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REGULERINGSPLAN VARØYSUNDET HYTTEOMRÅDE – OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: UNARK12-15/143  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
126/18 Formannskapet 06.12.2018 
 
 
Bakgrunn: 
I samsvar med vedtak i formannskapet den 20.06.2018, sak 46/18, startet kommunen 
prosess reguleringsendring Varøysundet hytteområde. Opprinnelig plan ble vedtatt den 
21.09.2005. Planen åpner for bygging av 9 rorbuer på Røssøya. Hyttetomtene fra nr. 1 til 
nr. 9 ble fradelt januar 2008 med hjemmel i gjeldende plankart. Det avvik i mellom 
tomtegrenser i plan og hvordan tomtene ble fradelt i realitet. Årsak til avviket mellom 
plan og opprettelse av tomter går ikke frem av våre arkiver.  
 
Det er viktig å få reguleringsplanen rettet, slik at allerede fradelte tomter er i sin helhet 
innenfor område som har reguleringsformål fritidsbebyggelse.  
 
Søknad fra Stein Hamre arkitektkontor 
Lurøy kommune fikk vår 2018 søknad fra Stein Hamre arkitektkontor på vegne av eier av 
gnr. 21/228 om dispensasjon fra reguleringsplan «Varøysundet hytteområde». Søkeren 
ønsker å bygge et naust vest for eiendom gnr. 21/228. Det søkes også om å øke maks. 
tillatt utnyttingsgrad per tomt, slik at det er mulig å bygge en anneks på eiendommen.  
Det er best at søknad om endring av reguleringsbestemmelser for eventuell bygging av 
anneks og dispensasjon fra plan for bygging av naust behandles i sammenheng med 
prosess for endring av planen. 
 
Varsel om oppstart 
Oppstart reguleringsendring ble varslet i samsvar med krav i plan og bygningslovens § 12-
14 og § 12-8 den 21.08.2018. Under høring av oppstartsvarsel kom det uttalelser fra 
Nordland Fylkeskommune, Kystverket, Sametinget, Fylkesmannen i Nordland, NVE og 
Onøy/Lurøy lokalutvalg. Stein Hamre Arkitekter AS har sent innspill til reguleringsarbeidet 
på vegne av grunneier gnr. 21/228. Uttalelsene og innspill er kommentert i 
planbeskrivelsen på side 20. 
 
Vurdering:  
Planforslag  
Planarbeidet vurderes å ikke falle under forskrift om konsekvensutredningen. Hele 
vurdering om reguleringsarbeidet faller under forskrift om konsekvensutredning, finnes 
på side 4. i planbeskrivelsen. 
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Utkast til plankart reguleringsendring vises nedenfor 
 
 

 

Område for fritidsbebyggelse justeres, slik at den sammenfaller med allerede fradelte 
tomter. Se skisse reguleringsplankart ovenfor. Som del av reguleringsarbeidet ønsker 
kommunen å øke største tillatt bruksareal T-BRA pr. tomt til 110 m2. Innenfor T-BA 
begrensningen på 110 m2 kan det bygges uthus med anneksfunksjon. 
 
Kommunen anbefaler at det kan bygges et frittstående uthus med anneksfunksjon 
innenfor T-BRA begrensningen på 110 m2. Reguleringsbestemmelser anbefales endret 
slik:  
Rorbuer oppføres i 1½ etg. og med maksimalt tillatt bruksareal (T-BRA) på 85 m2. Største 
tillatt bruksareal T-BRA pr. tomt er 110 m2. Innenfor T-BRA begrensningen på 110 m2 kan det 
bygges et frittstående uthus med anneksfunksjon. 
 
Konsekvensutredning 
Justering av reguleringsformål grenser mellom formål fritidsbebyggelse og formål LNFR 
samt økning av maks. utnyttingsgrad per tomt fra T-BRA 85 m2 til T-BRA 110 m2 ikke vil ha 
noen betydelige konsekvenser for miljø eller samfunn. Mer omfattende 
konsekvensutredning finnes i planbeskrivelse på side 12. 
 
Mulighet for å bygge et naust og øke maks utnyttingsgrad per tomt 
Stein Hamre arkitektkontor sendte også den 24.09.2018 et innspill på vegne av grunneier 
gnr. 21/228. Høringsparten argumenterer for bygging av naust vest for 
fritidseiendommen og økning av maks. utnyttingsgrad per tomt til 110 m2 T-BRA. Dersom 
Lurøy kommune velger å innlemme nausttomta i areal regulert til fritidsbolig, må denne 
økes til 130 m2 slik at det er mulig å føre opp et naust på inntil 20 m2. Det legges ingen 
føringer på antall bygg innenfor tomtene, eller hva de kan benyttes til.  
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Lurøy kommune vurderer at det ikke er ønskelig å tillatte bygging av et naust vest for 
rorbu R1. Kommunen mener at det er en fordel dersom strandsone vest for rorbu R1 
forblir uberørt, slik at den kan utnyttes til friluftsliv av alle rorbueiere i området og 
eventuelt allmennheten. Derfor er forslag om et naust vest for rorbu R1 (eiendom gnr. 
21/228) ikke tatt med i reguleringsforslaget.  
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Se utkast til reguleringsplankart i bakgrunn av ortofoto nedenfor. 
 

 
 
Kommunen anbefaler at utnyttingsgrad per tomt økes for alle rorbutomter i område fra 
maks. tillatt T-BRA 85 m2 per tomt til T-BRA 110 m2 per tomt. Dette er i samsvar med 
planbestemmelser i kommunens arealdel og reguleringsbestemmelser i de fleste 
reguleringsplaner med hovedformål fritidsbebyggelse. 
 
Det er pr i dag 2 tegninger som er godkjent for bygging av rorbu i området. Det foreslås 
at dette videreføres med at fritidsbygg som skal oppføres på de ubebygde tomtene må 
oppføres etter en av disse tegningene.  
 
Vurdering av vedtakets påvirkning på folkehelse:  
Vedtaket har ingen betydning for folkehelse 
 
Vedlegg:  Saksfremlegg: behandling av søknad fra Stein Hamre arkitektkontor på vegne 

av eier av gnr. 21/228 om dispensasjon fra reguleringsplan Varøysundet 
hytteområde for bygging av naust og anneks 

 
Utkast til reguleringsplankart 
Utkast til reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse 

 
Utskrift:  Høringsparter i hht liste 
 



LURØY KOMMUNE  Side 5 av 5 

Arkivsaksnr. 18/467 

Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 I medhold av plan- og bygningslovens §12-11 legges reguleringsendring ut til 

offentlig ettersyn.  
 Forslaget kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og 

sendes direkte til berørte parter og sektormyndigheter. I tillegg gjøres 
planforslaget tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Tonnes, 22.10.2018  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 22.10.2018  Atle Henriksen, teknisk sjef 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 
 I medhold av plan- og bygningslovens §12-11 legges reguleringsendring ut til 

offentlig ettersyn.  
 Forslaget kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og 

sendes direkte til berørte parter og sektormyndigheter. I tillegg gjøres 
planforslaget tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Lurøy, 4. desember 2018 Karl-Anton Swensen, rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 06.12.2018 sak 126/18 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 
 I medhold av plan- og bygningslovens §12-11 legges reguleringsendring ut til 

offentlig ettersyn.  
 Forslaget kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og 

sendes direkte til berørte parter og sektormyndigheter. I tillegg gjøres 
planforslaget tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker.  


