger i sjø.

àVurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstasjoner, rad¡oaktiv lagr¡ng

Nei

Høyspentledninger/-anlegg Nei Luftspent høyspentledning tangerer lengst øst i inn-
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spillområdet. Kun en mindre del, som presenteres med
hensynssone-faresone.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strálíngsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø, land og vei kan
teoretisk påvirke området, men det er lav sannsyn-lighet for
at dette skjer. Det transporteres fn tid til annen farlig gods
på fylkesveien forbi området. Kan genereres noe støy,
spesielt i en fase hvor området etableres.

Hel se/o msorgsi nstitu sjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/term¡nal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

Undervannsledning/kabler Nei Nærmeste ca. 500 meter utover iÂkervågjen.

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFTFI

Tiltaket har mindre til ubetydelige konsekvenser både på biologiske og samfunnsmessige tema, med unntak av
reindrift. Tiltakene som angis med reguleringen vil medføre at området stenger for reinens trekk- og flyttmulighet i

tillegg til at et område med godt vinterbeiteland punkteres med nye bebyggelse. Dette medfører store negative
konsekvenser for næringen. Flytt- og trekkvei går til og med sjø i området. Østre deler av området ligger nært
hensynssone reindrift som angir flyttlei for reindriftsnæringen, samt en del under faresone høyspenningsanlegg.

Landskapsmessige konsekvenser er små, da dette området ligger slik til at angitte tiltak hovedsakelig vil kunne
påvirke de aller nærmeste nærområdene. De nærmeste områdene mot sjøen er allerede bebygd med vei på fflling,
og ved tilpasninger av tiltaket til landskapet vil det være mulig å unngå store negative effekter. Dette vil hovedsakelig
bestå i å sette begrensninger på høyde for etableringer av tiltak.

Området i utbygd stand inngår i et samlet regulert område for fritidsbebyggelse og turistvirksomhet innerst i

Akervågjen, med muligheter for friluftsliv og aktivitet i et attraktivt område året rundt. Nært opptil eksisterende
friluftsområder, og med god arrondering kan det legges ytterligere til rette for tiltaket. lngen omdisponert landbruks-
jord, men et lavereliggende myrdrag av en viss betydning som utmarksbeite gir mulighet for omdisponering da det er
dyrkbart.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
planlegging.

Justering av områdets avgrensning i forhold til flyttlei medfører ikke endring for reindriftsinteressene, og flyttlei stenges
i praksis med tiltaket.

Avbøtende tiltak som ble vurdert var tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å sikre areal
innenfor formålsgrensen som ikke nedbygges. Tilpasning av bygg og anlegg i forhold til fuktsig, samt å få etablert
godkjent avkjørsel fra fflkesveien. Arealet reduseres i forhold til foreslått i innspillet, slik at areal som omfattes av
flyttlei lengst øst i området tas ut av formålet.

Med bakgrunn i områdets arrondering og veien forbi i de nærmeste områdene til sjøen, settes byggegrensen til 15
meter fra vei. Avstand til vei reguleres av annet lowerk.

0-alternativet: Området består som før, som LN F-landbruksområde.

Alternativ 2: Området slås sammen med BFRF8, og gis formål som fremtidig kombinasjonsformål; fritidsbebyggelse/
fritids- og turistformål
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Konklusjon, BFTFl

Med bakgrunn i innsigelse til området av hensyn til reindrift tas området BFTFI ut av planforslaget. Gjeldende

arealformål som LNFR-område videreføres.

5.1 4 F RTilDSBEBYGGELSE GLEI NSVI GEN (BFRF7)

Matrikkelnr: Gnr. 1 4, Bnr.8

Journalnr: 1 2/1 08-35

Areal: 1 22 daa

Forslagsstiller:
Mette Jenssen og
Anne Jenssen

Gjeldende formål LN F-sone I og 2

Formåljfr. innspill
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 1 20)

Ønsket tiltak:
Etablering av fritids-
bebyggelse

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 1 5,2 daa.

lnnm.beite: 3,7 daa.

Dyrbart: 9,0 daa.

I viktig landbruksområde: Ja

Områdebekrivelse:

Området ligger i Gleinsvika ca250 meter øst for Fv. 1 86, 1 km nord for Glein. Det er to bolighus i området. Området

har ca. 800 meter strandlinje, og består hovedsakelig i de nordre og østre delene av åpen jorddekt fastmark. Sør og

vest i området ligger delvis spredte teiger med landbruksjord, og vegetasjonen i området består som kantvegetasjon til

de dyrkede arealene, og enkelte steder langs bekkedrag.

Gjeldende regulering for området er LN F-sone 1 og2, hhv, sone 2 i de søndre delene, og tiltakshaver har ønske om

etablering av område med fritidsbebyggelse hvor fritidsparseller, parkerings-areal, en mindre molo og naust er
plassert i områder med fordelingen av landbruksjord i mente.

Tiltaket er lokalisert øst i den nordre delen av området for å ivareta verdiene rundt på best måte. Sør i området plan-

legges noen fritidsparseller og et naustområde hovedsakelig også her utenom driwerdig landbruksjord.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+.2,+.1,0)

Verdi

(*/*r*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

I kke registrert hensynskrevende biologisk mangfold

eller viktige naturtyper.
0 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Områdets nord-vestre deler omfatter noen
jordbruksareal som fulldyrka og innmarksbeite, delvis
innrammet av noe kantvegetasjon mot øst.
Områdene må sikres i reguleringsplan. Beiting drives

i området. Ut over noen av naustene som planlegges

1 1
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etablert helt i randsonen til en mindre fulldyrka teig
ved sjøen, tenkes bebyggelse og anlegg etablert
med hensikt å ikke omfatte land-bruksareal. De ytre
delene mot sjøen er åpne og grunnlendte, og
berggrunnen i området består hovedsakelig som bart
fjell med glimmerskifere.

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen. Et relativt lite område av det som
er tilgjengelig som vinterbeite berøres av tiltaket. Det
berørte området er hovedsakelig lokalisert som et
flatt, svakt skrånende platå mot sjøen. Området
ligger relativt beskyttet til, og størrelsen tilsier at om-
rådet kan være aktuelt for reinen vinterstid. Omdisp-
onering av de ytre delene i området vil utøve
negative konsekvenser for næringen i form av
reduksjon av samlet areal med tilgjengelig
senvinterland.

-1t-2 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-307. Området er i aktuelle
områder delvis ubebygd, åpent kystslettelandskap
med infrastruktur og jordbrukspreg (KS7). Land-
skapsverdiene er middels (3/5), det er høyt
jordbrukspreg (3/3), og relativt høy inngreps- og be-
byggelsesgrad (a/6). De indre (østre) delene er
kulturlandskap i drift med en mosaikk av landbruks-
arealer som innmark og beite med kantvegetasjon
som $delig markerer avgrensningene i de indre del-
ene langs hele området. Mot sjøen er det nordlige av
området hovedsakelig preget av en skrånende små-
kupert flate som heller ned mot sjøen. Terrenget
avsluttes relativt brått i sjøen langs det meste av om-
rådet. Sør iområdet ligger en mindre strand, hvor
naustbebyggelse og en mindre molo tenkes etablert.
Tenkt lokalisering av tiltakene i området sørger for at
landskapspåvirkningen reduseres. Ved å trekke be-
byggelsen unna landbruksområdene, og samtidig
sørge for å ivareta avstand til sjøen vil den ende opp
innenfor et område hvor siluettvirkning og visuelle
utfordringer reduseres i forhold til annen bebyggelse i

området som er synlig fra lange avstander både sjø-
og landvegs. Naustområdet som tenkes plassert inn
mot en bakgrunn lavt i terrenget, vil også utøve
mindre påvirkning sett fra områdene rundt. Ubetyde-
lige negative konsekvenser for temaet.

ol-1 1

Kulturminner og kulturmiljø

lnnenfor området ligger to automatisk fredete kultur-
minner. Sør for eksisterende bebyggelse rundt
toppen på en liten høyde, ligger et arkeologisk
minne, Glein, som et gravfelt (lD: 26608). Minnet er
synlig over markoverflaten. Nord-øst i området på et
lite høydedrag ut mot sjøen ligger et annet automa-
tisk fredet arkeologisk kulturminne, Glein (l D: 16496),
dette som et gravminne, også synlig. Ut fra vur-
deringer og tiltakshavers plan for området vil ikke
tiltakene i området påvirke disse lokalitetene. For det
nordre minnet er det viktig at arealet nærmest minnet
opprettholdes, da beliggenheten tilsier at det kan bli

liggende nært bebygd parsell. Tiltak som juster¡ng av
plassering for fritidsparsellene utføres hvis nødven-
dig, og beliggenhet og sikringssone for minnene
angis i plankartet med hensynssone. Denne videre-
føres ved eventuelt framtidig detaliregulering.

-1 1

Fiskeri og havbruk
Området i sjøen utenfor er registrert som lokalt viktig
gytefelt for torsk, samt garnfiskeplass for næringen.

0l-1 1
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Tiltaket vil medføre ubetydelige konsekvenser for
disse, da det kun er planer for sjønære etableringer i

området hvor det allerede er etablert naust innenfor

område for bolig og ervervsbebyggelse. Sektormyn-
digheter varsles ved tiltak i sjø, som molo, og
småbåtanlegg.

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

lngen registrerte friluftsinteresser i området, og be-
byggelsen skal være til minst mulig hinder for den frie
ferdselen i strandsona. Derfor planlegges ny bebygg-
else lokalisert lengst mulig fra sjøen. Byggeom-
rådene for naust og molo skal etableres slik at minst
mulig av strandsona sperres for gjennomgang.

Føringer når det gjelder tilrettelegging for friluftsakti-
vitet, grønnstruktur og lek sikres i videre planlegging.

Området er tilgjengelig via privat vei fra Fv.186.

+1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert, og
tiltaket i de søndre delene av området ligger i direkte
tilknytning til sjø. I hovedsak uberørt strandsone. Til-

tak som naustrekke, molo og evt. småbåtanlegg
konsentreres til område med eksisterende naust, og
mulighet til ferdsel vil kunne opprettholdes.

+2 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+.1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
11,2,31

Reiseliv

Vurderes ikke å ha konsekvenser for reiseliv og
turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser/arrangement ut fra det som områdeV
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil
betydningen være mindre.

Ol+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Delvis til lite utviklet område, som kan gi muligheter
for, og er attraktivt i forhold til å være med på å gi

barn og unge gode oppvekstvilkår. lvaretas i

detaljplan.

0l+1 2

Samfun nssikkerhet (inkludert

forurensning til jord/luft)
Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (R OS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Privat adkomstvei
til området må utbedres, og en utvikling av området
vil gi endret bruk av veien forbi eksisterende boligtun.
VA og E L i nærheten.

+1 1

Næringsliv og sysselsett¡ng

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshavere. Liten sysselsettingseffekt
av tiltaket ut over fasen med etablering, og generelle

effekter.

+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for om-
rådet.

+2 1
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Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Vil gi økt trafikkbelastning på adkomstvei som må
sikres ytterligere. P-plasser planlegges etablert flere
steder. Må vurderes ift. behov for gang- og sykkel-
veinett. Foreligger ikke data om trafìkkmengde på
veiene i området, men med tiltaket kan denne for-
ventes å øke i noen grad. ÄDT langs Fv.186 er 375,
med lav andel (7) store kjøretøy. Tiltaket vil ikke på-
virke ADT i nevneverdig grad. Detaljplan vil eventuelt
sikre gang- og sykkelvei dersom vei etableres i om-
råder der dette hensynet må tas. lngen alternative
traséer inn i området er lansert. Detaljplan sikrer
tilgang til uteområder.

-11-2 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Ut over to etablerte boligtun og et naust, er det ikke
eksisterende bebyggelse i området. lnnspillet går på

utvikling av fritidsbebyggelse, så det legges i ut-
gangspunktet ikke til rette for tettstedsutvikling. Vil ha
en viss betydning for nær- og bomiljøet i området.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til landskap
og lokalisering, og disse forholdene sikres ivaretatt i

detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; BFRFT

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
h¡storiske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell og stedvis tynt dekke (hvor > 50
% av arealet er fjell i dagen), samt et av-grenset bånd med
tynnere marine avsetninger langs sjøen og i de sør-vestlige
områder. Marin grense oppgitt til 90 moh. Stadfestet
reguleringsplan skal kvittere ut eventuelle områder hvor
faste installasioner i sjø planlegges.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Ei myr og noen småtjern/pytter i de indre deler av området.
Noen småbekker drenerer landbruksjorda, og renner ut i sjø
i området hvor det står et naust.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. De sjønære områdene
langs stranden sør i området kan være spesielt utsatt for på-
virkning av denne typen. Dette vil spesielt vedrø¡e områdene
for naust og molo.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokal¡ser¡ng, fare for storm og orkan

Ja

Området er tilstøtende til sjøen, og flaten ned mot sjøen hvor
bebyggelsen tenkes etablert er ubevokst og vil kunne
påvirkes av kraftige vinder. Værmessig er det nokså mye
vind i området, og området er utsatt for vinder fra nord-østlig
og sør, sør-vestlig retning. De sterkeste vindene kommer fra
sør, sør-vest. Meget sterk vind i kombinasjon med springflo
kan tenkes at påfører skader på eventuelle fyllinger og
bygninger i sammenheng med sjø som ikke er sikret
tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).
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Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-F¡sker¡interesser

Nei

Ja

Nei

Ja

Mindre areal som jordbruksland er inkludert i formålet, men
holdt utenfor tiltaksområder.

Lokalt viktig gytefelt for torsk, samt en garnfiskeplass i sjøen

utenfor

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kal¡eutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Ja

Området er lokalisert innenfor sikringssone for godkjent

sprengstofflager på gnr. 14, bnr. 23. Dette ligger ca. 25
meter fra nordgrensen til formålsområdet. Ved en eventuell

utbygging av området vil godkjenningen for sprengstoff-
lageret opphøre.

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, rad¡oaktiv lagring

Nei

Høyspentledninger/-anlegg Nei

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport ay farl¡g gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er lav sannsynlighet for at dette

skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe

støy, spesielt i en fase hvor området etableres.

Helselomsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, vikt¡g vei/jernbane, stasjon/terminal, hayn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Samlet vurdering, avbøtende tiltak og eventuelle alternat¡ ver, B F RF T
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Tiltaket utøver små konsekvenser når det gjelder både biologiske og samfunnsmessige tema, og basert på en vur-
dering av omfang og påvirkning ivaretar lokaliseringen av tiltaket verdiene som f¡nnes i området. Faktorer som gjør
området attraktivt og tilgjengelig innfris i stor grad. Det legges i innspillet vekt på at plasseringen av tiltak kan skje på

en måte hvor påvirkningen på kulturlandskapet minimeres ved lokalisering av bebyggelse og naustanlegg.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å sikre areal innenfor formåls-
grensen som ikke nedbygges. Det er viktig å opprettholde avstand mellom sjøen og ny bebyggelse i de nordre
områdene, slik tiltakshaver har skissert i innspillet. Landbruksverdier vil sikres gjennom reguleringsplan som skal
utarbeides.

Vurderinger rundt etablering av molo med tilgang for bevegelseshemmede vil Íøre til at deler av tiltaket i stor grad kan
nå i forhold til utforming for brukergrupper som trenger tilreftelegging.

Ved offentlig ettersyn av planforslaget kom det innspill fra eiere av gnr. 14, bnr. 23, som har et godkjent sprengstoff-
lager på sin eiendom, lokalisert nært nordgrensen til formålsområdet. Tiltakshavere opplyser at ved etablering av
fritidsbebyggelse innenfor sikringssonen vil medføre at godkjenningen for sprengstofflageret opphører.

Ut over dette vil momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til
gjennom videre detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som landbruksområde og område for spredt bolig- og ervervsbebyggelse.

Konklusjon, BFRFT

Kommunen legger merknad som framkom under ettersyn av planforslaget til grunn, og tar området BFRFT ut. Arealet
videreføres som gjeldende formå|, som LN F-sone 1 og2.

713643-Pl-AN-RAP-001 8.rt.2oL7/0o stDE L57/27L



Dønna, multiconsu¡t.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredni ng Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
I på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

s. ls FRTflDSBEBYGGELSE N YSTAD (BFRFSI

Matrikkelnr: Gnr. 51 , Bnr. 20

Journalnr: 1211 08-36

Areal 27 daa

Forslagsstillere:
Merethe og Gerd
Nystad

Gjeldende formål: LN F-sone 2

Formåljfr. innspill
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 1 201

Ønsket tiltak:
Etablering av
fremtidig fritids-
bebyggelse

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka:5,1 daa

lnnm.beite: 6,6 daa

Dyrkbart: 1 5,5 daa.

I viktig landbruksområde: Ja

Områdebeskrivelse:

Området som søkes omregulert til framtidig fritidsbebyggelse ligger ca.2 km langs Fv. 828 sør for Bjørn. I nord-øst
grenser området til LN FRiandbruksområde omfattet av delplan for Bjøm. I nord-vest og vest grenser det til LNF-

sone 2, med spredt bolig- og ervervsbebyggelse i tillegg til ca.270 meter strandlinje mot sør, sør-øst.

Det er fradelt to tomter i området, og tiltakshaver ser for seg ytterligere etablering av fritidsboliger langs en linje

mellom disse. Parsellene er inngjerdet, og ligger relativt skjermet til i et delvis gjengrodd kulturlandskap med noe

lauvskog og en mindre teig med dyrka mark. Kulturlandskapet er i ferd med å reetableres i området, da

landbruksnæringa de siste årene har prioritert områdene langs Fv. 828 i denne delen av kommunen som

utmarksbeite.

På nordsiden av Fv. 828 er det etablert boligbebyggelse, og terrenget er for hele området lett skrånende ned mot

sjøen

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi
Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lkke registrert hensynskrevende biologisk mangfold

eller viktige naturtyper i området, ut over stær,

oppført i Rødlista 2010 som nær truet (NT)
ol-1 1

Naturressu rser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området er relativt nylig disponert som prioritert

område for utmarksbeite ¡ denne delen av kommu-

nen, og omfatter flere jordbruksareal som fulldyrka og
innmarksbeite. Disse ligger i randsonene, med
relativt tett lauvskog i de indre delene. Beiting drives i

hele området. Etablerte fritidsboliger på teiger
registrert som innmarksbeite. Negative konsekvenser
for landbruket ved etablering av ny bebyggelse i

viktige jordbruksområder som dette. Berggrunnen

består hovedsakelig av glimmerskifere, glimmergneis

og tynne lag kalkspatmarmor.

-3 1
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Dønna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen. Uheldig med utbygging i

nærheten av reindriftas flyttlei på motsatt side av
Fv.828 lenger nord. Stort oppsamlingsområde i

Dalafjell, som i området ligger på nordsiden av veien
i en avstand av ca. 70-1 50 meter på nordsiden av
fylkesveien. Negative konsekvenser for både flyttlei
og oppsamlingsområde. Tap av vinterbeite med
etablering av tiltaket medfører negative
konsekvenser for reindriftsnæringen.

-21-3 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-301. lnnspillsområdet hører til

kystslettelandskapet med lavt infrastrukturpreg
(KS6), og middels landskapsverdier (3/5). lnngrep-
og bebyggelsesgrad, samt jordbrukspreg er hhv.

relativt høyt (a/6), og moderat (2/3). Området spesielt
nedenfor veien er kulturlandskap som etter hvert be-
gynner å komme i stand med utmarksbeiting i små-
skog, og mindre, åpne dyrkede områder. Bebyggels-
en i området er skjermet i bjørkeskogen, og kun
synlig fra sjøen. Ved en utbygging av flere fritids-
boliger i området på linje mellom de eksisterende
inkl. tilhørende båtnaust i strandsona, forandres
elementene i landskapet som utgjør verdiene i om-
rådet i dag. Det vil bli synlige flere og mer åpne
områder fra flere retninger, som kan gi en tydelig
negativ effekt på landskapet i området.

-2t-1 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrert kulturminneverdier/samiske
kulturminneverdier i området.

0 1

Fiskeri og havbruk

Området i sjøen utenfor er registrert som lokalt viktig
gytefelt for torsk, samt trålefelt for reke et stykke ut i

sjøen. Tiltaket vil medføre ubetydelige konsekvenser
for disse, da det kun er planer for etableringer av
naust som sjønære etableringer i området. Sektor-
myndigheter varsles ved tiltak ut i sjø.

0t-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

lngen registrerte friluftsinteresser i området, og
lokalisering av bebyggelsen skal være til minst mulig
hinder for den frie ferdselen i strandsona. Hestad-
marka er godt tilgjengelig turområde relativt nært
innspillområdet. Tiltaket planlegges i 100-meters-
beltet, nært eksisterende fritidsbebyggelse. Utforming
av området mot sjøen skaper mindre grad av privati-
sering ved etablering av tiltak. Føringer når det
gjelder tilrettelegging for friluftsaktivitet, grønnstruktur
og lek sikres i videre planlegging. Området er
tilgjengelig fra Fylkesvei 828.

0 I

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Området ligger nært sjøen, og Fv. 828 bør anses
som byggegrense mot sjø i området. Fjæresona i

området varierer fra stein og blokkstrand, til små berg
og rent fiell. Begrenset påvirkningsgrad, med to
båtutsett og et område med to naust. Mindre anlegg,
som i begrenset grad virker privatiserende. Områder
for eventuelt naust og sjøretta tiltak må etableres slik
at minst mul¡g av strandsona sperres for
gjennomgang og lokaliseres til områder med
eksisterende naust.

-2 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes ikke å ha konsekvenser for reiseliv og
turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke opp-
levelser/arrangement ut fra det som områdeV
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil

betydningen være mindre.

Ol+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Delvis til lite utviklet område, som kan gi muligheter
for, og er attraktivt i forhold til å være med på å gi

barn og unge gode oppvekstvilkår. lvaretas i

detaljplan.

0l+1 2

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Kollektivtransport i nærheten, evt. avhengig av
transport til området. Adkomst til området må
utbedres. VA og EL i nærheten.

+1 I

Næringsliv og sysselsetting
En utvikling av området vil hovedsakelig gi en pos¡tiv

utvikling for tiltakshavere. Liten sysselsettingseffekt
av tiltaket ut over fasen med etablering.

Ol+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for
området. Med god planlegging av adkomst, er deler

av arealet godt egnet.

+2 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Tiltaket må sikres med godkjent adkomst fra Fv. 828
som går forbi. Fv. 828 har lite streng holdn¡ngsgrad til

nye avkjørsler, som setter krav til utforming av
avkjørse. Må vurderes ift. behov for gang- og
sykkelveinett. ADT langs Fv.828 er 400, med lav
andel store l,løretøy (10). Tiltaket vil ikke påvirke

AD T i nevneverdig grad. lngen traséer inn i området
er lansert, men det er eksisterende parkeringsplass

som blir benyttet i dag. Detaljplan vil kunne sikre

tilgang til uteområder.

-11-2 1

Tettstedsutvikli ng ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Ut over to etablerte fritidsboliger og noen naust, er
det ikke eksisterende bebyggelse i området. lnn-

spillet går på utvikling av fritidsbebyggelse, så det

legges i utgangspunktet ikke til rette for tettsteds-
utvikling. Vil ha en viss betydning for nær- og

bomiljøet iområdet.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til landskap

og lokalisering, og disse forholdene sikres eventuelt
ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B FRF S

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og m¡ljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
historiske skred

Nei
Løsmassekart angir hav-, fjord-, og strandavsetninger i

området. Disse er usammenhengende eller som et tynt
dekke over berggrunnen. Marin grense er oppg¡tt til 90 moh.
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Dønna, mult¡consult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut eventuelle
områder hvor faste installasjoner i sjø planlegges.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Noen småbekker renner ned mot sjøen vest i området på

begge sider av det fulldyrka arealet.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombi-nasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Etableringer i de sjønære
områdene langs stranden i området kan være spesielt utsatt
for påvirkning av denne typen. Terrenget stiger relat¡vt snart
opp i høyder hvor havnivåstigningen ikke gjør seg gjeldende.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalÍsering, fare for storm og orkan

Ja

Området er tilstøtende til sjøen, og områdene ned mot sjøen
hvor bebyggelsen tenkes etablert er delvis bevokst med
unntak av et belte hvor åpent beiteland dominerer.
Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De
sterkeste v¡ndene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind
i kombinasjon med springflo kan tenkes at påfører skader på

eventuelle fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø
som ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området. Mulig påvirkning på bekkene i området ved store
nedbørsmengder og smelting.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

Areal som fulldyrka og beite inngår i området.

Lokalt viktig gytefelt for torsk, samt et rekefelt i sjøen utenfor

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforholdluønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastru ktu r og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensn¡ng. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, hayner, bêns¡nstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

Høyspentled ninger/-anlegg Nei

Deponi, destruksjon av farlig avfall Nei lngen kjente
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Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn,
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet ti I infrastruktur, u lykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved ¡nfrastruktur.

Nei

Området ligger langs, og er tilstøtende til Fv. 828. Uforut-

sette hendelser/ulykker på sjø og land kan påvirke området,
men det er lav çannsynlighet for at dette skjer. Ved
infrastruktur inn i området kan det genereres noe støy,

spesielt i en fase hvor området etableres.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig ve¡/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal v¡ses her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Konklusjon, BFRFS

Områdets beliggenhet og verdi som landbruks- og beiteområde, samt negative konsekvenser for reindriftsinteressene
(flyttlei, oppsamlingsområde og vinterbeiteland) gjør at området BFRFS tas ut av planforslaget.

Området videreføres som i gjeldende plan, som LN FR-område for spredt utbygging.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFRFB

Tiltaket utøver negative konsekvenser for reindrift, landbruk og strandsoneverdier. Landskapet vil påvirkes ved at

etablering av tiltak åpner opp i vegetasjonen, og endrer sammenhengene lokalt. Meget lite område, som er under
påvirkning av vei og eksisterende fritidsboliger og boliger på begge sidene av veien.

De landbruksmessige konsekvensene anses som store, og området er av høy viktighet for næringen hva angår beite-

land og fulldyrka areal. Nylig er området omdisponert til beiteområde, med tilskudd til etablering av beiteområde.

Områdene som i dag er bevokst med skog, er oppført som dyrkbare. Området hører med i et større område som

strekker seg sørover langs sjøen i området hvor en del arealer ble omdisponert til beitemark for å sikre næringen

tilstrekkelige arealer. For landbruk vil en utvikling av området med tiltak på viktig landbruksmark ha stor negativ

betydning. Reindriftsnæringen vil også oppleve negative konsekvenser ved disponeringen. Oppsamlingsområde

Dalafiell og flyttlei ligger like på nordsiden av Fv. 828, svært nært området.

Trafikksikkerhetsmessig er det viktig å vurdere etableringen svært nært Fv. 828 i forhold til avkjørsel, parkering, gang-

og sykkelvei.

Nært ligger allerede avklart område med ledige tomter for fritidsbebyggelse (BFRS), som ikke er regulert i

planperioden.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å sikre areal innenfor formåls-
grensen som ikke nedbygges. Lokalisering av ny fritidsbebyggelse bør ikke skje på landbruksmark, og planlegges i

flukt med eksisterende bebyggelse. For å begrense påvirkningen på landbruksmaka, bør fremtidig bebyggelse

etableres på linje i områdene mellom eksisterende bebyggelse. Ved etablering av bebyggelse i området, vil det i for

stor grad tape verdi som landbruksområde og beiteområde, og forringe områdets verdi for reindriftsnæringen.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre

detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som landbruksområde og område for spredt bolig- og ervervsbebyggelse.

Alternativ 2: Omkringliggende område (LN F-sone 2) reguleres om til LN FR-spredt bolig- og fritidsbebyggelse, og

området i innspillet inngår i dette, med krav om reguleringsplan for utbygging med fritidsbebyggelse.
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DØnna, multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feill Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

I på teksten du vil skal vises her. Feill Bruk
kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

713643-PLAN-RAP-001 8.L1.2OL7lOO stDEL63l27t



Døtnna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5.1 6 FRTflDS- OG TU RTSTFORMÂL SKARDSVI KA (BFTFz)

Matrikkelnr: Gnr. 53, Bnr.2,7

Journalnr: 12t108-40

Areal: 32 daa.

Forslagsstillere:
Kristin Sakshaug og

Max Skar

Gjeldende formål LN F-sone 1

Formåljfr. innspill
Framtidig fritids- og
turistformål (11 70)

Ønsket tiltak:
Etablering av turisme
og utleiehytter

Landbruksjord som
omdisponeres:

lnnm.beite: 6,2 daa.

Dyrkbart: 3,2 daa.

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger innenfor område med gjeldende planstatus LN F-sone 1. Området søkes omregulert til turist- og

fritidsformå|, med oppføring av inntil 3 utleiehytter samt kårbolig. Sjøområdet utenfor er regulert til gyte- og oppvekst-

område.

Området ligger ca 3,5 km fra kommunegrensen til Herøy langs Fv. 828. Ytterneset, Bekkevika, og Skardsvika

avgrenser området mot sjøen hhv. nord, øst og vest. Bebyggelsen i området består av en fritidsbolig med uthus og til-

takshavere har nylig renovert naustet innerst i Skardsvika.

Langs veien innover mot Einvika består området i hovedsak av innmarksbeite hvor tiltakshaver har beite for sau. Mot

Ytterneset og i områdene mot Bekkevika er det de ytre områdene for det meste åpen fastmark bevokst med enkelte

mindre og spredte lauvtre utover på ryggen.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(r,2,3)

Naturverdi og biologisk
mangfold

I kke registrert hensynskrevende biologisk mangfold

eller viktige naturtyper innenfor området. Storspove
og alke, som er sårbare (VU) i Rødlista 2010, er
registrert i kulturlandskapet i nærområdene.

0t-1 1

Naturressu rser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området omfatter ikke jordbruksland av større
viktighet ut over noe areal om ¡nnmarksbeite. Et noe
mindre areal er dyrkbart. Området er relativt åpent,

og strekker seg utover et nes mot sjøen, Ytterneset.
Jordbruksmarka ligger i de indre delene av området,
og er beiteland i bruk. Bruk av området skal ikke gå
på bekostning av beiteareal. Berggrunnen består
hovedsakelig av gneis og granatglimmergneis, sted-
vis tynne lag av kalkspatmarmor. De indre områdene

0l-1 1
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1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
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teksten du vil skal vises her.

pä nordsiden av veien inn i området har grus, sand
og leire i grunnen, og består i en lite viktig grusfore-
komst med sikker avgrensning. Små konsekvenser.

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen, samt at de sør-vestre delene av
området omfattes av flyttlei for reindriftsnæringen.
Totalt areal vinterbeiteland påvirkes ikke i særlig
grad av områdedisponeringen alene, men sammen
med andre disponeringer reduseres andelen
tilgjengelig vinterbeite for næringen. Når det gjelder
flyttleien som går over deler av området, følger ikke
dyrene arealet for flyttlei slavisk, men terrenget i

dette området medfører at området som angis til
flyttlei er minimum av det som er nødvendig for å få
dyrene gjennom området. Trange områder gjø( al
reinen tvinges til å følge enkelte terrengformasjoner/-
drag, og etablering av bebyggelse og anlegg i sør-
vestre deler av innspillområdet gir negative konse-
kvenser for flytting av reinen.

-1 1-2 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-304. Området er kystslette
med lavt infrastrukturpreg (KS6), moderat jordbruks-
preg (2/3), middels omfang i forhold til inngreps- og
bebyggelsesgrad (3/6). Det er vanlig forekommende
når det gjelder landskapsverdi (2/5), Området er del-
vis bebygd med gårdshus tilhørende tiltakshavere,
og området fremstår som relativt avgrenset av vei og
sjø, før terrenget stiger moderat opp til fjellmassivet i

bakkant sør-, og østover. Veitraséen kommer sør-
østfra gjennom Skardet nedover mot området før
den svinger skarpt rundt en hammer mot Smedvika.
Eiendommen går utover en odde på et relativt mye
høyere nivå enn sjøen, og deler av eiendommen er
synlig fra sjøen. Skardsvika går ca. 150 meter sør-
over, og avgrenser eiendommen i vest. lnnerst her
har tiltakshavere et nyoppusset naust. Området
ligger på et relativt sett lavere nivå enn fflkesveien,
slik at inntrykket av tiltaket vil bli redusert herfra. Fra
de høyereliggende områdene rundt, samt fra nord-
øst vil det være innsyn, og for å unngå stor negativ
påvirkning av landskapsverdiene er det viktig med
en tilpasset plassering og detaljplan vil avklare
momentene som må ivaretas for bevaring av d¡sse.
En etablering av tiltak hvor detaljreguleringsplan
avklarer momentene i forhold til landskapet vil kunne
gjennomføres med relativt lavt konsekvensomfang.

-1 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrerte kulturm¡nneverdier/sam iske
kulturm inneverdier i området.

0 1

Fiskeri og havbruk

I sjøen utenfor området ligger regionalt viktig gytefelt
for torsk, gyteområder for torsk, og lengre ut et trål-
felt for reke. Små konsekvenser for disse ved
utbygginger i sjø.

0l-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

I næiområdene er det tilrettelagt med merkede tur-
løyper mot fjellene innenfor, og tursti til området
Hagen starter like ved. Området gir god mulighet til

rekreasjon på sjøen både sommer og vinter. Lokali-
sering av tiltaket skal være til minst mulig hinder for
den frie ferdselen i strandsona, og dette må
vurderes spesielt i videre planlegging. Deler av
strandlinja er svært bratt, og vanskeliggjør
vannaktiviteter. Føringer når det gjelder tilrette-
legging for friluftsaktivitet, grønnstruktur og lek sikres

+1 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
I på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

i videre detaljplanlegging. Området er tilgjengelig via
adkomstvei fra Fylkesvei 828 kort unna.

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Store deler av området ligger innenfor 100-meters-
beltet. lngen spesielle strandsoneverdier er
registrert, og tiltaket i sin helhet ligger i direkte til-
knytning til sjø. Strandlinjen er for deler av området
kort, med bratt terreng direkte i sjøen. Dette gjør den
mindre attraktiv for strandsoneaktivitet som bading
og stangfiske. Lokalisering av sjørettede tiltak bør
skje i nærheten av eksisterende naust. Lavt
konsekvensnivå.

+1 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/.*/r*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes å ha positive konsekvenser for reiseliv og

turisme. Turister søker opplevelser og arrangement
ut fra det som områdeV kommunen har å tilby, som i

et lengre perspektiv har betydning.

+21+3 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Det planlegges for utleievirksomhet. Men området
kan med inkluderende og framoverrettet planlegging
gi muligheter for, og bli attraktivt i forhold til å være
med på å gi barn og unge gode opplevelser. Dermed

også gode oppvekstsvilkår. lvaretas i detaljplan.

+2 2

Samfunnssikkerhet (i nkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (R OS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Kollektivtilbud i nærområdet, og avhengig av

transport til området. Avkjørsel fra Fv. 828 må evt.

dimensjoneres ift. tiltaket. Vil oppleves endring i

bruken av adkomstveien. VA og E L i nærheten.

+1 1

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil i hovedsak gi en positiv

utvikling for t¡ltakshaver. En sysselsettingseffekt av

tiltaket ut over fasen med etablering kan oppleves,
denne begrenses dog av hvilke tilbud det legges til

rette for, og ringvirkningene av disse. Sammen med
flere områder som er etablerVvil etableres, med

turist- og fritidsformå|, antas det at effekten av disse
samlet sett vil merkes i kommunen.

+2 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Krav i annet lowerk som legges til grunn for
utarbeiding av detaljplan.

+2 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Nært kollektivtilbud. Vil gi økt belastning på avkjørsel
fra fylkesveien. ADT for Fylkesvei 828 er 400, med
lav andel (10) store kjøretøy. Tiltaket vil i kunne
påvirke ADT særlig i høysesong ut fra hvilke tilbud

som inkluderes i tiltaket. Detaljplan sikrer tilgang
til/etablering av uteområder og avkjørsel.

1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

lnnspillet går på utvikling av virksomhet rettet mot
turisme/fritidsformå1, så det legges i utgangspunktet
ikke til rette for tettstedsutvikling.

0 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til landskap

og lokalisering, og disse forholdene sikres ivaretatt i

detaljplan.
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Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F TF2

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
historiske skred

Ja

Løsmassekart angir bart fjell og stedvis gnt dekke (hvor > 50

% av arealet er fjell i dagen) for størstedelen av området.
Strandavsetning og registrert grusforekomst i sør-vestre del
av eiendommene, og berggrunnskart angir grus, sand og
leire i et bånd langs adkomstveien nord-østover. Marin
grense oppgitt til 90 moh. Området langs vestsiden av Fv.

828 er innenfor utløpsområde for snøskred. For innspills-
området kan dette påvirke deler av avkjørsel fra fylkesveien.
Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut eventuelle
områder hvor faste installasjoner i sjø planlegges, evt. også
krav om grunnundersøkelser hvis ustabil grunn i området.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
En mindre bekk tangerer området på flatene helt i sør-vest,
og det renner en bekk mot sjøen like utenfor områdets
vestre avgrensning.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Området er i utgangspunkt-
et direkte påvirket av havnivåstigning og spring-/stormflo i

områdene innenfor selve Skardsvika. Terrenget stiger rela-
tivt raskt sørover innenfor vika og vil dempe påvirkningen.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Ja

Området er delvis tilstøtende til sjøen, og områdene utover
odden mot sjøen er uten skjerming for kraftige vinder. I våg-
en er det delvis skjermet for flere vindretninger. Området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De

sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind
i kombinasjon med springflo kan tenkes at påfører skader på

eventuelle fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø
som ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere lfremtiden, og må kunne forventes også i området.
Bekken som renner i sør-øst bukter seg i flatt område, og vil

kunne påvirkes av store nedbørsmengder/sm elting.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Tit

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

Ja

Ja

Nei

Grunnvannsbrønn er registrert på naboeiendom 53/4, ca.

200 meter øst for området.

lnnmarksbeite og dyrkbare areal i området
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-Fiskeriinteresser Ja Gytefelt og gyteområde i sjøen utenfor

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Konklusjon, B FTF2

Området justeres slik at areal som omfattes av flyttlei utelates fra formålet. Forholdene som påpekes over skal legges

til grunn i detaljreguleringsplan som skal utarbeides før tiltak kan etableres.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastru ktu r og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

Høyspentledninger/-anlegg Nei
Luftspent høyspentledning tangerer på det nærmeste ca. 80

meter sør- vest for området.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved ¡nfrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø, land og vei kan

teoretisk påvirke området, men det er lav sannsyn-lighet for
at dette skjer. Det transporteres fra tid t¡l annen farlig gods
på fylkesveien forbi området. Kan genereres noe støy,
spesielt i en fase hvor området etableres.

Hel se/o mso rgsi nstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, vikt¡g vei/jernbane, stasjon/term¡nal, havn

Nei
Nokså trange forhold med fylkesveien på ei smal hylle med

bratt skrent i siøen nedenfor, like vest for området.

Vannverk, krafiverk Nei

U ndervan nsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFTF2

Små negative konsekvenser for natur- og miljøtema. Flyttlei vurderes spesielt, og forholdene i området med relativt
små muligheter til å velge andre muligheter for flytting av reinen gjennom området utgjør at utformingen endres.

Landskapsmessige tilpasninger av tiltaket må vurderes spesielt når området skal detaljreguleres. Positive

konsekvenser for samfunnstema, hvor forhold rundt trafikksikkerhet i og avkjørsel må avklares på detaljnivå.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
planlegging.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å sikre areal innenfor formåls-
grensen som ikke nedbygges. Andre avbøtende tiltak er tilpasning av bygg og anlegg i forhold til strandsone og

landskap, justering av formålet og lokalisering av tiltak i forhold til flyttlei, og å få etablert trafikksikkerhetstiltak i

tilstrekkelig grad.

0-alternativet: Området består som før, som LN F-landbruksområde.
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5.t7 FR| T| DS- OG TU RI STFORMÂL VALBU KTA, SKAGA (BF[F3)

Matrikkelnr: Gnr. 31 , Bnr. 3, 23

Journalnr: 12t108-41

Areal 18 daa.

Forslagsstiller: Eisten J. Rauø

Gjeldende formål:
LN F-sone 1, og fri-
tidsbebyggelse,
F16

Formåljfr. innspill:
Framtidig fritids- og
turistformål (1170)

Ønsket tiltak:
Utleiehytter, sjø- og

havneanlegg

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 0,8 daa.

lnnm.beite: 1,5

daa.

Dyrkbart: 1 ,4 daa.

lviktig
landbruksområde

Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger nordvendt og ubebygd til mot sjøen i de indre områdene av Valbukta, ca. 1 km langs privat vei

nordover Skaga. Området har ca.450 meter strandlinje, er småkupert kulturlandskap med et gjennomgående dal-

søkk med mer produktiv jord.

Gjeldende regulering for området er LN F-sone 1, og F16 (fritidsbebyggelse) i KpA. Tiltakshavers intensjon er å endre

utformingen på F1 6 i forhold til gjeldene plan, dette for å tilrettelegge for utleie av fritidsboliger, samt etablering av et

mindre sjø- og havneanlegg. Området må sees i sammenheng med innspill for områdene BFTF4 og BFRF12.

De ytre delene av området mot sjøen er som en åpen flate med registrert innmarksbeite, og ligger på rundt 5 moh

fram til den avsluttes brått mot sjøen i de nordlige delene av området. lnnerst i Valbukta, sør i området er det lavere

terreng, og det er utført masseutskiftninger og etablert en vei ned til bukta sør-vestover fra eksisterende vei inn til

området.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+.1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(r,2,3)

Naturverdi og biologisk
mangfold

lkke registrert hensynskrevende biologisk mangfold

eller viktige naturtyper. Må undersøkes nærmere ift
mangfold i området som skal utnyttes under MHV,

samt i forhold til bløtbunn langfjære.

0t-1 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Perifert landbruksområde med to mindre jord-

bruksareal. Kun aktuelt som beiteområde. På lang

sikt er dyrkbar jord lite aktuelt. Tiltaket skal i utgangs-
punktet bevare landbruksjord, og utformingen av
formål i gjeldende plan er med bakgrunn i dette

endret noe. Berggrunnskart over området viser
glimmerskifere i området

0t-1 1

Reindrift
Området ligger i årstidsbeite, vinterbeite for rein-

driftsnæringen. Området innerst i bukta er viktig for
adkomst til Storøya og vil medføre store negative

-3 1
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konsekvenser for næringen

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-305. Området er kystslette-
landskap med myr, infrastruktur og jordbruk (KS10)

med høyt jordbrukspreg (3/3) og relativt høy inn-
greps- og bebyggelsesgrad (4/6). Langs sjøen ligger
det relativt åpent til som kulturlandskap og har
middels landskapsverdi (3/5). Den nordlige delen av
området med høydedraget mot sjøen er synlig langt
av lei innover på land, og eventuelle tiltak vil kunne
påvirke verdier både i området og influensområdet
negativt. Strandflaten skjæres brått av mot sjøen
langs hoveddelene av området, og det ender i sør
innerst i gruntområdene innerst i Valbukta. Området
er gjennomskåret av en åre med dyrkbart land/beite,
noe lavere enn området for øvrig. Etablerte veier og
bolig/ nausUuthus som eneste infrastruktur i nærhet-
en/utenfor området. Landskapet vil forandre seg ved
tiltak, men ved å trekke etableringer unna høyde-
draget mot sjøen, og som del av detaljplanleggingen
utføre en hensiktsmessig avklaring av forholdene
rundt landskapsmessige tilpasninger, vil påvirkningen
kunne holdes innenfor det som er akseptabelt. Små
negative konsekvenser.

-1 1

Kulturminner og kulturmiljø
lngen registrert kulturminneverdier/samiske
kulturminneverdier i området.

0 1

Fiskeri og havbruk
Sjøen utenfor Valbukta er registrert som del av et
stort gyteområde for torsk. Nord for aktuelt område,
og liten påvirkning fra Valbukta

0 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Området har flere registrerte frilufts- og turområder.
Flere turstier i området, og utplasserte benker langs
grusveiene i området viser nærturbruk. Aktuelt
område er delvis inngjerdet, så bruken av området
begrenses. Tiltaket vil stenge en av to adkomster til
Storøya, og det er viktig å sikre at allemannsretten
holdes i hevd. Området er lite aktuelt for aktiviteter i

vannkanten pga. høydeforskjeller/ bratt flog mot sjø i

de nord-vestre delene. Krav til uteområder utformes i

detaljplan.

-3 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Strandsona avslutter brått (4-5m) mot sjøen, og sjøen
er forholdsvis utilgjengelig pga. dette i de nordre
delene av området. lnnerst i bukta er det tørrfall, og
dette utgjør adkomst til områdene på Storøya.
Ferdsel vil begrenses med tiltak innerst i bukta.
Byggegrense vil sikre landbruksareal, og her sørge
for at bebyggelsen trekkes bakover fra strandsona for
å begrense de negative effekter av tiltak i beiteland.

-3 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-
r,0)

Verdi

("1 *l*"
)

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Reiseliv

Området kan ha potensiale for utleievirksomhet, da
nærhet til havet og naturen i et særegent område på

Dønna. Sammen med kommunens ønske om ut-
vikling av områder til fritids- og turistvirksomhet kan
planlegging av området legge til rette for økt aktivitet.

+2 2

Barn og unges oppvekstsvilkår
Området er i all hovedsak uutviklet, og forholdene
rundt dette temaet ivaretas i detaljplan som forut-
seftes før eventuelt tillatelse gis. Området gir gode

+2 2
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muligheter, og er attraktivt for å være med på å gi

barn og unge gode oppvekstvilkår.

Sa mfu n nssikkerhet ( i n kl udert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Adkomstvei til

området må utbedres, og en utvikling av området vil
gi endret bruk av veien nordover fra Skaga. VA-nett
til Vollbakken som må detaljplanlegges videre. EL i

området.

+2 2

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området kan gi en positiv utvikling av
næringslivet i området, samtidig som rett¡ng av til-

taket mot turisme skaper aktiv¡tet. Lav sysselsettings-
effekt av tiltaket.

+2 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming styres av annet lowerk, og
detaljplan angir føringer for utformingen.

+2 1

Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Vil gi økt trafìkkbelastning på dårlig utbygde veier
som må sikres betydelig. Enkelte steder går veien
svært nært bebyggelse/gårdstun. Må vurderes ift.

kollektivtrafìkk, og evt. behov for gang- og sykkel-
veinett fra Skaga. Foreligger ikke data om traflkk-
mengde på veiene iområdet, men med tiltaket kan
denne forventes å øke. Detaljplan sikrer tilgang til

uteområder.

-1 2

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor
området. lnnspillet går på utvikling av fritids- og
turistformål så det legges i utgangspunktet ikke til
rette for tettstedsutvikling. Ml ha betydning for nær-

og bomiljøet i området Skaga.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Helhetlig utvikling av området i forhold til landskap,
natur og lokalisering, og disse forholdene sikres
ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; BFTF3

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Tit

stede
Risi ko- og sårbarhetsvu rdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kv¡kkle¡re, sleinras,
h¡stor¡ske skred

Nei
Løsmassekart angir bart fjell (hvor > 50 % av arealet er fjell i

dagen). Marin grense oppgitt til 90 moh. Vedtatt reguler-
ingsplan skal kvittere ut områder for faste installasjoner i sjø.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei lngen vassdrag renner gjennom området.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Området vil være mest
utsatt for spring- og stormflo i de indre områdene av
Valbukta, hvor terrenget flater mer ut nært vannet.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Ja

Værmessig er det nokså mye vind i området, og om-rådet er
mest utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig
retning. De sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest.
Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
pâiører skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø.
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Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
vær$per med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere i fremtiden, og må kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ l3-
5 (TE K).

Annet.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

2 mindre landbruksareal innenfor området. Forutsettes ikke
berørt.

Gytefelt for torsk i sjøen utenfor

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, hayner, bensinstasjoner, rad¡oaktiv lagr¡ng

Ja
Et mindre brygge- og sjøanlegg skal etableres. Potensiell
lagring av drivstoff til båter kan skape fare for påvirkning av
områdene.

H øyspentledninger/-anlegg Nei lkke i nærheten av formålsområdet

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynlighet for at dette
skjer. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres noe
støy, spesielt i en fase hvor området etableres.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt

Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn
Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei
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Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFTF3

Området ligger delvis innenfor allerede regulerte område for fritidsbebyggelse i gjeldende plan (F16).

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng, samt å få etablert normal standard på veier inn til området.

Dette ble ikke utbygd i forrige planperiode, og områdets ffsiske utforming er noe endret i forhold til det gjeldende.

Med dette oppnås at mer av landbruksjorda utelates fra utbyggingsformålet i området, som for øvrig hovedsakelig

benyttes til beite. Fulldyrka områder skal unngås nedbygd i området. Tilgangen til området Storøya må sikres for å

ivareta verdier av hensyn til strandsone, friluftsliv og reindriftsverdiene.

Det er for stor del mulig å unngå betydelige negative landskapsmessige effekter ved lokalisering av tiltak i forhold til
høyder og influensområdet. Detaljplanlegging sikrer etablering av VA og EL, samt vei og en vurdering av
trafikksikkerhetstiltak og påvirkning på landskapet. Avbøtende tiltak i form av justering av formålet mot selve bukta
reduserer negative konsekvenser for reindrift og strandsone.

Momentene påpekt i ROS-analysen anses som forhold som følges opp og hensyntas gjennom videre planlegging.

0-alternativet: Området F16 består som område for fritidsbebyggelse med formålsgrenser som i gjeldende plan.

Konklusjon, B FTF3

lnnsigelse til området var av hensyn til reindrift (hele) og strandsone (deler). Gjennom befaring kom det fram at de

sørvestlige områdene av formålsområdet medfører størst negative konsekvenser for reindrift, strandsone og
frilufrsliv.

Området reduseres i utstrekning i sør-vest slik at området mot selve Valbukta utelates. Avgrensningen i nord-øst og

sør-øst videreføres som gjeldende formål F16 i gjeldende plan. Området reduseres i forhold til gjeldende regulering,

og en endring fra fritidsbebyggelse til utleiehytter medfører ikke vesentlig endrede konsekvenser.
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s.1 8 FRTTTDS- OG TU RTSTFORMÅr VALEN, SKAGA (BFTF )

Matrikkelnr: Gnr. 31, Bnr. 3, 23

Journalnr: 12t108-41

Areal 26 daa.

Forslagsstiller: Eisten J. Rauø

Gjeldende formål:
LN F-sone 1, og fri-
tidsbebyggelse F1 7

Formåljfr. innspill:
Framtidig fritids- og
turistformål (1170)

Ønsket tiltak:

Oppstillingsplass for
bobiler, camping-
vogner og, teltplass,
lnkl. sanitæranlegg.

Landbruksjord som
omdisponeres:

Dyrkbart: 1,6 daa

lviktig
landbruksområde:

Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger i relativt flatt og delvis åpent område ved privat vei på Valen ca. 1,6 km nord for Skaga. Gjeldende
regulering for området er LN F-sone 1 (KpA). Tiltakshaver ønsker å tilrettelegge området til campingplass med
tilhørende sanitæranlegg, og satsingen i området må sees i sammenheng med innspill til områdene B FTF3 og
tilliggende BFRF1 2.

Området er skrint og grunnlendt, med krattskog og yngre furutrær, spesielt nært veien i de nordlige områdene. Et
vann ligger omtrent midt i omradet, men det er utført massearbeider slik at dette er drenert. I begge ender av vannet
(ø-v) er området myrlendt, og det kommer et vannsig inn i nord-østfra. Sør-vest ligger området i flatt åpent terreng på

nordsiden av veien.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lkke registrert hensynskrevende biologisk mangfold
eller viktige naturtyper.

0 1

Naturressurser (jordvern, jord-,
og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området er ikke oppført med landbruksareal. Kant-
vegetasjon til tjern mot veien. Berggrunnskart over
området viser glimmerskifere.

0 1
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Reindrift

Området ligger i årstidsbeite, vinterbeite for reindrifts-
næringen. Relativt lite område av det som er tilgjeng-
el¡g som vinterbeite. Sammen med andre
nærliggende utbyggingstiltak i planen vil dette føre til

en reduksjon i godt vinterbeite for reinen. I tillegg vil

en økning av folk i utmarka i område med godt
vinterbeite føre til en negativ påvirkning av reinen på

som er i vinterbeiteområdet.

-3 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-305. Området er kystslette-
landskap med myr, infrastruktur og jordbruk (KS10)

med høyt jordbrukspreg (3/3) og relativt høy inn-
greps- og bebyggelsesgrad (4/6). Det ligger relativt

åpent til med lav småskog rundt et mindre tjern. Om-
rådet har middels landskapsverdi (3/5), og ligger et
stykke inne på land. Det er godt synlig fra høyere-
liggende områder i nærheten, og noe lavere vege-
tasjon står mellom området og nærmeste vei. Tjernet
ligger i en forsenkning i land-skapet, er lite synlig, og
er del av et myrdrag som går gjennom området. Eta-
blerte veier innenfor formålsgrensene som eneste
infrastruktur. Landskapet vil forandre seg ved tiltak,
men ved hensiktsmessig avklaring av forholdene på

detaljnivå, antas det at påvirkningen v¡l kunne opp-
leves som svak negativ for temaet.

1 1

Kulturminner og kulturmiljø
lngen registrerte kulturm inneverdier/sam iske
kulturminneverdier i området.

0 1

Fiskeri og havbruk 0

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

Området har flere registrerte frilufts- og turområder.
Flere turstier i området, og utplasserte benker langs
grusveiene i området viser nærturbruk. Vannet legger

til rette for aktiviteter som bading og skøyter. Krav til

lekeområder og grøntareal utformes i detaljplan.

+1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

0

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

1+-!,+-2,+.1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Positivt for reiseliv og turisme. Området kan utfolle
kommunens behov for områder for camping og

denne typen av turisme, og er i tråd med ønsket fra

kommunen om ytterligere å gjøre seg attraktiv for
tu rism e/fritidsvirksom het.

+21 +3 2

Barn og unges oppvekstsvilkår

Området er uutviklet, ubebygd, og skal ikke benyttes
til bol¡ger. Området som en campingplass skal utvik-
les slik at vilkår for barn og unge ivaretas. Forhold
rundt barn og unge ivaretas i detaljplan som forut
settes før eventuelt tillatelse gis.

+1 2

Samfunnssikkerhet (i nkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Adkomstvei til

området må utbedres, og en utvikling av området vil
gi endret bruk av veien nordover fra Skaga. VA-nett
til Vollbakken som må detaljplanlegges. EL i område.

-1t-2 1
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Næringsliv og sysselsetting
Utvikling av området kan gi en positiv utvikling for
næringsliv i området, samtidig som retting av tiltaket
mot turister skaper aktivitet. Lav sysselsettingseffekt.

+2 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming styres av annet lowerk. +2 1

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveineft

Vil gi økt trafikkbelastning på dårlig utbygde veier
som må sikres betydelig. Enkelte steder går veien
svært nært bebyggelse/gårdstun. Må vurderes ift.

kollektivtrafìkk, og evt. behov for gang- og sykkel-
veinett fra Skaga. Området ligger på begge sider av
veien, så løsning for sikker krysning må etableres.
Foreligger ikke data om trafikkmengde på veiene i

området, men med tiltaket kan denne forventes å øke
noe. Detaljplan sikrer tilgang til uteområder.

-1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor om-
rådet. lnnspillet går på utvikling av fritids- og turist-
formål som campingplass, så det legges i utgangs-
punktet ikke til rette for tettstedsutuikling. Vil ha

betydning for nær- og bomiljøet i området Skaga.

+2 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Helhetlig utvikling av området i forhold til landskap,
natur og lokalisering, og d¡sse forholdene sikres
ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; BF TF4

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kv¡kkle¡re, steinras,
h¡stor¡ske skred

Nei
Løsmassekart angir bart fjell (> 50 % av arealet er fjell i

dagen). Marin grense oppgitt til 90 moh.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Ja

Området ligger mot en forsenkning i terrenget hvor det i

senter av området går et myrdrag med et tjern som strekker
seg gjennom store deler av området. Det er utført masseut-
skiftninger og mul¡g drenering av tjernet slik at vannstanden
er vesentlig lavere enn tidligere. Vurderinger i forhold til

flomfare må dokumenteres.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Nei
Området ligger ikke i tilknytning til sjøen, hovedsakelig over
kvote 10 moh.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokal¡ser¡ng, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og omrädet er
vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De sterkeste
vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind kan
påføre skader på bySS og andre tiltak.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet.
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Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiskê ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Nei

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktu r og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

Høyspentledninger/-anlegg Nei lkke i nærheten av planområdet

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsed¡menter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved infrastruktur,

Nei

Uforutsette hendelser kan teoretisk påvirke området, men
det er liten sannsynlighet for at dette skjer. Ved infrastruktur
inn i området kan det genereres noe støy, spes¡elt i en fase
hvor området etableres.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, vikt¡g veirjernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

Undervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFTF4

Området ligger nært område for fritidsbebyggelse som tilstøtende i nord, og arronderingen ligger til rette for tiltaket.
Området er av stor viktighet for reindriftsnæringen da området er godt vinterbeite. Utbygginger i området vil medføre

økt aktivitet og flere folk i utmarka, som har negative konsekvenserfor næringen.

Tiltakets beslaglegger ikke landbruksjord, men omfatter et tjern/myrdrag og bekkefar som er gjennomgående i den

sørlige delen. Det er for stor del mulig å unngå betydelige negative landskapsmessige effekter ved lokalisering av
tiltak i forhold til de høyereliggende delene, samt influensområdet. Tiltak i området bør kunne etableres i forhold til

vegetasjonen i området som kan bestå som skjerming. Detaljplanlegging sikrer etablering av VA og E L, samt vei og

en vurdering av trafikksikkerhetstiltak og påvirkning på landskapet.
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teksten du vil skal vises her.

Avbøtende tiltak vil være tilpasninger til landskap og terreng, tilpasning i forhold til tjern og bekker, samt å få etablert
god standard på veier inn til området.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som følges opp og tas hensyn til gjennom videre
planlegging.

0-alternativet: Området består som før med formålsområder som LN F-landbruk og F1 7 som fritidsbebyggelse.

Konklusjon, BFTF4

Området BFTF4 omdisponeres til fremtidig fritids- og turistformål med krav om godkjent detaljreguleringsplan før tiltak
kan settes i verk.

713643-PrAN-RAP-001 Ltt.2ot7loo stDE t79l27r



Dølnna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5.1 9 FRTTTDSBEBYGGETSE VALEN, SKAGA (BFRF1 2)

Matrikkelnr: Gnr. 31 , Bnr. 3, 23

Journalnr: 1 2t1 08-41

Areal: 55 daa.

Forslagsstiller: Eisten J. Rauø

Gjeldende formål:
LN F-sone 1 og fri-
tidsbebyggelse, F17

Formåljfr. innspill
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 1 20)

Ønsket tiltak:

Fritidsboliger,
sjøanlegg, båthus.
Utvide området F1 7
i gjeldende arealdel.

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 0,3 daa.

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger kystnært til nord i området Valen, omlag 1 ,5 km langs privat vei nordover fra Skaga. Området har ca.

450 meter strandlinje, og omfatter kupert, åpent terreng med et høydedrag i de sentrale delene, inkludert en lavere

terrengflate som markerer avslutningen mot sjøen.

Flaten er nokså jevn, men noe forhøyet i enkelte områder mot sjøen, og 60-90 m bred. Her ligger også et myrdrag

hvor det i sør-vest er registrert mindre areal som skog og fulldyrka. Området for øvrig er hovedsakelig fell i dagen, og

noen mindre tjern/pytter

Gjeldende regulering iKpA er LNF-sone 1 og F1 7 (fritidsbebyggelse), og tiltakshaver har endret utforming av

gjeldende F1 7 noe for å utelate landbruksjord, sammen med andre terrengtilpasninger for øvrig. Sjøarealet utenfor er

regulert til gyte- og oppvekstområder. Området søkes tilrettelagt til fritidsbebyggelse med sjøanlegg og

naustbebyggelse. Området må sees i sammenheng med innspill for områdene BFTF3 og BFTF4 i nærheten

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+.2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(r,2,3)

Naturverdiog biologisk
mangfold

I kke registrert hensynskrevende biologisk mangfold

eller viktige naturtyper.
0 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Mindre areal som fulldyrka, og ønskes gjennomført

som en endring av F17 (fritidsbebyggelse) igjelden-
de plan. Perifert landbruksområde, hovedsakelig som

beite. Endringen medfører redusert areal fulldyrka

innen formålet gjennom å utelate deler av dette vest i

området. Avgrensningen er utvidet nordover mot
sjøen, til å omfatte ei (hylle) hovedsakelig med åpen

fastmark og myr. Berggrunnskart over området viser
glimmerskifere i sentralt i området. Nord-vest i

området finnes i de ytre deler et bånd med Kalkspat-

marmor, evt. med amfibolitV glimmerskifere. Ytterst
Iangs sjølinja i det samme området strekker det seg
et lag med granitter/gneis.

0t-1 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Reindrift

Området ligger i årstidsbeite, vinterbeite for reindrifts-
næringen. Sammen med andre nærliggende
områdedisponeringer i planforslaget vil det skje en
negativ påvirkning for tilbud av vinterbeiteland i om-
rådet. Lite befolket område, og en utbygging vil føre
til mer aktivitet i utmarka, som er negativt for reinen.

-11-2 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-305. Delvis åpent og flatt
kystslettelandskap med myr, infrastruktur og jordbruk
(KS10) med høyt jordbruks-preg (3/3). Relativt høy
inngreps- og bebyggelsesgrad (4/6), og har middels
landskapsverdi (3/5). Området er ubebygd, og de
ytre områdene mot sjøen ligger på et lavere nivå enn
resten. Dette består i et langsgående drag på ca.

kote 5 moh, som terrasserer i det ytterste partiet mot
sjøen. Landskapsrommet gjennom kulturlandskapet
nord-østover fra bebyggelsen i selve Valen markeres
tydelig langs denne flaten selv om det endrer karak-
ter til mer åpent og småkupert. Området innover land
er delvis synlig fra sjøen og tilliggende områder, og
flaten sørover inkluderer et større tjern og noen min-
dre pytter. Som eneste infrastruktur ligger en grusvei

langs formålsgrensen i sør. Landskapet forandrer
seg ved etablering av tiltaket, men området legger til

rette for å unngå, evt. minimere negative landskaps-
effekter, og påvirkningen vurderes med bakgrunn i

dette til liten til middels lav.

-1 t-2 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrerte kulturm inneverdier/sam iske
kulturminneverdier i om rådet.

0 1

Fiskeri og havbruk

Sjøen utenfor Valbukta er registrert som deler av et
stort gyteområde for torsk. En liten del av dette
området kan bli ubetydelig påvirket dersom tiltak i sjø
utføres.

-0 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Området har flere registrerte frilufts- og turinteresser
Flere turstier i området, og utplasserte benker langs
grusveiene og tjernet i området viser nærturbruk.

Utbygging av tiltaket vil kunne virke privatiserende i

deler av strandsona. Området er uutbygd, og sikring
av lekeområder, uteareal og grønnstruktur vil
omfattes av detaliplan.

-1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Strandsona avsluttes relativt brått ned mot sjøen i

området. Terrenget flater noe på platået det siste
s$kket mot sjøen, som er ca. 60-90 m bredt. Om-
rådet ligger godt til rette for utbygging, med en
attraktiv bukt nord i området er egnet for naust-, evt
bryggeanlegg.

-1 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

( */*/* )

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Reiseliv

lngen store konsekvenser for reiseliv og turisme.
Fritidsbeboere vil til en viss grad søke opplevelser og
arrangement ut fra det som områdeVkommunen har
å tilby, men i et lengre perspektiv vil betydningen
være mindre.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Området er uutviklet og ubebygd, og skal benyttes til

fritidsbebyggelse i område med mange muligheter for
+2 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på
teksten du vil skal vises her.

gode oppvekstvilkår. Forhold rundt møteplasser og
barn og unge ivaretas i detaljplan som forutsettes før
eventuelt tillatelse gis.

Samfunnssikkerhet (inkludert

forurensning til iord/luft )

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (R OS) på neste side

Offentl ig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Adkomstvei til

området må utbedres, og en ufuikling av området vil

gi endret bruk av veien fra Skaga. VA-nett til Voll-
bakken som må detaljplanlegges videre. E L i omr.

-1 1

Næringsliv og sysselsetting

Utvikling av området kan gi en positiv utvikling for
næringsliv i området, samtidig som retting av tiltaket
mot fritidsbeboere skaper aktivitet. Liten syssel-
settingseffekt av tiltaket ut over etabler¡ngsfasen.

+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for om-
rådet. Med god planlegging av adkomst, er deler av
arealet også godt tilgjengelig.

+2 1

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Vil gi økt trafikkbelastning på dåAig utbygde veier
som må sikres betydelig. Enkelte steder går veien
svært nært bebyggelse/gårdstun. Må vurderes i

forhold til evt. behov for gang- og sykkelvei nordover
fra Skaga. Foreligger ikke data om trafikkmengde på

veiene i området, men med tiltaket kan denne for-
ventes å øke. Detaljplan sikrer tilgang til uteområder,

1 2

Tettstedsutvikling ift . annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor om-
rådet. lnnspillet går på utvikling av fritidsbebyggelse,
så det legges i utgangspunktet ikke til rette for tett-
stedsutvikling. Vil ha en viss betydning for nær- og
bomiliøet i området Skaga.

Ol+1 ,l

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til
landskap, natur og lokalisering, og disse forholdene
sikres ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F RFl 2

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
histor¡ske skred

Nei
Løsmassekart angir bart fjell (hvor > 50 % av arealet er fjell i

dagen). Marin grense oppgitt til 90 moh.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
En liten bekk renner ned gjennom området nord-østover på
platået og ut i sjøen.

Havnivåstigning
Spr¡ng-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombi-nasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. Området vil være mest
utsatt for spring- og stormflo i områdene nært bukta helt i

nord.

Vindutsaft
Vindutsatt lokal¡sering, fare for storm og orkan

Ja

Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er
vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De sterkeste
vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind kan
påføre skader på bySS og andre tiltak.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei
Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feill Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TE K).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Til

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Ja

Et mindre areal fulldyrket, forutsettes ikke berørt.

Gytefelt for torsk i sjøen utenfor

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutsl¡pp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, havner, bensinstasioner, radioaktiv lagr¡ng

Nei

H øyspentledni nger/-anlegg Nei lkke i nærheten av planområdet

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, Iuft, transport av farl¡g gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser kan teoret¡sk påvirke området, men
det er liten sannsynlighet for at dette skjer. Ved infrastruktur
inn til området kan det genereres noe støy, spesielt i en fase
hvor området etableres.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

Undervannsledning/kabler, bru/demning Nei
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teksten du vil skal vises her.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, B FRF1 2

Området beslaglegger ubetydelige areal landbruksjord i perifert landbruksområde, sammen med landskapsforholdene

som på god måte bør kunne ivaretas i tiltaket.

Reindriftsnæringen vil oppleve negative konsekvenser for vinterbeite i området dersom området bygges ut slik
planforslaget angir. Det ligger også til rette for bruk og vern av strandsona.

Samfunnsmessige konsekvenser sikres ivaretatt ved at rekkefølgebestemmelser sikrer iverksetting av tiltak rundt

f.eks. trafikksikkerhet, VA og EL før utnyttelse av området.

Området ligger nært eksisterende område regulert til fritidsbebyggelse, ca. 3-400 meter sør-vest for område med

reguleringsplan; Selvika hytteområde, som ikke er fullt utnyttet med hyttebebyggelse. Her er 6 av 13 parseller bebygd

i en reguleringsplan vedtatt i 2003. En vurdering må være hvilke forutsetninger som gjelder for Selvika hytteområde

og innspillområdet generelt, når det gjelder behov forhold på stedet og attraktivitet.

Avbøtende tiltak vil være tilpasninger til landskap og terreng, tilpasning i forhold til tjem og bekker, samt å få etablert
normal standard på veier inn til området. Reduksjon av arealet i sør øst, slik at et høydedrag utelates og

bestemmelser som angir rekkefølge for utbygging av området med hytter vil virke avbøtende i forhold til negative

konsekvenser for reindrift .

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som følges opp og tas hensyn til gjennom videre
planlegging.

Q-alternativet: Området F17 regulert til fritidsbebyggelse består som før, med formålsgrenser som i gjeldende plan.

Konklusjon, BFRFI2

Området var omfattet av innsigelse av hensyn til reindrift, og denne ble trukket etter befaring.

Området justeres noe i utstrekning i sør øst av hensyn til reindriften, og det innføres bestemmelser som angir rekke-

følge for utbygging slik at de nord-vestre del må bygges ut før det kan etableres bebyggelse i den sør-østre.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem tilå bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5.20 FRTTTDSBEBYGGETSE N YH ETM, Aren lernrS¡

Matrikkelnr: Gnr.4, Bnr.6

Journalnr: 121108-42

Areal 45 daa.

Forslagsstiller:
Tor Hansen og
Wenche Akerøy

Gjeldende formål LN F-sone 1 og 2

Formåljfr. innspill
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 'l2O)

Ønsket tiltak:
Etablering av
fritids-hus og hytter

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka:3,1 daa

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger sjønært til, i umiddelbar nærhet til bebygd strøk langs Akervågen vest for Aker. Området omfatter tre
bebygde og sørvendte boligparseller og et naust.

Strandlinjen i innspillområdet er ca. 350 meter, og terrenget stiger relativt bratt opp fra sjøen til en langsgående rygg,
langs nesten hele sjølinjen . Østfor denne ryggen ligger området til ei lita vik med en odde utenfor. Bak ryggen, nord-
og østover i området finnes noe spredt lauvtre og noe dyrkamark benyttet som beite. Bebyggelsen er inngjerdet.

Gjeldende regulering er LN F-sone 1 og 2, og på sørsiden av odden er område regulert av reguleringsplanen
Akerneset hytte-felt. ØstÍor området (270 m) gjelder reguleringsplan for Stavseng boligfelt, med regulert adkomst via
privat vei like nord for området.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+.2,+.1,0)

Verdi

(*/**/*'*)

Data-
kvalitet
(r,2,3)

Naturverdiog biologisk
mangfold

lngen registreringer av rødlistearter, hensyns-
krevende biologisk mangfold eller viktige naturtyper

0 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området omfatter et mindre areal som fulldyrket i en
relativt åpen, langsgående senkning av terrenget
nordover. Området har verdi som innmarksbeite,
men er under gjengroing. Berggrunn som kalksilikat-
gneis i et bånd langs de sjønære delene, hoved-
sakelig som berg i dagen. I indre deler domineres
bergartene av granatglim m erskifer med varierende
lag stedvis tynt dekke.

-1 1
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Pla nbeskrivelse med konsekvensutred ning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
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kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Reindrift

Omtrent halvparten av området i øst ligger utenfor
reindriftsnæringens funksjonsområde. En eventuell
utbygging her kan ha mindre konsekvenserfor
næringen. Resterende deler av innspillsområdet er
innenfor vinterbeite. Områder som vinterbeite på-

virkes av et utbyggingstiltak. Utviklingen av området
til utbyggingsformål innenfor vinterbeiteland påvirker

den totale andelen tilgjengelig beiteareal. Området er
fra før i stor del fragmentert med veier og bebyggelse
på flere kanter, og tilgjengeligheten til området er
lavere. Området ligger i randsone mot område som
ikke er innlemmet i beiteområdene. Med bakgrunn i

dette føres området opp som utbyggingsområde del-
vis innenfor beiteområde med begrenset konsekvens
for reindriftsnæringen.

0l-1 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Ligger i kystsletteland-
skap med myr, infrastruktur og jordbrukspreg (KS10)

med høye landskapsverdier (4/5). Delvis bebygd med
bolighus, fritidsbolig og noen uthus langs den nordre
bredden av Akervågens midtre deler, og inngreps- og
bebyggelsesgrad for området er relativt høy (416).

Området bærer preg av bebyggelse og infrastruktur,
og kulturlandskapet er i ferd med å gro igjen enkelte
steder, og jordbruks-preget for området er høyt (3/3).

Terrenget skrår relativt bratt opp fra sjøen, lìn 12-1 3
meters høyde, fremstår som et langsgående høyde-
drag mot sjøen. I bakkant senkes terrenget til rundt 8
moh. før det stiger sakte nordover mot formålsgrens-
en. Akervågjen er område hvor interessen for
etablering og fritidsbebyggelse er til stede, og flere
aktuelle områder er bebygd med bolig- og fritidsbe-
byggelse. lnnspillsområdet ligger mellom flere av
disse, og en utbygging langs høydedraget vil kunne
resultere i markante Iandskapsvirkninger for nærom-
rådene og områdene utover i vågen, samt høydedrag
rundt området. Utbygging av området i bakkant av
høydedraget vil bøte på landskapsvirkningene, og
planens bestemmelser sikrer ivaretakelse av lokali-
sering. Bakdelen med denne lokaliseringen kan bli

noe reduserte sol- og utsiktsforhold. Bebyggelsen

bør trekkes unna sjøen for å unngå landskapseffekter
og siluettvirkning iforhold til sjø. Begrensede nega-
tive konsekvenser for temaet ved utbygging i et
område som allerede er satt under press.

0l-1 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrert kulturminneverdier/samiske
kulturminneverdier i om rådet.

0 1

Fiskeri og havbruk
Akervågjen inngår i område som regionalt viktig gyte-

felt for torsk. Små konsekvenser ved utbyggingen.
ot-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

Registrert turområde/tursti fra Fv. 189 og sør-vest-
over på nordsiden av innspillområdet. Området ligger
innenfor 1 OO-meterssonen og tiltaket kan påvirke

tilgjengeligheten til strandsona. Lite aktuelt for
aktiviteter i vannkanten ut fra terrengets utforming
med bratt ned til sjø for deler av området. Krav til

lekeområder og grønnstruktur utformes i detaljplan.

0t-1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Områdets vestre deler ligger i mindre grad til rette for
etablering av sjøretta tiltak med bakgrunn i terrengets
avslutning mot sjøen. V¡ka i nord-øst, bør samle sjø-
retta t¡ltak da det er tørrfall av varierende bredde
langs hele området, og inngrep Íor øvrig reduseres i

+1 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

størst mulig grad. Med fritidsbebyggelse i de flatere
områdene nord for høydedraget, vil en sikre tilfreds-
stillende bruk og vem av strandsona.

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

( */*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Reiseliv

Vurderes å ikke ha særlige konsekvenser for reiseliv
og turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser og arrangement ut fra det som
områdeUkommunen har å tilby, men i et lengre
perspektiv vil betydningen være mindre.

0l+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Lite utviklet område, men nærhet til etablert bebygg-
else, som kan gi muligheter for, og er attrakt¡vt i

forhold til å være med på å gi barn og unge gode

oppvekstvilkår. lvaretas i detaljplan.

+2 1

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenesteti lbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Privat adkomstvei
til området må utbedres, og en utvikling av området
vil gi endret bruk av veien inn til eksisterende
bygning. VA og E L i nærheten.

+2 1

Næringsliv og sysselsetting
En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshavere. Liten sysselsettingseffekt
av tiltaket ut over fasen med etablering.

0l+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Tiltaket skal så langt det er mulig etterstrebe
universell utforming og god tilgjengelighet.

+1 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Vil gi økt trafikkbelastning på adkomstvei som må
sikres eventuelt gjennom trangt boligfelt øst for
området eller nyetablerers. Må vurderes ift. helhetlig
behov for gang- og sykkelveinett i samme område.
Aot, fv. 189 forbi Aker er 250, med lav andel store

ßørctøy (10). Med tiltaket kan denne forventes å øke
i noen grad. Detaliplan sikrer tilgang til uteområder.

-1t-2 ,|

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse i bruk av betyd-
ning innenfor området. lnnspillet går på utvikling av
fritidsbebyggelse, så det legges i utgangspunktet ikke
t¡l rette for tettstedsutvikling. Vil ha en viss betydning
for nær- og bomiljøet i området.

0l+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til
landskap, natur og lokalisering, og disse forholdene
sikres ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F R9

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurderin g

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, lê¡re-, og løsmasseskred, kvikkle¡re, steinras,
historiske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell (hvor > 50 % av arealet er fjell i

dagen). Marin grense oppgitt til 90 moh. Stadfestet regu-
leringsplan skal kvittere ut områder for faste installasjoner i

tilknytning til sjø.

Flom Nei lngen vassdrag renner gjennom området.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Flomfare, flomsonekart

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. Området vil være utsatt for
spring- og stormflo i de lavereliggende delene ¡ vika øst ¡

området.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og om-rådet er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De

sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest innover vågen.

Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
pàfører skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige

værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere ifremtiden, og må kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

En fulldyrka teig innenfor området

Regionalt viktig gytefelt for torsk i sjøen utenfor

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutsl¡pp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Ja
Offentlig fiskerihavn og utvidet havneområde er under
etablering på motsatt side av Akervågjen.

Høyspentledninger/-anlegg Nei
Luftspent høyspentledning går over Akervågjen utenfor (øst)

området. Det er utført vurderinger i forhold til å legge

luftspent høyspentledning over Akervågjen i sjøen.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamlê fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynlighet for at dette
skjer. Adkomst via trange småveier i boligområdene øst for
området. Ved infrastruktur inn i området kan det genereres

noe støy, spesielt i en fase hvor området etableres.
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Fiskerihavn på motsatt side av Akervågjen vil kunne påvirke
området mtp. støy.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, v¡ktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/{emning Nei

Planbeskrivelse med konsekvensutred ni ng Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
I på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

Konklusjon, B FRF9

lnnspillsområdet BFRF9 omdisponeres fra LNF-sone 1 og 2 til fremtidig fritidsbebyggelse med krav om videre
detaljregulering før tiltak kan settes i verk.

Samlet vurder¡ ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, B FRF9

Lavt konsekvensbilde antas ved utbygging slik innspillet angir. Her vil det være viktig å plassere bebyggelsen slik at
landskapseffektene minimeres. Område som ikke bebygges bør også avsettes til formål for allmenheten. De
trafikkmessige utfordringene løses ved prosjektering av adkomst til området på detaljplannivå.

En annen viktig faktor er i hvilken grad behovet i området tilsier at det er behov for tilrettelegging av ytterligere et
område for fritidsbebyggelse når den nærmest liggende reguleringsplan i øst som er 4-5 âr gammel omfatter et
potensiale for utbygging av 9 fritidsboliger og 5 rorbuer hvorav lite er utbygd. I vest ligger en reguleringsplan lra 2004,
med mulighet for inntil 14 fritidsboliger, hvorav I er utbygd.

Det virker som området Akervågjen har ledig kapasitet når det gjelder etableringer på regulert areal for fritids-
bebyggelse uten at innspillet er inkludert. lberegnet det nye innspillsområdet og etterspørselen til nå, kan det dermed
se ut som områder med naturlig, og i stor grad nokså upåvirket utmark og strandsone omdisponeres til byggeformål
uten at det er et reelt behov. En annen måte å se dette på, er at områdene det er tilrettelagt for, til nå er utbygd etter
reell etterspørsel. Mao. at det ikke er ønskelig å bygge tettere/ flere fritidsboliger i det tilrettelagte området i

reguleringsplanen som gjelder vest for området.

Kommunen ønsker å tilrettelegge for ytterligere areal for fritidsbebyggelse, for fortsatt å øke etablering av godt tilrette-
lagt fritidsbebyggelse i området.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å få etablert tilstrekkelig standard
på vei inn til området. Bebyggelse trekkes inn og bak, nord for fremtredende høydedrag mot sjøen. Momentene som
er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre detaljplanlegging.

O-afternativet: Området består som før, som LN F-sone I og2.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5.21 Fß|ilDSBEBVGGEI SE VAKKERVOTO, Åren VAeEN (BFRF6)

Matrikkelnr: Gnr.3, Bnr.6

Journalnr: 1211 08-45

Areal 55 daa.

Forslagsstiller: Svene H. Hansen

Gjeldende formål: LN F-sone I

Formåljfr. innspill:
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 1 20)

Ønsket tiltak:
Bebyggelse, golf- og
paintballbane inkl.

sanitæranlegg

Landbruksjord som
omdisponeres:

Dyrkbart: 1 2,7 daa

I viktig landbruksområde Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger innerst i Akervågjen, hovedsakelig på østsiden av Fv. 1 89 der den svinger rundt vågen. Det strekker

seg østover ca. 400 m i et terreng som åpen fastmark som er delt av en langsgående dal som er ca. 7-8 meter lavere

enn tenenget rundt.

I de lavere delene av området er det fuktig mark og et lite bekkedrag. Området er sparsomt bevokst med til dels bart

fell og myrlendt med små busker, einer, og enkelte spredte lauv- og bartre. I de indre delene av området står det et

mindre bestand med sitkagran.

Gjeldende regulering for området er LN F-sone 1 (KpA), og tiltakshaver ønsker området etablert som fritidsbebyggelse,

et mindre golfbaneanlegg, inkl. sanitæranlegg. Området må sees i sammenheng med tilstøtende område BFTF2, Íor

fritids- og turistformål

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+.2,+.1,0)

Verdi

("/**/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lkke registrert hensynskrevende biologisk mangfold

eller viktige naturtyper innenfor området. Makrell-

terne, vurdert som sårbar (VU) i Rødlista 2010,

registrert iÄkervågjen like ved.

ot-1 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området omfatter ikke jordbruksland, og fremstår
som åpent område med en langsgående skjæring
som deler området. Noe myrlendt ifm. denne, og
området benyttes som utmarksbeite. Området er
dyrkbart, åpent og grunnlendt, med en mindre skog-
teig i de indre deler. Berggrunnen består i hovedsak
granatgl imm erskifere.

-1 1
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PIa nbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

Reindrift

Området l¡gger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen, samt at de indre delene av om-
rådet ligger under areal sikret som flyttlei for rein-
driftsnæringen. Når det gjelder arealet for vinterbeite
påvirkes ikke tilbudet av dette i nevneverdig grad av
områdedisponeringen alene. Denne fører til en
reduksjon av andel tilgjengelig vinterbeite for næring-
en som alene er relativt moderat. Når det gjelder flytt-
leien som går over de indre delene av, og avsluttes i

umiddelbar nærheten, nord for området, vil en om-
disponering av ikke bebygd areal som LN FR-område
til fritidsbebyggelse kunne påvirke driftingen negativt.
Dyrene følger ikke slavisk arealet for flyttlei, og eta-
blering av bebyggelse og anlegg i umiddelbar nærhet
slik som en paintballbane i skogen i de indre delene
av området, får negative konsekvenser for dyrene
dersom det etableres som et inngjerdet og tilrettelagt
anlegg med byggverU hinder. Dyrene følger ikke
slavisk arealet for flyttlei, og det er opplyst om at flytt-
og trekkvei i dette området går til og med havet.
Etablering av bebyggelse og anlegg samt
campingplass i området blir konfliktfylt i forhold til
næringen da flyttleien i praksis stenges, og utbygging
medføre mindre beitero med spredning av dyrene slik
at det blir vanskelig å holde reinen i områder med
utmark.

-3 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Landskapet er kyst-
slettelandskap med myr, infrastruktur og jordbruk
(KS1 0) med høyt jordbrukspreg (3/3). Landskaps-
verdien er stor (4/5), og området fremstår som et ikke
bebygd areal i de innerste delene av Akervågjen.
Landskapet som området er del av, har relativt høy
bebyggelses- og inngrepsgrad (4/6), og består av
langsgående fjellrygger som senker seg mot sjøen i

vest. Området er delvis uten vegetasjon, ut over en
mindre granskogteig i de indre områdene. To høyde-
drag brer seg innover på begge s¡der av en markant
dal midt i området noen meter lavere enn områdene
rundt. Mer frodig og jorddekt i dalen, og myrdraget
brer seg videre innover forbi skogteigen før det vider
seg ut, utenfor området i øst. En ledningstrase går
gjennom området, og en luftspent høyspentledning
tangerer de innerste delene av området. Terrenget
stiger på begge sider av området, og er oversiktlig,
slik at det er innsyn til deler av området fra relativt
store deler av det nærmeste nærområdet og de indre
deler av vågen. Området ligger allikevel sammen
med tilliggende innspillsområde i et nokså avgrenset
landskapsrom som på en tydelig måte naturlig kan
avgrense området for aktiviteten i tiltaket. Små til
ubetydelige negative konsekvenser for temaet.

-1 t0 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrerte kulturminneverdier/sam iske
kulturminneverdier i om rådet.

0 1

Fiskeri og havbruk
Äkervågjen inngår i område som regionalt viktig gyte-
felt for torsk. Små konsekvenser ved utbygginger i

sjø.
0l-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

I nærområdene er det tilrettelagt med turstier og
merkede turløyper i tillegg til gode muligheter for
rekreasjon både sommer som vinter. Lokalisering av
tiltaket skal være til minst mulig hinder for den frie
ferdselen i strandsona, og planlegges lokalisert

+2 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

lengst mulig fra sjøen. Føringer når det gjelder tiÞ

rettelegging for friluftsaktivitet, grønnstruktur og lek
sikres i videre planlegging. Området er tilgjengelig via
Fv. 1 89 som i de indre delene av Akervågjen.

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert, og
tiltaket som i sin helhet ligger i direkte tilknytning til

sjø, dog med en smal strandlinje nedenfor fylkes-
veien som ligger på en fylling. Trafikksikkerhets-
messig må det vurderes i hvilken grad tiltakene skal
inkludere sjørelatert virksomhet, da all forbindelse
mot sjø skjer over fylkesveien. Svakt negative
konsekvenser.

1 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(./*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes å ha positive konsekvenser for reiseliv og
turisme, da tiltak rettet mot tilstøtende innspillområde
(BFTF2) tenkes etablert. Fr¡tidsbeboere vil til en viss
grad søke opplevelser/arrangement ut fra det som
områdeVkommunen har å tilby, men bobil- og cam-
pingturister vil over et lengre perspektiv ha større
betydning.

+2 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Uutviklet område, som med inkluderende og
framoverrettet planlegging kan gi muligheter for, og
bli attraktivt i forhold til det å være med på å gi barn
og unge gode oppvekstvilkår. lvaretas i detaljplan.

+2 2

Samfunnssikkerhet (in kl udert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (R OS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Avkjørsel fra Fv.

189 til området må etableres, og en utvikling av om-
rådet vil gi endret bruk av veien forbi de indre delene
av Akervågjen. VA og E L i nærheten.

+1 1

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshaver. En sysselsettingseffekt av
tiltaket ut over fasen med etablering vil oppleves, og i

forhold til aktiv¡teter det legges opp til. Sammen med
flere områder som er etablerVvil etableres med
fritids- og turistformål, vil effekten av disse samlet
sett merkes i kommunen.

+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak og tilgjengelighet må
vurderes etter tiltakets art og omfang, og beskrives i

detaljplan for området.
ol+1 ,|

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Nært kollektivtilbud. Vil gi økt belastn¡ng ifm. av-
kjørsel som blir fra fylkesveien i svingen innerst i

Akervågjen. Må vurderes ift. behov for gang- og
sykkelveinett mot Aker. AD T langs Fv.189 er 250,
med lav andel (10) store kjøretøy. Tiltaket vil kunne
påvirke ÂD T særlig i høysesongen. Detaljplan sikrer
tilgang til/etablering av uteområder.

-2 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

lkke bebyggelse innenfor formålsgrensen, men ligger
i nærheten av bolig- og fritidsbebyggelse på Aker.
lnnspillet går på utvikling av fritidsbebyggelse, så det
legges i utgangspunktet ikke til rette for tettstedsutvi-
kling. Vil ha en viss betydning for nær- og bomiljø i

området.

+1 1
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kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til landskap
og lokalisering, og d¡sse forholdene sikres i

detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F RF6

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
h¡stor¡ske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell og stedvis tynt dekke (hvor > 50
7o av arealet er fjell i dagen) for hele området. Marin grense
oppgitt til 90 moh. Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut
eventuelle områder hvor faste installasjoner i sjø planlegges.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei Et mindre vassig i lavereliggende område.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Veien på fylling ligger som
en buffer ytterst i området og vil kunne dempe påvirkning,
men de sjønære områdene på yttersiden er utsatt for påvirk-

ning av denne typen. Områdene som strekker seg innover
de lavereliggende delene på østsiden av veien, vil påvirkes

av de høyeste flomnivåene. lnnover i de lavereliggende
delene av området stiger terrenghøydene fra veien opp fra et
nivå på rundt kote 2 moh. som vedvarer et godt stykke
østover iområdet.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokaliser¡ng, fare for storm og orkan

Nei

Området er delvis tilstøtende til sjøen, og områdene ned mot
sjøen er uten skjerming for kraftige vinder som kommer inn
vågen. Området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør,
sør-vestlig retning. De sterkeste vindene kommer fra sør,
sør-vest. Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan
tenkes at påfører skader på eventuelle fyllinger og bygninger
i sammenheng med siø som ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere i fremtiden, og må kunne forventes også i området. Det
må etableres anlegg som sikrer tilstrekkelig god kvalitet på

avløpsvann.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-
5 (TE K).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

(Nei)

Nei

Ja

Dyrkbart areal (reversibelt)

Akervågjen inngår i område som regionalt viktig gytefelt for
torsk. Små konsekvenser ved utbygginger i sjø.
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DØnna, multiconsult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastru ktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kal¡eutsl¡pp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioakt¡v lagring

Nei

H øyspentledningerÊanlegg Nei
Luftspent høyspentledning tangerer lengst øst i inn-
spillområdet. Kun en mindre del, som presenteres med
hensynssone-faresone.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsed¡menter, dumpeområder ¡ sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet ti I infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved ¡nfrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø, land og vei kan

teoretisk påvirke området, men det er lav sannsyn-lighet for
at dette skjer. Det transporteres fra tid til annen farlig gods
på fylkesveien forbi området. Kan genereres noe støy,

spesielt i en fase hvor området etableres.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, v¡ktig vei/jernbane, stasjon/term¡nal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei Nærmeste ca. 500 meter utover iAkervågjen

Bru/demning Nei

àVurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Samlet vurder¡ ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFRF6

Tiltaket har hovedsakelig små til ubetydelige negative konsekvenser både på biologiske og samfunnsmessige tema,

med unntak av reindrift.

Tiltakene som angis med reguleringen vil medføre at området stenger for reinens trekk- og flyttmulighet i tillegg til at et

område med godt vinterbeiteland punkteres med nye bebyggelse. Dette medfører store negative konsekvenser for

næringen. Flytt- og trekkvei går til og med sjø i området. Østre deler av området ligger nært hensynssone reindrift som

angir flyttlei for reindriftsnæringen, samt en del under faresone høyspenningsanlegg. Området stenger i praksis flyttlei

og medfører negative konsekvenser for reinbeiteområdene med effekter som spredning av reinen.

Området i utbygd stand inngår i det som kan bli et samlet regulert område for fritidsbebyggelse og turistvirksomhet
innerst i Akervågjen, med muligheter for friluftsliv og aktivitet i et attraktivt område året rundt. Nært opptil eksisterende

friluftsområder, og med god anondering kan det legges ytterligere til rette for tiltaket. lngen omdisponert landbruks-
jord, men et lavereliggende myrdrag av en viss betydning som utmarksbeite gir mulighet for omdisponering som

dyrkbart areal.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å sikre areal innenfor
formålsgrensen som ikke nedbygges. Områdets østre avgrensning justeres noe i forhold til innspillet, dette for å

unngå at formålet skal overlappe med det ffsiske arealet som omfattes av hensynssonen som angir flyttlei for
reindriften. Tilpasning av bygg og anlegg i forhold til gjennomgående fuktsig, samt å få etablert godkjent avkjørsel fra

fflkesveien inngår her. Behov for gangvei i retning Aker må vurderes. Arealet ble redusert, slik at område omfattet av
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DÉnna, mult¡consult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

I på teksten du vil skal vises her. Feilt Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Konklusjon, B FRFG

Med bakgrunn i innsigelse av hensyn til reindrift tas området ut, og arealet videreføres som LN FR-område slik
gjeldende plan angir.

øst tas ut.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
planlegging. Med bakgrunn i områdets anondering og veien forbi i de nærmeste områdene til sjøen, ble
byggegrensen foreslått til 20 meter fra vei.

0-alternativet: Området består som før, som LN F-landbruksområde.

Alternativ 2: Området slås sammen med BFTF2, og gis formål som fremtidig kombinasjonsformål; fritidsbebyggelse/
fritids- og turistformå|.
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Dønna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5,22 FRtTt DSBEBVGG EI SE I AN GH OI M EN, TI TTERN ES (BFRFlo)

Matrikkelnr: Gnr.8, Bnr.7

Journalnr: 121108-47

Areal 1 38 daa

Forslagsstiller:
Carl U. og Gerd J.

Bugge, Torstein
lversen.

Gjeldende formål LN F-sone I

Formåljfr. innspill
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 1 20)

Ønsket tiltak:
Hyttefelt som
inkluderer 10-12

hytter.

Landbruksjord som
omdisponeres:

lnnm.beite: 20,6 daa.

I viktig landbruksområde: JalNei

Områdebeskrivelse:

Området ligger kystnært til mot søndre deler av Rølvågjen, og er ikke tilknyttet adkomstvei fra landsiden. Strandlinjen

er ca2 km, og området er ubebygd med unntak av en hytte ytterst på et 400 meter langt nes, sør-vest i området.

Vika sør for neset er ca. 30 meter på det bredeste og ligger på tørrfall.

Området for øvrig er småkupert (<1 3 moh), og det står noen spredte lauvskogbestand på impediment grunn. Noen

små tjem/pytter er spredt i området, og ARS oppfører to teiger med innmarksbeite.

Gjeldende regulering er LN F-sone 1 (KpA), og innspillet går på utvikling av området til et felt for fritidsbebyggelse. På

motsatt side av Rølvågjen ligger nylig vedtatte reguleringsplan for fritidsbebyggelse, Nausttofta, og sjøområdene i

vågen er kaste-/ låssettingsplass for fiskerinæringen.

Primært er det ønsket adkomst Íra gø, og relativt enkel standard på bebyggelsen, slik som at V/A ikke føres fram til

for å holde og salgspriser lave.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+.3,+-2,+-1,01

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Naturverdiog biologisk
mangfold

lngen registreringer av rødlistearter, hensyns-

krevende biologisk mangfold eller viktige naturtyper.

Da det ikke er etablert adkomstvei inn i området, må

det påses at evt. anleggsmaskiner o.l som skal

fraktes inn i området for klargjøring av byggeområder
ikke forringer mangfold i utmarka mellom fylkesveien

til Titternes og utbyggingsområdet. Nærmere under-

søkelser av bløtbunnsfjære bør vurderes.

-1 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området ligger ikke i viktig landbruksområde, men
har areal som innmarksbeite utover neset i sør-vest,

og i sentrale deler. Området ligger delvis åpent til ut
mot sjøen på sørsiden i de ytre delene av Rølvågjen.

Berggrunn er i de indre delene hovedsakelig
glimmerskifere og glimmergneis, tynne marmorlag og
amfibolitt. Små negative konsekvenser.

-110 1
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DØnna, multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Reindrift

Området ligger ligger innenfor årstidsbeite,
vinterbeite for rein. lnnspillet beßrer et relativt lite
område av det som er tilgjengelig som vinterbeite i

området. Det berørte, sammen med andre, planlagte,
og tidligere vedtatte utbyggingstiltak, vil samlet
påvirke tilbudet av vinterbeiteland for reindrifts-
næringen. Dette fordi området området er godt
vinterbeiteland, hvor reinen får beite ifred i større,
sammenhengende områder.

-3 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Apent, nokså storformet
kystslettelandskap med myr infrastruktur og jordbruk
(KS10) rundt de ytre delene på sørs¡den av Rølvågj-
en. Landskapet er verdisatt hø\lf. Ø15), og har relativ
høy inngreps- og bebyggelsesgrad (4/6). Jordbruks-
preget er høyt (3/3), men med sin beliggenhet er
området moderat preget av jordbruk og infrastruktur,
og kun bebygd med en fritidsbolig, naust, uthus og
en mindre flytebrygge. Området ligger uten adkomst-
vei over land. Terrengformene går langsmed vågen,
og danner flere grunne viker spesielt sør i området,
delvis skjult av et fremtredende høydedrag mot
sjøen. Eksisterende bebyggelse trer med bakgrunn i

lokaliseringen helt sør på dette høydedraget godt
fram i landskapet. Området er visuelt sårbart ved
utbyggingstiltak i de indre områdene, da terreng-
høydene her lett kan føre til landskapsmessig påvirk-
ning som godt synlig bebyggelse fra de nærliggende
områder (sjølland). Lokaliseringen av fritidsboliger i

dette området vil (punktere) et nytt område, og
forringe Iandskapsbildet betraktelig. Samlede
konsekvenser vil være at området skifter karakter fra
mer ubebygd og til dels naturlig, til område med
framtredende bebyggelse og nausVbrygger mot
sjøen.

-3 1

Kulturminner og kulturmiljø

Et arkeologisk kulturminne som gravm¡nne, Lang-
holmen (lD: 73315), er oppført på et høydedrag ved
sjøen innenfor området. Minnet er godt synlig over
markoverflaten. Tiltaket skal ikke utøve negativ på-
virkning på minnet som er automatisk fredet, og
selve minnet, inkl. sikringssone omfattes i plankartet
av hensynssone.

1 1

Fiskeri og havbruk

Sjøen i Rølvågjen utenfor området omfatter interess-
er rundt havbruk. F¡skeplass, og låssettingsplass for
sild er lokalisert fra de midtre områdene av Røl-
vågjen, utover og forbi området. Regionalt viktig
gytefelt for torsk omfatter hele Rølvågjen med unntak
av de innerste delene. lngen direkte konsekvenser
av tiltaket slik det er skissert med utbyggingstiltak
hovedsakelig på land, men sjørettede t¡ltak som evt.
flytebrygger og småbåtanlegg må vurderes i forhold
til disse interessene. Mindre negative konsekvenser.

0l-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

lngen registrerte friluftsinteresser, men området
ligger i utmark som er tilgjengelig for friluftsaktivitet.
Det legges opp til adkomst fra sjøen og en utbygging
slik at adgang til strandsona ikke berøres. Krav til
lekeområder og grønnstruktur utformes i detaljplan.

1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (tunksjonell strandlinje)

Området har c.a. 2 km strandlinje, og det skal ikke
oppføres bebyggelse som hindrerfri ferdsel i strand-
sonen. I de søndre deler av området ligger to lang-
grunne viker som munner ut i et godt beskyttet sund.

0l-1 1
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Dønna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutred ning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Eventuelt brygge- og naustanlegg må lokaliseres i

forhold til dybder, og mulighet for å komme til med
båt, og en evt. konsentrert lokalisering i de søndre
delene av området vil være mulig. Små negat¡ve
konsekvenser.

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-
r,0)

Verdi
Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes å ikke ha særlige konsekvenser for reiseliv
og turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke

opplevelser og arrangement ut fra det som områdeU
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil

betydningen være mindre.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Delvis uutviklet område som kan gi muligheter for, og

er attraktivt i forhold til å være med på å gi barn og

unge gode oppvekstvilkår. Forhold rundt dette
ivaretas i detaljplan.

+1 2

Samfun n ssi kkerhet (i n kl udert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Adkomst fra Fv. 188 frafalles etter 1 .gg. offentlig
ettersyn. Legges opp til sjøveis transport til området.
VA-nett uaktuelt, da det ¡kke planlegges for dette. EL

i området, framført til eksisterende fritidsbolig. Det
legges opp til enkel standard.

-11-2 1

Næringsliv og sysselsett¡ng
En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshavere. Liten sysselsett¡ngseffekt
av tiltaket ut over i etableringsfasen.

Ol+1 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Området ligger 6-700 meter fra nærmeste vei. -3 1

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

lkke direkte adkomst til området fra vei. AD T langs
Fv.188 sør for området er '100, med lav andel store
lgwetøy (10). lngen økning iAD T forventes med

t¡ltaket. Detaljplan sikrer tilgang til uteområder.

-1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Begrenset bebyggelse innenfor området ut over en
fritidsbolig med tilhørende naust, uthus. lnnspillet går
på utvikling av fritidsbebyggelse av enkel standard,
så det legges i utgangspunktet ikke til rette for tett-
stedsutvikling. Kan ha en viss betydning for nær- og

bomiliøet i området Rølvåg.

0l+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-

forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til land-
skap, natur og lokalisering, og disse forholdene
sikres ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F RF1 0

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede
hendelser

T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og m¡ljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
historiske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell og stedvis tynt dekke (hvor >

50 o/o âv arealet er fjell i dagen). Marin grense oppgitt til 90
moh. Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut eventuelle
områder hvor faste ¡nstallasjoner i sjø planlegges.
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Dønna, mult¡consult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
lngen vassdrag, kun noe vassig og noen mindre pytter/tjern
nært sjø.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombi-nasjon
med stormflo gi svært høy vannstand. Hoveddeler av
områder ligger i direkte tilknytning til sjø, men søndre deler
mer skjermet for påvirkning fra sjø med større
terrenghøyder. Tiltakshavere ønsker å unngå å bygge i

strandlinjen.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokaliser¡ng, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og om-rådet
er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning.
De sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk
vind i kombinasjon med springflo kan tenkes alpäÍører
skader på eventuelle fyll¡nger og bygninger i sammenheng
med sjø.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området. Området ligger på relativt grunt jordsmonn nært
sjøen

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TE K).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Til

stede
Risi ko- og sårbarhetsvu rderin g

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

Noe landbruksjord som utmarksbeite iområdet

Regionalt viktig gytefelt for torsk, og sildefiske- og
låssettingsplass i Rølvågien utenfor området

àVurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kalieutslipp, annen forurensn¡ng. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioakt¡v lagr¡ng

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Nei 500 meter øst for området

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder ¡ sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktu r, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-

Nei
Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynlighet for at dette
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belastede strekn¡nger, støysoner ved infrastruktur. skjer

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, v¡kt¡g ve¡/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Pla nbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Konklusjon, B F RFI0

lnnsigelse ble fremmet til området av hensyn til strandsone og reindrift.

Lokalisering av området ikke er i tråd med kommunens ønsker for utvikling av fritidsbebyggelse med tanke på

beliggenhet og adkomst.

Området B FRF1 0 tas ut av planforslaget og gjeldende arealbruk som LN F R-område videreføres.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFRF1 0

Store deler av området ligger i hundremetersbeltet langs sjø, og allmenne interesser langs sjøen skal ivaretas, samt

at uheldig bygging langs sjøen ikke skal skje.

Lokaliteten ligger innenfor et større sammenhengende område uten bebyggelse og infrastruktur, og lokalisering av
fritidsboliger her vil "punktere" et nytt område med utbygging og forringe landskapsbildet betraktelig.

Planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen i områder med mindre press på arealene

tilsier bl.a. at utbygging så langt som mulig bør lokaliseres til områder som er bebygd íra før. Dette slik at utbyggingen

skjer mest mulig konsentrert. Utbygging i urørte områder med spesielle friluftsinteresser, natur- og landskapskvaliteter
eller kulturminneinteresser skal unngås.

Samfunnsmessige konsekvenser baseres i hovedsak på at området er lite tilgjengelig, og tilrettelegging av adkomst

fra land vil være utfordrende. Adkomst, tilflytting av maskiner for tilrettelegging av tomter og transport av

byggematerialer må da skje gjennom LN F R-område som også utgjør viktig vinterbeite for reindriften.

Forhold som avdekkes i ROS-analysen anses som forhold som kan følges opp og tas hensyn til gjennom videre

detaljplanlegging.

Avbøtende tiltak vil ikke kunne redusere negative effekter i tilfredsstillende grad og negative konsekvenser blir for
omfattende.

O-alternativet: Området består som før, som LN F-sone 1.

Alternativ 2: Området reguleres som LN F R-spredt fritidsbebyggelse med tillatt klyngebebyggelse

Alternativ 3: 50 % av område reguleres til fritidsbebyggelse, og 50 % til spredt fritidsbebyggelse m/klyngebebyggelse
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

5.23 FRTTTDSBEBYGGELSE M AN N VTKA (B FRFlll

Matrikkelnr: Gnr. 1 1 , Bnr. 68

Journalnr: 1 2t1 08-53

Areal 9,3 daa.

Forslagsstiller: Tordis Svendsen

Gjeldende formål LNF-sone 2

Formåljfr. innspill:
Framtidig fritids-
bebyggelse (1 1 20)

Ønsket formål: Hytteområde

Landbruksjord som
omdisponeres:

lnnm.beite: 6,2 daa

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger på Nyheim i Mannvika, mellom sjøen og Fylkesvei 1 86, og strekker seg ca. 1 50 meter ost, over
gjenværende deler av eiendommen, etter at innmarka er kjøpt ut for å drives videre som jordbruksmark. Eiendommen
består av tiltakshavers hus med hage, en fritidsbolig på egen eiendom (bnr. 203), og består av åpen fastmark og et
kupert ikke dyrkbart område mot sjøen. Dette er registrert som innmarksbeite.

Gjeldende regulering for området er LNF-sone 2 (KpA), og tiltakshaver ønsker området etablert som fritidsbebyggelse.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-!,+-2,+-'l,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

I kke registrert hensynskrevende biologisk mangfold
eller viktige naturtyper.

0 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Mot veien og nord for området er området bebygd av
bolig og fritidsbebyggelse. Mot sjøen ligger en teig
som innmarksbeite. Denne er ikke i drift, og er av lav
verdi. Hovedsakelig består berggrunnen av glimmer-
gneiser og glimmerskifere. De ytre delene utenfor
bebygd område sør-øst i området er åpne og grunn-

lendte.

0l-1 1

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen. Et relativt lite område av det som
er tilgjengelig som vinterbeite berøres av tiltaket. Det
berørte området er hovedsakelig lokalisert som et
svakt skrånende platå mot sjøen i relativt tettbebygd
område øst for fylkesveien. Områdets beliggenhet i

relativt tettbygd strøk med en del boligbebyggelse
gjør det mindre aktuelt for reindriftsnæringen, og en
omdisponering vil ikke utøve konsekvenser for
næringen ut over reduksjon av det samlede arealet
med tilgjengelig vinterbeiteland.

ol-1 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Området ligger i delvis
bebygd kystslettelandskap med myr, infrastruktur og
jordbruk (KS10), og relativt høy inngrep- og bebygg-

elsesgrad (4/6). Jordbrukspreget er høyt (3/3), og
landskapsverdi er høy (4/5). Bebygd kulturlandskap
med fritidsbebyggelse/hager og en mosaikk av
avgrensede jordbruksareal i drift. Mot sjøen er det
innenfor området hovedsakelig preg av en skrånende
småkupert flate som heller østover. lnnspillområdet

fremstår som mindre utnytteVpreget, og ligger
mellom en lengre strand i nord, og et mindre båtan-
legg/molo i sør. I de sjønære områdene er det hoved-

sakelig naustbebyggelse, og boliger med bruksen-
heter trukket inn på land. Området ligger slik til at en
moderat utnytting av områdene ikke påvirker land-

skapet i stor negativ grad ut over at deler av et grønt
område endrer status. Området er hovedsakelig
synlig fra nærområdene, dvs. fra kort avstand fra
land. Fra sjøen vil en utbygging i de indre områdene
kunne skje uten at bebyggelsen blir fremtredende
som nært sjøen og i siluett. lnntrykket av områdets
fra før tilbaketrukne etablerte bebyggelse fra sjøen vil
kunne videreføres med en forsiktig utnytting av de in-
dre delene av området. Små negative konsekvenser.

0l-1 1

Kulturminner og kulturmiljø
I ngen registrerte kulturminneverdier/sam iske
kulturminneverdier i området.

0 1

Fiskeri og havbruk

Delvis utenfor området og sørover ligger et område
for garnfiske (torsk, sei, hyse). Lenger ut ligger et
trålfelt for reke. Tiltaket vil medføre ubetydelige
konsekvenser for disse, da det kun er planer for sjø-
nære etableringer i området hvor det allerede er
etablert naust innenfor område for bolig og ervervs-

bebyggelse i gjeldende plan.

1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

Lokalisering av bebyggelsen skal være til minst mulig
hinder for den frie ferdselen i strandsòna. Tiltak plan-

legges lokalisert lengst mulig fra sjøen, for at minst
mulig av strandsona stenges for gjennomgang. Til-
gang til områder for friluftsliv og rekreasjon sør og
vest for tiltaket (hhv. Snekkarvika og Medåsen), med
badeplass og skulpturlandskap. Føringer når det
gjelder tilrettelegging for friluftsaktivitet, grønnstruk-

tur, lek og parkering sikres i videre planlegging.

Området er tilgjengelig via avkjørsel og privat vei fra
Fv.186.

0t-1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Tiltaket er i stor grad i område som står isammen-
heng med strandsona, med moderat nedbygging av
de indre delene av sona. Området har potensiale for
utnytting av de minst sjønære områdene uten av det
går på bekostning av de generelle strandsoneverdi-

ene. Ei mindre vik helt sør i området, men ingen
spes¡elle strandsoneverdier er registrert. Dersom det
er behov for tiltak som naust, og evt. småbåtanlegg
bør disse konsentreres til nærliggende område med
eksisterende anlegg, da strandsonens utforming med

et relativt langt tørrfall er mindre egnet til slike tiltak.

Byggegrensen vil gjøre det mulig å fortsatt bevare
det etablerte inntrykket av området, samtidig som
ferdsel og opprettholdelse av strandsona kan skje.

Ol+1 1

Samfunnstema Vurdering
Konse-

Kvens

Verdi

(*/*/*)
Data-
kvalitet
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Planbeskrivelse med konsekvensutred ning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

(+-3,+-2,+-1,0)
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes ikke å ha konsekvenser for reiseliv og
turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser/arrangement ut fra det som området/
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil
betydningen være mindre.

Ol+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Delvis til lite utviklet område, som kan gi muligheter
for, og er attraktivt i forhold til å være med på å gi

barn og unge gode oppvekstvillkår. lvaretas i detalj-
plan.

0l+1 2

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensn ing til jord/l uft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (R OS) på neste side.

Offentlig tjenestetil bud, infra-
struktur og transportbehov

Avhengig av transport til området. Privat adkomstvei
til området må utbedres, og en utvikling av området
vil gi endret bruk av veien forbi eksisterende boligtun.
VA og E L i nærheten.

+1 1

Næringsliv og sysselsetting
En utvikling av området vil hovedsakelig gi positiv

utvikling for tiltakshavere. Liten sysselsettingseffekt
av tiltaket ut over fasen med etablering.

0l+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle tiltak og tilgjengelighet må
vurderes etter tiltakets art og omfang, og beskrives i

detaljplan for området.

+,| 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Kollektivtilbud forbi området. Vil gi økt trafikkbelast-
ning på adkomstvei, og direkte avkjørsel må sikres
ytterligere. Må vurderes ift. behov for gang- og
sykkelvei. AD T langs Fv.186 er 200, med lav andel
(5) store kjøretøy. Tiltaket vil ikke påvirke AD T ¡ nev-
neverdig grad. Detaljplan vil eventuelt sikre gang- og
sykkelvei dersom vei etableres i områder der dette
hensynet må tas. lngen alternative traséer inn i om-
rådet er lansert. Detaljplan sikrer tilgang til

uteområder.

0t-1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Ut over etablerte bolig- og fritidsboligtun og et naust,
er det ikke eksisterende bebyggelse i innspillområd-
et. Omkringliggende bebyggelse nord og sør for om-
rådet. lnnspillet går på utvikling av fritidsbebyggelse,
så det legges i utgangspunktet ikke til rette for tett-
stedsutvikling. Vil ha en viss be$dning for nær- og
bomiliøet i området.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utuikling av området i forhold til landskap
og lokalisering, og disse forholdene sikres ivaretatt i

detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F RF1 I

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvu rderin g

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
histor¡ske skred

Nei

Hoveddeler av området består av tynnere marine
avsetninger. Sør-øst i området angir løsmassekart bart fjell
og stedvis tynt dekke (hvor > 50 % av arealet erfjell i

dagen). Marin grense oppgitt til 90 moh. Stadfestet
reguleringsplan skal kvittere ut eventuelle områder hvor
faste installasjoner i sjø planlegges.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Et mindre bekkedrag sør for, og delvis innenfor helt i de sør
østlige deler. Lav flomfare.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombi-nasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. De sjønære områdene
langs stranden sør i området kan være spesielt utsatt for
påvirkning av denne typen. Tiltaket er lokalisert i områdene >

kote 5 moh, og dette begrenser påvirkningen.

Vindutsaft
Vindutsatt lokaliser¡ng, farê for storm og orkan

Nei

Området er tilstøtende til sjøen, og det flatere området mot
sjøen i de indre områder hvor bebyggelsen tenkes etablert
er ubevokst og vil kunne påvirkes av kraftige vinder. Vær-
messig er det nokså mye vind i området, og området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De
sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind
i kombinasjon med springflo kan tenkes at påfører skader på

eventuelle fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø
som ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hypp-

igere i fremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

Areal som innmarksbeite innenfor området

Garnfiskeplass og trålfelt for reke i sjøen utenfor

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Til

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kalieutsl¡pp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

HøyspentledningerÊanlegg Nei

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei
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Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Området ligger nært fylkesvei 186. Uforutsette
hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk påvirke

området, men det er lav sannsynlighet for at dette skjer. Ved
infrastruktur inn i området kan det genereres noe støy,
spesielt ¡ en fase hvor området etableres.

Helse/omsorgsi nstitusjone r
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

Undervannsledn ing/kabler Nei

Bru/demning Nei

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

Konklusjon, B FRF1 1

Området omdisponeres fra LN F-sone 2 til fremtidig område forfritidsbebyggelse, BFRF1 1, med krav om godkjent
reguleringsplan før tiltak kan settes i verk.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFRF1 1

Tiltaket utøver små konsekvenser når det gjelder både biologiske og samfunnsmessige tema, og basert på en
vurdering av omfanget i tiltaket, kan området med tilpasninger til landskap og teneng i den grad det er mulig bygges ut
med et fåtall enheter som trekkes vestover mot de sentrale delene av området.

lnnenfor formålsgrensen bør områdene som ikke nedbygges sikres, da store deler av det aktuelle området for
utbygging ligger i innmarksbeite. I forhold til sjøkanten kan etableringene i svært begrenset antall opprettholde
inntrykket av området med grøntareal mellom bebyggelsen og de laveste områdene mot sjøen.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som landbruksområde og område for spredt bolig- og ervervsbebyggelse.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hiem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5.24 H AVN GrErN ( SH AFll

Matrikkelnr: Gnr. 14, Bnr.4

Journalnr: 12t108-17

Areal 14,1daa

Forslagsstiller:

N OMAS Ytr¡¡ral

Skulstad og

hjemmelhaver Geir
E. Pedersen

Gjeldende formål: LN F-sone 1

Formåljfr. innspill:
Havneområde,
fremtidig (2040)

Ønsket tiltak:
Utlasterområde for
produserte masser til
båt. Etablere kai/pir

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa.

I viktig
landbruksområde:

Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger mot sjøen på sørsiden av Hågjaflellet, utenfor planlagt område for råstoffutvinning. Området skal

omfatte nødvendig bygg og anlegg, samt banddrevet utlasteranlegg fra land, for utlasting av produserte masser til båt

for videre uttransport.

Det skal etableres to pirer med fendere som støtter opp båtene under lasting, og dette inkl. nødvendig tilliggende

sjøområde avsettes til havneformål for å sikre nødvendig areal til tiltaket.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+.3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/s/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lkke registrert hensynskrevende biologisk mangfold

eller viktige naturtyper med spesielle krav til levested

i området. Tiltaket er av begrenset størrelse, og skal
skje ved sjøen på sørsiden av Gleinsfjellet. Det er
med bakgrunn dagens kunnskap om naturverdier i

området grunn til å tro at området rundt Gleinsfjellet
innehar stor potensiell verdi for naturmangfoldet.
Føre-var-prinsippet kommer til anvendelse.

-3 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

lngen landbruksverdier registrert i områdene mot

sjøen. Det drives beitevirksomhet i utmarka langs

mulig adkomst til området. Berggrunn er hoved-

sakelig kalkspatmarmor, med stedvis tynne lag

amfibolitUglimmerskifer, glimmerskifere, glimmer-
gneis og granitter. Regionalt viktig pukkforekomst i

naboområdet. lnnspillområdet omfatter område til kai

og utlasteranlegg, samt nødvendig sjøareal.

+2 1
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Plan beskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem tilå bruke Heading
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Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen og er godt vinterbeite. Benyttes
som oppsamlingsområde da florden danner naturlig
avgrensning. Det berørte området er hovedsakelig
lokalisert til en relativt bratt fjellside med
omkringliggende areal, og vil medføre negative
konsekvenser for bruken av området for
reinbeitenæringa.

-2 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-307. Området er kystslette-
landskap med infrastruktur og jordbrukspreg (KS7)
med høyt jordbrukspreg (3/3) og relativt høy inn-
greps- og bebyggelsesgrad (4/6). Landskapsområdet
har middels landskapsverdier (3/5). Tiltaket ønskes
lokalisert med utfylling og etablering av område til

havneformål i sjøkanten sørøst for selve Hågjafjellet,
og det vil oppleves negative konsekvenser for land-
skap sett fra sjøområdene utenfor Gulstad, Gulstad,
og deler av Vågsvågjen. Straumen, som er innløpet
til Vågsvågjen går forbi området. Planleggingen må, i

den grad det er mulig, ivareta hensyn til landskapet
for å begrense den visuelle effekten som kan opplev-
es på avstand. Vurdert til små til middels negative
konsekvenser for temaet.

-2 1

Kulturminner og kulturmiljø

lngen kulturm inneverdier er registrert innenfor
området, men etablering av området må sees i

sammenheng med området B RU FI, fremtidig råstoff-
utvinning som er tilstøtende. Konsekvensutredningen
her beskriver to kulturminner som er i nærheten av/
innenfor tiltaket. Konsekvens settes noe lavere enn
for BRU F1, da det er snakk om indirekte påvirkning

som følge av en samtidig utvikling av områdene.

-1 1

Fiskeri og havbruk

Vågsvågjen med innløpsstrømmen Straumen er
deler av lokalt viktig gytefelt for torsk. lnne i vågen er
det registrert ytterligere et gyteområde for torsk, og 5
stk fiskeområder og låssettingsplasser for sild. I

sjøen utenfor sundet har fiskerinæringen registrert en
garnfìskeplass for sei, torsk og hyse. Det vil være
viktig å ikke utøve press på disse ved aktivitet som
følger av tiltaket i innløpsområdene utenfor for selve
Straumen. Etableringen må påse å ikke endre strøm-
forhold slik at f.eks. sandvandringsmønstre endres.

-2 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Det er reg¡strert turområder/tursti langs hele
Hågjafjellet, like utenfor/ i tilknytning til det aktuelle
området. Turstien går opp på Hågjafjellet, og er mye
brukt. Området er tilgjengelig fra Fv. 809. Området
skal ikke berøre verdier iforhold til rekreasjon og
observasjon av fuglearter og planteflora i kalksjøen
på nordsiden av fjellet. Området ligger langs kysts-
onen hele tiltaket er innenfor 1 OO-metersbeltet, og
mulighet for fri ferdsel vil påvirkes. Grusforekomsten
ligger ikke i umiddelbar nærhet til sjøen, spesielt i de
sørl¡ge delene av området områdene, men påvirkning
av strandsona må forventes. Tiltaket planlegger ikke
for tilgjengelighet i forhold til friluftsliv og miljø for
barn og unge, samt grønnstruktur.

-2t-3 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert, og
tiltaket er hovedsakelig rettet ut i sjø. Tiltaket vil bestå
i inngrep i strandsona, med etablering av et havne-
anlegg med pirer og fortøyninger. Tiltaket skal fysisk
benytte et relativt begrenset areal nært land, og vil i

-1 1-2 1
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anleggsperioden stenge mulighet for ferdsel i dette

området. Bestemmelsene sikrer tilbakeføring etter at
anleggsperioden er avsluttet.

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

( *r*/*
)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv
Vurderes å ikke ha konsekvenser for reiseliv og
turisme.

0 1

Barn og unges
oppvekstsvilkår

Uutviklet område som skal etableres som område
for havn og har minimal påvirkning på temaet hvis
forhold rundt adkomst sikres ivaretatt.

0l-1 2

Samfunnssikkerhet (inkludert

forurensning til jord/luft)
Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetil bud, infra-
struktur og transportbehov

Adkomstvei til området må utbedres, og etableres ut
til området, og det må sørges for at sikkerhet ifm.

ferdsel langs denne veien med tyngre kjørc1øy et
ivaretatt. EL og VA i nærheten. Det ligger godt til
rette for utskiping fra området.

+1 1

Næringsliv og sysselsetting

Mengden i forekomsten kan anslagsvis gi en driftstid
på i overkant av 30 år. Sysselsett¡ngseffekten styres
av markedskreftene, men kan gi et potensiale for
opp til '10-40 årsverk. En utvikling av forekomsten
kan sørge for at massene forsyner lokalområdene

uten lang transport som fordyrer produktet i tillegg til
miljøgevinst. Havneområdet er en forutsetn¡ng for
utskiping av masser fra anlegget.

+3 I

Tilgjengelighet og universell
utforming

Tilgjengelighet og universell utforming ihht.
arbeidsmiljøloven.

+1 1

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Tiltaket vil gi økt trafikkbelastning på dårlig utbygde
veier, som må utbedres, evt. nyetableres inn til

området sammen med avkjørsel fra Fv. 809. Dimen-
sjonering ift. planlagt bruk. Enkelte steder går

adkomstvei svært nært bebyggelse/tun, og evt.
endret trase/behov for gang- og sykkelveinett må
vurderes da samlet økning i gjennom området kan

bli betydelig. ADT langs Fv.809 er 450, med lav
andel store lgørctøy. Tiltaket vil ikke påvirke ADT i

nevne-verdig grad. Detaljplan vil eventuelt sikre
gang- og sykkelvei dersom vei etableres iområder
der dette hensynet må tas. Alternative trasèer er
lansert, det vurderes at disse vil kunne utøve
negativ påvirkning på jordbruksområder og
biomangfold rundt naturtypen kalksjø som er
Litlgleinsvatnet.

-1t-2 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Eventuell adkomst gjennom/forbi eksisterende
bebyggelse skal ikke forringe eksisterende nær- og

bomiljø. Forholdene sikres ivaretatt i detaljplan.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

lkke relevant for tiltaket, men utforming av bygg og

kvalitet skal sikres i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; SH AF1

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering
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Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kv¡kkleire, steinras,
histor¡ske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell og stedvis gnt dekke (hvor > 50
o/o av arealel er fjell i dagen), samt et av-grenset bånd med
tynnere marine avsetninger langs sjøen. Marin grense
oppgitt til 90 moh. Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut
eventuelle områder hvor faste installasjoner i sjø plan-

legges. Det er registrert et område som kan være aktuelt for
snøskred (utløsings- og utløpsområde) vest for området.
Teoretisk skal dette ikke påvirke havneformålet. Tiltak som
faste installasjoner i sjø, skal avklares gjennom geoteknisk
undersøkelse av sjøbunn i området.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Et mindre bekkefar nord øst for området som vurderes
benyttet til adkomst.

Havnivåstigning
Spring- og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombi-nasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Området må sikres mot
påvirkning under spring,- og stormflo. Ferdig opparbeidet
terreng på kaifronten må ha tilstrekkelig overhøyde i forhold
til havnivåstigning og storm- og springflohendelser.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Ja

Området er tilstøtende til sjøen, og i bakkant av området går

en gradient fra sjøen og opp i en spar-somt bevokst fjell/ ås
til ca. 90 moh. Værmessig er det nokså mye vind i området,
og området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-
vestlig retning. De sterkeste vindene kommer fra sør, sør-
vest. Meget sterk vind i kombinasjon med spring- og stormflo
kan tenkes at påfører skader på eventuelle fyllinger og
bygninger i sammenheng med sjø som ikke er sikret
tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn- og snømengder

Ja

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere i fremtiden, og må kunne forventes også i området. Det
må etableres anlegg med god nok kapasitet, og som sikrer
tilstrekkelig god kvalitet på avløpsvann fra anlegget. Vann fra
overrisling kan også være aktuelt i denne sammenheng.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

Nedlagt høydebasseng nord for området på Hågjafjellet.

Mindre areal som jordbruksland i øst, isammenheng med
formålet BRU F1 (tilstøtende).

Regionalt viktig gytefelt for torsk i sjøen utenfor. Sildefiske-
og låssettingsplasser, samt gyteområde i Vågsvågjen.
Garnfiskeplass i sjøen utenfor Gulstad.

àVurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter
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Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Ja

Sprenging for å få frem masser kan skje i tiltaket.
Havneanlegg kun for utlasting, og minimalt med lagring av
drivstoff/kjemikalier. Avløpsvann fra overrisling og nedbør

må sikres tilstrekkelig kvalitet før det når sjøen.

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei
Havneanlegg kun for utlasting, og det vil være minimalt med

lagring av eksplosjonsfarlige stoffer.

H øyspentledninger/-anlegg Ja

Luftspent høyspentlinje fra går gjennom formåls-område for
råstoffutvinning, sør-vest for havneområdet. Synliggjøres
med hensynssone faresone som legger føringer på

arealbruk i sonen.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder ¡ sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transporl av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teo-retisk
påvirke området, men det er lav sannsynlighet for at dette

skjer. Utlasteranlegget vil genere støy. Ved infrastruktur inn i

området kan det også genere-res noe støy, spesielt ¡ en fase
hvor området etable-res. En Norkring-sender lokalisert nord

for området i Hågiafjellet.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, v¡ktig vei/jernbane, stasjon/term¡nal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei
Nedlagt høydebasseng lokalisert på vannskillet i fjellet like
nord for, og utenfor tilstøtende innspillsområde for
råstoffutvinning (BRU F1 ).

U ndervannsledning/kabler Ja
Luftspent høyspentkabel med friseilingshøyde 23 meter over
det smaleste, vest for tiltaket. Sjøkabel går over sundet, og
blir landfast like vest for havneformål-et.

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, SH AFI

Biomangfold- og jordbruksmessig er konsekvensene små, kun ift et mindre registrert overflatedyrka areal benyttet

som utmarksbeite vil en oppleve negative konsekvenser. Potensielle effekter for naturmangfold basert på dagens

kunnskap sannsynliggjør at området kan være av stor verdi for naturmangfoldet og må kartlegges gjennom arbeid

med reguleringsplan. Konsekvensutredning skal omfatte tema for miljø og samfunn.

Det må gjøres rede for omfanget av tiltak og adkomst i forhold til registrert naturmangfold på nordsiden av Hågjaf,ellet.

Samtidig må området kartlegges med tanke på potensielle forekomster av naturmangfold.

Hensynskrevende naturmangfold på nordsiden av flellet sikres mot påvirkning fra tiltaket, samt at tiltaket når det
gjelder lokalisering av utlasteranlegget ikke utøver press på fiskeriressurser og mangfold i havet. Omfang for friluftsliv

vil endres med tiltaket og medføre negative konsekvenser ift. bruk av området.

Kulturminneverdier må avklares og sikres med hensynssone. Lokaliseringen i området på sørsiden av Hågjatjellet er

attraktiv mtp. reduksjon av visuell og ffsisk støy fra anlegget, samt enkel adkomst til utlasteranlegg ved sjøen. Det vil

oppleves negative landskapseffekter av tiltaket, både på kort og langt hold, og skal gjennomføres detaljvurdering i

forhold til beliggenheten og i hvor stor grad omfanget av tiltaket påúører landskapet for store negative konsekvenser i

tidsrommet det tas sikte på å drive utnytting av ressursene.

Tilgjengeligheten via privat vei fra fflkesvei 809 gjør at området er attraktivt i forhold til forsyning av lokalområdene

med masser, samtidig som sjønært anlegg skaper mulighet for sjøvegs utlasting. Samfunnsmessige negative

konsekvenser anses som relativt lave, selv om det er tiltak som må sikres gjennomført mtp. trafikksikkerhet og

utforming av avkjørsel, samt vurderinger når det gjelder gang- og sykkelsti. Flere adkomstmuligheter er skissert av

tiltakshaver, og disse må avklares gjennom detaljplan for området. Adkomstforholdene må formaliseres, samtidig som
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eiendoms-rettigheter i området må avklares.

Forekomsten er av høy kvalitet i nordnorsk sammenheng, og en utvinning av denne vil frigjøre ressurser som råstoff
for en rekke formå|, og bidra til økt sysselsetting og aktivitet i næringslivet i kommunen. Forekomsten strekker seg ut

over innspillsområdet, og det forutsettes at uttaket skjer innenfor avklarte områder.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å sikre areal som ikke nedbygges.
Rekkefølgebestemmelser vedr. trafikksikkerhet, landskapspåvirkning, føringer for områder i forekomsten som skal

utnyttes, samt avgrensning mot sjø må vurderes. Tilbakeføring etter avsluttet arbeid i forekomsten er satt som krav i

bestemmelsene.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som område i LNF-sone 1

Konklusjon, SH AFI

Området SH AFI omdisponeres fra LN F-sone 1 til fremtidig område for havn med krav om godkjent reguleringsplan før
tiltak kan settes i verk. Reguleringsplan skal omfatte areal for råstoffutvinning (BRU F1 ) og adkomst til Fylkesvei 809.

Det settes krav om kartlegging/konsekvensutredning av tiltakets effekter for miljø og samfunn i prosess med avklaring
av tiltaket gjennom detaljreguleringsplan for området. Avgrensning av område for havn kan gjennom prosess med

reguleringsplan justeres slik at kun nødvendig areal skal omfattes av utbyggingsformå|.
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s.25 TJEN ESTE YTTN G GTEI N ( BOP Fll

Matrikkelnr:
Gnr. 1 4, Bnr. 31 , 70,

77-75, 1 01 , 1 03

Journalnr:

Areal 1 1 ,4 daa

Forslagsstiller: Dønna kommune

Gjeldende formål: L N F-sone 2

Formåljfr. innspill:
Tjenesteyting,

fremtidis (1 1 60)

Ønsket formål: Alders- og sykehjem

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa. Området er
bebygd.

I viktig landbruksområde
Nei. Området er
ferdig utbygd.

Områdebeskrivelse:

Området ligger på Glein, og omfatter eksisterende formål for bebyggelse og anlegg som alders- og sykehjem.

Tomten er bebygd med hus på store deler av det tilgjengelige arealet. Små beplantede plener, ellers asfalterte veier
og parkeringsplasser. Gjeldende regulering for området er LN F-sone 2 (KpA).

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*¡ **¡

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

Det er ingen registreringer av hensynskrevende
biologisk mangfold eller viktige naturtyper innenfor

området.
0 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området er allerede bebygd, og ikke oppført med
jordbruksareal i AR5. Mineralske ressurser er
granatglim m erskifere.

0 1

Reindrift
lngen konflikt med flyttlei eller vinterbeite. Området
Glein er utelatt fra reindriftens næringsareal.

0 I

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-307. Området er kystslette-

landskap med infrastruktur og jordbrukspreg (KS7)

med høyt jordbrukspreg (3/3) og relativt høy inn-
greps- og bebyggelsesgrad (4/6). Det er lokalisert i

relativt tettbygd strøk i kulturlandskapet rett sør for
regulert boligfelt Moberg (1009). Landskapsområdet
har middels landskapsverdier (3/5), og tiltaket ligger
veletablert til omgitt av landbruksareal, og med lav
innvirkning på landskapet. Fylkesveien har trasé
forbi, rett inntil området. Bygningene er utført i tradi-
sjonell stil med trefasader. Mot sjøen, øst for
området, og i bakkant nord for området, ligger

bebyggelsen spredt i det åpne kulturlandskapet
mellom de mer utmarkspregede områdene vestover,
og sjøen i øst. Etableringen påvirker landskapet i

ubegdelig negativ grad.

0t-1 1
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Kulturminner og kulturmiljø

lngen registreringer innenfor området. Øst for
området er det registrert gravminner fra jernalderen.

Disse er automatisk fredet. Kommer ikke i konflikt
med etablert tiltak på området.

0 1

Fiskeriog havbruk lngen direkte tilknytning til sjøarealer

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Området er innfallsport til friluftsområdet rundt Siger-
stadtellet. Adkomsten er langs vegen som strekker
seg fra Fv. 809. Dersom t¡ltaket ikke berører denne
veien, vil ikke tilgang eller adkomst til områder som

kan ha verdi for rekreasjon berøres.

0 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (tunks¡onell strandlinje)

Tiltaket berører ikke strandsonen.

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*¡ *¡

Data-
kvalitet
(1,2,t1

Reiseliv lngen innvirkning på reiseliv 0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår Bygningene er i dag ikke brukt til barn og unge. 0 1

Samfu n nssi kkerhet (i n kl u dert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetil bud, infra-
struktur og transportbehov

Området er brukt til offentlig tjenestetilbud. All
infrastruktur er etablert og igangsatt.

+3 1

Næringsliv og sysselsetting
Offentlig virksomhet har ringvirkninger på privat
næringsliv i tillegg til direkte sysselsetting.

+2 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Utearealer er opparbeidet i sammenheng med
dagens bruk. Offentlige bygninger skal fullt ut være
universelt utformet.

+2 1

Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Etablert boligfelt i område samt at driften skaper økt
trafikk. Trafikkbelastning er vurdert ¡ tiltaket og anses
å ha akseptabel kapasitet.

+1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

God mulighet for bosettelse i nærområdet. +1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Utførelsen er stedstypisk og i samsvar med den tids
byggestil.

+1 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B OP FI

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurderin g

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
h¡stor¡ske skred

Nei
Marin grense oppgitt til 90 moh. lngen snø- eller steinskred
fare påvist. Løsmassekart angir tykk strandavsetning.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei lngen

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Nei Ligger inne på land, rundt kotehøyder på 15 moh
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Dønna, multiconsult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Vindutsatt
Vindutsatt lokal¡sering, fare for storm og orkan

Nei

Vurdering. Værmessig er det nokså mye v¡nd i området, og
området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig
retning. De sterkeste v¡ndene kommer fra sør, sør-vest.

Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
pàfører skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø som ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei
Nedbøren følger normalen for området. Urolige værtyper
med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppigere i

fremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-
5 (TEK). Alle offentlige bygg skal redontestes.

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Nei

Tilstøtende til landbruksareal,

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

Høyspentledninger/-anlegg Nei

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsed¡menter, dumpeområder ¡ sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet ti I infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner yed infrastruktur.

Nei

Fylkesvei 186 går rett forbi utenfor arealet i etablert trase.

Uforutsette hendelser/ulykker kan teoretisk påvirke området,
men det er lav sannsynlighet for at dette skjer. Nokså
moderat aktivitet langs veien forbi området, med lav
sannsynlighet for at ulykker kan skje.

H else/omsorgsi nstitusjone r
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Ja
Området omfatter eksisterende areal for alders- og
sykehjem. Denne bruken medfører ¡kke fare for
bruksområdet.

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viklig yeirjernbane, stasjon/terminal, havn

Nei lngen

Vannverk, kraftverk Nei lngen

Undervannsledning/kabler Nei
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D6nna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Bru/demning Nei lngen i nærheten

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BOPFI

Etablert formål som offentlig alders- og sykehjem, som har vært i området i lengre tid. Lave konflikter og konsekvens-
nivå ved denne utbyggingen som ble etablert i gjeldende planperiode, og forholdene ligger fortsatt til rette for dette.
Samfunnsmessige konsekvenser ved etableringen positive.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

Konklusjon, B OPFI

Etablert offentlig virksomhet er vurdert til å være innen for ROS for denne vurderingen. Drift og inngående vurderinger
er ikke utført.
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Dønna, multiconsult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

s.26 F ORRE TN TN C Åren ( B FFII

Matrikkelnr: Gnr.4, Bnr.37

Journalnr:

Areal 1,6 daa.

Forslagsstiller: Dønna kommune

Gjeldende formål L N F-sone 2

Formåljfr. innspill:
Forretning,

fremtidig (1 1 50)

Ønsket formål: Forretning

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa.

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse;

Området ligger på Aker, og omfatter eksisterende formål for bebyggelse og anlegg som Coop butikk.

Gjeldende regulering i kommuneplanens arealdel for området er LN F-sone 2 (KpA).

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+.3,+-2,+-1,0)

Verdi

( */*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Naturverdi og biologisk
mangfold

Det er ingen registreringer av hensynskrevende
biologisk mangfold eller viktige naturtyper innenfor
området.

0 1

Naturressu rser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området er bebygd med butikkbygg og parkerings-
plass, og er ikke registrert med landbruksareal.
Berggrunn er kalksilikatgneis med slirer av kvarts,
plagioklas og kalkspat.

0 ,|

Reindrift
Området ligger ca. 50 meter innenfor område som
ikke er definert som årstidsbeite/vinterbeite for
reindriftsnæringen. Lavt konsekvensnivå.

0 1

Landskap og estetikk

Landskapsom råde LO-308. Landskapet er kystslette-
landskap med myr, infrastruktur og jordbruk (KSl0)
med høyt jordbrukspreg (3/3). Landskapsverdien er
stor (4/5), og området har relativt høy bebyggelses-
og inngrepsgrad. Området er noe mindre åpent
kulturlandskap, med fylkesveien og kraftforsynings-
nett som markante elementer. Dyrka- og beitemarka
deler områdene, og formålsområdet er etablert nært

fylkesveien i randsonen øst i området for spredt
boligbebyggelse. Eldre byggest¡l, og er profilert med
kjedereklame. Konsekvensomfanget vurderes lavt til

svakt negativt.

0l-1 1

Kulturminner og kulturmiljø
lngen registrerte kulturminner innenfor, eller i

nærheten av området.
0 1

Fiskeri og havbruk lkke i nærhet til sjø

Friluftsliv og arealer for barn
Området med virksomheten/ tiltaket begrenser ikke
tilgang eller adkomst til områder som kan ha verdi for

0 1
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Dønna, mult¡consult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

rekreasjon.

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen tilknytning til sjø og vassdrag

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

("/*/**)

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Reiseliv

Tiltaket har lav effekt på reiseliv. Reiseliv kan i

sesongperioder ha innvirkninger på drift av forreþ
ningsaktivitet. Dette vil gi en gjensidig gevinst, men i

dette tilfellet anses det som lav.

+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Forretningsområde vil ikke være spesielt tilrettelagt
for barn og unge ut over at de er en del av
kundegrunnlaget.

+1 2

Sa mfu n n ssikkerhet (i n kl udert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Området ligger tilstøtende til FV 189, med nødvendig
infrastruktur etablert. Må ha transport til området.

+1 1

Næringsliv og sysselsetting
Den offentlige tjenesten som skal tilbys har jevn
sysselsettingseffekt, og har ringvirkninger lokalt på

Dønna.

+2 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Tiltaket er offentlig tjenestetilbud, og vil være
underlagt krav om universelt utforming.

+1 1

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Nokså trafikksikkert område. Det er kundegrunnlaget
som hovedsakelig har behov for transport inn og ut
av området. lngen gang- og sykkelvei. Behovet for
gang- og sykkelvei er lite/moderat ut fra trafikkbildet

0 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Tiltaket medfører faste arbeidsplasser, dette er en

viktig faktor for områdets utvikling.
+2 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Utformingen er ihht. datidens byggeskikk. 1 2

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B FFI

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
historiske skred

Nei
Marin grense oppgitt til 90 moh. lngen registrerte risiko eller
aktsomhetsområde. Dekke er hovedsakelig bart fjell under
stedvis tynt dekke.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei Ca. 125 m fra sjø.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Nei Vil ikke ha direkte innvirkning på området.
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Dønna, mu¡t¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Vurder¡ng. Værmessig er det nokså mye vind i området, og

området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig

retning. De sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest.

Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
pàfører skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø som ¡kke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige

værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-

ere ifremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift S 13-

5 (TEK).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Nei

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Vi rksomhetsbasert sårbarhet, i nfrastru ktur og
sårbare/strateg¡ske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikal¡eutsl¡pp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei Forretningsvirksomhet uten fare for eksplosjoner,

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, rad¡oaktiv lagr¡ng

Nei Tiltaket plikter å sikre ved lagring av farlig avfall.

Høyspentledninger/-anlegg Nei
lkke i overlapp med formålet, men trase for høyspentledning

ca. 30-40 meter vest for området.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsed¡menter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei lngen registrerte

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved ¡nfrastruktur.

Nei

FV 189 passerer umiddelbart utenfor området. Uforutsette
hendelser/ulykker på land kan teoretisk påvirke området,

men det er lav sannsynlighet for at dette skjer. Ved

infrastruktur inn i området kan det genereres noe støy. Lav

aktivitet langs veien forbi området, lav sannsynlighet for at
ulykker kan skje.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei lngen

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei lngen konsekvens
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Dønna, mult¡consult.no

Vannverk, kraftverk Nei lngen i nærheten.

Undervannsledningikabler Nei lngen i nærheten

Bru/demning Nei lngen

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
I på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFF1

Etablert formål som butikk, som har vært i området i lengre tid. Lavt konflikt- og konsekvensnivå ved denne
utbyggingen som ble etablert i gjeldende planperiode, og forholdene ligger fortsatt til rette for dette. Samfunnsmessige
konsekvenser ved etableringen positive med beliggenhet nært relativt befolkede områder i denne delen av
kommunen.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

Konklusjon, B FF1

Etablert virksomhet er vurdert til å være innen for ROS for denne vurderingen. Drift og inngående vurderinger er ikke
utÍørl.
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Dønna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hiem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

s.27 TJEN ESTEYTI N G STAVSEN G (BOP F2}

Matrikkelnr: Gnr.6, Bnr. 1 5, 16

Journalnr:

Areal 1 0,3 daa.

Forslagsstiller: Dønna kommune

Gjeldende formål: LN F-sone 2

Formåljfr. innspill:
Tjenesteyting,

fremtidig (1 1 60)

Ønsket formål: Skole

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa.

I viktig landbruksområde
Nei. Deler av uteareal
kan dyrkes v/matmangel

Områdebeskrivelse:

Området ligger på Stavseng, og omfatter eksisterende formål for bebyggelse og anlegg som tjenesteyting, Monte-

soriskole. Bygningen er etablert, og oppført i datids byggestil. Gjeldende regulering for området er LNF-sone 2 (KpA).

lnneholder et mindre skogdekt område, samt opparbeidete leke/utearealer for skolen.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,3)

Naturverdiog biologisk
mangfold

Det er ingen registreringer av hensynskrevende

biologisk mangfold eller viktige naturtyper.
0 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Bebygd område med skole og uteareal/skoleplass.

ARS angir en mindre lauvskogteig på impediment
grunn i de nordre delene av området. Berggrunn er
kalksilikatgneis med slirer av kvarts, plagioklas og
kalkspat.

0 1

Reindrift
Området ligger utenfor årstidsbeite, vinterbeite for
reindriftsnæringen, og en formalisering av formålet
påvirker ikke næringen.

1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Området er kystslette-
landskap med myr, infrastruktur og jordbruk (KS10)

med høyt jordbrukspreg (3/3) og relativt høy inn-
greps- og bebyggelsesgrad (4/6). Området er lokali-

sert i nord i det tettbygd strøk på Stavseng, og har

stor landskapsverdi (4/5). Kulturlandskap, med
fylkesveien og kraftforsyningsnett som markante ele-
ment. I tillegg til konsentrasjoner av spredt bebygg-
else der det ikke er driwerdig landbruksjord innenfor

området. Dyrka-, og beitemarka deler landskapet og
inntrykket av dette. Spredt bebyggelse i omgivelsene
med landbruksareal mellom disse. Etableringen på-

virker landskapet i ubetydelig negativ grad.

0t-1 1

Kulturminner og kulturmiljø lngen registrerte i området. 0 1

Fiskeri og havbruk Området ligger i spredt boligområde, ca. 500m fra sjø
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DØnna, multiconsult.no
Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Området med virksomheten/ tiltaket begrenser ¡kke

tilgang eller adkomst til områder som kan ha verdi for
rekreasjon. Nært friluftsområde Dønnes. Skolen er et
offentlig bygg og ivaretar barn og unges behov krav
til nærmiljø på skolen.

+1 ,|

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen strandsone.

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv
Bygningsmassen brukt som skole gir ingen direkte
innvirkning på reiselivet.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Meget viktig med undervisning og utdanning for å

opprettholde bosetting og bidrag til oppvekstvilkår-
ene for barn og unge.

+3 I

Samfunnssikkerhet (i nkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Skole er offentlig tjenestetilbud. Transport til/fra
skolen skjer delVis v¡a pr¡vat og dels offentlig tran-
sport. FV 189 er tilførselsvei til skolen. Teknisk
infrastruktur er etablert tilfredsstillende i området.

+2 1

Næringsliv og sysselsetting Arbeidsplassene på skolen er viktige for bosettingen. +2 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Bygninger og uteareal blir brukt til offentlig formå|, og
spesielt barn og unge har strenge krav til universell
utforming.

+2 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Skolen ligger på en stikkvei fra fylkesveien og vil
være skjermet fra trafikk. FV 189 er lite trafikkert
(ADT= 250), slik at det er mindre behov for egen
gang- og sykkelvei. Busslomme gir sikker på- og
avstigning uten at trafikk går inn i skolegård.

+1 lO 1

Tettstedsutvikling ift . annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Offentlige tjenester er viktig for utvikling av nær- og
bomiljø.

+2 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Bygningen er av eldre dato og oppsatt etter datids
byggeskikk.

0 1

Risiko- og sårbarhetsanalyse; BOPF2

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
h¡stor¡ske skred

Nei
Marin grense oppgitt til 90 moh. lngen registrerte data som
tilsier lokalisering i fare- eller aktsomhetsområder for skred.
Løsmassekart angir tynn marin avsetning over berggrunnen.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei lngen vassdrag i nærheten.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Nei
Området ligger rundt kote 7 moh, og er ikke utsatt for denne
typen påvirkning.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hiem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Vindutsatt
v¡ndutsatt lokaliser¡ng, fare for storm og orkan

Nei

Vurdering. Værmessig er det nokså mye vind i området, og
området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig
retning. De sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest.
Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
påfører skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø som ikke er sikret tilshekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes også i

området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-
5 (TEK).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rderin g

Drikkevann og b¡olog¡ske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Nei

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, i nfrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutsl¡pp, annen forurensn¡ng. Oljeanlegg

Nei lngen ut over i undervisningssammenheng.

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei lngen ut over i undervisningssammenheng.

Høyspentledninger/-anlegg Ja Sikkerhetssone til hensynssone for kraftledning i luft

tangerer sør-østre hjørne av formålsområdet.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsed¡menter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei lngen reg¡strerte i området.

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport ay farl¡g gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner yed infrastruktur.

Nei

FV 189 passerer umiddelbart utenfor området. Uforutsette
hendelser/ulykker kan teoretisk påvirke området, men det er
lav sannsynlighet for at dette skjer. Lav fart og lav AD T langs
veien forbi området gir lav sannsynlighet for at ulykker kan
skje. Ved infrastrukturen kan det genereres noe støy.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Ja Området omfatter eksisterende areal for skole

Kollektivknutepunkt
Flyplass, vikt¡g ve¡/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei
Veinett er viktig for lokalbefolkningen, ingen risiko registrert
grunnet tiltaket.

Vannverk, kraftverk Nei lngen nærliggende.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Undervannsledn ing/kabler Nei

Bru/demning Nei lngen i nærheten.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, B OPF2

Etablert formål som skole, som har vært i området í lengre tid. Lavt konflikt- og konsekvensnivå, og forholdene ligger
fortsatt til rette for dette. Samfunnsmessige konsekvenser ved etableringen positive.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

Konklusjon, B OPF2

Etablert offentlig virksomhet er vurdert til å være innenfor ROS for denne vurderingen. Drift og inngående vurderinger
er ikke utført.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

s.28 TJE N ESTEYTTN G SAN DÄKE R (B OP F3)

Matrikkelnr:
Gnr. 1 6, Bnr. 1 9 og
Gnr. 1 7, Bnr. 1 8,29

Journalnr:

Areal 7,8 daa.

Forslagsstiller: Dønna kommune

Gjeldende formål LN F-sone 2

Formåljfr. innspill
Tjenesteyting,
fremtidig (1 1 60)

Ønsket formål:
Skole og oppvekst-
senter

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa.

I viktig landbruksområde: Ja

Områdebeskrivelse:

Området ligger på Sandåker, og omfatter eksisterende formål for bebyggelse og anlegg som skole og oppvekstsenter

Gjeldende regulering for området er LN F-sone 2 (KpA).

Natur-, og m¡ljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

Det er ingen registreringer av hensynskrevende
biologisk mangfold eller viktige naturtyper.

0 1

Naturressu rser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

AR5 viser et fulldyrka areal vest for bygningene på

området, men dette antas å være balløkke etc. lngen
landbruksareal er berørt. Berggrunnskart viser
løsmasser som grus, sand og leire, i større
forekomster.

0 1

Reindrift

lnnenfor årstidsbeite, vinterbeite for reindrifts-
næringen. Relativt lite område av det som er til-
gjengelig som vinterbeite berøres av tiltaket. Allerede
eksisterende bruk av området utøver ikke konse-
kvenser for næringen ut over reduksjon av samlet
areal som vinterbeiteland.

1 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-332. Området ligger i delvis

bebygd kystslettelandskap med myr, infrastruktur og
jordbruk (KS10), og relativt høy inngrep- og bebygg-

elsesgrad (4/6). Jordbruks-preg og landskapsverdi er
høy, hhv. 313 og 415. Kulturlandskap med betydelig
landbrukspreg hvor preget av høy utnytting av land-

skapet til landbruksjord/beite er tydelig. Trase for Fv.

192 og 194 møtes like ved området, og gjennomgå-

ende kraftlinje er element i landskapet. Kopardals-
fjellet markerer terrenget i vest, og tiltaket er lokali-

sert i høyerel¡ggende deler av området slik det
fremstår mellom Sandåkervågjen og Botnan sør for
Sundsstraumen. Området er delvis storkupert med
grove formasjoner i løsmasselagene. Små høyde-

0l-1 1
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DÉnna, mult¡consult.no

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

drag med tynt dekke på bart fjell bryter opp landskap-
et og understreker inntrykket av at hvert et tilgjenge-
lig areal er utnyttet til landbruks- eller boligformå|. Til-
taket ligger etablert til langs fylkesveien, med lav inn-
virkning på landskapet iområde med spredt
bebyggelse mellom åker- og landbruksareal. Konse-
kvensomfanget vurderes til ubetydelig/svakt negativt.

Kulturminner og kulturmiljø

Tiltaket overlapper ikke med registrerte kulturminner
Nord/øst for området er det registrert gravminner fra
bronse-, jernalder, bla. et ikke fredet kirkested fra
1 900{allet. Sør for området er det flere fredede
kulturminner.

0 1

Fiskeri og havbruk lngen direkte tilknytning til sjøareal.

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Kopardalsfjellet er turmål med umerket sti som
starter like vest for området. Nord for området er det
opparbeidet fotballbane med grillplass. Sammen med
de naturgitte omgivelsene gir området god tilgang til

områder for friluftsliv, nærtur, utflukter og
opplevelser.

+2 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Området ligger ikke i tilknytning til sjø.

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+.1,0)

Verdi

( */*r*)

Data-
kvalitet
(r,2,3)

Reiseliv lngen direkte konsekvens for reiseliv.

Barn og unges oppvekstsvilkår
Tiltak for barn og unges oppvekstog utdannelse.
Stor del av organisert idrett er tilknyttet området.

+3 1

Samfunnssikkerhet (i nkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (R OS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Området ligger i tilknytning til fylkesveinettet med
ferjetilførsel til Bjørn eller Sandnessjøen Transport er
påkrevd foruten fra nærområdet. Tiltaket er offentlig
tilbud til unge fra 6-1 6 år. Skole og oppvekstsenter.

+3 1

Næringsliv og sysselsetting

lndirekte tilknyttet næringslivet da det er aktuelt med
utplassering av de eldste elevene, det er sannsynlig
at det er rekruttering fra avgangselevene. Syssel-
setting via ansatte lærere og tilknytningspersonell.

+2 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Offentlig bygg skal inneha alle krav om universell
utforming. Skolebygg har dette kravet også på
uteoppholdsarealene.

+3 1

Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Det er ikke etablert gang og sykkelsti, veinettet er i

mindre grad trafìkkert. Knutepunktkryss er skjermet
fra uteoppholdsarealene. Sikring av myke trafikanter
er avgjørende for sikker transporUferdsel langs vei.

Det er i dag underkant av 20 elever og 6 lærere, og
moderat trafikk på veiene (AD T=50), og dette gjør
omfattende trafikktiltak mindre aktuelt.

-1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Skole- og oppvekstsenter er med på å opprettholde
bosetting.

+2 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Byggestil ihht. datids byggeskikk. -1 2
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her,

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B OP F3

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡¡

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rderin g

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
h¡stor¡ske skred

Nei
Marin grense oppgitt til 90 moh. lngen registrerte hendelser

Løsmassekart viser tykk strandavsetning i områdene opp
mot 15-20 moh.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei lngen vassdrag i nærheten

Havnivåstigning
Spr¡ng-, og stormflo

Nei
Liten fare for påvirkning av havnivåstigning samt stormffo.

Området ligger på kote ca. 20 moh.

Vindutsaft
Vindutsatt lokal¡sering, fare for storm og orkan

Nei

Vurdering. Værmessig er det nokså mye vind iområdet, og

området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig
retning. De sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest.
Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
pàiører skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø som ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere i fremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-
5 (TEK).

Annet.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og b¡olog¡ske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Nei

Landbruksareal nært om rådet

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei lkke aktuelt for tiltaket.
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lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstas¡oner, radioakt¡v lagring

Nei
Lagr¡ng av små mengder kjemikalier i

opplæringssammenheng.

H øyspentledninger/-anlegg Ja
Hensynssone som angir sikringssone for trase for luftspent
høyspentkabel tangerer områdets nord-østre hjørne.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder ¡ sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei lngen kjente iområdet.

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, lransport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

lngen kjente i området, men uforutsette hendelser/ulykker på

land kan teoretisk påvirke området, men det er lav
sannsynlighet for at dette skjer. Ved infrastruktur forbi
området kan det genereres noe støy.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Ja
Skole og oppvekstsenter er lokalisert på området. Lav risiko
for uønskede hendelser.

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig ve¡/iernbane, stasjon/term¡nal, havn

Nei
Området ligger nært tilknyttet fylkesveikryss, som ligger rett
vest for området.

Vannverk, kraftverk Nei

Undervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BOPF3

Etablert formål som offentlig skole- og oppvekstsenter, som har vært i omÉdet i lengre tid. Lavt konflikt- og konse-
kvensnivå ved denne utbyggingen som ble etablert i gjeldende planperiode, og forholdene ligger fortsatt til rette for
dette. Samfunnsmessige konsekvenser ved etableringen positive.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

Konklusjon, B OPF3

Etablert offentlig virksomhet er vurdert til å være innen for ROS for denne vurderingen. Drift og inngående vurderinger
er ikke utført.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her,

5,29 F ORRE TN TN G SAN DÅKE R (B F F2I

Matrikkelnr: Gnr. 1 6, Bnr.26

Journalnr:

Areal 2,4 daa.

Forslagsstiller: Dønna kommune

Gjeldende formål: LN F-sone 2

Formåljfr. innspill:
Forretning,

fremtidig (1 1 50)

Ønsket formål: Forretning

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa

I viktig landbruksområde: Ja

Områdebeskrivelse:

Området ligger på Sandåker, og omfatter eksisterende formål for bebyggelse og anlegg som forretning. Gjeldende

regulering for området er LN F-sone 2 (KpA).

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(r,2,3)

Naturverdi og biologisk
mangfold

Det er ¡ngen registreringer av hensynskrevende

biologisk mangfold eller viktige naturtyper.
0 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

lngen landbruksareal som berørt. Berggrunnskart
viser løsmasser som grus, sand og leire i større
forekomster.

0 1

Reindrift

I nnenfor årstidsbeite, vinterbeite for reindrifts-
næringen. Relativt lite område av det som er til-
gjengelig som vinterbeite berøres av tiltaket. Allerede
eksisterende bruk av området utøver ¡kke konse-
kvenser for næringen ut over reduksjon av samlet
areal som vinterbeiteland.

-1 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-332. Området ligger i delvis

bebygd kystslettelandskap med myr, infrastruktur og
jordbruk (KS10), og relativt høy inngrep- og bebygg-
elsesgrad (4/6). Jordbrukspreg og landskapsverdi er
høy, hhv. 313 og 415. Området ligger i kulturlandskap

med betydelig landbrukspreg hvor preget av høy
utnytting av landskapet til landbruksjord/beite er
tydelig. Trase Ío¡ FV 192 og 194 møtes like ved om-
rådet, og gjennomgående kraftlinje er elementer i

landskapet. Kopardalsfjellet markerer terrenget i vest,

og tiltaket er lokalisert i høyereliggende deler av om-
rådet slik det fremstår mellom Sandåkervågjen og
Botnan sør for Sundsstraumen. Området er delvis

storkupert med grove formasjoner i løsmasselagene.
Små høydedrag med tynt dekke på bart ljell bryter

opp landskapet og understreker inntrykket av at hvert

et tilgjengelig areal er utnyttet til landbruks- eller
boligformå1. T¡ltaket ligger delvis veletablert langs

0l-1 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

fylkesve¡en, med lav innv¡rkning på landskapet i

område med spredt bebyggelse mellom åker- og
landbruksareal. Konsekvensomfanget vurderes til

ubetydelig/svakt negativt.

Kulturminner og kulturmiljø

Det er registrert et tunanlegg (Botmoen, lD 16494) på
områdets sørlige del. Minnene er automatisk fredet,
og utvidelse/tiltak på eiendommen må gjøres med
forsiktighet, og i samråd med kulturminnemyndighet.

-2 1

Fiskeri og havbruk lngen direkte tilknytning til sjø og havbruk.

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Vei ned til sjø (<1 km unna). Kopardalsfjellet er tur-
mål med umerket sti som starter like vest for om-
rådet. Nord for området er det opparbeidet fotball-
bane med grillplass. Sammen med de naturgitte
omgivelsene gir området god tilgang til områder for
friluftsliv, nærtur, utflukter og opplevelser.

+2 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Området ligger ikke i tilknytning t¡l sjø og vassdrag.

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(-/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Tiltaket har liten effekt på reiseliv. Reiseliv kan i

sesongperioder ha innvirkninger på drift av forret-
ningsaktivitet. Dette vil gi en gjensidig gevinst.

Gevinsten anses som liten.

+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår
Forretningsområde tilrettelegges ikke for barn og
unge ut over at de er en del av kundegrunnlaget.

0 1

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Området ligger i tilknytning til fylkesveinettet med
ferjetilførsel til Bjørn eller Sandnessjøen. Området er
definert som offentlig tjenestetilbud. lnfrastruktur er
allerede opparbeidet.

+2 1

Næringsliv og sysselsetting
Den offentlige tjenesten som skal tilbys har jevn
sysselsettingseffekt. Den vil ha positive ringvirkninger
lokalt på Løkta.

+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Tiltaket er offentlig tjenestetilbud. Tiltaket vil
defineres som fullt universelt utformet.

+3 2

Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Det er kundegrunnlaget som hovedsakelig har behov
for transport inn og ut av området. Tiltaket har en
gjennomgående tilførselsvei som er godt egnet for
drift av tiltaket. lnn og uttransport av varer og tjenes-
ter vil være uproblematisk. lngen gang- og sykkelvei.
Behovet for gang- og sykkelvei er lite/moderat ut fra
trafikkbildet.

+1 1

Tettstedsutvikling ift . annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Tiltaket medfører faste arbeidsplasser, som er en
viktig faktor for områdets utvikling.

+3 2

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Utforming ihht. datidens byggeskikk. 0 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hiem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F F2

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
h¡storiske skred

Ja

Marin grense oppgitt til 90 moh. Området ligger i randsone

for aktsomhetsområde for snø- og steinras. Dette bør ikke

ha noen begrensninger for tiltak på område. Løsmassekart
viser tykk strandavsetning i områdene opp mot 15-20 moh.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei lngen êlv eller tilstøtende vassdrag.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Nei
Liten fare for påvirkning av havnivåstigning samt stormflo.

Området ligger i område rundt kote 20 moh.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Vurdering. Værmessig er det nokså mye vind i området, og
området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig

retning. De sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest.
Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes at
pèúører skader på eventuelle fyllinger og bygninger i

sammenheng med sjø som ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-

ere i fremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TE K).

Annet.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Nei

Tiltaket er etablert og har liten- / ingen innvirkning

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc. lngen

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kiemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei lkke aktuelt for tiltaket.

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, hayner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei Tiltaket plikter å tar høyde for lagring av farlig avfall
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Høyspentledninger/-anlegg Nei lngen på området.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei lngen kjente i området.

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved ¡nfrastruktur.

Nei

lngen kjente faremomenter, men uforutsette hendelser/
ulykker på land kan teoretisk påvirke området, men det er
lav sannsynlighet for at dette skjer. Ved infrastruktur forbi
området kan det genereres noe støy.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei Skole- og oppvekstsenter ca. 200 meter sør for området.

Kollektivknutepunkt
Flyplass, v¡kt¡g ve¡/iernbane, stasjon/terminal, havn

Nei
Område ligger nært tilknyttet fylkesveikryss, ca. 250 meter
sør.

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Planbeskrivelse med konsekvensutred ning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, B FF2

Etablert formål som forretning/butikk, som har vært i området i lengre tid. Lavt konflikt- og konsekvensnivå ved denne
utbyggingen, og forholdene ligger fortsatt til rette for dette. Samfunnsmessige konsekvenser ved etableringen positive.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

Konklusjon, B FF2

Etablert forretningsvirksomhet er vurdert til å være innen for ROS for denne vurderingen. Drift og inngående
vurderínger er ikke utført.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5.30 FRI TI DSBEBYGGELSE I NNSTøWALEN, VAN DVE (BFRF2I

Matrikkelnr: Gnr.22, Bnn4

1 2t1 08-33

36 daa.

Anna Johannesen

LNF-sone 2

Fritidsbebyggelse,
fremtidig (1 1 20)

Etablere tomter til
fritidsbebyggelse

0 daa.

Nei

Journalnr:

Areal

Forslagsstiller:

Gjeldende formål

Formåljfr. innspill

Ønsket tiltak:

Landbruksjord som
omdisponeres:

I viktig landbruksområde:

Områdebeskrivelse:

Området ligger langs Fylkesvei 1 90 nord på eiendommen, med reguleringsplan 1 O44 (lnnstøy, del av 2214, fra 2007)
som i hovedsak omfatter denne delen av eiendommen. På motsatt side av fflkesveien omfattes deler av arealet av
reguleringsplan for Vandve, Gnr. 22, Bn r. 23, fta 2006.

Bebyggelse i området er kirke/kapell på egen eiendom, og området er ikke oppført med landbruksverdier. Strandlinjen

er ca. 250 meter innerst i, og på vestsiden av lnnstøyvalen. Faresone -høyspenningsanlegg går i retning nord-øst, og

deler området på midten. Vandve lndremisjon har hjemmel til tomta med Bnr. 56, hvor det står et menighetshus.

Må sees i sammenheng med tilstøtende to regulerte områder, og arealet ønskes innlemmet i reguleringsplan.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-!,+-!,+-1,0)

Verdi

( */*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lngen registreringer av rødlistearter, hensynskreven-
de biologisk mangfold eller viktige naturtyper i om-
rådet. Nært området, på motsatt side av F.v 190 er et
stort område registrert med artsforekomster bla. som
yngleområde for flere ande-, måke, vade-, og alke-
fugler, samt oter. Flere rødlistearter med status VU
(sårbare) og NT (nær truet) er også registrert i om-
rådet. En kan anta at spesielt fugleartene kan ha
området som deler av sitt næringssøk-, og oppholds-
område, mens områdene på vestsiden av øya til-
fredsstiller i hovedsak habitatskravene til artene. I

forhold til marint biomangfold må det framskaffes
informasjon om bunnforholdene ide indre delen av
valen ved utbygginger som går ut i sjø. Lite, og delvis

ubebygd område, og det er lav påvirkningsgrad på

temaet. Små konsekvenser.

0l-1 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

lngen jordbruksressurser er registrert i området som
hovedsakelig er åpen fastrnark med en mindre
lauvskogteig på impediment grunn. Ellers kun spredt
tresetting. Berggrunnen i området er hovedsakelig
glimmerskifer, granatglimmergneis og -skifere, og

0 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutred ning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

tynne lag av marmor og amfibolitt.

Reindrift

Hele Vandve er godt vinterbeite for reindrifts-
næringen. Områdedisponeringene i nærliggende
reguleringsplan (1044) med store deler regulert til
friluftsområde på land, og svært spredte parseller for
fritidsbebyggelse må videreføres for dette området,
forfortsatt å bevare et åpent preg i landskapet. Dette
er viktig nord i området hvor det er meget smalt
mellom veien og de indre delene av valen når reinen
passerer i dette området. Vandve er område med
godt vinterbeite på grunn av høyere temperaturer og
lite snø som gir mindre krevende forhold for dyrene
vinterstid. At områdene er moderat befolket og
inneholder få fysiske stengsler for reinen, er
momenter som taler for at utbygging av
fritidsbebyggelse idette området, sett i sammenheng
med flere etabler¡nger sørover i området gir negative
konsekvenser for reindriften.

-2 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-310. Området ligger som del
av kystslettas skjærgård med lavt infrastrukturpreg
(KS3), men likevel relativt høy inngreps- og bebygg-
elsesgrad (a/6) og moderat jordbrukspreg (2/3).
Landskapsverdiene i området er store (4/5), og
området ligger igjen mellom områder med regu-
leringsplan. Vei og parkeringsplass i tilstøtende
områder, samt et bedehus som eneste bebyggelse.
Kraftlinje krysser området, og kulturminnet er del av
kulturmiljø. lnnspillet ligger i område som er regulert
til bygge- og anleggsformå|, og intensjonen er å få
innlemmet dette i regulert strøk. En rekke hensyn må
tas i planleggingen av området, men med bakgrunn i

grad av planlagt inngreps- og bebyggelsesgrad, vil
ikke en omdisponering av dette området forr¡nge
landskapsverdiene i nevneverdig grad.

0t-1 1

Kulturminner og kulturmiljø

Det er registrert et kulturminne, Vandve store, med lD
63845 sør i området. Minnet er omfattet av
hensynssone -båndleggingssone, og en eventuell
utbygging må lokaliseres slik at hverken minnet med
sikringssonen eller de aller nærmeste omgivelsene til

minnet påvirkes negativ.

-1 1

Fiskeri og havbruk

Regionalt viktig gytefelt for torsk (Grytøya-Vikafjord-
en) er registrert i og utenfor de ytre delene av
lnnstøyvalen.hele området. Det er også en låssett-
ingsplass for, og fiskeområde for aktive redskap etter
sild. Eventuelle etableringer vil bli av svært moderat
art, og vil i ikke påvirke disse interessene. Områdene
ble avklart i forhold til fritidsbebyggelse i forbindelse
med etablering av reguleringsplan 1044. Sektormyn-
digheter varsles ved tiltak i sjø. lngen konsekvenser.

0 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Området ligger med tilstøtende areal som frilufts-
område i gjeldende reguleringsplan som omfatter
naboområdene på øst-, og sørsiden, og delvis ves!
siden av området. Sjøarealet innerst i lnnstøyvalen
gir mulighet for strandsoneaktiviteter, i tillegg til at til-
grensende areal i reguleringsplan 1044 som frilufts-
område bør væ¡e sammenhengende gjennom
området. God tilgang til større turområde langs vest-

+2 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredni ng Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

siden av Vandve. Videreføring av friluftsformål på

land, som tilrettelegger for friluftsaktivitet, grønn-

struktur og lek sikres i videre planlegging.

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert i om-
rådet, og under liten påvirkning. Dette med unntak av
det gjennomgående luftspennet i indre deler va
Valen. En del spredte treklynger danner en buffer-
sone (skjerm) i områdene mot sjøen vest for valen,
som må bevares for å opprettholde inntrykket ikke
endre muligheter for videre ferdsel og attraktivitet for
allmenheten i strandsona. Aktuelle områder i de indre
delene av valen ligger hovedsakelig på tørrfall, og
dybdene tilsier at det er uaktuelt med etablering av
naust og båthus i området. Tiltak er med unntak av

en del i sør-vest, omfattet av 1 OO-metersbeltet,

innenfor byggegrense til vei, hensynssone under
kraftlinje og en mindre båndleggingssone rundt
kulturminnet. Dette legger en del helt klare fysiske
føringer for området som må løses på detaljplannivå
ved ønske om videre utvikling av området til

fritidsbebyggelse.

1 2

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+.
r,0)

Verdi

(*/**/s*
)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes å ha små konsekvenser for reiseliv og
turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke
opplevelser/arrangement ut fra det som området/
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil

betydningen være mindre.

0l+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Delvis til lite utviklet område, hvor påstående

bebygg-else pr. nå består ¡ et menighetshus. Det
planlegges for fritidsbebyggelse, og sammen med

eksiterende m¡ljø og etableringene det ønskes
tilreüelagt for her og i nærmiljøet, kan området gi

mulighet til, og bli attraktivt i forhold til å være med på

å gi barn og unge gode oppvekstvilkår. lvaretas i

detaliplan.

+11+2 2

Sa mfun nssi kkerhet (i n kl udert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (R OS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Ligger mindre enn 2 km fra ferjeleie. Avhengig av
sjøvegs transport til Vandve, og deretter transport til

området. Kollektivtraflkk langs fylkesveien. Butikk

etablert på Vandve, og VA /E L etablert i nærheten.

+11+2 1

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshaver. Begrenset sysselsettings-
effekter av tiltaket ut over fasen med etablering. Kun
generelle effekter.

0l+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i alle t¡ltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for utarbeiding av detaljplan for om-
rådet. Området er lokalisert slik at det er mulighet for
å oppnå universell utforming for deler av arealet.

+2 'l

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Få avkjørsler langs fylkesvei i området. AD T langs
Fv. 190 er 50, med lav andel (2-3) store kjøreløy.
Relativt sett trafikksikkert område pga. lav farts-
grense og traf¡kkmengde. Tiltaket vil påv¡rke ÂD T i

ubetydelig grad. lkke gang- og sykkelveg. Bygge-

+1 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

grense til vei begrenser sammen med faresone for
høyspenningsanlegg muligheten for etableringer
inntil fylkesveien.

Tettstedsutvikling ift . annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Vil ha en viss betydning for nær- og bomiljøet i

området.
+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til landskap
og lokalisering, og disse forholdene sikres ivaretatt i

detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; B F RF2

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurderin g

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kv¡kkleire, steinras,
historiske skred

Nei

Løsmassekart angir området med berggrunn under et tynt
humusdekke (0,5-2 m). Marin grense oppgitt til 90 moh.
Områder for evt. faste installasjoner i sjø må kvitteres ut via
geotekniske undersøkelser.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Det renner en mindre bekk langs Fv. 190 gjennom området,
og en mindre bekk renner ut innerst i valen.
Nedbørssensitive bekker, minimal flomfare ift. tiltaket.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. De sjønære områdene
langs stranden mot valen kan være spesielt utsatt for påvirk-

ning av denne typen, mens hoveddelene av området ligger
over kote 5 moh. Det må tas høyde for fremtidige forandring-
er i havnivået, som vil påvirke spring- og stormflonivåene.

Vindutsatt
Vindutsatt lokal¡ser¡ng, fare for storm og orkan

Nei

Området er tilstøtende t¡l sjøen, og ligger innerst i en ca 450
meter lang val. Her en lunere enn ute ved sjøen, selv om det
er begrenset med vegetasjon som tar av for vindene.
Enkelte vindretninger vil kunne påvirke området. Værmessig
er det nokså mye vind i området, og området er utsatt for
vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De sterkeste
vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind i kombi-
nasjon med springflo kan tenkes at påfører skader på

eventuelle tiltak som ikke er sikret tilstrekkelig nært sjøen.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere i fremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ '13-

5 (rE K).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Ja Regionalt viktig gytefelt for torsk i sjøen utenfor, og dette
strekker seg helt inn i valen. Fra de ytre områdene av valen,
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c,a.200-250 meter fra tiltaket og utover i sjøen er det lokali-

sert et område for aktivt sildefiske, samt en låssettingsplass
for sild i sjøen utenfor selve lnnstøyvalen, ca 400deler av
området.

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡¡

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, havneÍ, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

H øyspentledni nger/-anlegg Ja

Høyspentledning i luft går gjennom området og krysser valen
i nordøstlig retning. Trafostasjonen er lokalisert 60-70 meter
nord-øst for området langs veien som går ut til bebyggelsen
på lnstøya.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet ti I infrastruktu r, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoret¡sk
påvirke området, men det er lav sannsynlighet for at dette
skjer. Ved etableringer i området kan det genererer noe støy
langs veier inn og ut, men området er sparsomt bebodd, så

dette vil ikke være problematisk.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, vikt¡g yêi/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Ja Undervannskabel krysser de innerste delene av valen.

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BFRF2

Mindre område omfattet av innspill om arealendring til fritidsbebyggelse. Naboområdene er med få unntak omfattet
av reguleringsplan 1 044 fra 2007 , som legger til rette for 14 fritidsboliger og 2 boliger, samt industri, småbåtanlegg,

naust og rorbuer. Planen har ledig kapasitet spesielt når det gjelder fritidsbebyggelse (ca. 1 0 uutbygde parseller), så

å sikre ytterligere areal til fritidsbebyggelse i umiddelbar nærhet til det regulerte området må med bakgrunn i dette

vurderes.

I formålsområdet er naturtema i hovedsak lite berørt, med unntak av at reindriftsnæringen påvirkes ved etableringer i

viktig vinterbeiteland. Muligheten for dyrene for å trekke gjennom området mellom veien og de indre delene av valen

reduseres. Landskapsmessig er det små konsekvenser på tross av det overordnede landskapsområdets høye verdi.

Området er omfattet av bebyggelse- og anleggsformå|, krav om å ivareta landskapet ved en eventuell utbygging
gjelder med bakgrunn i beliggenhet, tilstedeværelse av kulturminne og hensynssone.

Samfunnstema er vurdert til å ha en svak positiv, til positiv konsekvens. Dette fordi det ut fra i hvilken grad en

forsiktig utbygging vil virkn for temaene, og et ønske fra kommunen om å opprettholde aktivitet
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og etableringer i området. Vurderinger er utført rundt videreføring av ferjetilbud, butikk, aktivitet ift. areal for hyfter.

Områder som kan være potensielle områder for etablering av bebyggelse er små og begrenses av etablert
bygg/eiendom, hensynssoner for høyspentanlegg og kulturminne. Byggegrensen videreføres slik som i frilufts-
områdene i reguleringsplan 1044, og det vil med dette kunne opprettholdes et område med arealbruk som i liten
grad går på bekostning av viktige verdier i området.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og teneng i den grad det er mulig, samt å få etablert tilstrekkelig
standard på avkjørsler til eventuelt nye parseller i området. Krav i forhold til tilgjengelighet til hytter i reguleringsplan
må vurderes.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som før, som landbruksområde og område for spredt bolig- og ervervsbebyggelse.

Konklusjon, BFRF2

Behovforfritidsbebyggelse dekkes ivedtatte reguleringsplanerinærheten avområdet(1036 og 1044). Samtidig er
Vandve viktig vinterbeiteland for reindriftsnæringen.

Området BFRF2 tas ut av planen, og gjeldende formål som LN FR-område for spredt bebyggelse videreføres.
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5.31 SP RE DT F RI TI D SB E BVGGE TSE RAN D¡ N AH OI M EN

Matrikkelnr:
0/0, eierløs teig;
Randinaholmen

Journalnr: 1 2t1 08-39

Areal: 2 daa.

Forslagsstiller: Gerd S. Bastesen

Gjeldende formål: L N F-sone 1

Formåljfr. innspill
Framtidig LN F R-
spredt fritids-
bebyggelse (5220)

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa.

I viktig landbruksområde: Jal Nei

Områdebeskrivelse:

Området er lokalisert til en liten holme, Randinaholmen, som tiltakshaver arbeider med å overta hjemmelen til.

Holmen ligger i sjøen mellom Seterbuøya og Småvågan, ca. 1 km øst for Vandve. I utstrekning er holmen ca. 1 00 x

30 meter, relativt flat, og har høyeste punkt i overkant av 5 moh.

Det er ønske om å regulere denne om til L N F R-spredt fritidsbebyggelse. Dersom formål ikke endres, ønsker tiltaks-

haver etter å ha overtatt hjemmelen til øya, å ha mulighet til å etablere platting og sette opp kai/naust.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

Det er ikke registrert hensynskrevende biologisk
mangfold eller viktige naturtyper på holmen. Beligg-

enheten indikerer at det er sannsynlig at den
benyttes av sjøfugl i hekkesesongen, og størrelsen
på øya tilsier at akt¡vitet pà øya kan påvirke

hekkende sjøfugl.

0l-1 1

Naturressurser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Markslaget er grunnlendt åpen fastmark, hvor
omtrent halvparten av arealet er bart fjell. Berggrunn

er glimmergneiser og -skifere med tynne lag marmor
og amfibolitt. lngen konsekvenser for temaet.

0 1

Reindrift

Området ligger, med unntak av de aller østligste
delene, innenfor et mindre område (0,4 kvadratkilo-
meter) som ikke er omfattet av reinbeitenæringens

areal som vinterbeiteområde. I praksis betyr dette
lite, da øya ligger over 100 meter fra nærmeste
holme, og ikke inngår i noe videre nettverk av

øyerlholmer som har be$dning for drifting av dyrene
til og fra området Vandve, eller for beiting. Trekkleien
fra Slapøya går nordover via Korsholmen-Rauholmen

til Havstein, ca. 400 meter øst for øya. En
omdisponering av øyavil ikke utøve store konse-
kvenser for næringen ut over en svært liten reduksjon

av samlet areal av vinterbeiteland.

0l-1 1
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Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-310. Området ligger som del
av kystslettas skjærgård med lavt infrastrukturpreg
(KS3), moderat jordbrukspreg (2/3), og relativt høy
inngreps-, og bebyggelsesgrad (4/6). Landskapsverdi
er stor (4/5), og området ligger i bassenget mellom
Korsholmen og Finnjoholmen øst for Vandve. lngen
infrastruktur i området, og en utbygging med tiltak
som brygge/naust, evt. platting vil sette preg på en
skjærgård som i dette området framtrer som nokså
naturlig og delvis uberørt i forhold til landskapspåvirk-
ning. Bestemmelsene i planen legger til rette for
plattinger under en viss størrelse, og etableringer i

denne delen av den relativt uberørte skjærgården vil
kunne medføre negative landskapsvirkninger både
fra kort og lang avstand.

-2t-3 1

Kulturminner og kulturmiljø
Det er ikke registrert kulturminner av noen art innen-
for, eller i nærheten av området.

0 1

Fiskeri og havbruk

Regionalt viktig gytefelt for torsk (Grytøya-Vikafjord-

en) er registrert i sjøen utenfor hele området. Om-
rådet er i sin helhet omfattet av areal for låssettings-
plass for sild. Størstedelen av arealet rundt holmen
er innenfor areal for fiskeområde med aktiv redskap
etter sild. Dette med unntak av et mindre areal helt ut
mot øyas østre avgrensning. Eventuelle etableringer i

tiltaket vil bli av en svært moderat art, og vil i liten
grad påvirke fiskeri- og havbruksinteressene.

0t-'l 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

Holmen er uberørt og inkluderer i hovedsak verdier
for sjøfriluftslivet med båt, samt verdier av å vite at
områder er uten inngrep og infrastruktur. Området er
allment tilgjengelig for båtfolket, og størrelsen på

holmen medfører at et hvert tiltak vil virke privati-

serende og medfører redusert verdi i forhold til
allemannsrett og ferdsel i strandsonen. Tiltak på

holmen vil kunne sees langt av lei, og redusere
verdien av det som kan være et større sammen-
hengende og nokså uberørt område for friluftsliv og
rekreasjon tilknyttet sjøen. Begrenset areal for barn
og unge. Konsekvensomfanget settes til negativt da
det er et relativt lite og avgrenset område, men
verdien settes høyt, pga. kvalitetene som tilgjengelig
friluftsområde.

-2t-1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandl inje)

Området ligger i sin helhet i strandsonen, og ut fra
dette vil et hvert tiltak på øya påvirke denne. Even-
tuelle tiltak her vil begrense den frie ferdselen og
virker privatiserende. En differensiering i forhold til
strandsoneverdiene som tillater etablering av spredte
tiltak som fritidsbolig/platU naust, evt. brygge er ikke
forenelig med ønske om å bevare et større og relativt
naturlig område, som også skal være tilgjengelig for
allmenheten.

-2 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(./*r**)

Data-
kvalitet
(1,2,31
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Reiseliv

Tiltakshaver ønsker etab¡eringene til egen bruk for
rekreasjon og fritid. For reiseliv og turisme som til
dels også baserer sin virksomhet på fremvisning av
de naturlige verdiene i et område, kan tiltaket ha
negativ verdi. Dette ved at det naturlige og kontinu-
erlige inntrykket av skjærgården i dette området
brytes opp.

ot-1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

lkke utviklet og uberørt område. Etablering av fritids-

bolig på øyavili begrenset omfang kunne påvirke

oppvekstvillkårene for barn og unge. Størrelsen og
området utforming tilsier at barn må holdes under
oppsikt.

+1 I

Samfunnssikkerhet (inkludert

forurensning til jord/luft)
Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Øy uten infrastruktur av noen art, og ligger ca. 1 km

fra nærmeste vei.
-1 1

Næringsliv og sysselsetting
Utbygging av området vil ikke ha effekter for syssel-
setting og næringsliv. Privat tiltak til egen nytte.

-1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Området er uten adkomst fra land. -3 1

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Området er en ubebodd, ubebygd og naturlig øy uten
etablert infrastruktur. Det er heller ingen planer om å

etablere dette.
1 1

Teftstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Minimal betydning for temaet, da tiltaket vil være å

anse som et tiltak som kun påvirker tiltakshaver.
0 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Dersom tiltak gjennomføres, vil det være svært viktig
at det gjennomføres grundige vurderinger i forhold til

landskap og lokalisering av elementene som skal
etableres. Byggesak må evt. sikre at disse ivaretas.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; LN FR-F3

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Til

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rder¡n g

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
historiske skred

Nei
Løsmassekart angir bart fjell. Marin grense oppgitt til 90
moh. Ved faste installasjoner i sjø må geotekniske forhold
kv¡tteres ut.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. Hele holmen ligger hoved-
sakelig under kote 6 moh, og eventuelle tiltak vil i stor grad

være utsatt for denne typen påvirkning. Med bakgrunn av

øyas utforming og beliggenhet kan det ved ekstreme vær-
forhold være fare for overskylling.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Ja

Hele området er tilstøtende til sjøen, og vil kunne påvirkes

av kraftige vinder. Værmessig er det nokså mye vind i om-
rådet, og området er utsatt for vinder fra nord-østlig og sør,
sør-vestlig retning. De sterkeste vindene kommer fra sør,
sør-vest. Sterk vind i kombinasjon med springflo kan tenkes
at påfører skader på eventuelle tiltak/anlegg i sammenheng
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med sjø dersom disse ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere i fremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

s (rE K).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Ja Området l¡gger innenfor regionalt vikt¡g gyteområde for torsk.
Omfattes av låssettingsplass for sild, og et lite område øst
på holmen ligger utenfor fiskeområde med aktiv redskap
etter sild.

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Olieanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, havner, bens¡nstasjoner, radioakt¡v lagr¡ng

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Nei Nærmeste ca. 400 meter øst for området.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn,
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktu r, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved ¡nfrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjøen kan teoretisk påvirke
området, men det er lav sannsynlighet for at dette skjer. Om-
rådet ligger i relativt beskyttet skjærgård, og hovedsakelig
lettere båttrafìkk i området.

Helse/omsorgsi nstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, vikf ig vei/jernbane, stasjonrterminal, havn

Nei
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Vannverk, kraftverk Nei

Undervannsledning/kabler Nei Nærmeste cÂ. 17 0 meter sør-vest for området.

Bru/demning Nei
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Konklusjon, LN FR-F3

Området videreføres som LN FR-område slik som i gjeldende plan, og innspill forkastes.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, LN FR-F3

For naturtema er det registrert relativt lav påvirkningsgrad for de enkelte temaene. Sentrale tema som biomangfold og
reindrift utledes med små negative konsekvenser, da området i hovedsak er en svært liten øylholme som ligger et
stykke ut i skjærgården mellom Slapøya og Vandve. Landskapseffektene kan bli betydelige, selv om det er en svært
liten del av området som tiltaket tenkes å omfatte. Fra kommunen sin side, er det ikke ønskelig å legge til refte for
etableringer av tiltak på ubebodde småholmer og skjær selv om de er i privat eie og uten tiltak fra før. Øya er mer eller
mindre uten vegetasjon og markdekke, og uten betydning for beite og landbruk. Som hekkelokalitet for sjøfugl vil
området kunne være av viktighet i en periode av året. Fiskeriressursene er fordelt i området rundt hele øya, og tiltaket
vil eventuelt være av en slik moderat art, at disse ikke påvirkes nevneverdig.

Virkningen ved etableringer på øya vil i stor grad innskrenke allmenhetens mulighet til ferdsel pà øya. Dette sammen
med den visuelle virkningen og opplevelsen av området dersom det bygges ut, fører til at konsekvensnivået kan
oppleves som middels negativt for de resterende naturtemaene.

Samfunnstema omfatter effektene i forhold til en eventuell omdisponering og etablering av bebyggelse i området.
Disse er av kommunen satt som avgjørende og skal vektlegges tungt når det skal etableres ny fritidsbebyggelse. Det
skal tilrettelegges med nødvendig infrastruktur og adkomst til områdene, samt at det skal etableres bebyggelse med
høy standard og god tilgang til offentlig infrastruktur slik at kommunen skal stå frem med tilgjengelige og aftraktive
areal for moderne fritidsbebyggelse. Konsekvensene i forhold til disse temaene når det gjelder tiltaket er delvis
fraværende.

Tiltaket er basert på et ønske om å etablere seg med nausUbrygge/platting på en liten øy i et naturlig og sammen-
hengende skjærgårdsområde. Dette sammen med at tilgjengelig areal for liknende bebyggelse foreligger i nærheten,
og overordnede føringer om at det ikke er ønskelig å begrense nær- og influensområdet ffsisk og visuelt med svært
spredte etableringer i større og sammenhengende naturområder og strandsone.

Forholdene som avdekkes i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging, og spesielt viktig her er vurderinger av området i forhold til natur- og miljøforholdene.

O-alternativet: Området består som før, som landbruksområde og område for spredt bolig- og ervervsbebyggelse.

Alternativ 2: Etablere platting/kai og naust på holmen, uten regulering til fritidsformå|.
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5.?2 FRI TI DSBEBYGGETSE HAVSTEI N

Matrikkelnr: Gnr.24, Bnr.6

1 2t1 08-44

82,1 daa

Torunn R. Velde

LN F-sone 1

Fritidsbebyggelse,
framtid 11

Ønsker omregulert
fra landbruk til

lnnm.beite:32,4 daa.

Fulldyrka: 7,9 daa.

Overfl.dyrk: 3,1 daa.

Ja

Journalnr:

Areal

Forslagsstiller:

Gjeldende formål

Formåljfr. innspill

Ønsket tiltak:

Landbruksjord som
omdisponeres:

I viktig landbruksområde:

Områdebeskrivelse:

Området ligger nord-vestvendt til på Havstein, og ønskes regulert til fritidsbebyggelse for å unngå at område for

bærplukking påvirkes, samt at en drikkevannsbrønn ikke ønskes berørUforstyrret av beitedyr.

Området ligger i skrånende teneng mot nord-vest, som flater ut mot sjøen. Det er registrert driwerdig landbruksmark i

store deler av områdets lavereliggende deler, og det er etablert en fritidsbolig i tillegg til et landbrukstun, noe fåtallig

naustbebyggelse og et mindre bryggeanlegg.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/**)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lkke registrert hensynskrevende biologisk mangfold

eller viktige naturtyper innenfor området. Tilgrens-
ende, og på sørsiden av Havsteinfjellet ligger en
lokalt viktig kystlynghei avgrenset til den sørøst-
vendte skråningen av fjellet. Rødlisteart Akerrikse
(CR, kritisk truet) er observert vest for området. Den

østre delen av øya ligger 1-3 km fra tyngre tekniske

inngrep, og har med det et mer naturlig preg enn
andre områder i nærheten. Videre undersøkelser bør
utføres ved en eventuell detaljregulering av området.

-11-2 1

Naturressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området er oppført med store deler av de lavereligg-

ende delene som innmarksbeite, samt noe full- og

overflatedyrka. Arealene har verdi selv om det har
vært begrenset beiting pà øya de siste årene. Det
planlegges gjenoppstart av beite på Havstein i 2015.
Berggrunnen i området er glimmergneiser i veksling
med glimmerskifere. Kalkrik grunn. Landbruks-

messige konsekvenser ved en utbygging av området
kan bli store, da de aktuelle områdene består av
sammenhengende areal med attraktiv landbruksjord.

-3 1
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Reindrift

Området ligger innenfor vinterbeite for
reindriftsnæringen. Attraktivt område pga. mildt klima
når det er dårlig vinterbeite østover på Dønna. Et
relat¡vt lite område av det som er tilgjengelig som
vinterbeite berøres av tiltaket. Det berørte området er
hovedsakelig lokalisert som et nokså flatt, svakt
skrånende platå mot sjøen. Havstein er årstidsbeite,
vinterbeite for reindriftsnæringen. Arealet vil være
med på å begrense det totale området for vinterbeite
i kommunen, og på Havstein vil et areal tilsvarende
formålet utgå som vinterbeite. Området har lite snø
og mindre krevende forhold for dyrene vinterstid. At
områdene er moderat befolket og inneholder få

ffsiske stengsler for reinen er momenter som taler for
at en utbygging i området kan påvirke reindrifts-
næringen negativt.

-1 t-2 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-31 0. Området ligger som del
av kystslettas skjærgård med lavt infrastrukturpreg
(KS3), moderat jordbrukspreg (213), oS relativt høy
inngreps- og bebyggelsesgrad (4/6). Landskapsverdi
er stor (4/5), og området ligger som relativt lite ut-
bygd, kun med noen naustog landbruksbygninger.
Enkelte av byggene har status i SE FRAK-registeret
(se neste utredning). Området er def¡nert som 1-3 km

fra tyngre tekniske inngrep, og har med dette verdi
som uberørt av infrastrukturog inngrep, selv om

klassifìseringen av landskapsområdet angir moderat
preg. Grensen for uberørte områder vil flyttes
betraktelig ved en realisering av tiltaket, og det vil
ikke være mulig å trekke eventuell bebyggelse unna
sjøen i så stor grad som ønskelig. En etablering av
tiltak nord i området vil ikke kunne oppnå forhold med
tanke på lys vinterstid, samt positurvirkning fra vest.
Middels negative konsekvenser for temaet.

-2 1

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner
innenfor området, men på eiendommen241 6ligger 4
bygg som er oppført i SE FRAK-registeret. SE FRAK-
objektene består av en brygge som et nausVsjøbu i

forbindelse med kai, et fjøs, et bolighus og et uthus (i

SE F RAK-registeret, hhv. som brygge, fjøs, bolighus
og uthus, Nordmarken, Havstein). Samtlige er
meldepliktige ved riving/ombygging. Tiltaket vil ikke
føre til konsekvenser for kulturminner eller SE FRAK-
bebyggelse.

0 1

Fiskeri og havbruk

Området i sjøen utenfor er registrert som regionalt
viktig gytefelt for torsk. Tiltaket vil medføre ubetyde-
lige konsekvenser for dette. Sektormyndigheter vil
varsles ved tiltak isjø, som molo, og småbåtanlegg.

0t-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

I ngen registrerte friluftsinteresser innenfor området,
m en strandsoneverdier og utmarksom råder uþjør
viktige momenter for friluftsliv og rekreasjon. Tillat-
else til fritidsbebyggelse vil med stor sannsynlighet
forringe opplevelsen av området. Lav grad av ele-
menter som kan virke privatiserende i strandsona. På
sørsiden av fiellet er det registrert område for ad-
komst opp til Havsteinfjellet og utkikkspunktet på

toppen av dette. Middels verdier for temaet, som
opplever lavt negativt konsekvensomfang.

ot-1 I

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert i om-
rådet ut over en liten grunn vik mot nord, Mikkelstøa.

-1 t-2 2
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Etablert to naust i de sentrale delene, samt en
mindre brygge på odden ¡sør-vest. Strandsona er
nokså bratt ned til sjøen, med grovere masser eller
fjell. Lange tørrfall eller sandstrender med verdi er
mer sjeldent i området. Eventuell samling av naust-
og bryggeanlegg må vurderes i forhold til omfang av
planlagt ny bebyggelse på land. I tillegg er hele

strandsonen innmarksbeite. Lokalisering avklares
eventuelt ved detaljregulering.

Risiko- og sårbarhetsanalyse;

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(-/*¡ *¡

Data-
kvalitet
(1,2,s1

Reiseliv

Vurderes ikke å ha konsekvenser for reiseliv og
turisme. Fritidsbeboere vil til en viss grad søke opp-
levelser/arrangement ut fra det som områdeV
kommunen har å tilby, men i et lengre perspektiv vil
betydningen være mindre.

0l+1 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Område for fritidsbebyggelse. Området er fraflyttet
landbruksområde og ubebodd, men kan være attrak-
tivt i forhold til å være med på å gi barn og unge gode

oppvekstvilkår. lvaretas hvis aktuelt i detaljplan.

+1 2

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Området ligger på en øy i sjøen, ca 1 km øst for
Vandve. Området er uten infrastruktur som vei. Det
er etablert en sti/traktorvei som går rundt Havstein-

fjellet. EL er utbygd, og det er ikke kommunalt V/A-
nett i området. Må ha sjøvegs transport til området.

-2 2

Næri ngsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshaver. Liten sysselsettingseffekt av
tiltaket ut over fasen med etablering. Kan ved en ut-
bygging være med på å gi generelle effekter for nær-

området slik som økt grunnlag for drift av butikk og
ferjeforbindelse på Vandve m.m.

0l+1 1

Tilgjengelighet og universell
utforming

Området har ikke adkomst fra land -21-3 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Trafikksikkert område uten utbygd veinett og gang-/
og sykkelveinett i området. Tilgang til uteområder er
god, og vil evt. kunne sikres gjennom detaljplan.

+11+2 1

Tettstedsutvikling ift . annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Begrenset bebyggelse innenfor området ut over noen

få boligtun på hele øya. lnnspillet går på utvikling av
fritidsbebyggelse, så det legges i utgangspunktet ikke

til rette for tettstedsutvikling. Kan ha betydning for
nær- og bomiljøet lokalt, og på Vandve.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området mtp. landskap og
lokalisering, og dette sikres evt. i detaljplan.
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Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkle¡re, stê¡nras,
histor¡ske skred

Ja

Løsmassekart angir tynnere marin avsetning i områdene opp
til ca. kote 25, og derfra og sørover til formålsgrensen er det
registrert bart fjell med stedvis $nt dekke. Sentrale deler av
området ligger innenfor utløpsområde for snøskred og
steinsprang. Dette området er i utgangspunktet utsatt for
skred/ras, noe som også kommer frem ved at det ligger en
del steinblokker av variabel størrelse i dette området. Be-
byggelsen er også lokalisert utenfor utløpsområdet. Ved
eventuelt ras/skred kan konsekvensene bli store, og dette
må legges til grunn, og vurderes av sakkyndige ved even-
tuelt utbygging innenfor sonen. Marin grense oppgift til 90
moh. faste installasjoner i sjø planlegges.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Noen småpytter helt nede i strandsonen, ingen bekker/vass-
drag.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. De sjønære områdene
langs stranden sør i området ligger under kote 5 moh, og
kan være utsatt for påvirkning av denne typen.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokalísering, fare for storm og orkan

Ja

Området er tilstøtende til sjøen, og flaten ned mot sjøen hvor
vil kunne påvirkes av kraftige vinder. Værmessig er det
nokså mye vind i området, og området er utsatt for vinder fra
nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De sterkeste vindene
kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind i kombinasjon
med springflo kan tenkes atpätører skader på eventuelle
fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø, som ikke er
sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppig-
ere i fremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (rE K).

Annet..

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Til

stede
Risi ko- og sårbarhetsvurderin g

Drikkevann og b¡ologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Ja

Ja

Nei

Ja

Det er jfr. innspillet lokalisert en brønn i området. Denne
vises ikke i NGU-kunnskapsdatabase.
Store deler er driwerdig landbruksmark som fulldyrka,
innmarksbeite og overflatedyrka.

Regionalt viktig gyteområde for torsk omfatter sjøarealene
utenfor området (felt Grytøya-Vikafjorden).

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg, Nei
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Kjem¡kal¡eutslipp, annen forurensn¡ng. Oljeanlegg

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

H øyspentledninger/-anlegg Ja
Luftspent høyspentledning ca. 200 meter sør-vest for
området.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
siøsed¡menter, dumpeområder ¡ sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡ngêr, støysoner ved infrastruktur.

Nei

lngen slik infrastruktur lokalisert til området. Uforutsette

hendelser/ ulykker på sjøen kan teoretisk påvirke området,
men det er lav sannsynlighet for at dette skjer. Ved infra-

struktur som evt. må etableres i forbindelse med tiltaket kan

det genereres noe støy, spesielt i en fase hvor tiltaket eta-
bleres. lkke fastboende, så begrenset påvirkning.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, v¡ktig ve¡tjernbane, stasjon/term¡nal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervan nsled n i ng/kabler Ja
Fra holmen ved Mikkelstøa går det undervannskabel nord-

over til Sandholmen.

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer

For naturtema er det påvist at en etablering av fritidsbebyggelse i området vil gi negative konsekvenser. Dette er

hovedsakelig på grunn av at en utbygging vil påvirke landbruksverdier i stor grad. Jordvernet skal ivaretas, og en

omdisponering av landbruksjord sammenfaller ikke med regionale og nasjonale mål for bevaring av landbruksjord.

lnnspill fra reinbeitedistriktet presiserer at området har verdi som vinterbeite ved knapphet østover i Dønna. Området

berører ikke direkte naturverdier eller sårbart mangfold, men vil i utbygd stand kunne påvirke aktuelt område for

rødlisteartet fugl, i tillegg til at områder som er lite påvirket av tekniske inngrep reduseres. Et hyttefelt vil flytte grensen

for, og redusere arealet for områder som er 1 -3 km unna teknisk inngrep betraktelig på tross av områdets beliggenhet.

For fiskeri- og friluftslivtema vil konsekvensene bli små.

Samfunnstema omfatter effektene i forhold til en eventuell omdisponering til hyftefelt, og disse veier tungt når det skal

vurderes i forhold til etablering av ny fritidsbebyggelse. Slike tema kan være tilrettelegging med nødvendig

infrastruktur og adkomst til områdene, samt at det skal etableres bebyggelse med høy standard og god tilgang til

offentlig infrastruktur slik at kommunen skal stå frem med tilgjengelige og attraktive areal for fritidsbebyggelse.

Kommunen vurderer at dette ikke kan innfris i området.

Potensialet for å innfri og å kvittere ut momentene som KU utleder er i området begrenset, og at dette i hovedsak er

landbruksområde hvor en misnøye med beitedyrs tilstedeværelse etter kommunens syn ikke kan medføre omregu-

lering og nedbygging av verdifulle landbruksareal til fritidsbebyggelse. Det planlegges at beiting av området Havstein

skal gjenopptas i201 5, og en inngjerding av brønnen vil kunne bøte på denne problematikken.

Forholdene som avdekkes i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom i videre

planlegging. Spesielt viktig her er vurderinger av området som omfattes av hensynssone H31 0 som angir område med

fare for ras og skred. Potensiale for skredhendelser i området er vist med hensynssone i kartet, og ut fra ortofotoet

kan det tydelig sees at eksisterende bebyggelse er lokalisert i landbruksområdene utenfor utløpsomráder hvor
rasblokkene ligger utover marka.

O-alternativet: Området består som før, som landbruksområde, LN FR-område.

Alternativ 2: Området omreguleres til spredt bolig- og fritidsbebyggelse, men dette vil ikke endre tilgang for beitedyr

til brønn dersom denne ikke gjerdes inn, eventuelt bær- og sopplukking.
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Konklusjon

Kommunen vurderer med bakgrunn i ROS-forhold, samt landbruks- og reindriftsverdier at området videreføres som
landbruksområde, slik som igjeldende plan.

5.33 SPREDT BOLI G. OG FRI TI DSBEBYGGETSE VAN DVE ø5T (LNFR. B/Fz)

Journalnr. I Forslagstiller I G/bnr I

Areal

121108-32lStein E. Bastesen 1 22135130,6 daa.
121108-33 | Anna Johannesen | 2214 | 52,8 daa.
121108-39 | Gerd S. Bastesen l22l2O | 26,9 og 44,7 daa.

Totalareal, formålsområde 271 daa.

Gjeldende formål LN F-sone 2

Formåljfr. innspill: Spredt bolig/fritid/ næringsbebyggelse (5200)

Ønsket tiltak:
Regulere om slik at det blir tillatt å etablere spredt fritidsbebyggelse i tillegg
til bolig/næring på Vandve

Landbruksjord som omdisponeres: lnnmarksbeite:2'1,2 daa. Overflatedyrka: 31,5 daa. Dyrkbart: 5,9 daa

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:

Området ligger hovedsakelig østvendt mot
sjøen fra området sørover fra det regulerte
strøket fra lndstøy til Skogstad på Vandveds
østkyst. Basert på lokalisering og utforming av
områdene ønsker kommunen å få vurdert i

hvilken grad et større område som inkluderer
innspillsområdene, i forhold til en moderat
spredt utbygging med fritidsboliger. Gjeldende
formål som spredt bolig og ervervsbebyggelse
(LN F-sone 2) tillater ikke etablering av
fritidsbebyggelse i dette området, hvor ønske
om spredt fritidsbebyggelse er fremkommet. Det
er i innspillene lagt vekt på at aktuelle plasser
for spredt utbygging ikke skal komme i konflikt
med landbruksareal. lnnspillene har kommet inn
fra hjemmelshavere til følgende eiendommer:

For gbnr. 22135:. Omràdet Setermoen ligger
sør-østvendt til ved sjøen, ca 100 meter øst for
Fv. 1 90 på Vandve. Eiendommen er bebygd
med våningshus og uthus/garasje innenfor et
mindre og avgrenset område med
landbruksjord. lnnspillsområdet ligger helt sør
på eiendommen i område som ikke er
dyrkbarUdyrket, som utmark

og berggrunn. Heftelse på landbrukseiendom gjør det ikke mulig å fradele fritidsparseller, så tiltakshaver ønsker
området regulert til spredt fritidsbebyggelse. For gbnr. 2214:. Ubebygd del av eiendommen, som ligger langs Fv. 190,

og strekker seg ca 100 meter sør-østover i område med små landbruksverdier. En avgrenset teig med innmarksbeite
er lokalisert i området, og faresone -høyspenningsanlegg strekker seg gjennom området, delvis parallelt med veien.
Området er tilstøtende i nord til reguleringsplan 1044 (lnnstøy, del av 2214), og ligger nært områder med tilsvarende
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I på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

innspill som går på fritidsbebyggelse. For gbnr. 22í20, to delområder: Området ligger til sjøen på tiltakshavers

eiendom, ca. 27O meter langs adkomstvei fra Fv. 1 90 på Vandve. Begge områdene er uten etablert bebyggelse, og

ligger med strandlinje sør og nord på eiendommen. Området består hovedsakelig av åpen fastmark uten

landbruksverdier. Tiltakshaver ønsker å tilby fritidsparseller for å kunne være med på å øke aktivitet på øya både

sommer og vinter. Bo- og oppvekstmiljøet på Vandve vil jfr: tiltakshaver bedres, og et tilbud vil kunne føre til at flere

med til Vandve etablerer seg med hytte eller rorbu i området.

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

( */*/*
)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Natur-, og miljøtema Vurdering

ot-1 1
Naturverdi og biologisk
mangfold

lngen registreringer av rødlistearter, hensynskreven-
de biologisk mangfold eller viktige naturtyper i

området. På motsatt side av F.v 190 er et stort om-
råde registrert med artsforekomster av bla. som
yngleområde for flere ande-, måke-, vade-, og alke-
fugler, samt oter. Flere rødlistearter med status VU
(sårbare) og N T (nær truet) er også registrert i om-
rådet. En kan anta at spesielt fugleartene kan ha
dette som deler av sitt næringssøk-, og oppholds-
område, men områdene langs vestsiden av øya til-
fredsstiller i hovedsak habitatskravene som artene
har. Aktuelle deler av området er hovedsakelig ube-
bygd, og det er lav påvirkningsgrad ut over en be-
grenset landbruks- og beitedrift. Små negative
konsekvenser.

1

Naturressurser (jordvern, jord-

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

To avgrensede områder innenfor det omsøkte for-
målsområdet som er i aktiv landbruksdrift med flere
areal som overflatedyrka og innmarksbeite.
Områdene er viktige, ligger nært eksisterende
gårdstun, og skal ikke påvirkes av eventuell spredt
utbygging som tenkes utført i uproduktive deler av
området. Området l¡gger som åpen fastmark med
kun spredt tresetting. Berggrunnen i området er
hovedsakelig glimmerskifer, granatglimmergneis og
-skifere, og tynne lag av marmor og amfibolitt. Sør i

området strekker et bånd amfibolitt seg ut til sjøen i

østover, mens det helt sør går over til mer båndet
gneis.

0

-21-3 1Reindrift

Hele Vandve er vinterbeite for reindriftsnæringen.
Beliggenhet lenger vest med mildere klima gjør
området viktig med godt beite når vintrene er harde
lenger øst i Dønna. Ved Skogstad/Risneset sør i

området kommer to transportleier på land østfra.
Området var tenkt for etablering av noen hytter.

Utbygging og akt¡vitet i nærheten av områdene hvor
transportleiene kommer på land medfører negative
konsekvenserfor reindriften i en fase der de er
sårbare etter transporVlandgang. At områdene er
moderat befolket og inneholder få ffsiske stengsler
for reinen er momenter som taler for at en utbygging
særlig sør iområdet kan påvirke reindriftsnæringen
negativt.

-11-2 'lLandskap og estetikk

Landskapsområde LO-310. Området hører til kyst-

slettas skjærgård med lavt infrastrukturpreg (KS3),

moderat jordbrukspreg (2/3), og relativt høyt omfang
i forhold til inngreps-, og bebyggelsesgrad (4/6).

Land-skapsverdier i området er store (4/5). Området
er tilstøtende i sør til områder med reguleringsplan
(1 044 og 1 046), og er sparsomt bebygd med land-
bruks- og boligbebyggelse fordelt helt nord og sør i
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

området. Ut over dette er området småkupert med
fjellknauser og lyngheier, noen tjern og småpytter
samt noen små bjørkeskogteiger. Eksisterende veier
går ut til bebyggelse som er lokalisert nært sjøen.
Kraftlinje omfattet av hensynssone er langsgående i

delen av området nært veien, og sammen med
føringene i bestemmelsene vil det være mulig å eta-
blere enkelte spredte enheter som formålet angir
uten at konsekvensnivået i forhold til landskaps-
verdiene i området blir for høyt. Vandve er i område
med høye verdier.

Kulturminner og kulturmiljø

Det er ikke registrert automatisk fredete kulturminner
innenfor området. Sør i området på Skogstad ligger
to SE FRAK-bygg på eiendommene22ll9 o922120,
hhv. som en bolig og et gammelt f,øs hvor om-
bygging og riving er meldepliktig. Tiltaket vil ikke
føre til konsekvenser for temaet.

0 1

Fiskeri og havbruk

Regionalt viktig gytefelt for torsk (Grytøya-Vikafjord-
en) er registrert utenfor hele området. Utenfor de
nordlige delene av områder ligger en låssettings-
plass for, og fiskeområde for aktive redskap etter
sild. Eventuelle etableringer vil bli av svært moderat
art, og vil i liten grad påvirke fìskeri- og havbruks-
interessene. Sektormyndigheter varsles ved tiltak i

sjø. Lavt konsekvensnivå.

ot-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

lngen registrerte friluftsinteresser innenfor området,
ut over at det har en svært lang strandlinje (ca. 1500
m). Området er av en slik størrelse at det antas å ha
verdi som nærtur- og rekreasjonsområde for inn-
byggere og fritidsbeboere. Registrert turområde på

vestsiden av Vandve har stor verdi og vil med
hovedadkomst langs/fra Fv. 190 lokalisert nord for
tiltaket ikke berøres i negativ forstand. Det er
m ulighet for strandsoneaktiviteter og stangfiske
langs hele strandlinjen i området, og disse vil fortsatt
kunne skje i et område som med noen få unntak er
uten etableringer i strandsonen. Ved Risneset helt
sør i området ligger en smal halvøy som så vidt er
landfast. Denne er delvis tilgjengelig fra de sørlige
deler av området over en smal val. Føringer når det
gjelder tilrettelegging for friluftsaktivitet, grønn-
struktur og lek skal sikres i videre planlegging. Små
positive konsekvenser.

+2 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

lngen spesielle strandsoneverdier er registrert i om-
råde, ut over at den hovedsakelig er naturlig og i

stor grad uten inngrep. Strandsonen er i hovedsak
åpen for fri ferdsel i 1 O0-metersbeltet. Strandsona er
hovedsakelig nokså bratt ned til sjøen, med grovere
masser og berg. Lange tørrfall eller sandstrender
med verdi er mer sjeldent i området. Det er etablert
3 mindre, helt enkle bryggeanlegg langs strandsona
i området, og inntrykket er at tilgjengeligheten langs
fjæra er god i forhold til allerede etablert bebyggelse
og anlegg. En områdevis samling av eventuelt
naust- og brygge anlegg må vurderes i forhold til

omfang av eventuelt ny bebyggelse på land.
Området gir mulighet til å etablere eventuelle naust i

skjermede områder.

ot-1 1

Samfunnstema Vurdering
Konse-

Kvens

Verdi

(*/*/*
Data-
kvalitet
(1,2,31
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(+-3,+-2,+-1,0) )

Reiseliv

Området vil ha minimal betydning for reiseliv og

turisme, da en utbygging hovedsakelig vil gå på få-
tallig, enkeltstående fritidsbebyggelse. Fritidsbebo-
ere vil til en viss grad søke opplevelser/arrangement
ut fra det som områdeV kommunen har å tilby, men i

et lengre perspektiv vil betydningen være mindre.

0l+1 1

Barn og unges
oppvekstsvilkår

Aktuelle områder er lite til ikke utviklet. Det plan-

legges for bolig- og fritidsbebyggelse, og sammen
med eksisterende miljø, innbyggere, og etablering-
ene det ønskes tilrettelagt for her og i nærmiljøet,
kan området gi mulighet til, og bli attraktivt i forhold
til å være med på å gi barn og unge gode

oppvekstvilkår som skal ivaretas i den videre
planleggingen av området.

+2 2

Samfunnssikkerhet (inkl udert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Ligger ca. 2,5-3 km fra ferjeleie. Avhengig av
sjøvegs transport til Vandve, og deretter transport til

området. Kollektiv-trafikk langs fylkesveien. Butikk

etablert på Vandve, og området ligger nært utbygd
forsynings-nett for VA /EL.

+11+2 1

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshavere. En sysselsettingseffekt av
tiltaket ut over fasen med etablering av fritidsboliger,
vil ikke gi stor merkbar sysselsetting, da det hoved-

sakelig er ønske om fritidsbebyggelse. Etableringer
av bebyggelse er med på å skape grunnlag for
videre butikkdrift på Vandve.

+2 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i tiltak skal etterstrebes, og
legges til grunn for bebyggelse. Med god
planlegging av adkomst og arrondering, er deler av
arealet godt egnet.

+21+1 2

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og

sykkelveinett

Få avkjørsler langs fylkesvei i området. AD T langs

Fv. 190 er 50, med lav andel (2-3) store K¡øreløy.
Relativt sett trafikksikkert område pga. lav
fartsgrense og trafikkmengde. Tiltaket vil påvirke

AD T i ubetydelig grad. lkke gang- og sykkelveg.
Byggegrense til vei begrenser sammen med

landbruksareal og faresone for høyspenningsanlegg
muligheten for etableringer i nærheten av
fylkesveien nord i området. Små positive

konsekvenser.

+1 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Området ligger til rette for å utvikle eksisterende
miljø, og kvalitetene området har for spredt bebygg-

else. Viktig for å bevare samfunnet på Vandve.
I ngen kjente negative konsekvenser

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til
landskap, naturmiljø og lokalisering settes som
føringer i bestemmelser.

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal v¡ses her.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; LN F R-B/F2

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, le¡re-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
histor¡ske skred

Nei

Løsmassekart angir området med berggrunn under et tynt
humusdekke (0,5-2 m). Marin grense oppgitt til 90 moh.
Områder for evt. faste installasjoner i sjø må kvitteres ut via
geotekniske undersøkelser.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Noen mindre vann, pytter og tjern i området, som reguleres
delvis via avrenning, og delvis via nedbør. lngen stor flom-
fare i området.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Delene av området som er
mot sjøen vil være utsatt for spring- og stormflo i de
lavereliggende delene. Det må tas høyde for fremtidige
forandringer i havnivået under spring- og stormflo.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De
sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind
i kombinasjon med springflo kan tenkes atpàÍører skader på

eventuelle fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TE K).

Annet

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Nei

Ja

Fulldyrka og dyrkbare areal omfattes av formålsområdet.
Disse skal ikke berøres/utbygges.

Regionalt viktig gytefelt for torsk, samt område for aktivt
sildefìske og låssettingsplass for sild i sjøen utenfor deler av
området.

àVurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kal¡eutsl¡pp, annen forurensn¡ng. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, haynêr, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei

Høyspentledninger/-anlegg Ja
Høyspentlinje langs fylkesveien innenfor området vist med
hensynssone-faresone. Denne legger føringer for tiltak
innenfor sonen.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feill Bruk kategorien Hjem til á bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeomráder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av larl¡g gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved infrastrukÍur.

Ja

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynlighet for at dette
skjer. Langs fylkesveien kan det transporteres farlig gods,

men det er lav sannsynlighet for at ulykker kan skje.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, vikt¡g vei/jernbane, stasjon/term¡nal, havn

Nei

Vannverk, kraftverk Nei

Undervannsledn ing/kabler Nei
Fra området sør for bebyggelsen på Setermoen går det rør -
trasè sørover langs landet til Skogstad, og nordover forbi
Finnjoholmen t¡l lnstøya.

Bru/demning Nei

Samlet vurdering, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, LN F R-B/F2

Området ønskes som en avgrenset etablering av område for spredt fritidsbebyggelse i tillegg til eksisterende formål

for spredt boligbebyggelse. Det er kommet inn 3 innspill innenfor et relativt avgrenset område.

Naboområdet i nord er omfattet av reguleringsplan 1044 fra 2OO7 , som legger til rette for 14 fritidsboliger og 2 boliger,

samt industri, småbåtanlegg, naust og rorbuer. Planen har ledig kapasitet spesielt når det gjelder fritidsbebyggelse (1 0

uutbygde områder), så å sikre ytterligere areal til fritidsbebyggelse i umiddelbar nærhet til det regulerte området må

med bakgrunn i dette vurderes. I formålsområdet er naturtema lite berørl, med unntak av at reindriftsnæringen vil

kunne påvirkes ved etableringer i de sørlige delene av området. For etablerte landbruksareal i området er disse

lokalisert til relativt avgrensede områder, hovedsakelig nord og sør i området, og det skal med en begrenset spredt

utbygging være mulig å unngå à berøre landbruksarealene.

Områder som kan være potensielle områder for etablering av bebyggelse på sørsiden av fflkesveien under faresonen

til høyspentanlegget gjør disse uaktuelle, og forslaget til byggegrense mot sjøen medfører at strandsona ikke

bebygges. Landskapsmessig er det små negative konsekvenser på tross av det overordnede landskapsområdets

høye verdi. Føringer for å ivareta landskapsforholdene ved en eventuell utbygging av spredt bebyggelse omfattes av

bestemmelsene, og hensynssone oppstiller føringer for deler av området.

Reindrifta vil oppleve negative konsekvenser ved utbygging i områdets sørlige deler da to svømmeleier kommer på

land her. Vandve er også godt vinterbeite med mildere klima under harde vintre.

De samfunnsmessige temaene er vurdert til å ha en svak positiv, til positiv konsekvens. Dette fordi det ut fra i hvilken

grad en forsiktig utbygging vil skape positive virkninger for temaene, og et ønske fra kommunen om å opprettholde

aktivitet og etableringer i området. Her er viderelønng av ferjetilbud og butikk, og generell aktivitet i området ut fra et

mål om å ha tilgjengelige areal for fritidsbebyggelse i forskjellige deler av kommunen.

Det foreslås at det innenfor 3 avgrensede områder gis mulighet for etablering av totalt 6 enheter for fritidsbebyggelse i

tillegg til 1 bolig i planperioden. Begrensninger i antall boenheter og lokalisering av disse vil ha stor betydning for

områdets attraktivitet, og det legges opp til at området skal utbygges i rekkefølge ut fra områdenes lokalisering og

nærhet til teknisk infrastruktur.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng i den grad det er mulig, samt å få etablert tilstrekkelig standard
på vei inn til området. Landbruksmark skal ikke bebygges. Vurdering av krav i forhold til tilgjengelighet til boenhetene i

reguleringsplan. Formålsområdet er redusert i sør av hensyn til reindriftens svømmele¡er.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre

detaljplanlegging.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

O-alternativet: Området består som landbruksområde for spredt bolig og ervervsbebyggelse, som LNF-sone 2.

Konklusjon, LN F R-B/F2

Med bakgrunn i innspill og vurderinger etter offentlig ettersyn av planforslaget reduseres området i sør av hensyn til
reindriftens svømmelei i sjø.

Arealet som utelates blir videreført som gjeldende arealformå|, LN FR-areal for spredt bebyggelse.

5.34 SMÅBÅTH AVN M UN KV| KA, H ORN (SBHll

Matrikkelnr:
Gnr. 20, 9nr.28,29
og 33

Journalnr:

Areal 8,5 daa

Forslagsstiller: Dønna kommune

Gjeldende formål LN F-sone 2
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Planbeskrivelse med konsekvensutred ning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Formåljfr. innspill:
Småbåthavn,
fremtidig (6230)

Ønsket formål: Småbåthavn

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa. Området er
bebygd.

I viktig landbruksområde
Nei. Området er
ferdig utbygd.

Områdebeskrivelse:

Området ligger i området Munkvika, Horn på Løkta, og omfatter eksisterende formål for bebyggelse og anlegg som

småbåthavn for Hom båtforening.

Gjeldende regulering for området er LN F-sone 2 (KpA).

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

( */*r*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

Det er ingen registreringer av hensynskrevende
biologisk mangfold eller viktige naturtyper innenfor
området. Hettemåke, stiær og fiskemåke som er nær
truede (N T) på rødlista er oppført med observasjons-
punkt ute i Munkvika, c,a.2OO meter unna, Området
vil kunne være innenfor aktuelt område for nærings-
søk for artene.

ol-1 1

Naturressu rser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området er allerede bebygd, og ikke oppført med
jordbruksareal. Mineralske ressurser er hovedsakelig
porfyrgranitt med cm-store røde til hvite fenokrystaller
av feltspat i mørk grunnmasse som er foliert. Helt sør
i området, langs den søndre avgrensningen, finnes
grus, sand, leire og jordsmonn i større forekomster.

0 1

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbe¡te, vinterbeite for
reindriftsnæringen. Et lite område av det som er
tilgjengelig som vinterbeite på Løkta berøres av
tiltaket. I tillegg er området hovedsakelig avgrenset
av sjøen mot vest, og av veien mot øst i tillegg til en
relativt bratt skogkledt åsrygg i bakkant (øst) av om-
rådet. Dettte vil gjøre at området er mindre inte-
ressant som vinterbeite, og en planmessig omdisp-
onering av de ytre delene i området vil ikke utøve
konsekvenser for næringen ut over reduksjon av
samlet areal med tilgjengelig vinterbeiteland.

0 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-332. Området ligger i delvis
bebygd kystslettelandskap med myr, infrastruktur og
jordbruk (KS10), og relativt høy inngrep- og bebygg-
elsesgrad (4/6). Jordbrukspreg og landskapsverdi er
høy, hhv. 313 og 415. Tiltaket ligger etablert til i Munk-
vika med sjøen i vika ut mot vest havet nordover mot
Stifjorden. Området er omgitt av store flater med
landbruksmark, og ut over normal innvirkning på

landskapet i forhold til at formålet er småbåthavn,
kan det se ut som det utøver negative landskaps-

effekter i stor grad. Fylkesveien har trasé som ender
ved området, og to bolighus ligger i umiddelbar nær-
het til tiltaket på motsatt side av veien. Arealet er be-
bygd med et mindre bygg, flytekaier og to moloer mot
bølge- og vindpåvirkning, samt arrangement for båt-

ot-1 1
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Pla nbeskrivelse med konsekvensutredning
multiconsult.no

Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
I på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

utsett i de sørlige delene. Små høydedrag med tynt
dekke på bart fjell i nærområdene bryter opp land-
skapet og understreker inntrykket av at hvert et t¡l-
gjengelig areal er utnyttet til landbruks- eller bolig-
formå1. Konsekvensomfanget vurderes til svakt
negativt.

Kulturminner og kulturmiljø

lngen registreringer av kjente kulturminner innenfor
området. Ca. 450 meter øst for området er det
registrert to gravminner hvorav det ene er liernet.
Disse er automatisk fredet, og er ikke i konflikt med
etablert tiltak på området.

0 1

Fiskeri og havbruk

lngen områder som er benyttet av fiskerinæringen
står i direkte tilknytning til innspillsområdet. Akva-
kulturnæringen har en lokalitet, Sundsøy, med
konsesjon for matfiskprod uksjon (som laksl ønell
regnbueørret) ca. 1 ,2 km nord for området.

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-
struktur

Området Løkta småbåthavn er registrert som område
av viktighet for friluftslivet. Dette da det i hovedsak er
et adgangspunkt for utøvelse av kystfriluftslivet med
båt i skjærgården. Adkomsten er fra Fylkesvei 194,

som går inn til området, og denne skal ikke endres.

+1 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Tiltaket er etablert, og er i hovedsak lokalisert til
strandsonen. Anlegget som inkluderer Løkta småbåt-
havn er beregnet for aktivitet som delvis stenger den
frie ferdselen langs strandsona. Sett i lys av at tiltaket
er etablert og ikke medfører nye beslag i strandsona,
medfører dette ubetydelige konsekvenser for temaet.

0 1

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-!,+-2,+-1,0)

Verdi

( */*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv
lngen innvirkning på reiseliv, ut over at mulighet for
gjestehavn i moderat grad kan medføre liggedøgn av
turister som kommer i egen båt.

0 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Anlegget legger ikke opp til å kunne benyttes av barn
og unge ut over ved båtaktivitet. Står i nær
sammenheng med etablerte boliger, hvor barn vil

kunne benytte området som sitt nærområde. Vil ha

lite å si for oppvekstsvilkårene.

0 1

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side.

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Området er tilstøtende til Fv. 194 med buss
forbindelse relativt nært. Hva gjelder offentlig
tjenestetilbud ut over dette, er nærmeste butikk og
skole på Sandåker. Etablert område hvor all infra-
struktur er etablert og igangsatt.

+2 1

Næringsliv og sysselsetting
Minimal konsekvens for sysselsetting, men havnen
vil være og er viktig da den tilbyr båtplass for lokale

+1 1
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fiskere.

Tilgjengelighet og universell
utforming

Området er opparbeidet som privat småbåthavn, og

det legges ikke opp til universelt utformede areal i

formålet.

-2 1

Trafikksikkerhet og tilgang til
uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Etablerte boliger nært veien i området, samt at
anlegget ved enkelte tidspunkt kan skape økt trafikk.
Lav fartsgrense i området, og med traf¡kkbelasþ
ningen (ADT=50), med inntil 5 stk lange kjøretøy ¡

døgnet gjør at forholdene vurderes som akseptable i

forhold til kapasitet og trafikksikkerhet.

0 I

Tettstedsutvikling ift . annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Landbruksområde med mulighet for spredt
boligbebyggelse i gjeldende plan gir god mulighet for
bosettelse i nærområdet.

+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Drikkevann og bÍologiske ressurser

Risiko- og sårbarhetsanalyse; SB Hl

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,

h¡storiske skred

Nei

Løsmassekart angir humusdekke over berggrunn for de

nordre deler, samt marin strandavsetninger i et mer
sammenhengende dekke for det resterende av området.

Marin grense oppgitt til 90 moh.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei lngen vann eller vassdrag i området.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. De sjønære områdene
langs stranden sør i området kan være spesielt utsatt for på-

virkning av denne typen. Dette vil spesielt vedrøre områdene
for naust og molo.

Vindutsatt
Vindutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Området er tilstøtende til sjøen, og det er etablert to moloer/

vindfangere for å redusere påvirkningen fra vinder både av
sørlig og nordlig retning.

Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er

utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De

sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind

i kombinasjon med springflo kan tenkes at påfører skader på

eventuelle fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø

som ikke er sikret tilstrekkelig.

Nedbør
Ekstremnedbør, storê rêgn-, og snømengder

Nei
Nedbøren følger normalen for området. Urolige værtyper
med økt mengde nedbør vil kunne opptre hyppigere i

fremtiden, og må kunne forventes også i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TE K). Alle offentlige bygg skal radontestes.

Annet.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feill Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hiem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, SB Hl

Etablert formål som småbåthavn, som har vært i området i lengre tid. Lave konflikter og konsekvensnivå ved en
videreføring og formalisering av dette tidligere utbygde området med eget formål i planforslaget. Forholdene ligger
fortsatt til rette for tiltaket, og de samfunnsmessige konsekvenser ved etableringen anses som positive.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre
detaljplanlegging.

Konklusjon, SBHI

Ferdig etablert virksomhet som er vurdert til å være innen for ROS for denne vurderingen. Drift og inngående
vurderinger er ikke utført.

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Nei

Lokalitet for matfiskproduksjon e,a. 1,2 km nord for området

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikal¡eutslipp, annen forurensn¡ng. Oljêanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustr¡anlegg, hayner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei
Småbåtanlegg, kun mindre volum drivstoff. Mulig et m¡ndre
volum drivstoff lagret på fat i området. Lav risiko.

H øyspentledninger/-anlegg Nei lngen i nærheten

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålíngsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder ¡ sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved ¡nfrastruldur.

Nei

Fylkesvei I 94 har etablert trase som ender i området.
Uforutsette hendelser/ulykker på land og sjø kan teoret¡sk
påvirke området, men det er lav sannsynlighet for at dette
skjer. Nokså moderat aktivitet langs veien forbi området,
med lav sannsynlighet for at ulykker kan skje.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnêhager

Nei lngen i nærheten

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei lngen

Vannverk, kraftverk Nei lngen

U ndervannsledn ing/kabler Nei lngen i nærheten

Bru/demning Nei
lkke i området, men vei på fylling innerst i vika like sør for
området, ca. 100 meter unna.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

5.35 KOMBI N ASJON SFORM AL FRI TI DS- OG TU RI STI ORMÅL/F RI TI DSBEB VGGETSE BUøYA (BKBF2}

Matrikkelnr:
Gnr. 27, Bnr. 3, 14, (inkl.
Bnr. 1 8, 1 9, 20, 21 , 22, 27,
28,30,31 ,32,36,55)

Journalnr: 121',|27

Areal:
496 daa (hvorav ca.240
daa. tenkes utbygd)

Forslagsstillere: Helgelands Kyst AS

Gjeldende formål LN F-sone 1

Formåljfr. innspill:

Framtidig kombinert formå1,

bebyggelse og anlegg (1 800)

Fritids- og tu ristformål
kombinert med
fritidsbebyggelse

Ønsket tiltak:
Fritidsboliger overnattings-
virksomhet, sjøsenter, hotell,
bryggeanlegg m.m.

Landbruksjord som
omdisponeres:

Fulldyrka: 8,0 daa.
lnnm.beite: 8,7 daa.
Dyrbart: 1 2,3 daa.

I viktig
landbruksområde:

Nylig utleide landbruks-
arealer.

Områdebeskrivelse:

Området ligger mot sjøen i området vest for Fylkesvei 809 og omfatter Buøya og de ytre delene av Buøyvalen nord-

vestover fra Klubben. nord for Solflellsjøen. Planstatus er LN F-sone 1, og noen mindre areal inkluderes i området som

driwerdig landbruksjord.

Området ligger som delvis åpent kystlandskap med noe spredt fritidsbebyggelse i de sentrale delene, samt noen

naust. En boligtomt er etablert langs områdets nord-østre avgrensning langs adkomstveien som går videre på en

filling over valen innover i området fra fflkesveien. De ytre delene av området består av bart f,ell på eksponerte

steder, og spredt rundt i området står en del bjørkeskog i klynge. På Buøya ligger noen få spredte smådammer, og i

sør-øst grenser området til deler av det myrpregede området som i hovedsak omfattes av naboformålet i sør. Området

inneholder kulturminneverdier og flyttlei for reindriftsnæringen går gjennom de østre deler av området.

lnnspillet beskriver tiltak som går på etablering av etablissement for ferie- og fritidsaktivitet rettet mot alle typer

brukergrupper. Tiltaket anslås å utgjøre et areal pà ca. 240 daa. med etablering av et bruksareal (BRA) på ca. 8000-

1 2000 m2. Det er planer om å legge til rette med detaljreguleringsplan som hjemler fritidsbebyggelse som fast

eiendom, mulighet for utleie av feriehus, leiligheter, hotell, sjøsenter med overnatting og bryggeanlegg rettet mot

båtturister og sjøliv. I enkelte områder kan det være aktuelt med inntil 4 etasjers bebyggelse.

Natur-, og miljøtema Vurdering

Konse-

kvens

(+-3,+-2,+.1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning

multiconsult.no
Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

I på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Naturverdiog biologisk
mangfold

Området inkluderer ¡kke rødlistede arter eller
naturtyper av verdi. Havørn er observert ved flere
anledninger. I nærområdet er det registrert flere
rødlistede fuglearter med status sårbar og nært truet i

et punkt ca 5-600 meter øst for området, på
Grimsøya. En kan anta at flere av disse artene
benytter området i næringssøk, rast, og muligens
også hekking. Området omfatter ikke vikt¡ge natur-
typer, men det er registrert kystlynghei med verdi-
status svært viktig i området Hoholmen-Grimsøya,
vest for området. Sør-øst for området ligger det ei

rikmyr. Denne har status som lokalt viktig, da den er
liten og inkluderer flere arter med spesielle krav til
levested. Men utvikling av omfanget som tiltakshaver
ser for seg (8OOO-12OOO m' BRA¡ med omfattende
tiltak som omfatter utfyllinger i sjø, og omfattende
masseforflytninger og utskiftinger i både land- og sjø-
områder medfører at konsekvensomfanget for temaet
må avklares på detaljnivå iforhold til de enkelte
tiltakene som planlegges utført.

-1 1

Natu rressurser (jordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området omfatter noen areal med fulldyrka mark og
innmarksbeite, som nylig er utleid som beite- og
slåttearealer. lngen registrerte skogbruksverdier.
Berggrunnen i området består av kyanittgranat-, og
granatglimmerskifere, granitter og kalkspatmarmor i

tverrgående bånd sør-vestover over valen over til
Buøya. Konsekvens for temaet består hovedsakelig i

at landbruksjordas potensiale for dyrking og beiting
forsvinner med en etablering av tiltaket.

-2 1

Reindrift

Området ligger innenfor viktig område for reindriften,
både som flyttlei, oppsamlingsområde og vinterbeite.
Flyttlei på østsiden av Buøyvalen, nordover mot Skei
ligger slik til at utbygging av områdets østre deler
medfører store negative konsekvenser for reindriften.
Terrengforholdene i området utgjør også en
begrensning i seg selv for driften, da fylkesveien og
fjellenden Bersnøva vil presse dyrene ut mot de
flatere områdene mot valen under beiting og flytting.

-3 1

Landskap og estetikk

Landskapsområde: LO-305. Området ligger ubebygd
til i kystslettelandskap med myr, infrastruktur og jord-
bruk (KS1 0). Høyt jordbrukspreg (3/3), relativt høyt
inngreps- og bebyggelsesgrad (4/6), og middels høy
landskapsverdi. Området Buøya ligger nokså lavt til i

forhold til terrenget rundt, og består av svaberg og
langsgående bergrygger med vegetasjon og noe
bebyggelse og jordbruksland i de flatere sentrale
områdene pà øya. På sjøsiden ligger Lyngøya,
Grimsøya og Hestøya vestover, i sjøen utenfor
Buøya, mens høyden Klubben som kan sies å ligge
på et nes i de ytre områdene av Vikavågen dekker
opp i sør. Bak området i øst, troner Vikafjellet med
fjellenden Bersnøva relativt bratt opp fra veien, og
danner avgrensningen av flatene i området. Området
er lite bebygd med noen fritidsboliger, en enebolig,
noen naust og vei over til valen til Buøya. Øst for om-
rådet går en kraftlinje like ved folkesveien nordover
mot området Skei. Med en planlagt BRA på 8000-
12000 m2 og planlagte bygningshøyder på inntil 4
etasjer i enkelte områder, vil området kunne endre
inntrykket av området markant i forhold til det
opprinnelige både på kort og langt hold, og det vil

-1 t-2 2
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
I på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

være svært viktig å forsøke å opprettholde deler av
områdets særegenheter samtidig som området skal
utvikles til noe som karakteriseres som en kystby.
Konsekvensomfanget for landskap må i detalj be-
skrives når området skal detaljreguleres. Når det
gjelder endringer i forhold til 0-alternativet (det
opprinnelige), er det utfordrende å angi konsekvens-
omfanget på dette plannivået. Med bakgrunn i dette
settes, for å sikre høy kvalitet på planer og skisse-
materiale som grunnlag, krav om erfaring tilsvarende
landskapsarkitekt når temaet skal
konsekvensutredes.

Kulturminner og kulturmiljø

Det er i Askeladden oppført tre kulturminner innenfor
områdets avgrensning. Det ene (l D: 7081 ) ble av-
kreftet som kulturminne, mens de to andre med lD:
7079 og lD: 46541 er arkeologiske minner, hhv. som
innskrifvinnristing, og et automatisk fredet røysfelt.
Disse er lokalisert i de sentrale delene, omtrent midt
pâBuøya. Helt i utkanten av området, nord for bolig-
tomta på Bnr. 14, ligger et kulturminne, Nordviken
(l D: 73285) som forutsettes ikke berørt av tiltaket.
Kulturminnene angis med båndleggingssone som
angir kulturminner omfattet av kulturminnelov i plan-

kartet. Bestemmelsene s¡krer forholdet videre til
minnene. Kulturminnemyndighet må avklare tiltaket i

forhold til minnene, dette for å unngå for stor negativ
konsekvens.

-2 1

Fiskeri og havbruk

lnnover i Vikavågjen, sør-øst for området er det
lokalisert en låssettingsplass for sild. Sjøområdene
som omfatter Buøya og områdene rundt, omfattes av
et regionalt viktig gytefelt for torsk (Grytøya-Vika-
fjorden). Områdene utenfor selve t¡ltaket er svært
grunne, og det antas at påvirkningen på verdifullt
gytefelt uþjør ubetydelige konsekvenser. Avstand på

ca 7-800 meter sørover til akvakulturanlegg som er
forskningslokaliteten Bollhaugen til Helgeland Hav-
bruksstasjon.

ot-1 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

lkke registrert friluftslivsverdier innenfor formålsom-
rådet, men siden den det er registrert en sti utenfor i

de sør-østre deler, vil det være rimelig å anta at deler
av området benyttes til nærtur og rekreasjon for
fritids- og faste beboere i området. Det er derfor viktig
å vurdere adkomstforholdene til det av området som
eventuelt ikke skal etableres som kystby slik det
beskrives. Tiltaket vil delvis rette seg mot de som
driver friluftsliv i tilknytning til sjøen, med fasiliteter for
havn, bunkring og handel, og vil således bidra
positivt til denne retningen innenfor temaet. Det er
klart at opplevelsen som dagens brukere har av
området vil forandres med tiltaket, men med en ut-
forming av området hvor det planlegges med tanke
på temaet, blir områder for lekeareal og grønnstruk-
tur utformes i detaljplan. Tiltakshaver legger til grunn

at dette skal være tema i videre detaljplanlegging.

+1 1+2 1

Strandsone mot sjø og vass-
d rag (funksjonell strandlinje)

Ut fra innspillet vil tiltaket medføre endringer i

strandsonen langs det meste av sjøfronten med
forskjellige typer tiltak spredt rundt i området. Tiltaket
vil kunne medføre konsekvenser for ferdsel i

strandsona. Landskapseffekten ved utbygging av en
slik disponering av områdene mot sjøen er generelt
stor, men mer moderat i området fordi terreng og
området ned mot sjøen er delvis skjermet fra flere

-2 1
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retninger. En samlokalisering av tiltak som rorbuer,
naust, bryggeanlegg og eventuelt annet innenfor
avgrensede området i forhold til omfanget, vil kunne
være med på å sette av områder hvor be-lastningen
fra tiltaket reduseres. Mktig å se sammenhengen
mellom dette området og naboom-rådet ved Klubben,
da det fra kommunens side er ønskelig med en
helhetlig planlegging av området.

Samfunnstema Vurdering

Konse-

Kvens

(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi

(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv

Vurderes å ha positive konsekvenser for reiseliv og
turisme. Fritidsbeboere og tilreisende med båVandre
turister vil søke opplevelser og arft¡ngement ut fra det
som områdeUkommunen har å tilby, men i et lengre
perspektiv vil begdningen være mindre. Utleievik-
somhet vil kunne påvirke temaet positivt. Tiltakshaver
ønsker å skape arenaer for lokale tilbydere av aktivi-
teter rettet mot turister i dette området, slik som
guidete fisketurer, havfi ske, kajakkpadling m.m.

+21+3 1

Barn og unges oppvekstsvilkår

Delvis uutviklet område for tiltaket, som gir mulig-
heter for, og er attraktivt i forhold til å være med på å
gi barn og unge gode oppvekstvilkår. Viktig å inklu-
dere etablert fritidsbebyggelse i planene. Temaet
sikres ivaretatt i detaljplan.

+3 2

Sa mfu n n ssi kkerhet (i n kl udert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Nært Solljellsjøen med butikker og offentlig tjeneste-
tilbud. Avhengig av transport ut til området, Privat
adkomstvei ut til området må etableres, og forholdet
må sees på ut fra flyttleiens lokalisering og den eksi-
sterende veitrase nord for området, eventuelt settes
krav om utbygging av deler av infrastruktur (vei, VA,
EL) isamarbeid med utbygger av naboområde
Klubben. VA og EL etablert i nærheten.

+2 1

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv
utvikling for tiltakshaverne. Liten sysselsett¡ngseffekt
av tiltaket ut over fasen med etablering, men at
kommunen øker andel av fritidsbeboere og turister,
fører til økt aktivitet når det gjelder detaljhandel.

+2 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Deler av området ligger godt til rette for universell ut-
forming. Universell utforming i alle tiltak og tilgjenge-
lighet må vurderes etter tiltakets art og omfang, og
temaet vil beskrives i detaljplan for området.

+11+2 1

Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Kollektivtransport i nærheten. Adt, Fv. 809 i området
er 450, med moderat andel tungtrafikk (10). Fv. 809
har mindre streng holdningsgrad til avkjørsler, og
dette må legges til grunn for evt. etablering av ny av-
kjørsel på detaljnivå. Langs adkomstvei må behov for
gang- og sykkelsti vurderes. Uteområder i nærheten
som sikres i detaljplan. Vurdere infrastruktur og vei
etablert i samarbeid med utbygger av tilstøtende
område BKB FI.

+2 1
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Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er noe spredt fritidsbebyggelse i området, samt
et bolighus. lnnspillet går på utvikling av fritidsbe-
byggelse, så det legges ¡ utgangspunktet ikke til rette

for tettstedsutvikling. Tiltaket vil i sum ha en viss be-
tydning for nær- og bomiljøet i dette området som

ligger relativt nært kom munesenteret.

0l+1 1

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utuikling av området i forhold til land-
skap, naturmiljø og lokalisering forutsettes, og disse
forholdene sikres ivaretatt i detaljplan.

Risiko- og sårbarhetsanalyse; BKBF2

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Tit

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, steinras,
historiske skred

Nei

Løsmassekart angir bart fjell (hvor > 50 % av arealet er fjell i

dagen) og stedvis tynt dekke i de ytre områdene av Buøya,

og sørover mot Klubben. De sentrale områdene pà øya og
områdene østover fra fyllingen over Buøyvalen består av
hav- og fjordavsetning og strandavsetning i et usammen-
hengende eller tynt dekke over berggrunnen. Tykkelsen på

avsetningene er normalt mindre enn 0,5 m, men den kan
helt lokalt være noe større. Marin grense oppgitt til ca. 90
moh. Stadfestet reguleringsplan skal kvittere ut områder for
eventuelt faste installasioner i tilknytning til sjø.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
Noen små pytter, og er tilgrensende til myrlendt område i

sør-øst. Liten fare.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med

stormflo gi svært høy vannstand. Store deler av området er i

tilknytning til sjøen og kan være utsatt for spr¡ng- og stormflo

under spesielle forhold. Da deler av området planlegges be-
arbeidet, evt. demmet opp, og etablert med tanke på endret
bakke- og terrengnivå, må dette vurderes inngående når det
skal søkes om tiltak i disse områdene. Det må tas høyde for
at fremtidige forandringer i havnivået ved spring- og stormflo
kanføre til endret påvirkning fra sjø under gitte forhold.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokaliser¡ng, fare for storm og orkan

Nei

Værmessig er det nokså mye vind i området, og området er
utsatt for vinder fra nord-østlig og sør, sør-vestlig retning. De
sterkeste vindene kommer fra sør, sør-vest. Også fallvinder
gitt bestemte vindretninger kan merkes. Deler av området vil
kunne havne i le fra Klubben ved vinder fra sør-østlig
retning. Meget sterk vind i kombinasjon med springflo kan

tenkes at påfører skader på eventuelle fyllinger og bygninger
isammenheng med sjø.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør v¡l kunne opptre hyppig-

ere i fremtiden, og må også kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TEK).

Annet.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering
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Drikkevann og biologiske ressurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Ja

Ja

Ja

Fulldyrka, innmarksbeite og dyrkbart innenfor området.

Forskningslokalitet Bollhaugen 7-800 m sør for området.

Regionalt viktig gytefelt for torsk i sjøen utenfor.

) Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurderin g

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjem¡kalieuûslipp, annen forurensn¡ng. Oljeanlegg

Nei

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bens¡nstasjoner, radioaktiv lagring

Ja
Oppbevaring av drivstoff/oljer og kjemikalier ifm. sjøsenter/
båtanlegg som tenkes etablert.

H øyspentledninger/-anlegg Ja
Høyspentlinje fra Nordvik møter høyspent nordover fra
Solfiellsiøen i området. Synliggiøres med faresone.

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimênter, dumpeområder i sjø

Nei lngen kjente

Militære og sivile skytefelt Nei

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjø/vann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekn¡nger, støysoner ved infrastruktur.

Nei

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området, men det er liten sannsynlighet for at dette
skjer. Dette momentet må vurderes i forhold til tiltakshavers
planer i forhold til bryggeanlegg og vannve¡er. Ved infra-
struktur inn i området kan det genereres noe støy, spesielt i

en fase hvor området etableres. Langs Fv. 809 transporteres
fra tid til annen farlig gods, men det er lav sannsynlighet for
at uforutsette hendelser her vil påvirke området.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykêhjem, skoler, barnehager

Nei

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/têrminal, havn

Nei
Tiltaket kan skape en del aktivitet i form av fritidsbåttrafikk,
men vil ikke få karakter som et knutepunkt slik som et større
havneanlegg.

Vannverk, kraftverk Nei

U ndervannsledning/kabler Nei

Bru/demning Nei

Adkomsten over den grunne Buøyvalen til Buøya skjer via
en fylling hvor veien er lagt oppå. Denne ffllingen vil være
lite utsatt for uforutsette hendelser, og vil med tiltaket dimen-
sjoneres slik at adkomstforholdene tilpasses. Detaljreguler-
ing av området sikrer vurdering i forhold til adkomst over
valen.
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Samlet vurder¡ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternativer, BKBF2

Området med sin utforming, nærhet til sjøen og tilgjengelighet ligger etter kommunens mening godt til rette for

utvikling i tråd med tiltakshavers innspill. Det er mulig å oppnå en landskapsmessig tilpasning i forhold til lokalisering

av bebyggelse og anlegg på en måte som gjør området tiltalende på tross av store forandringer og endringer i

forhold til den opprinnelige situasjonen.

Landbruksareal innenfor området vil ved en nedbygging oppleve negative konsekvenser, samt at mulighetene for
beite reduseres. lndre (østre) deler av området ligger under hensynssone reindrift som viser areal som flyttlei, og

tiltak her påvirker denne negativt. Dette er viktig areal for næringen, og etablering av utbyggingsformål i områdene
som denne omfatter vil påvirke reindriftsnæringen i vesentlig negativ grad ved at flyttleien i praksis stenges.

lnnsigelse fra Fylkesmannen i Nordland til de østlige delene av området av hensyn til reindrift. Fylkesmannen har
trukket en linje som angir hvor området med innsigelse starter. Dette er de østre delene av området, som omfatter
viktig areal for reindriftsnæringen både under flytting og som oppsamlingsområde.

For landskap vil det oppleves en foningelse av de naturlige verdiene både på nært og langt hold, men tiltakshaver
har intensjon om at området skal fremstå som naturskjønt og idyllisk også etter at tiltaket er etablert. Forholdet til

landskap og influenslandskap sikres behandlet i detaljreguleringsprosessen.

Kulturminneverdier vil, dersom tiltaket etableres i nærheten, evt. for nært minnene medføre negative konsekvenser

for temaet. Automatisk fredete minner er av nasjonal interesse, og skal ikke berøres av tiltak. Minner vises med

båndleggingssone.

For natur- og biomangfold er det ikke registrert store negative konsekvenser, men en kan anta at området er av

betydning for flere fuglearter hvorav flere rødlistearter med status sårbar (VU) og nær truet (N T), hhv. 4 og 9 stk.

Registreringspunkt er et stykke unna, på en av naboøyene i sør. Da større inngrep og etableringer planlegges, bør
det for å få full oversikt over eventuelle naturtyper og artsforekomster i området, gjennomføres kartlegging som

d okumenterer forholden e.

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng, samt å få etablert tilstrekkelig standard på vei inn til området.

Området var planlagt i sammenheng med BKBFl Klubben, som er justert etter innsigelse. Avgrensning av området i

forhold til reindriftsverdiene medførte reduserte negative konsekvenser for næringen. Det vil være mulig få etablert et

område for fritids- og turistvirksomhet som tar opp i seg sentrale verdier når det gjelder helhetlig etablerte områder

av et slikt omfang rettet mot fritids- og turistvirksomheten.

Det vil fra kommunen sin side være ønskelig at løsninger rundt adkomst og annen infrastruktur planlegges i

samarbeid for å redusere belastingen på området i den grad det er mulig. Momentene som er påpekt i ROS-

analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre detaljplanlegging.

O-alternativet: Området består som sjønært utmarksområde som før.

Konklusjon, BKBF2

Med bakgrunn i innsigelse av hensyn til reindrift for de østre delene av området justeres utformingen slik at areal for
flyttleitas ut.
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Bestemmelser etableres, som sikrer at det av formålet på eiendommen gnr. 27, bnr.3 som ligger øst for Buøyvalen
ikke tillates etablert med bebyggelse. I dette området tillates kun nødvendig etablering av vei og teknisk infrastruktur.

Deler av formålet som tas ut, videreføres som gjeldende formå|, som LN FR. Området reduseres med ca. 33 daa.

5.35 SPREDT BOUGBEBYGGELSE, STAVSEN G (LN FR-830)

Matrikkelnr: Gnr.6, Bnr. 1

Journalnr: 1 7t426

Areal 17 daa

Forslagsstiller: Gudlaug M. Lorentzen

Gjeldende formål: LN Fl (landbruk)

Formåljfr. innspill
LN FR-spredt

Landbruksjord som
omdisponeres:

0 daa

I viktig landbruksområde: Nei

Områdebeskrivelse:
Området ligger i enden av Aksel Storviks vei på

Stavseng. Tilstøtende i vest ligger regulert område
for småbåthavn tilhørende Stavseng båtforening.
Området er lite utbygd med noen hus og kai/brygge,
mens noen fritidsboliger, en enebolig og et grende-
hus er etablert langs veien nord-østover mot Fv.

189. Terrenghøyden øker nord-østover i området.
lndre deler omfatter uproduktiv lauvskog og ytre
deler bergknauser mot sjøen.

Natur-, og miljøtema Vurdering
Konse-
kvens
(+-3,+-2,+-1,0)

Verdi
( */*/*)

Data-
kvalitet
11,2,31

Naturverdi og biologisk
mangfold

lngen registreringer av rødlistearter, annet
hensynskrevende biomangfold eller naturtyper
innenfor området. Nord for området ligger en mindre
pytVtjern, som ikke omfattes av tiltaket.

0 1

Natu rressu rser fi ordvern, jord-,

og skogbruk, drikkevann,
mineralske ressurser)

Området omfatter ikke landbruksressurser, og er ikke
lokalisert i viktig landbruksområde.

0 1

Reindrift

Området ligger innenfor årstidsbeite, som vinterbeite
for reindriftsnæringen. Området og nærområdet
omfatter delvis skogvokst areal nært vei og nedbygd
areal som småbåthavn og fritidsbebyggelse. Ligger
sjønært til, sør for infrastruktur og spredt bebygde
områder nært tettstedene Âker og Stavseng. Med
bakgrunn områdets betydning for næringen som

-1 1
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beslag i areal for vinterbeiteland vurderes omfang for
temaetsom begrenset.

Landskap og estetikk

Landskapsområde LO-308. Området er
kystslettelandskap med myr, infrastruktur og jordbruk
(KS10) med høyt jordbrukspreg (3/3) og relativt høy
inngreps- og bebyggelsesgrad (4/6). Området er
lokalisert på sørsiden av vei som går utover en odde.
Kulturlandskapet omfatter høy landskapsverdi (4/5),

men det aktuelle området er delvis skogvokst og
sparsommelig utbygd med kai/brygge og et naust
mot sjøen i sør, og utøver lav påvirkning på temaet.
Virkningen på influensområdet av ny bebyggelse vil
kunne reduseres med en lokalisering som ivaretar
god landskapstilpasning og estetisUarkitektonisk
kvalitet. Nærområdene er utbygd med småbåthavn
som setter sitt preg på området, samt
bolig/fritidsboliger i nord. Ved å trekke ny bebyggelse
nord-østover i området, vil uønskede
landskapseffekter kunne m inimeres. Omfanget for
temaet settes til lite til middels negativt.

0l-1 1

Kulturminner og kulturmiljø
lngen registrerte kulturminner/samiske kulturminner
innenfor eller i tilknytning til området.

0 1

Fiskeri og havbruk
Sjøområdene utenfor omfattes av regionalt viktig
gytefelt for torsk. Ubetydelig omfang.

0 1

Friluftsliv og arealer for barn
og unge. Nærmiljø og grønn-

struktur

lngen registrerte friluftsinteresser, men området
ligger i sin helhet innenfor 1 O0-metersbeltet og legger
til rette for akt¡vitet i sjønære omgivelser. I bakkant av
eksisterende kai er det mulighet for ferdsel langs
strandsona. Lokalisering av nye boliger skal være
tilbaketrukket fra sjøen, og vil i ubetydelig grad
påvirke de aktuelle verdiene for temaet. Eksisterende
vei til småbåthavna er tilstøtende til utbyggings-
området, som også utgjør adkomst til småbåthavna
og områdene vest for denne. Grønnstruktur skal i

størst mulig grad bevares i området.

0 1

Strandsone mot sjø og vass-
drag (funksjonell strandlinje)

Søndre deler av det aktuelle området står i tilknytning
til strandsona, og planlagt og eksisterende tiltak
stenger ikke forferdsel Strandsona som er etablert
med et båthus/nausVkai. Det legges opp til at
bebyggelse skal etableres tilbaketrukket slik at
strandsona i størst mulig grad opprettholdes som i

dag. Etablering av byggegrense i bakkantav
svabergområdene langs hele sjølinjen i området.
Ubetydelige konsekvenser.

0 1

Samfunnstema Vurdering
Konse-
Kvens
(+-t,+-1,+-1,0)

Verdi
(*/*/*)

Data-
kvalitet
(1,2,31

Reiseliv
Tiltaket vurderes å ha ubetydelig be$dning for
temaet.

Barn og unges oppvekstsvilkår
Området ligger nært Stavseng, med barnehage og
skole innenfor relativ nærhet. Landlig beliggenhet gir
rom for forskjellige typer aktiviteter og interesser.

+2 2

Samfunnssikkerhet (inkludert
forurensning til jord/luft)

Forhold rundt samfunnssikkerhet vurderes i egen
risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS) på neste side

Offentlig tjenestetilbud, infra-
struktur og transportbehov

Området ligger ca. 1 og 2 km fra tettstedene
Stavseng og Aker, med barnehage- /skole og butikk.
Ca. l6 km fra kommunesenteret. Kollektivtransport
langs fylkesvei 189 gjennom tettstedene. Offentlig
vannledning går forbi området. Området ligger slik til
at det behøves transport.

+1 1
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hjem til å bruke Heading I på

teksten du vil skal vises her.

Næringsliv og sysselsetting

En utvikling av området vil hovedsakelig gi en positiv

utvikling for tiltakshaver. Effekt av tiltaket ut over
fasen med etablering av boliger, antas ikke å gi stor
merkbar sysselsetting. Eventuelle tilflyttere som
flytter til jobbmarkedet lokalt i Dønna, kan skape økt
sysselsetting i kommunen.

+1 2

Tilgjengelighet og universell
utforming

Universell utforming i tiltakene skal etterstrebes, og
Iegges til grunn for utforming av bebyggelsen i

området. Med god planlegging av adkomst og
tomtearrondering, er arealet meget godt egnet.

+2 1

Trafikksikkerhet og tilgang til

uteområder, samt gang- og
sykkelveinett

Hovedsakelig privatavkjørsler langs kommunal vei,
som ender opp ved båthavna. Foreligger ikke data
om trafikkmengde på veiene i området, men med
tiltaket kan denne forventes å øke. Høy fartsgrense
(80km/t) på vi forbi området. Bebyggelse må sikres
etablert med tilfredsstillende avstand fra vei, og
tilfredsstillende dimensjonert avkjørsel. Uteom råder
og tilgang til disse avklares i byggesak.

-1 t-2 1

Tettstedsutvikling ift. annen
bebyggelse (nær- og bomiljø)

Det er ikke eksisterende bebyggelse innenfor om-
rådet. Tiltaket med 3-4 nye boliger vil ha en viss
betydning for nær- og bomiljøet i området.

0/+1 I

Arkitektonisk og estetisk ut-
forming, uttrykk og kvalitet

En helhetlig utvikling av området i forhold til
landskap, natur og lokalisering, og disse forholdene
sikres ivaretatt gjennom føringene i planen.

Risiko- og sårbarhetsanalyse;

Oversi kt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
Ti¡

stede
Risi ko- og sårbarhetsvu rdering

Natur- og miljøforhold

Skred
ls-, snø-, jord-, leire-, og løsmasseskred, kvikkleire, ste¡nras,
historiske skred

Nei

Omrädets utforming utgjør ikke fare for skred. Omrädet er
angitt med bart fjell, og stedvis tynt dekke, for områder med
mer stort sett mangler løsmasser og hvor mer enn 50 %
ligger som fiell i dagen. Marin grense oppgitt til 90 moh.

Flom
Flomfare, flomsonekart

Nei
lkke flomfare. lngen vassdrag renner gjennom området.
Noen småpytter sørvest i området mot småbåthavna.

Havnivåstigning
Spring-, og stormflo

Ja

Springflo opptrer enkelte ganger, og kan i kombinasjon med
stormflo gi svært høy vannstand. Selve området vil være
mest utsatt for spring- og stormflo langs sjølinja i sør, men vil
være av liten betydning for planlagt bebyggelse som
lokaliseres unna sjøen, og høyere enn kote + 4-5 moh.

Vindutsatt
V¡ndutsatt lokalisering, fare for storm og orkan

Nei

Området er lokalisert mot vest, og er delvis beskyttet i flere
retninger for de sterkeste vindene. Værmessig er det nokså
mye vind i området, og området er utsatt for vinder fra sør- til

sørvestlige, og nord-vestlig retning. De sterkeste vindene
kommer fra sør, sør-vest. Meget sterk vind i kombinasjon
med springflo kan tenkes atpàfwer skader på eventuelle
fyllinger og bygninger i sammenheng med sjø.
Vindrose for Stokka lufthavn, som er nærmeste
meteorolog¡ske stasjon, viser at det normalt blåser mest fra
sørvest og øst-nordøst. Urolige værtyper og hyppigere
ekstremvaer forventes, og må legges til grunn for utviklingen
av området.

Nedbør
Ekstremnedbør, store regn-, og snømengder

Nei

Nedbøren følger normalen for området, og lokale erfaringer
legges til grunn ved planlegging og gjennomføring. Urolige
værtyper med økt mengde nedbør vil kunne opptre
hyppigere i fremtiden, og må kunne forventes i området.

Radon Nei
For sikring mot radon vises det til Byggteknisk forskrift $ 13-

5 (TE K).

Annet.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading
1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk

kategorien Hjem tilå bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvurdering

Drikkevann og biologiske rêssurser

Utbyggingsplaner i nærheten av:

-Drikkevannskilder, nedbørsfelt, grunnvann

-Landbruksareal

-Oppdrettsanlegg

-Fiskeriinteresser

Nei

Nei

Nei

Ja

Nærmeste drikkevannskilde er grunnvannborehull på

gbnr. 6/64, ca. 80-1 00 meter unna.
lkke innenfor området. En fulldyrkateig 20 m nord for
adkomstvei vil ikke påvirkes.

Nærmeste aktive er to forskningslokaliteter i området
Kverva, ca. 6 og 6,5 km vestover.
Gyteområde og regionalt viktig gytefelt for torsk i

sjøen utenfor.

)Vurdere nødvendige tiltak som båndlegging etc.

Oversikt, sårbarhetsforhold/uønskede hendelser
T¡I

stede
Risiko- og sårbarhetsvu rdering

Virksomhetsbasert sårbarhet, infrastruktur og
sårbare/strategiske objekter

Brann/eksplosjon ved industrianlegg,
Kjemikalieutslipp, annen forurensning. Oljeanlegg

Nei lkke iområdet.

lndustrianlegg og lagringsplasser for farlige stoffer,
lndustrianlegg, havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring

Nei lkke i området. lkke anlegg for drivstoffolling i småbåthavna.

Høyspentled ni nger/-anlegg Nei lkke i nærheten av planområdet

Deponi, destruksjon av farlig avfall
Strålingsfare, gamle fyllplasser, forurenset grunn/
sjøsedimenter, dumpeområder i sjø

Nei lkke i området.

Militære og sivile skytefelt Nei lkke i området

Nærhet til infrastruktur, ulykker/hendelser på:
Veg, jernbane, sjølvann, luft, transport av farlig gods, ulykkes-
belastede strekninger, støysoner ved ¡nfrastruktur.

Ja

Uforutsette hendelser/ulykker på sjø og land kan teoretisk
påvirke området. Høy fartsgrense på vei forbi planområdet.

Det kan genereres noe støy, spesielt i en fase hvor området
etableres.

Helse/omsorgsinstitusjoner
Sykehus, sykehjem, skoler, barnehager

Nei lkke inærheten

Kollektivknutepunkt
Flyplass, viktig vei/jernbane, stasjon/terminal, havn

Nei
Etablert en mindre småbåthavn i tilstøtende område vest for
det aktuelle området.

Vannverk, kraftverk Nei lkke i nærheten

U ndervannsledning/kabler Nei lkke i nærheten

Bru/demning Nei

Samlet vurder¡ ng, avbøtende tiltak og eventuelle alternat¡ ver, LN F R-830
En utbygging i området utgjør begrensede negative konsekvenser for natur og samfunnstema, og en utbygging antas
å ikke forringe områdets kvalitet. Landskapsverdiene og forhold rundt trafikksikkerhet må ivaretas, og bestemmelsene

sikrer at disse vurderes i forbindelse med søknad om tiltak.
Tiltak i området skal på høring hos reinbeitedistriktet og Fylkesmannen i Nordland.

Lokalisering av boenhetene vil ha betydning for områdets attraktivitet.
Utfordringer i forhold til bebyggelse av området er adkomst- og landskapsmessige tilpasninger, og avbøtende tiltak er
tilpasninger til terreng i den grad det er mulig, samt å få etablert tilstrekkelig standard på avkjørsel og adkomstvei.

Momentene påpekt i ROS-analysen anses som forhold som skal følges opp og tas hensyn til gjennom videre

detaljplanlegging.

0-alternativet: Området består som landbruksområde i LN F-sone 1

Avbøtende tiltak er tilpasninger til landskap og terreng, samt å få etablert normal standard på veier inn til området.
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Planbeskrivelse med konsekvensutredning Feil! Bruk kategorien Hjem til å bruke Heading

1 på teksten du vil skal vises her. Feil! Bruk
kategorien Hiem til å bruke Heading 1 på

teksten du vil skal vises her.

Momentene som er påpekt i ROS-analysen anses som forhold som følges opp og tas hensyn til gjennom videre
planlegging.

Konklusjon, LN F R-830
Området er gjennom dispensasjonssøknad ifm. søknad om deling av eiendommen behandlet med positivt vedtak.

Et areal pà ca.17 daa. omdisponeres fra LN F-sone 1 til spredt boligbebyggelse, med mulighet for etablering av 3-4
boliger.
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