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Bakgrunn: 
Aldersund er en av de største kretsene i kommunen. Aldersund bygd ligger langs havet på 
østside av Aldra. Det er i overkant av 150 innbyggere i Aldersund. Gjeldende 
kommunedelplan Aldersund ble vedtatt i 2000. Planen omfatter bare den sentrale delen av 
bygda, mens resten av Aldersund inngår kommunens areadel vedtatt juni 2006.  
 
Lurøy kommune er i gang med revisjon kommunedelplan Aldersund. I henhold til vedtak i 
Lurøy formannskap den 29.08.2018 i sak 70/18, ble oppstart planarbeid og høring 
planprogram annonsert den 5. september 2018 med høringsfrist den 20. oktober 2018.  
 
Planprosess 
Planprosesskommunedelplan Aldersund styres av plan og bygningsloven og omfatter 2 
høringsrunder: 

 Høring planprogram (en slags prosessplan for plan) 
 Høring planforslag 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
Høring planprogram ble ferdig oktober 2018. Det kom innspill fra både offentlige instanser 
og private parter.  
I slutten av høringsrunden planprogram (den 22. oktober 2018) deltok kommunen i et 
åpent møte med Lurøy innland lokalutvalg/innbyggere og fikk flere innspill. De fleste 
innspill som kommunen fikk under møtet var konkrete innspill til planforslag, ikke 
planprogram.  

V
i er her
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Revidert planprogram ble vedtatt i Lurøy formannskap den 06.12.2018 sak 125/18.  
Reviderte planprogram og saksfremlegg fra planprogrammets behandling følger med 
saken som vedlegg.  
 
Nå legges planforslag kommunedelplan Aldersund ut på offentlig ettersyn.  
 
Mer om planen 
Område for kommunedelplan Aldersund omfatter hele bygda fra planlagte tunellstart 
Liafjellet i nord og til Kleivhalsen i sør, der gnr. 30 grenser til gnr. 29 og kommunedelplan 
for Stokkvågen. Planområde omfatter gårdsnumre 30, 31, 32 og 33. Plangrenser vises i 
kartskisse nedenfor. SSB har ikke nøyaktige data for hvor mange personer som pr. i dag 
bor i planområde, men det er et tall mellom 151 og 185 personer. Utvikling i folketall i 
Aldersundet har vært relativt flat siden 2010.  
 

 
Figur 1. Planområde 
 
Vurdering:  
Uttalelser fra statlige og regionale høringsinstanser til planprogram er allerede behandlet 
under revisjon av planprogram. Likevel er det nødvendig å drøfte mer detaljert uttalelser 
fra enkelte statlige høringsinstanser.  
 
Statens vegvesen understreker i sin uttalelse sendt den 30.10.2018 viktighet å følge 
kommunens arealdel når man planlegger ny utbygging.  
Kommentar. Planbestemmelser arealdel, paragraf 6, sier at det skal praktiseres streng 
holdning til avkjørsler langs FV17. Det ble i planforslaget planlagt relativt lite ny bebyggelse 
langs FV17, og eksisterende avkjørsler utnyttes i størst mulig grad.  
Ellers er det slik at Lurøy kommune utarbeidet 7 kommunedelplaner som omfatter 
kommunens 7 tettest bebyggete kretser, mens restarealdel i hele kommunen omfattes av 
arealdelen. Det er derfor få føringer i plankart arealdelen som kommunen kan følge i 
kommunedelplaner.  
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Videre i sin generelle uttalelsen anbefaler Statens vegvesen å planlegge nye boligområder i 
nærhet av eksisterende infrastruktur med god nok veistandard, gang- og sykkelvei og 
kollektivtilbud.  
Kommentar. Alle nye boligområder planlegges slik at offentlig vei, vann- og avløp finnes i 
nærheten.  
Det er ikke mange gang- og sykkelveier i kommunen, men det er aktuelt men en gang- og 
sykkelvei langs FV17 i Aldersund sentrum. Ønske om gang- og sykkelvei i Aldersundet er 
allerede tatt med i trafikksikkerhetsplan for Lurøy kommune.  
 
Statens vegvesen forventer at kommunen i planarbeid kommunedelplan Aldersund utreder 
bl. annet trafikksikkerhet og parkering.  
Statens vegvesen ønsker at det avsettes tid for gjennomgang av planforslaget før den legges 
ut til offentlig ettersyn.  
 
Kommentar. Trafikksikkerhet inngår konsekvensutredning under tema «teknisk 
infrastruktur». Den 28.10.2019 hadde saksbehandleren telefonmøte med Statens 
vegvesen og gikk gjennom hele planforslag. Det ble ikke avdekket noen betydelige 
problemer i utkast til plandokumentene. Langs FV17 gjelder byggegrense på 50 m 
uavhengig av arealformål i kommunedelplan. Kommunen kan gå i dialog med Statens 
vegvesen og under høring av planforslag forsøke å redusere denne byggegrensen noe. 
Saksbehandleren anbefaler at planbestemmelser kommunedelplan Aldersund setter 
byggegrense langs FV17 på 30 m. 
 
Fylkesmannen i Nordland i sin uttalelse sendt den 22.10.2018 understreker viktighet å 
kartlegge funksjonell strandsone i planarbeidet.  
Kommentar. FV17 er en naturlig grense for funksjonell strandsone i mesteparten av 
Aldersund. I forslag til planbestemmelser settes byggegrense langs havet lik veilinje FV17, 
med mindre annen grense inn til havet vises som juridisk linje i plankartet. Byggegrense 
inn til havet vises som juridisk linje i en mindre strekning i område Kleivhalsen.  
 
Fylkesmannen ser at det er rekke mindre brygger i planområdet. Fylkesmannen anmoder 
kommunen å utrede behov for ytterliggere anlegg for småbåter, slik at disse kan med fordel 
samordnes i større og færre anlegg. 
Kommentar. Fiskenæring har historisk hatt stor betydning for liv i Lurøy kommune og i 
Aldersund. Derfor finnes det brygger som ble bygget en rekke år tilbake i planområdet. 
Kommunen aksepterer at det kan fortsatt være aktuelt og med en kai og eventuelt 
flytebrygge ut for sjøtomt med tillatt naustbebyggelse.  
Kommunen har i planprosessen ikke kartlagt behov for et nytt småbåtanlegg i 
planområde. Eksisterende Aldersund havn er regulert i egen plan som videreføres i 
kommunedelplan Aldersund. Det er foreløpig ikke planlagt nye havner i Aldersund.  
Planbestemmelser (formål naust og formål bruk og vern av sjøareal) gir kommunen 
hjemmel til å tillatte kai og eller flytebrygge der forholdene tillater det.  
 
Fylkesmannen anmoder kommunen å begrunne behov for eventuell ny bolig- og 
fritidsbebyggelse.  
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Kommentar. Kommunen har i planforslaget redusert mengde nytt areal for 
boligbebyggelse ved at noen boligområder i gjeldende plan fra år 2000 er tatt ut eller 
endret til andre formål.  
Kommunen ser ikke behov for ny fritidsbebyggelse i Aldersundet unntatt allerede 
regulerte områder. Det er planlagt til sammen 2 nye hyttetomter i hele plan og i område 
som er bortgjemt fra all boligbebyggelse.   
 
Reindrift 
Fylkesmannen anbefaler at kommunen tar direkte kontakt med reindriftsnæringa på et 
tidlig tidspunkt i planprosessen. Dette gir tidlig avklaring av interesser og bedre mulighet til 
å finne løsninger som fungerer for alle parter.  
Kommentar. Kommunen sendte den 30.10.2019 tidlig utkast planforslag til 
Reinbeitedistriktet og Reindriftsavdeling Fylkesmannen i Nordland. Den 15.11.2019 sendte 
Fylkesmannen en foreløpig vurdering til kommunen. Fylkesmannen kommer med noen 
generelle og noen konkrete merknader til planforslaget. Se kommentarer til 
Fylkesmannens brev sendt den 15.11.2019 leger nedenfor i saksfremlegget.  
 
Landbruk 
Fylkesmannen ber kommunen vurdere om det vil være hensiktsmessig å avsette noen av de 
mest verdifulle jordbruksområdene som soner med særlig hensyn til landbruk.  
Kommentar. Kommunen har i planprosessen drøftet denne mulighet, men har valgt å ikke 
markere noe landbruksareal særskilt , fordi all landbruksareal er viktig å bevare. 
Kommunen ser ikke noe grunn til å gi høyere prioritet/viktighet for noen av tilgjengelig 
landbruksareal.  
 
Fylkesmannen anbefaler kommunen å sette seg i muligheter som finnes for næringsutvikling 
innen landbruket. Fylkesmannen viser til veilederen «Gården som ressurs». 
Kommentar. Kommunen fikk 2 private innspill om tilrettelegging for gårdstilknyttet 
næring. Den ene innspillet ikke kunne tas med i plan på grunn av at eneste tilgjengelige 
areal på eiendommen ble kartlagt som skredfarlig under vurdering av skredfare.  
Det andre innspillet er tatt med i plan som LNFR med tillatt spredt næringsbebyggelse, 
fordi tiltaket oppfyller ikke krav for tiltak som anses del av gårdstilknyttet næring.  
 
Kommentar til Fylkesmannens tilbakemelding sendt den 15.11.2019 på foreløpig planutkast  
 
Under «Planfaglige forhold» heter det: Dere bør imidlertid tydeligere beskrive og vurdere 
faktisk forventet behov for nye boliger og om det er alternative arealer tilgjengelig. Dette 
gjelder spesielt i de tilfellene der kommunen planlegger å omdisponere dyrka og dyrkbar jord. 
Kommentar. Boligareal som planlegges på dyrket jord av dårligere kvalitet har 
betegnelser B1 og B4. Andre nye boligområder ligger på areal som ikke kan brukes for 
landbruk. Kommunen har også tidligere dispensert fra gjeldende kommunedelplan 
områder B10/OPT1, som ligger på dyrket jord. Område B10/OPT1 ble kjøpt av kommunen 
for bygging av bolig for ressurskrevende unge brukere.   
 
Område B1 ligger sentralt i Aldersundet, like over Aldersund havn og i nærheten av butikk 
og bensinstasjon. Det er ikke flere alternativ for like attraktivt boligareal i nærheten.  
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Aldersund bygd strekker seg over 10 km, og det er viktig at det finnes boligareal der folk 
har viktige interesser. Folk, som har viktige interesser i en del av bygda, ikke vil ønske å 
bosette seg flere kilometer unna. Derfor ønsker kommune at det finnes tilgjengelig 
boligareal i alle deler av Aldersundet.  
Kvalitet på landbruksland er middels. Området er ikke markert som dyrkbar jord i kart 
over dyrkbar jord på https://gardskart.nibio.no . Området er allerede omringet av andre 
boliger.  
Område B1 tas med i plan på bakgrunn av innspill fra grunneieren, som er selv 
landbruksutøver.  
 
Boligområde B4 tas med i plan med en rekkefølgebestemmelse, som sier at området ikke 
kan bygges ut før ny adkomstvei til legekontor er bygget. Området ligger på lite 
produktivt landbruksland som ikke er i bruk og ikke er merket som dyrkbar jord på 
https://gardskart.nibio.no . 
 
Kommunen har også tatt med en bestemmelse, som pålegger å etablere en buffersone 
mellom landbruksland som er i bruk og bebyggelse. Dette vil hjelpe å unngå 
interessekonflikter som kan oppstå når bebyggelse ligger for nært landbruksland som er i 
bruk.  
 
Videre heter det i brevet: I den grad kommunen skal legge til rette for spredt utbygging må 
omfanget avgrenses, slik at det er mulig å vurdere og vekte hensynet til andre interesser. 
Dette gjelder også ønsket om å legge mer til rette for spredt næringsbebyggelse. 
 
Kommunen avgrenser omfang av tillatt spredt bebyggelse. I område LNFR_SPR tillattes 
det å bygge maks 4 boliger. I område LNFR_UTL settes det utnyttingsgrad på 30% BYA per 
tomt. I tillegg avgrenses ved hjelp av en planbestemmelse del av totale områdets areal på 
14 da som kan bygges på, til 5 daa.  
 
Fylkesmannen er kritisk til at noen av de planlagte boligområder og næringsområder 
legges på dyrket jord. Fylkesmannen skriver at kommunen planlegger omdisponering av 23,8 
da dyrket jord til boligbebyggelse. I tillegg berøres ca. 29 dekar dyrka areal innenfor to 
områder med LNFR-spredt. Behovet for å omdisponere disse arealene må synliggjøres bedre 
med tanke på de totale behovet for boliger i området. 
Kommentar. Det er stilt rekkefølgekrav til område B4, slik at den ikke kan bygges ut før ny 
adkomstvei til legekontor er bygget. Område B1 er viktig, fordi den ligger veldig sentralt. 
Område B4 er lett tilgjengelig og ligger i uproblematisk terreng. Landbruksland som 
områder ligger på er lite produktivt, dette gjelder spesielt B4, der landbruksland ikke er i 
bruk i det hele tatt. Jorda ikke er merket som dyrkbar jord på https://gardskart.nibio.no . 
 
For LNFR spredt, LNFR_UTL settes det utnyttingsgrad på 30% BYA per tomt. I tillegg 
avgrenses ved hjelp av en planbestemmelse del av totale områdets areal på 14 da som 
kan bygges på, til 5 daa. 
 
  

https://gardskart.nibio.no/
https://gardskart.nibio.no/
https://gardskart.nibio.no/
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Videre heter det i uttalelsen: Hvis kommunen kan dokumentere at det er behov for de 
boligarealene som er foreslått lagt ut og at det ikke er gode alternativer tilgjengelig, ber vi 
kommunen vurdere å sette rekkefølgebestemmelser til planen som sikrer at boligområder 
som ikke ligger på dyrka eller dyrkbar mark skal bygges ut først. Dette gjelder også for 
boligområder som ligger delvis på dyrka eller dyrkbar jord. 
Kommentar. Som nevnt ovenfor, er det behov å ha tilgjengelig boligareal i alle deler av 
Aldersundet. Alle planlagte boligområdene: B1, B2, B4 og B3 ligger nært viktige funksjoner 
i bygda – i sentrum, nært boveiledning/legekontor/alderspaviljong, nært skole/barnehage. 
Kommunen ser ikke alternative plasseringer til dette boligarealet, og det er ikke 
hensiktsmessig å ha rekkefølgebestemmelser for flere boligområder enn B4. 
 
Reindrift 
Det kan være konflikt mellom reindriftsinteresser og planlagte hyttetomter 1 og 2 på 
eiendom gnr. 33/23. Det heter i brevet fra Fylkesmannen: På grunn av eksisterende 
bebyggelse og aktivitet er det trolig allerede utfordrende for reindrifta å bruke flyttleia. 
Ytterligere utbygging i flyttleia kan i verste fall stenge denne. Vi ber derfor om at de to nye 
hyttetomtene blir tatt ut av planen. I og med at eksisterende reguleringsplan for Kleiva skal 
oppheves, har vi ingen innvendinger mot at allerede utbygde hyttetomter får arealformål 
fritidsbebyggelse. 
 
Kommentar. Kommunen ser ut i fra reindriftskart at det er en flytleia som krysser 
området. Flytleia sammenfaller også delvis med så kalte «gamle veien» som går mellom 
eksisterende hyttebebyggelse ned for eiendom gnr. 33/23 og «våningshuset» og fjøs på 
gnr. 33/23. Kommunen anbefaler at hyttetomtene 1 og 2 flyttes oppover i terrenget, slik at 
de er på samme linja langs flytleia som eksisterende hus og fjøsen. Slik vil fare for konflikt 
med reindriftsinteresser/bruk av flytleia være vesentlig mindre.  
 
Nordland Fylkeskommune sendte uttalelsen den 30.08.2018. Fylkeskommunen har mange 
av liknende merknader som Fylkesmannen i Nordland angående funksjonell strandsone, 
arealregnskap, osv. Fylkeskommunen også understreker viktighet å sikre god medvirkning i 
planprosessen.  
Fylkeskommunen ber om at arkeologiske kulturminner blir tatt inn som utredningstema i 
konsekvensutredningen.  
Det bør vurderes om noen bygninger har en verdi som gjør at de bør sikres gjennom bruk av 
hensynssone for kulturmiljø.  
Kommentar. Kulturminner er tema i konsekvensutredning av planforslaget.  
 
Nordland Fylkeskommune påpeker viktighet å vurdere folkehelse i arealplanarbeid. 
Høringsinstansen viser til Folkehelseloven og Regional folkehelseplan 2018-2025. Det er viktig 
at folkehelse vurderes og ivaretas i alle kommunale planer, jfr. prinsippet «helse i alt vi gjør».  
 
Kommentar. Kommunen har i planforslaget synliggjort viktige turstier og turområder. Det 
er også utarbeidet et temakart for friluftsliv, som er del av høringsutkast. Friluftsliv er 
også tema i konsekvensutredning av planforslaget.  
Konkret vurdering av planforslaget i henhold til viktige overordnete prinsipper i Regional 
plan for folkehelse finnes lenger nedenfor i saksfremlegget.  
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Mattilsynet sendte uttalelse den 18.10.2018. Det heter i uttalelsen: 
I gjeldende kommunedelplan for Aldersundet står det i punkt 2.4.4 «Nedslagsfelt for 
vannverk»: «Nedslagsfeltene til de større eksisterende vannverkene innen planområdet samt 
det nye på Haugland, må sikres tilfredsstillende.» 
Mattilsynet stiller spørsmål ved om dette arbeidet er ferdigstilt eller om det må videreføres i 
arbeidet med ny kommunedelplan for Aldersundet. Forskrift av 22.12.2016 nr. 1868 om 
vannforsyning og drikkevann (drikkevannsforskriften) krever at vannverkseier skal 
planlegge nødvendige tiltak for å beskytte vanntilsigsområdet og råvannskilden. 
 
I kartet i forslag til planprogram er det tegnet inn tre nedslagsfelt for drikkevann, 
Mattilsynet har kun ett vannforsyningssystem som er registrert i Aldersundet i våre 
registreringssystemer. I henhold til drikkevannsforskriften, som trådte i kraft 30.01.2017, 
skal også alle små vannforsyningssystemer nå registreres og tilfredsstille kravene til 
helsemessig trygt drikkevann. 
Viser også til nasjonale mål og helse som ble vedtatt av regjeringen 22.mai 2014, og nevner 
spesielt: 
 
Punkt c) Områder med behov for økt tilknytning til felles vannforsyning eller hvor 
drikkevannsforsyningen kan forbedres på annen måte 
Målsettinger: 
a) Ved utlegging av nye bolig- (herunder fritidsboliger) eller industriområder eller ved 
fortetting innenfor eksisterende bebyggelsesområder, skal det vurderes muligheten for å 
knytte disse til eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten eller om nødvendig til nytt 
fellesanlegg, slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, hensiktsmessige og kostnads- og 
driftseffektive enheter. 
b) Eksisterende private vannforsyningssystemer med uklare eierforhold og/eller 
utilfredsstillende vannkvalitet og leveringssikkerhet skal oppgraderes eller knyttes til 
eksisterende vannforsyningssystemer slik at man oppnår hygienisk tilfredsstillende, 
hensiktsmessige og kostnads- og driftseffektive enheter. 
 
Punkt f) Kvaliteten på driftsrutiner ved vann og avløpsanlegg for beskyttelse av vannkilder 
Målsettinger: 
b) Drikkevannskilder skal gjennom prosesser etter relevant regelverk beskyttes mot 
forurensninger slik at behovet for vannbehandling til drikkevann blir minst mulig. 
 
Eksempler på tiltak, punkt 6: 
Sørge for at drikkevannshensyn blir ivaretatt gjennom planprosesser og tillatelser etter 
relevant regelverk. 
 
Kommentar: Alle vannkilder innenfor plangrenser er tilfredsstillende sikret. Åslund 
vannverk (gnr. 31/22) i Åsmyra er nå i prosess kommunal overtakelse.  
 
Alle nye områder for boligbebyggelse (unntatt privat område på gnr. 30/17) og alle nye 
områder for næringsbebyggelse uten krav om reguleringsplan lokaliseres i planforslaget 
slik, at de kan knyttes til eksisterende vannforsyningssystemer i nærheten.  
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Følgende private innspill er med i prosess arbeid høringsutkast kommunedelplan 
Aldersund:  
 
Innspill fra Kolbjørn Åsvik, gnr. 31/3. Grunneieren eier 116 daa, hvorav 14 da er fulldyrket. 
Imidlertid er jordsmonn tynn og kan ikke pløyes. Det er relativt stor helning på eiendommen 
og landbruksjorda. Grunneieren ønsker å åpne for spredt bolig- og fritidsbebyggelse på 
eiendommen. Dessuten, så er det behov for en ny adkomst til eksisterende og planlagte 
boligtomter, siden eksisterende adkomstvei er bratt og derfor farlig om vinteren.  
Kommentar. Kommunen vurderer at behov for nye hyttetomter er ikke stor. Nye 
hyttetomter bør planlegges i eksisterende hytteområder. Det anbefales at man åpner for 
spredt boligbebyggelse i nedre del av eiendommen for bygging av inntil 4 boliger.  
Tidligere søkte grunneieren om dispensasjon fra gjeldende kommunedelplan Aldersund 
vedtatt i 200 for etablering av ny boligtomt og føring av en ny adkomstvei. Adkomstveien 
som finnes i dag har veldig stor stigning og er farlig å bruke deler av vinteren. Forslag til 
ny adkomstvei tas også med i plan.  
 
Geir Vatne og Ellen Karin Kolle, gnr. 32/1 og 3. Grunneiere står over et generasjonsskifte i 
planperioden for eiendommen. Grunneiere opplever økende turisme og ønsker utnytte 
dette potensialet. Det kan være hensiktsmessig med en kafe og lokaler for overnatting. 
Med tanke på tilgjengelig ressurser i området - muligheter for turisme, fiske og skiturer om 
vinteren, ønsker grunneiere å åpne for utnytting av gårdens potensiale og tilleggsnæring 
til gårdsdrift.  
Det er lite areal på eiendommer, som er tilgjengelig for etablering av nye bygninger, 
mesteparten av tilgjengelig areal er i bruk for landbruk. Grunneieren ønsker å bygge et 
overnattings hus – kafe i delta av Storåga, i område vist med gul farge i skisse nedenfor.  

  
Figur 2. Ønsket plassering av kafe-overnattingshjem 
 
Selv om området ligger høyere i terrenget enn eksisterende bolig på gnr. 32/1 på andre 
siden av elva, er området merket som skredfarlig i faresonekart utarbeidet av NGI etter 
befaring i området høst 2018. Det er ikke mulighet for å åpne for ny bebyggelse i området. 
Siden det ikke finnes passende areal i andre deler av eiendommene, kan innspillet ikke tas 
med i plan.  
Vurdering av skredfare gjennomført av NGI i slutten av 2018 er relativt grov, siden befaringa 
av hele planområde tok bare 2 dager. Det var ikke mulig å se på hver konkret område i 
detalj. Om grunneier får en fagperson til å vurdere skredfare i det konkrete området i detalj, 
kan det hende at området, der det er ønskelig å bygge, vil bli «frisktmeldt».  
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Anne Elise Olsen fra Aldersundet eier en tomt gnr. 30/54 som ble fradelt til formål bolig i fra 
eiendom gnr. 30/13 i 2001. Tomta finnes ikke i matrikkelen, men det følger kopi av skjøte ved 
innspillet. Tomta ligger ca 50 m nord for Kleiva hytteområde. Søker bor selv i Aldersundet og 
opplyser at den omsøkte tomta ikke ble fradelt til formål fritidsbolig ved en feil. Se kartskisse 
nedenfor.  
 

 
Figur 3. Ønsket plassering av hyttetomt 
 
Kommunen har i planprosessen vurdert behov for flere hyttetomter i kommunedelplan 
Aldersund. Kommunen anbefaler at nye hyttetomter planlegges i allerede eksisterende 
regulerte hytteområder. Tomta som søker ønsker å ta med i plan, ligger like nord for 
område regulert for hyttebebyggelse. Det har vært et overordet ønske i mange år om ikke 
å få flere hytter i denne delen av Aldersundet. (nord for ferista) All ny hyttebebyggelse i 
denne delen av bygda bør planlegges sør for ferista (grense til Kleivvika hytteområde). 
Innspillet anbefales ikke tatt med i planforslag kommunedelplan Aldersund.  
 
Steinar Ranheim – grunneier gnr. 31/11, sendte innspill til plan: 
Ny vei opp til Alderspaviljongen/Boveiledningen/Klæsjemyra bør legges på eiendommen 
Åsmyra så langt praktisk mulig. Denne eiendommen har dårlig jord og er ikke i drift. 
Jeg driver naboeiendommen Åsheim og en vei opp på den vil gjøre driften vanskelig da den vil 
ta av god jordbruksjord og dele landbruksarealet i to slik at jeg mister adkomst til alle arealer 
ovenfor huset på Åsheim. 
 
Jeg ber om at mitt innspill blir tatt hensyn til i ny arealplan Aldersund. 
 
Kommentar: innspill fra grunneier gnr. 31/11 er tatt hensyn til i planforslag kommunedelplan 
Aldersund. Ny adkomst til Alderspaviljong/legekontor planlegges uten å berøre dyrket 
mark på eiendommen. Se utdrag fra plankart i skisse nedenfor.  
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Figur 4. Trase ny adkomst til legekontor/alderspaviljong 
 
Henriete Haugen, grunneier gnr. 31/1 sendte innspill til planarbeidet. Grunneieren har 3 
forslag til plan. Området på nedsiden av fylkesveien i forhold til eiendommen tas med i plan 
som areal for turisme/næringsareal (nr. 1 i skisse nedenfor). Areal på overside av 
fylkesveien i forhold til havna (nr. 2 i skisse nedenfor) gis boligformål. Tursti til gammel 
idrettsbane og selve idrettsbanen gis friluftsformål.  
 

 
Figur 5. Innspill fra grunneier 31/1 
 
Kommentar: Areal merket med nr. 1 tas med i plan som areal båndlagt for regulering med 
formål næring/turisme. Kommunen hadde tidligere fått privat reguleringsforslag for 
området merket med nr. 1. Reguleringsarbeidet ble stanset på grunn av at kommunen 
forventet at utbedring av denne strekning FV17 ville starte i nær fremtid. Nå er dato 
oppstart utbedring FV17 fremdeles ennå ikke avklart og kommunen anbefaler at det 
aktuelle arealet båndlegges for regulering til turisme/næringsformål, slik at det er åpent 
for fortsettelse av reguleringsprosessen. Se kartskisse nedenfor.  
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Figur 6. Båndlegging av areal til regulering 
 
Areal på overside av FV17 i forhold til havna, tas med som nytt boligareal (område B1) som 
vist i skisse nedenfor. Området ligger i Aldersund sentrum, i umiddelbar nærhet til butikk 
og bensinstasjon, som finnes i havneområdet. Kommunen har ikke andre alternativ for like 
attraktivt boligareal i denne delen av bygda. Området utnyttes til gressproduksjon om 
sommeren. Jordsmonn er tynn, og jorda ikke er av den beste kvalitet som landbruksjord. 
Derfor velger kommunen å prioritere behov for spesielt attraktive boligtomter som ligger 
sentralt i bygda.  
 

 
Figur 7. Boligområde B1 
 
Sti til gammel idrettsbane merkes i plankart og selve idrettsbanen tas med i plan som 
friluftsareal.  
 
Christina Skog, gnr. 31/2 sendte innspill til plan: 
Vi ønsker å starte opp med overnattingplass kalt "Der hvor Huldra bor". Prosjektplaner kan 
sendes til kommunen etterhvert, men i første omgang trenger vi vite om arealet kan bli 
omgjort. Arealet er på ca 14 dekar, og består i dag av stort sett myr og stein. Det er oppført 
som fulldyrket, men området er en minimal ressurs til gården slik det er i dag. Vi ser heller å 
utnytte arealet på bedre måte, skape noe for bygda og ikke minst for oss selv. 
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Kommentar. Kommunen støtter næringsaktivitet i bygda, fordi næringsaktivitet bidrar til 
økonomisk vekst, sysselsetting og trivsel. Tiltak som grunneieren søker kan ses som 
tilleggsnæring til gårdsdrift. Det aktuelle arealet er ganske stort, og saksbehandleren 
anbefaler at arealet gis formål LNFR med tillatt spredt næringsbebyggelse med mulighet 
for bygging av overnattingshjem og liknende. Mulig utnyttingsgrad begrenses til 30% BYA 
per tomt. I tillegg avgrenses ved hjelp av en planbestemmelse del av totale områdets areal 
på 14 da som kan bygges på, til 5 daa. Maks. gesims og mønehøyde begrenses til 
henholdsvis 7 og 10 m. 
 

 
Figur 8. Planlagt spredt næringsbebyggelse - overnattingshjem 
 
 
Mariann og Bjørn Seljenes Kristiansen 
Ønsker å få regulert området merket i skisse nedenfor til boligeiendom (fastboende). Det 
følger et kart over Aldersundveien 269/271, 8730 Bratland. 
Da det ikke er lett å se hvor evt. huset + garasje kan stå – derfor har vi tegnet inn et stort 
område for å ha slingringsmonn. Dette er et forslag og et ønske. Huset i nr. 271 er ikke boenes 
i, og skal med tid og stunder rives. 
Eiendom gnr. 30/17 tilhører søkers far John Sigurd, Tvetenveien 231, 0675 OSLO. 
Grunneieren har gitt samtykke.  
 

 
Figur 9. Ønsket plassering av ny boligtomt og adkomst 
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Kommentar. Kommunen støtter interesser for boligbygging. I dette tilfelle har søker planer 
om å bosette seg i Aldersund i fremtiden, som vil bidra til befolkningsvekst i Aldersundet. 
Areal som søkes gitt boligformål i kommunedelplan Aldersund er på ca 2,2 daa. 
Retningslinjer i kommunens areadel sier at en boligtomt bør ikke være større enn 2 daa. 
Søkeren bor ikke i kommunen nå, men har planer om å flytte til Aldersund i nærmeste 
fremtid. Siden området som søkes omgjort til boligareal ikke er befart, er det vanskelig for 
grunneieren å vite nøyaktig plassering av huset, og derfor søkes det om et større areal som 
kan gis boligformål i plan.   
Saksbehandleren anbefaler at område, som tas med i plan som boligareal reduseres til ca 
1,4 daa som vist i skisse lenger nedenfor. Arealet blir fortsatt stort nok, og det er stor 
sannsynlighet at boligen kan plasseres innenfor området optimalt.  
 

 
Figur 10. Forslag til  ny boligtomt og adkomst 
 
Trude Fridtjofsen, grunneier gnr. 33/23 har sendt følgende innspill: 
Jeg ønsker å legge til rette for muligheten til å opprette to hyttetomter på eiendommen (blå 
sirkler). I tillegg ønsker jeg mulighet for å sette opp ny hytte som erstatning for dagens bolig 
(rød sirkel), dersom vi konkluderer med at dagens bolig er for dårlig til å bygge videre på. 

 
Figur 11. Innspill fra grunneier gnr. 33/23 
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Kommentar: eiendommen ligger nordøst i bygda og grenser til område som er regulert til 
fritidsbebyggelse (reguleringsplan Kleiva hytteområde). Reguleringsplanen vil oppheves 
når den reviderte kommunedelplan Aldersund vedtas, og eksisterende hyttetomter tas 
med i den nye plan. Eiendommen ligger mellom et eksisterende hytteområde i vest og 
fjellside i øst. En stor del av eiendommen er kartlagt som skredfarlig. Se kartskisse 
nedenfor.  
 

 
Figur 12. Plassering av fritidsboliger på gnr. 33/23 
 
Siden eiendommen er bortgjemt unna områder brukt for boligbebyggelse, mener 
saksbehandleren at det er forsvarlig å åpne for flere hyttetomter på eiendommen. 
Saksbehandleren anbefaler at 2 nye områder for fritidsbebyggelse tas med i plan som vist 
med oransje farge i figur ovenfor. Plassering av områder for nye hytter måtte endres i 
forhold til innsendte innspill, fordi kommunen fikk tilbakemelding fra Fylkesmannen på 
innsendte utkast, der Fylkesmannen ikke kan akseptere ønskelig plassering av de nye 
hyttene på grunn av at det går en flytteleia for rein via eiendommen, i retning nord-sør. 
Derfor anbefaler saksbehandleren at nye hyttetomter plasseres i samme linje som 
eksisterende hus og eksisterende fjøs på eiendommen. Slik vil nye hytter være minimalt i 
konflikt med reindriftsinteresser. Saksbehandleren har vært i dialog med grunneieren, som 
aksepterer en slik løsning. 
 
Grunneieren ønsker også at planen åpner for restaurering/erstatning av hovedhuset på 
eiendommen, siden huset er i kjempe dårlig stand og vurderes revet. Dersom eksisterende 
hus vil gis fritidsformål, er det viktig å sørge for at man ikke åpner for fradeling av alle 
bygninger fra eiendommen, slik at restareal eiendom blir verdiløs. Derfor er det viktig å 
gjøre det klart i denne saksfremlegg at planen ikke skal gi tillatelse til fradeling av 
hovedhuset/tidligere våningshus fra eiendommen.  
 
Fare for skred 
Store deler av planområde er i NGI skredatlas kartlagt som potensielt skredfarlige områder. 
Kartlegging skredfare er gjennomført i slutten av september 2018. Faresoner tilsvarende 
sikkerhetsklasse S1 og S2 er vist i plankart som samlede hensynssoner i henhold til plan- og 
bygningslovens § 11–8 a). Sikkerhetsklasse S1 tilsvarer største nominelle årlige 
sannsynlighet for skred på 1/100. Det er ikke lov å bygge verken garasje, naust eller 
bolig/hytte under faresonen som tilsvarer sikkerhetsklasse S1.  
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Sikkerhetsklasse S2 tilsvarer største nominelle årlige sannsynlighet for skred på 1/1000. Det 
er ikke lov å bygge verken bolig eller hytte under faresonen som tilsvarer sikkerhetsklasse 
S2.  
Siden det er lite sannsynlig at man vil bygge bygninger som tilsvarer sikkerhetsklasse S3 
(slike som skoler, barnehager eller næringsbygg med mer enn 10 medarbeidere), så er 
faresone tilsvarende sikkerhetsklasse S3 ikke tatt med i plankartet. Sikkerhetsklasse S3 
tilsvarer største nominelle årlige sannsynlighet for skred på 1/5000. Data fra 
skredfarevurdering gjennomført av NGI er tilgjengelig og kan benyttes dersom det er 
aktuelt å bygge bygninger som tilsvarer sikkerhetsklasse S3. 
 
Fare høyspent 
Både areal langs luftlinjer høyspent og kabel høyspent vises i plan som faresoner. Det er 
ikke lov å bygge noe 3 meter på hver side av en høyspent luftlinje og 1 m på hver side av 
høyspent kabel. For lesbarhetsskyld er avstand faresoner høyspent kabel økt til 2 m på hver 
side.  
 
Boligbygging 
Aldersund ligger langs havet og langs FV17 i en strekning på ca 10 km. Det er ganske store 
avstander, derfor er det viktig å ha noen ledige boligtomter i flere deler av Aldersund, slik 
at folk kan bosette seg der de har flest interesser.  
 
Kommunen ønsker å stimulere boligbygging i bygda. En av måter kommunen kan stimulere 
ny boligbebyggelse på er å planlegge nye boligtomter slik at de ligger veldig attraktivt og 
tilgjengelig til å kunne bygge ny bolig. Noen planlagte områder ligger veldig sentralt og i 
nærheten av butikk, bensinstasjon. Andre områder ligger i nærheten av helsetjenester og 
oppvekstsenteret, som er viktige arbeidsgivere i bygda.  
Kommunen utreder alle boligområdene på kommunedelplannivå og stiller ikke krav om 
detaljregulering.  
Det er planlagt 4 boligområder for 28 nye boliger. Bygging av 4 av disse er avhengig av en 
rekkefølgebestemmelse som krever at ny adkomstvei til legekontor/alderspaviljongen er 
bygget. Planen åpner også for spredt bygging av inntil 4 boliger på gnr. 31/3.  
2 områder for nye boliger tas ut av gjeldende plan – kommunedelplan Aldersund vedtatt i 
2000.  
 
Næring 
Planen åpner for 5 nye næringsområder og 36,5 daa næringsareal. Det settes krav om 
reguleringsplan for 2 av 5 områder, eller 31 daa. En runde med reguleringsplan er nødvendig 
for å kunne utrede konsekvenser av nye tiltak, når disse tiltakene er først avklart og 
planlagt.  
 
Naustbebyggelse 
Bruk av båt til både fritid og yrkesfiske har vært viktig i Aldersund i generasjoner. 
Kommunen har noen steder i planområdet planlagt fortetting av eksisterende 
naustområder for å dekke forespørsel i kommende planperiode. Kommunen opplever at 
parkering langs fylkesveien i forbindelse med bruk av naust er av og til problematisk, derfor 
er det planbestemmelser som pålegger naustbygger å avklare mulighet for adkomst og 
parkering med veimyndighetene før naust kan bygges langs fylkesvei.  
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Planbestemmelser åpner for bygging av kai inntil 15 m ut for naustareal og bygging av 
flytebrygge dersom denne ikke kommer i konflikt med ferdsel på sjøen». 
 
Det er flere tema som har vært vurdert i planarbeidet og som ikke er dekket i 
saksfremlegget. Disse andre tema er godt beskrevet i planbeskrivelsen.  
 
Oppsummering 
Saksbehandleren anbefaler at vedlagte planforslag legges ut på offentlig høring.  
 
Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:  
En helhetlig planprosess for arealbruk i Aldersund sørger for at alle samfunnsinteresser 
vurderes i helhet og alle sosiale grupper blir hørt. Dette bidrar til sosial utjevning, bo- og 
nærmiljø og inkluderende samfunn, som er viktige overordnede prinsipper og prioriterte 
resultatområdene fra regional plan for folkehelse i Nordland.  
 
Vedlegg:  Forslag til plankart 

Temakart – friluftsinteresser 
Forslag til planbestemmelser 
Planbeskrivelse 
Konsekvensutredning 
ROS sjekkliste 

 
Innspill: Statens vegvesen 

Fylkesmannen i Nordland (inkludert tilbakemelding sendt den 15.11.2019) 
Nordland Fylkeskommune  
Mattilsynet 
Kolbjørn Åsvik 
Geir Vatne/Ellen Karin Kolle 
Anne Lise Olsen 
Steinar Ranheim 
Henriette Haugen 
Christina Skog 
Mariann og Bjørn Seljenes Kristiansen 
Trude Fridtjofsen 

 
Vedtatt planprogram 
Saksfremlegg fra 2. gangs behandling planprogram 

 
Utskrift til:  Høringsparter i henhold til liste 
 
Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskapet som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

  I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, legges forslag til 
kommunedelplan Aldersund, til offentlig ettersyn. 
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 Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Tonnes, 19.11.2019  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 

 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 25.11.2019  Atle Henriksen, teknisk sjef 

 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskapet som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

  I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, legges forslag til 
kommunedelplan Aldersund, til offentlig ettersyn. 

 Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
  
Lurøy, 4. desember 2019 Karl-Anton Swensen, rådmann 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 11.12.2019 sak 114/19 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Formannskapet som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

  I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, legges forslag til 
kommunedelplan Aldersund, til offentlig ettersyn. 

 Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
 
 


