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PLANBESKRIVELSE 

BAKGRUNN 

Planforslag kommunedelplan Kystplan Lurøy er utarbeidet på bakgrunn av arbeid gjort i samarbeid 
Kystplan Helgeland i periode 2013-2017. Lurøy kommune er del av samarbeidet sammen med 11 andre 
kystkommuner: Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Nesna, Leirfjord, Træna og Rødøy 
kommune.  
 
Planprosessen har tatt lang tid. Derfor velger denne gangen Lurøy kommune å legge ut forslag til 
Kystplan Helgeland Lurøy på ny høring som en egen kommunedelplan. Lurøy kommune tar sikte på å 
tiltre Kystplan Helgeland når denne vedtas av de øvrige kommunene i samarbeidet.  
 

FORMÅL 

En oppdatert kystsoneplan er en forutsetning for en bærekraftig vekst i havbruksnæringa. Det vil gi 
bærekraftig produksjon med bedre oppvekstmiljø og reduksjon i forurensning, lus og sykdom. Større 
areal avsatt til akvakultur vil også føre til reduksjon i dispensasjoner. Dagens areal som er avsatt til 
akvakultur ligger ofte grunt og beskyttet og basert på utdatert akvakulturteknologi. Det er dårlig 
samsvar mellom tilrettelagt areal i planene i forhold til næringens behov for færre og større areal som 
ligger dypere og mer eksponert. 
Kystplan Lurøy er en sammenstilling og analyse av kunnskap om hvordan man på best måte kan 
forvalte sjøarealene samtidig som det gis rom for utvikling. Prosessen med å utarbeide selve planen er 
sammen med selve planen et viktig informasjons- og kommunikasjonsverktøy.  
For å legge til rette for en bærekraftig vekst innen oppdrettsnæringa bør det generelt prioriteres at 
det åpnes for oppdrettsaktivitet i områder der det ikke er lokale, interkommunale, regionale eller 
nasjonale interesser som må prioriteres høyere og hvor det er dypere enn 20m. En videre vekst innen 
oppdrettsnæringen forutsetter at det i kystsoneplanene avsettes store nok areal slik at planen har 
fleksibilitet og dynamikk som kreves for å kunne imøtekomme endringer innen lokalitetsstørrelser og 
-struktur samt produksjonssoner (St.meld. 16, 2015).  
Arealdelen skal i forhold til miljø, naturressurser og samfunn samordne viktige behov for vern og 
utbygging, mens bestemmelser og retningslinjer skal gjøre det lettere å utarbeide mer detaljerte 
planer og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker. Arealdelen er rettslig bindende for alt arbeid og 
alle tiltak som omfattes av loven, dvs at grunneiere, rettighetshavere og offentlige myndigheter er 
juridisk bundet av planen. 

Planforslaget er utarbeidet etter ny plan- og bygningslov (gjeldende fra 1. juli 2009), og avløser alle 
tidligere arealplaner i sjø.  

 

Kommunedelplan Kystplan Lurøy vil erstatte arealdel kommuneplan Lurøy vedtatt juni 2006 for all 
sjøareal i kommunen. En viktig endring i gjeldende arealplan er relatert til formål Bruk og vern av sjø 
og vassdrag, med tilhørende strandsone (6001) i planforslaget. Dette formålet inkluderer akvakultur. I 
gjeldende arealdelen fra 2006 er mesteparten av areal “vannareal for allmenn flerbruk” som 
ekskluderer akvakultur. 
Kystplan Lurøy vil åpne for flerbruksområder, som inkluderer formålet akvakultur i store deler av 
sjøareal dypere enn 20 m. Arealformålet vil ikke seg selv gi hjemmel for å nekte etablering av oppdrett. 
Kommunen skal ved søknad, og etter høringsrunde, foreta en helhetsvurdering og avklare om den 
skisserte bruken kommer i konflikt med en eller flere andre interesser. Når en slik avklaring foreligger 
vil søknaden behandles i hht særlovene.  
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For oppdrettsfirma vil dette forenkle prosess etablering av nye lokaliteter, fordi oppdrettere ikke 
lenger vil trenge å avklare sine søknader i henhold til arealplan, dersom ny lokalitet søkes i 
flerbruksområde som åpner for akvakultur. Kommunen blir høringsinstans når søknad om ny 
oppdrettslokalitet behandles av regionale og sektor myndigheter, men kommunen vil ofte ikke ha 
hjemmel i plan- og bygningsloven til å nekte nyetableringer i allerede godkjente flerbruksområder 
med, fordi eventuelle konflikter mellom kommunens interesser og akvakultur avklares allerede i denne 
planprosess Kystplan Lurøy.  
 

Plantype og plandokumenter 

Det er plankartet og planbestemmelsene som er juridisk bindende. Plankartet viser hovedtrekkene i 
arealbruken og de arealmål som er fastlagt i planen. Videre viser plankartet hvilke hensynsoner som 
gjelder i området. Bestemmelsene utfyller og utdyper arealbruken og innholdet i viste hensynsoner. I 
tillegg til bestemmelsene er det gitt retningslinjer som ikke til arealforvaltninga som ikke er juridisk 
bindende.  
Planprosess: I samråd med styringsgruppen ble det utarbeidet et planprogram med informasjon om 
prosessen og planarbeidet. Planprogrammet ble lagt ut til offentlig ettersyn i 6 uker. Det ble samtidig 
åpnet for innspill til KPH som deretter ble vurdert og konsekvensutredet. 
KPH mottok høringsinnspill fra regionale og statlige myndigheter, lag og organisasjoner og 
privatpersoner på planprogrammet. Innspill av relevans for planprogrammet og planprosessen samt 
interkommunale tiltak ble vurdert administrativt, mens konkrete innspill til planarbeidet og forslag til 
ny arealbruk ble videreformidlet til kommune for lokal oppfølging og vurdering. KPH mottok også 31 
nye innspill om nye tiltak, hvor samtlige omhandlet akvakultur.  
I løpet av planprosessen har KPH hatt samarbeid med kommunene og styringsgruppen om prosjektets 
fremdrift. KPH har også hatt en dialog med tilsvarende kystsonesatsinger i Troms, Nordland og Møre 
og Romsdal, hvor erfaringsutveksling vært sentralt. Det har vært presentasjoner av Kystplan Helgeland 
i de enkelte kommunestyrer og formannskap og det har vært holdt arbeidsmøter med alle 
kommunenes planavdelinger. Planen er et resultat av en åpen prosess om medbestemmelse har stått 
sentralt; den har vært utlyst i alle lokale aviser to ganger, det er sendt ut informasjon til alle lokale 
aktører og planprogrammet er lagt ut på kommunene sine hjemmesider. Den enkelte kommune er 
også oppfordret til å arrangere folkemøter. Det har vært korrespondanse med sektormyndigheter og 
vitenskapelige miljøer underveis i prosessen.  
 

Lovgrunnlag og rettsvirkning 

Planen er utarbeidet som en kommunedelplan, og har juridisk status som arealdel av kommuneplanen, 
jf. PBL, kap.11.Bestemmelsene er sammen med plankartet juridisk bindende for framtidig arealbruk jf. 
PBL §11-6. Arealformål, bestemmelser og hensynsoner avgjør hvilke restriksjoner og krav som stilles 
for å utnytte området.  
Det kan bare gjøres unntak fra planen når det foreligger grunnlag for å dispensere (Jf. PBL, kap. 19). 
Dispensasjon krever grunngitt søknad. Dispensasjon kan ikke gis dersom hensynene bak 
bestemmelsen (skal) det dispenseres fra, eller hensynene i lovens formåls-bestemmelse, blir vesentlig 
tilsidesatt. I tillegg må fordelene ved å gi dispensasjon være klart større enn ulempene etter en samlet 
vurdering. Det kan ikke dispenseres fra saksbehandlingsregler.  
Retningslinjer (bør) er ikke juridisk bindende og kan dermed ikke benyttes som hjemmelsgrunnlag for 
vedtak etter planen. Retningslinjene forklarer og utdyper bestemmelsene og gir et bedre og mer 
helhetlig grunnlag for avveining og beslutning som skal gjøres i videre planarbeid og ved behandling 
av enkeltsaker. 
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Kommuneplanenes arealdel i sjø inngår i kommuneplanens langsiktige del. Planen viser disponeringen 
av kommunens arealer i henhold til den ønskede utvikling i de kommende 5 år og skal legges til grunn 
ved planlegging, forvaltning og utbygging i kommunene. 
Rettsvirkning: Etter at Lurøy kommunestyrene har vedtatt arealplanen, vil plankart med bestemmelser 
ha direkte rettsvirkning. Det innebærer at arbeid og tiltak ikke må være i strid med plankart og 
bestemmelser, eller være til vesentlig ulempe for gjennomføring av planen (jfr. PBL §11-6). 
Kommunestyrene skal minst én gang i hver valgperiode ta stilling til om det er behov for å igangsette 
arbeid med nye arealplaner i valgperioden, eller om gjeldende planer bør revideres eller oppheves (jfr. 
§10-1).  
Innsigelser og unntak fra rettsvirkning (PBL § 11-16): Det er mulig å unnta fra rettsvirkning avgrensede 
områder der det foreligger innsigelse til planen. Dette for å få en gyldig vedtatt plan i de øvrige deler 
av kommunen. Slike vurderinger er aktuell å foreta etter at planen har vært til offentlig ettersyn, og 
dersom det ellers er klar for endelig behandling i kommunestyret.  
 

 

 

VIKTIGE HENSYN I PLANLEGGINGEN 

Utgangspunktet for planlegging etter plan- og bygningsloven går fram av formålsparagrafen (§1-1). 
Med grunnlag i formålsparagrafen er de utformet mer utfyllende bestemmelser om oppgaver og 
hensyn som skal ivaretas i planleggingen etter loven. De viktigste hensyn som skal ivaretas i 
kystsoneplanleggingen er nedfelt i § 3-1. KPH skal sette mål for den fysiske, miljømessige, økonomiske, 
sosiale og kulturelle utviklingen i kommuner og regioner, avklare samfunnsmessige behov og 
oppgaver, og angi hvordan oppgavene kan løses. KPH skal sikre naturgrunnlaget for samisk kultur, 
næringsutøvelse og samfunnsliv og legge til rette for verdiskaping og næringsutvikling. KPH skal 
fremme samfunnssikkerhet ved å forebygge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 
infrastruktur, materielle verdier mv.  
 

Når ikke annet er bestemt, gjelder loven for hele landet, herunder vassdrag. I sjøområder gjelder 
loven ut til en nautisk mil utenfor grunnlinjene. 
§ 1-2 Lovens virkeområde  
Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går ved eventuell motstrid foran eldre plan 
eller planbestemmelse for samme areal med mindre annet er fastsatt i den nye planen eller statlig 
eller regional planbestemmelse.  
§1-5 Virkninger av planer 
Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk for området og er ved kommunestyrets 
vedtak bindende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak som nevnt i § 1-6. Planen 
gjelder fra kommunestyrets vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departementet etter § 11-
16. 
Tiltak etter § 1-6 må ikke være i strid med planens arealformål og generelle bestemmelser, samt 
bestemmelser knyttet til arealformål og hensynssoner. 
Der det ikke gjelder eller er stilt krav om reguleringsplan, jf. § 12-1 andre ledd, skal kommune-
planens arealdel følges ved avgjørelse av søknad om tillatelse eller ved forståelsen av tiltak etter 
reglene i § 20-1 første ledd bokstav a til m, jf. §§ 20-2 og 20-3. 
§11-6 Rettsvirkning av kommuneplanens arealdel 
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På bakgrunn av diskusjoner i kommunestyrer, formannskap, regionrådsmøter, styringsgruppen og 
arbeidsgruppene er det felles strategier, bestemmelser og retningslinjer knyttet til KPH. Forslaget 
staker ut en retning for hvilke avklaringer som vurderes som sentrale for at kystsoneplanleggingen i 
regionen skal bidra til at Helgeland kan videreutvikle produksjon av oppdrettslaks på en bærekraftig 
måte.  
I den interkommunale kystsoneplanleggingen stilles ingen krav til hvordan de felles prinsippene skal 
operasjonaliseres lokalt. Fremgangsmåten har vært at kommunene har jobbet med utvalgte tema og 
foreslåtte grenser i plankartet. Det kan derfor være forskjell fra kommune til kommune hvor store 
områder som settes av til for eksempel friluftsliv, men alle kommuner skal ha vurdert og prioritert 
temaet. KPH er utarbeidet fra en felles forståelse av sentrale nødvendige arealbruksavklaringer, med 
rom for at hver kommune kan velge å prioritere arealbruken. 
Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging: For å fremme en bærekraftig utvikling 
har plan- og bygningsloven fra 2009 fått nye bestemmelser om at Kongen hvert fjerde år skal utarbeide 
et dokument med nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging. Det har tidligere vært 
utarbeidet stortingsmeldinger om regional og kommunal planlegging og rundskriv om nasjonale mål 
og interesser i fylkesplanleggingen. 
Det omtalte dokumentet (Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging) ligger på: 
http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger/2011/nasjonale-forventninger-til-regional-og-
.html?id=649923 

PBL danner det juridiske utgangspunktet for kommunens arealplaner. Den setter krav til planprosess 
og danner grunnlag for vurderinger og vedtak. En rekke vurderinger vil også måtte være begrunnet ut 
fra andre lover og retningslinjer. Det foreligger en rekke nasjonale veiledere for ulike tema/hensyn i 
planleggingen: http://www.regjeringen.no/nb/dep/md/dok/veiledninger.html?id=11394 

 

Berørte lovverk: Bestemmelsene i særlovene virker utover det som fastsettes i en juridisk 
bindende kommuneplan, og det er sektormyndighetene som er forvaltningsinstans. Her 
nevnes noen av de mest sentrale føringene: 

 Lov om saltvannsfiske (saltvannsfiskeloven) 

 Lov om akvakultur (akvakulturloven) 18.12.2008. 

 Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) 21.09.2012. 

 Lov om laksefisk og innlandsfisk m.v. 14.12.2012. 

 Lov om havner og farvann 17.04.2009 

 Lov om vern mot forurensninger og avfall (Forurensningsloven) 19.06.2009. 

Planleggingen skal fremme helhet ved at sektorer, oppgaver og interesser i et område ses i 
sammenheng gjennom samordning og samarbeid om oppgaveløsning mellom sektormyndigheter og 
mellom statlige, regionale og kommunale organer, private organisasjoner og institusjoner, og 
allmennheten. 
Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre ressursmessige forutsetninger for gjennomføring 
og ikke være mer omfattende enn nødvendig.  
Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale konvensjoner og avtaler innenfor lovens 
virkeområde.  
Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommunal, regional, statlig og privat virksomhet i 
planområdet. 
§ 3-1. Oppgaver og hensyn i planlegging etter loven 
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 Lov om reindrift (reindriftsloven) 15.06.2007. 

 Lov om friluftslivet (friluftsloven) 01.07.2012. 

 Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven) 19.06.2009. 

 Lov om kulturminner (kulturminne-loven) 19.06.2009. 

 

PLANOMRÅDET 

 

Kart Lurøy kommunegrenser 

 
Landskapet langs Helgelandskysten domineres av det brede grunnhavsområdet med skjærgårdsarkipel 
fra fastlandet og langt til havs - strandflaten. Bratte kystfjell danner en grense mot et innland 
gjennomskåret av fjorder, og oppstikkende fjell ute på strandflaten står i kontrast til det åpne og flate 
skjærgårdslandskapet for øvrig. I deler av området ligger øyene som utstrakte kjeder orientert i et 
mønster som avspeiler foldingen av berggrunnen i den kaledonske fjellkjeden. Strandflatelandskapet 
er et karakteristisk trekk for norske kysten fra Leka i sør til Hamarøy i nord, men ikke noe sted er den 
bedre utviklet enn på Helgeland. 
 
Den marine flora og fauna er dominert av arter som sett ut fra nordiske forhold har sørlig utbredelse 
eller utbredelse langs hele kysten, mens arter med klar nordlig utbredelse utgjør en mindre del. 
Sjøarealene langs kysten og grunnhavsområder er globalt sett svært viktige og produktive arealer. 
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Produktiviteten i grunnhavsområdene målt i biomasse kan sammenlignes med de mest produktive 
jordbruksarealer. Kaledonske fjellkjedefoldinger har laget fjordene og dyprennene i regionen. 
Dyprenner inneholder mudder og leire og har ofte høy sedimentering av organisk materiale som gir et 
rikt dyreliv og er habitat for vanlig dypvannsreke (Pandalus borealis). De viktigste fiskeartene er torsk, 
sei, lange, brosme, hyse og kveite, og det er økende innslag av makrell. Gyteområder og fiskeplasser 
bestemmes av bunntopografien. Når den norsk-arktisk torsken kommer sørover for å gyte i mars-april, 
så følger den overgangslaget mellom atlanterhavsvann og kyststrømmen på 60-100m dyp. De grunne 
områdene med mange øyer har også gitt grunnlag for en stor selbestand og for et godt krabbefiske de 
siste tiårene. 
 
Typiske trekk ved klimaet i regionen er milde vintre, ganske kjølige somre og moderate 
nedbørsmengder. Middeltemperatur for de kaldeste månedene, desember–februar, ligger omkring 0 
Co. Normalt er års nedbøren vel 1300 mm, og vekstsesongen er 180-190 dager. Øyene er 
representative for den vind- og stormutsatte delen av Helgelan dskysten hvor store topografiske 
forskjeller påvirker både nedbør, vind og temperatur. Takket være sin beliggenhet i vestavindsbeltet 
på østsiden av et stort havområde, og med en stor og varm havstrøm utenfor kysten, er klimaet svært 
gunstig sett i forhold til andre områder av kloden på 65 grader nordlig bredde. Golfstrømmen 
transporterer varmt vann opp langs norskekysten tilsvarende en varmetilførsel på 50 W/m2 og som 
tilsvarer samme størrelsesorden som den gjennomsnittlige solstrålingen.  

AREALFORMÅL   

Kommuneplanens arealdel skal vise arealformål som er angitt i Plan- og bygningsloven i § 11 – 7. 
Hovedformålene kan etter behov inndeles i angitte underformål. For arealformål i sjø gjelder punkt 6: 
Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone. Formålet kan deles i underområder som 
«ferdsel, farleder, fiske, akvakultur, drikkevann, natur- og friluftsområder hver for seg eller i 
kombinasjon.» Arealformål vil, med mindre bestemmelsene angir noe annet, gjelde både på bunnen, 
i vannsøylen og på overflaten. Fargekoder for underformål under bruk og vern av sjø og vassdrag vises 
i Figur 1. 
Kystsoneplanleggingen skal både synliggjøre eksisterende godkjente akvakulturområder og peke ut 
nye aktuelle områder der akvakultur kan vurderes. På Helgelandskysten, som omfatter nærmere 
10.000 km2, og det finnes ikke tilgjengelig kunnskap om bunntopografi, bunnsedimenter, strøm og 
hydrografiske forhold og bunnfellingsområder i sjøen. Mangel på kunnskap gjør det meget 
vanskelig/umulig å peke ut bærekraftige akvakulturlokaliteter for fremtiden. Sammen med nye 
forvaltningsregimer som områdeforvaltning, soneinndeling og nye driftsformer i klynger så er de 
tidligere kystsoneplanene hvor det ble avsatt små områder blitt uaktuelle.  
Det mest hensiktsmessige i forhold fleksibilitet og dynamikk er å vise fremtidige akvakulturområder 
som en del av flerbruksområder i sjø, og kartfeste hvor det grunnet andre hensyn ikke er ønskelig med 
akvakultur av nasjonale, regionale og lokale hensyn. KPH har tatt inn alle godkjente akvakulturanlegg 
og manuelt tegnet fortøyningsareal rundt disse. Vi har også tatt inn alle nye innspill som enbruks 
akvakultur og konsekvensutredet disse. Akvakulturarealet økte med 0,5 % ved å tegne inn 
fortøyningsareal. 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG, MED TILHØRENDE STRANDSONE (PBL § 
11-7 NR 6) 

Hovedformålet omfatter alle typer arealbruk på eller i sjø og vassdrag: Ferdsel, farleder, fiske, 
akvakultur og natur- og friluftsområder. Dette er områder hvor det ikke foreligger spesielle planer om 
aktivitet utover dagens bruk, og det er ikke foretatt noen større avklaring mellom ulike interesser. 
Forholdet mellom de ulike interessene vil i stor grad reguleres gjennom særlover og 
sektormyndighetenes retningslinjer vil danne mye av grunnlaget for behandling av saker innenfor disse 
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områdene. Det kan gis bestemmelser særskilt for hhv vannoverflate, vannsøyle og bunnen. Det er i 
hovedsak de grunne og landnære sjøarealer som er gitt underformål og hensynssoner som i større 
grad angir spesielle interesser som er styrende for arealbruken. Sjøen er i utgangspunktet et 
flerbruksområde. For å ha fleksibilitet og ikke ekskludere andre interesser, benytter vi ”Bruk og vern 
av sjø og vassdrag” (kode 6001) der man ønsker åpning for å kunne søke om framtidig etablering av 
akvakultur. Det kan søkes om konsesjon for etablering av oppdrettsanlegg, men en må da regne med 
noe lenger saksbehandlingstid enn om det søkes i områder avsatt til akvakulturformål. Det er ikke 
gjennomført noe vurdering av de avsatte områdenes egnethet for oppdrett i forhold til anleggstype, 
grad av inngrep, artenes miljøkrav, sykdom etc. Formålet i seg selv gir ikke hjemmel for å nekte 
etablering av oppdrett. Kommunen skal ved søknad, og etter høringsrunde, foreta en helhetsvurdering 
og avklare om den skisserte bruken kommer i konflikt med en eller flere andre interesser. Aktuelle 
temakart og interesser som kan påvirke behandlingen er bla. områder av nasjonal og regional 
betydning for biologisk mangfold, gyte- og oppvekstområder for fisk, samt sjøveis ferdsel. Når en slik 
avklaring foreligger vil søknaden behandles i hht særlovene. Størstedelen av sjøarealene i KPH vil ligge 
som hovedkategorien “Bruk og vern av sjø og vassdrag“. Tiltak i sjøområdene er, uavhengig av 
arealformål, søknadspliktig i hht både PBL og Havne- og farvannsloven. 

Bruk og vern av sjø og vassdrag dypere enn 20m er flerbruksområder hvor det gis åpning for akvakultur 
men ikke klar prioritering. Bruken av området forutsetter at det i planprosessen ikke er framkommet 
at andre spesielle interesser som vil være i konflikt med akvakulturetableringer, finnes i området.  
Sjøen er i utgangspunktet et flerbruksområde. For å ha fleksibilitet og ikke ekskludere andre interesser, 
benytter vi Bruk og vern av sjø og vassdrag inkl. akvakultur der man ønsker åpning for framtidig 
etablering av akvakultur. Det er ikke gjennomført noe vurdering av de avsatte områdenes egnethet for 
oppdrett i forhold til anleggstype, grad av inngrep, artenes miljøkrav, sykdom etc. 
Innenfor områder avsatt til ”Bruk og vern av sjø og vassdrag” vil kommunen tillate lokalisering for 
oppdrett av fisk og skalldyr, såfremt anlegget ikke kommer i konflikt med gjeldende lovverk. Den 
kommunale saksbehandling ved søknader om konsesjon vil være raskere og enklere enn i andre 
områder. 
 

BRUK OG VERN AV SJØ OG VASSDRAG DYPERE ENN 20 M INKL. A 

Bruk og vern av sjø og vassdrag dypere enn 20m inkl. A. Arealformålet omfatter flerbruksområder hvor 
det gis åpning for akvakultur men ikke en klar prioritering. Innenfor områder avsatt til ”Bruk og vern 
av sjø og vassdrag” vil kommunen tillate lokalisering for oppdrett av fisk og skalldyr, såfremt anlegget 
ikke kommer i konflikt med gjeldende lovverk. Den kommunale saksbehandling ved søknader om 
konsesjon vil være raskere og enklere enn i andre områder, og det unngås dispensasjoner. Områder 
som kan være aktuell for akvakulturvirksomhet, og som er avklart i forhold til andre interesser, og som 
er dypere enn 20m jf. dybdeanalysen, men hvor det er usikkerhet omkring områdets egnethet for 
akvakultur avsettes til ”Bruk og vern av sjø og vassdrag”. Med hensyn til framtidig fleksibilitet beholdes 
store områder som hovedkategori “Bruk og vern av sjø og vassdrag” (kode 6001). Tidligere uplanlagte 
områder ligger her og noen A-områder er tatt ut.  

Bestemmelsesområder 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  grunnere enn 20m uten A  

Arealformålet omfatter områder som er grunnere enn 20m jf. dybdeanalysen. Her tillates ikke 
tradisjonelt oppdrett av laks og ørret. I dette området finner vi det rikeste biologiske mangfoldet langs 
kysten, inkl. ålegrasenger og tareskoger.  
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Ferdsel og farleder (6100/6200) 

Ny lov om havner og farvann (havne- og farvannsloven) trådde i kraft 1. januar 2010. Loven endrer 
bl.a. ansvarsforholdet mellom stat og kommune, og definerer statlige ”veier” på sjøen. Kommunene 
har etter ny lov større frihet til å organisere havnedriften slik at havnene kan utvikles til effektive 
transportknutepunkt. Havne- og farvannsloven legger forvaltningsansvar og myndighet til henholdsvis 
Fiskeri- og kystdepartementet (delegert til Kystverket) og kommunen. Det følger av hver enkelt 
bestemmelse i loven hvem som har myndigheten og ansvaret etter den. Kommunene har som 
hovedregel ansvar for farvannsforvaltningen (kontroll med farvannet og sjøsikkerheten) innenfor 
"kommunens sjøområde" (1 nautisk mil utenfor grunnlinjen). Staten har ansvar og myndighet for 
sjøveier som går gjennom kommunens sjøområde (hoved- og bileder), samt ansvaret for drift og 
vedlikehold av navigasjonsinstallasjoner innenfor kommunale sjøgrenser. Hvorvidt forvaltnings-
myndigheten etter loven ligger hos kommunen eller Kystverket avhenger av tiltakets type og lokalitet. 
Alle typer tiltak som kan påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvannet, krever tillatelse fra 
myndighetene, jf. § 27. Dette omfatter også tiltak på land, så fremt det påvirker sikkerheten eller 
fremkommeligheten i det tilliggende farvannet. Videre vil tiltak som kan være av betydning for 
Kystverkets anlegg, innretninger eller virksomhet, kreve tillatelse fra Kystverket, jf. § 28. Eksempler på 
tiltak som krever tillatelse etter havne- og farvannsloven er (listen er ikke uttømmende): Bygging av 
kaier, bruer, brygger og moloer,  etablering av akvakulturanlegg og fortøyningsanlegg, opplag av 
fartøy, legging av ledninger, rør med mer i sjøen og etablering av luftspenn, mudring og dumping og 
andre tiltak som kan være til hinder for eller vanskeliggjøre annen bruk eller viktig ferdsel. Dette kan 
også gjelde tiltak som ikke gir seg utslag i fysiske anlegg, for eksempel et båtrace. Sjøleder omfatter 
hovedled og biled, ferge- og hurtigbåtleder. Linjene som viser farledene på plankartet er en indikasjon 
på farvannet sin betydning som ferdselsåre, og er ingen definert avgrensing av farleden. Hovedled og 
biled er svarte, mens ferge- og hurtigbåtleder er røde. For arealavgrensning av hovedleder og bileder 
i planområdet vises det til kystverkets nettside og statlig forvaltningsareal. Kystverket praktiserer en 
streng politikk når det gjelder søknader for etablering av anlegg som kommer tett opp til viktige 
farleder. Ankringsplasser kan også være grunn til avslag på tiltak. I tilfeller der ferdselsmønsteret har 
endret seg, bør det være mulig å endre/justere hvit sektor.  

I henhold til den nye havne- og farvannsloven har Kystverket innsigelsesrett på alle typer installasjoner 
som legges i sjø, som bl.a. oppdrettsanlegg og vind- og bølgekraftanlegg. Dersom et oppdrettsselskap 
ønsker å søke om etablering i hvit sektor bør ikke søknaden være i strid med gjeldene arealplan. Hvis 
ikke andre forhold tilsier annet, så er hvit sektor avsatt som ”Bruk og vern av sjø og vassdrag”, som 
inkluderer akvakultur. Vi har i samarbeid med Kystverket avklart en planløsning med å tegne inn 
samferdselslinje i plankartet for hoved- og biled som trafikkeres av fergebåter, passasjerbåter og ulike 
fraktebåter (hovedled og biled). Kystverket ønsker ikke at ankringsareal tas inn i plankartet. De vil også 
at hele det statlige forvaltningsarealet legges ut som ”Bruk og vern av sjø og vassdrag”. Dette gjelder 
også der det er lyssektorer.  

Fiske (6300) og kaste-  og låssetningsplasser (Lås/6320)  

Fiske i sjøen er regulert gjennom fiskerilovgivningen og kan ikke styres av PBL. Arealformålet fiske 
omfatter områder som er spesielt viktig i forhold til høsting av viltlevende marine ressurser. Områdene 
omfatter svært viktige fiskeområder og gyteområder og reketrålfelt. Fiske er ikke begrenset av eller til 
disse områdene, men er en markering av områder som ikke skal brukes til formål som er til fortrengsel 
for fiske. Fiskeområder utover dette er ikke lagt ut som eget formål i planen med unntak av ”Bruk og 
vern av sjø og vassdrag”.  

Det er fiskeridirektoratet sitt ansvar å kartlegge fiskeriressursene. Det foreligger temakart på egen 
nettside hos fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet har gjort nye karlegginger og kvalitetssikret 
fiskeridata i planområdet i samarbeid med lokale fiskere. KPH har arrangert to møter med lokale 
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fiskerlag. Viktige gyte- og oppvekstområder og kaste- og låssettingsplasser er synliggjort i plankartet. 
Der fiskeriformål ligger oppå natur- eller friluftslivområder (SOSI-kode 6600 eller 6700) inngår fiske 
som en del av disse områdene. Konkrete arealbrukskonflikter knytter seg gjerne til arealbruk som 
utelukker andre aktiviteter, for eksempel fortøyningsareal vs. reketråling. Det er ikke tillatt å tråle reker 
grunnere enn 170m i Nordland.  

KPH har i samarbeid med Fiskeridirektoratet fått tilgang på nye og kvalitetssikrete kystnære fiskeridata 
og avsatt viktige gyte- og fiskeområder, kaste og låssettingsplasser som har vært i bruk de siste 20 år, 
samt aktive redskapsfelt som enbruks fiske. Det vurderes fra Fiskeridirektoratet at temadata knyttet 
til fiske, gytefelt, kaste og låssetningsplasser og aktive redskapsfelt er av god kvalitet i planområdet. Vi 
har også samarbeidet om konsekvensutredning av nye innspill om akvakultur i forhold til 
fiskeriinteresser og kartfestet fortøyningsareal rundt oppdrettsanlegg og avsatt som kombinert formål 
akvakultur, ferdsel og fiske. 

Da viktige fiskefelt utover gytefelt, aktive redskapsfelt og kaste-og låssettingsplasser ikke er lagt ut som 
eget formål i planen, skal hensynet til fiskerinæringen generelt tillegges vekt i konflikttilfeller. Ved 
søknader om tiltak/inngrep på eller i nærheten av viktige fiskefelt og låssettingsplasser skal lokale 
fiskerlag og fiskeridirektøren høres før vedtak fattes. Opprettere tar oftest kontakt med lokale fiskere 
for en avklaringsrunde før de sender søknader om nye lokaliteter. Det er nyttig med god dialog i de 
kommunene der det er få aktive fiskere. Når det gjelder arealbrukskonflikter i forbindelse med 
taretråling kan det nevnes at tråling etter tare reguleres gjennom forskrift om høsting av tang og tare, 
som er hjemlet i havressursloven. Kommunene i KPH har gjennom sine regionråd skrevet et politisk 
notat hvor de ber om en forvaltningsplan for taretråling på Helgeland. Kommunene mener at høsting 
av tang og tare kan være en trussel for naturmangfoldet og kan forringe kvaliteten på gyte- og 
oppvekstområder. Høsting av tang og tare bør derfor ikke tillates i områder som er kartlagt som viktige 
gyte- og oppvekstområder for fisk. 

Natur (6600)  

Omfatter områder i sjø og vassdrag der inngrep og tilrettelegging er sterkt begrenset for å bevare 
viktige naturverdier. Områder som i dag er avsatt som naturområder videreføres i plankartet i tillegg 
til nye områder som er fremkommet gjennom kartlegging. Områdene omfatter i hovedsak viktige 
naturtyper som stortareskog, ålegrasenger og bløtbunnsområder. Dette er naturtyper som er artsrike 
og viktige for både dyre og fuglelivet i området. Bevaring av disse områdene er viktig for en bærekraftig 
utvikling og blir i stor grad ivaretatt i forhold til dybdeanalysen og egne bestemmelser grunnere enn 
20m.  

Formålet med å verne naturområder er å sikre sårbare og truede naturtyper og å bevare områder av 
internasjonal, nasjonal og regional verdi for kommende generasjoner. Vi har lagt inn naturområder av 
regional og nasjonal betydning knyttet til sjø og lokalt viktige naturområder er lagt inn som 
hensynsoner etter innspill fra kommunene. Mye av dataene i naturbasen er punkter og linjer som ikke 
er tillatt brukt i arealplankart.  

Naturmangfold bevares gjennom å ta vare på artenes livsmiljø og den kommunale arealplanleggingen 
er et viktig verktøy for forvaltningen av naturmangfoldet lokalt og regionalt. En god og helhetlig 
forvaltning av naturmangfold er avhengig av samarbeid på tvers av fagmiljø, kommune- og 
fylkesgrenser. Vi har plukket ut kategoriene G, H og I fra fagområde biologisk mangfold og sortert på 
størrelse om de vil vises i plankartet. Deretter sorterte vi på A, nasjonalt viktige, og satte av 
hensynsone. Kategoriene er hentet fra SOSI standard – generell objektkatalog ver. 4.2. Statens 
Kartverk 2012. 

 



12 
 

Friluftsliv (6700) 

Friluftshensyn (friluftsloven §1 og 22) viser til at kommunene har ansvar for å verne friluftslivets 
naturgrunnlag og sikre allmenhetens rett til ferdsel, opphold m.v. i naturen, slik at muligheten til å 
utøve friluftsliv som en helsefremmende, trivselsskapende og miljøvennlig fritidsaktivitet bevares og 
fremmes. Arealet omfatter områder i sjø og vassdrag der inngrep og tilrettelegging er sterkt begrenset 
for å bevare viktige friluftsområder. Det er unntak for inngrep som omfatter tilrettelegging for 
allmennheten. Områdene er betegnet som viktige da de har spesiell verdi som utfartsområder og/eller 
badeplasser. Noen områder er tilrettelagt for friluftsliv ved offentlige midler (spillemidler og 
friluftsmidler). Dette er områder som er sikret for allmennheten til spesielle formål ved konsesjon og 
langvarige leieavtaler. I tillegg til formålsområder er det også avsatt hensynssoner for friluftsliv etter 
innspill fra kommunene.   Det bør ikke tillates tiltak som forringer områdets friluftsmessige kvaliteter 
(herunder utslipp). Vi har vurdert at fritidsfiskernes behov sammenfaller med gyteområdene jf. Fdir.  
 
Det er kommet innspill fra Nordland Fylkeskommune om å legge inn friluftsområder i plankartet. NFK 
har kartlagt og verdisatt friluftsområder i samarbeid med de fleste kommunene i planområdet. KPH 
registrerer at sjø, hav og ferskvann ikke er gitt plass i arbeidet. De aktuelle områdetypene kan deles 
inn i ”Statlig sikrede friluftslivsområder”, ”svært viktige friluftslivsområder”, ”viktige 
friluftslivsområder” og ”registrerte friluftslivområder”. Vi har lagt inn statlige sikrede friluftsområder i 
plankartet. Kartleggingen er utover dette benyttet i forbindelse med konsekvensutredning av 
enkelttiltak. 
 

Akvakultur 6400 og kombinert formål akvakultur/ferdsel/fiske (6800) 

Akvakulturområder (A) omfatter godkjente lokaliteter for fiskeoppdrett. Områdene omfatter areal for 
oppankrings- og fortøyingsanlegg over sjøoverflaten og ferdselsforbudssone. Områdene er prioritert 
eksklusivt for oppdrett. Dette er områder som er helt avklart i forhold til andre interesser. Et 
oppdrettsanlegg setter restriksjoner på annen bruk av området (oppdrettslovens § 14). Det er forbud 
mot ferdsel 20m fra, og fiske 100m fra anleggene. Dette gjelder ikke bunnkultur av skjell. 
Bestemmelsene kan angi hvilke former for oppdrett og arter som tillates, evt. ikke tillates. Anleggenes 
deler som er i overflaten og som kan være til hinder for ferdsel slik som merder, fôrflåte ol. og bøyer 
skal ligge innenfor A-området 
.  
Fortøyninger som ikke er til hinder for ferdsel kan gå inn i tilsluttende flerbruksformål. Flerbruksformål 
akvakultur og ferdsel og fiske (AFF) settes av i tilknytning til akvakulturområder. I disse områdene kan 
fortøyninger til akvakulturanlegg etableres på -2m inn mot land, ellers på -25 m. Det er ikke tillatt med 
installasjoner som er til hinder for ferdsel i disse områdene. Dette gir mulighet for å sette av større 
områder for fortøyninger og dermed gi økt fleksibilitet for endringer internt på oppdrettslokalitetene.  
 
Den som skal drive akvakultur må ha konsesjon, og være registrert som innehaver av 
akvakulturtillatelse i akvakulturregisteret. Akvakulturtillatelsen gir rett til produksjon av bestemte 
arter på avgrensede geografiske områder (lokaliteter), med de til enhver tid fastsatte begrensninger 
av tillatelsens omfang. Det kan i henhold til til akvakulturloven (§6) gis tillatelse til akvakultur dersom: 
 „det er miljømessig forsvarlig, „kravene i § 15 om forholdet til arealplaner og vernetiltak er oppfylt 
avveiningen av arealinteresser etter § 16 er foretatt, og „ det er gitt tillatelser som kreves etter: lov 19. 
desember 2003 nr. 124 om matproduksjon og mattrygghet m.v., lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot 
forurensning og om avfall, lov 17. april 2009 nr. 19 om havner og farvann, og -lov 24. november 2000 
nr. 82 om vassdrag og grunnvann. 
Fylkeskommunen er tildelingsmyndighet, og har et koordinerende ansvar for saksbehandlingen mht 
andre interesser. Dvs at søknad skal behandles etter alle særlovene før det blir foretatt en endelig 
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behandling etter akvakulturloven. Uansett områdekategori i arealplanen skal en søknad gjennom full 
utredning (konsesjonsbehandling med offentlig høring og konsekvensutredning). En egen forskrift 
styrer prosessen; "Forskrift om samordning og tidsfrister i behandlingen av akvakultursøknader".  
 
Akvakulturregelverket stiller strenge vilkår for drift av akvakulturanlegg. En laksekonsesjon trenger 
minimum tre lokaliteter med en viss innbyrdes avstand for å oppnå et godt driftsopplegg med 
brakklegging av lokaliteter og generasjonsadskilt drift. Lakseoppdrett og annen type fiskeoppdrett har 
det største kravet til lokalitetene når det gjelder dybde, areal og vannutskiftning. Tradisjonelle 
kystsoneplaner med små områder avsatt til akvakultur i tilknytning til anlegg på land, uten tilpasning 
til smittehygiene, andre kommuners kystsoneplaner og økosystembetraktninger er lite relevant for en 
slik ny lokalitetsstruktur. KPH benytter Strømmodell Nordland i samarbeid med HiÅ for å 
konsekvensutrede nye tiltak og gi innspill til områdeforvaltning. KPH har fokus på å avsette så store 
flerbruksområder inklusive akvakultur at områdeforvaltning kan gjennomføres. For å oppnå 
målsettingen om tilstrekkelig areal til oppdrettsnæringen innen en bærekraftig ramme er følgende 
retningsgivende i planleggingen:  
- Områder der det ikke er avdekket større interessekonflikter av nasjonal, regional eller lokal karakter, 
og som er dypere enn 20 m, legges ut som ”Bruk og vern av sjø og vassdrag”. Dette med unntak av 
områder som er avsatt som hensynsoner for natur og friluftsliv.   
- Etablerte akvakulturanlegg inklusiv fortøyningsareal er avsatt som enbruks akvakultur. 
- KPH har manuelt georeferert alle fortøyningsareal (anleggenes arealbeslag på sjøbunnen) i 
planområdet og satt av etablerte anlegg i overflaten som enbruks akvakultur og tilstøtende areal med 
fortøyninger dypere enn 25 m som kombinert formål AFF. 
- KPH har gjort vurderinger av områdeforvaltning basert på Strømmodell Nordland. 
- Alle nye akvakulturtiltak som er konsekvensutredet og satt av som enbruks akvakultur og 
fortøyningsareal som kombinert formål. 
 Kunnskapen om eksisterende akvakulturanlegg er av god kvalitet. Kunnskapsgrunnlaget for å kunne 
sette av nye områder utelukkende for akvakultur er derimot mangelfull. Her er marine grunnkart og 
strømmodellering nødvendig for å kartlegge egnetheten av et område i forhold til en eventuell konkret 
akvakulturlokalisering. KPH har tatt utgangspunkt i innspillene til planen og arbeidet for å få på plass 
nødvendige avklaringer på bakgrunn av disse. Eksisterende akvakulturanlegg og nye innspill er 
kartfestet med eget arealformål ”akvakultur”. 
 

Kombinerte formål 

I tillegg til den enkelte brukskategori gir loven anledning til å kombinere to eller flere etter behov. 
Dette er områder med høy verdi for flere brukstyper, men hvor disse generelt likestilles i forhold til 
hverandre. Ferdsel-, fiske- og  friluftslivsområder (FFF) brukes når det i planprosessen er dokumentert 
spesielle interesser, for eksempel hyttefelt (som ikke ønskes kombinert med akvakulturanlegg eller 
naturformål), eller når kommunen ønsker å styre plasseringen av anlegg og inngrep spesielt. De fleste 
interesser i sjøen knytter seg til de landnære områdene. Disse områdene blir derfor i størst grad 
planlagt som viktige områder for allmenn flerbruk. Men spesielt er det friluftsliv og lokale 
fiskeriinteresser en søker å ivareta gjennom denne arealbrukskategorien. Det er avsatt områder til 
akvakultur enten i kombinasjon med andre formål eller bare til akvakultur. Det er også avsatt områder 
som fra 25m under vannoverflaten og ned til havbunnen kan benyttes til fortøyninger for 
akvakulturanlegg. Områdene er merket A-25. Fra overflaten og ned til 25 meters dybde er arealene 
merket A-25 avsatt til bruk og vern av sjø og vassdrag (tillatt med natur, ferdsel, fiske og friluftsliv inkl. 
akvakultur).  
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Hensynssoner (§ 11-8 a-f) 

Hensikten med en hensynssone er å kunne vise viktige hensyn og interesser i tillegg til og uavhengig 
av hvilket arealformål som gjelder i et område. Hensynssoner brukes for få fram forhold og 
restriksjoner som man ellers ikke får fram gjennom arealformål og bestemmelser. Bruk av 
hensynssoner må vurderes i samspill med arealformål og bestemmelser og begrenses til vesentlige 
forhold. I hensynssone for bevaring av naturmiljø/hensynssone friluftsliv/hensynssone reindrift kan 
det jf. PBL §11-8 c) gis retningslinjer om begrensninger av virksomhet og vilkår for tiltak for å ivareta 
interessen i sonen. Det kan dessuten gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved 
praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov. 
Fordelen med å bruke hensynssonen i forbindelse med naturmiljø, friluftsliv eller reindrift er, at det 
kan avsettes et område på tvers av planformål hvor det sikres at det tas hensyn til bevaring av 
naturmiljø eller friluftslivet. Ulempen med å bruke hensynssonen i denne forbindelsen er, at det ikke 
kan knyttes bestemmelser til hensynssonen, og dermed er hensynet til bevaring av naturmiljøet eller 
friluftslivet ikke juridisk forpliktende. Mange hensynssoner oppå hverandre kan også gi uryddige kart. 
Se forslag til retningslinjer for hensynssoner etter PBL § 11-8 c). Følgende hensynssoner er benyttet i 
KPH, jf.  
 
PBL § 11-8 a) 
PBL § 11-8 a) Aktsomhets-, sikrings-, støy- og faresoner med angivelse av fareårsak eller miljørisiko. 
Det kan gis bestemmelser som forbyr eller setter vilkår for tiltak og/eller virksomheter, jf. § 1-6, 
innenfor sonen. I forbindelse med innflyvning til Brønnøy Lufthavn ba AVINOR om at det settes av en 
sikringssone. 
Denne går også ut i sjø og er kartfestet i KPH. Rød sone (H210) og gul sone (H220) med egne krav i 
standarden når det gjelder bygg og anlegg som etableres 
. 
PBL § 11-8 b) Båndleggingssoner  
Det kan ikke gis tillatelse til tiltak i områder som er i strid med det som er rettsgrunnlaget området er 
båndlagt etter. 
Sone for båndlegging i påvente av vedtak etter plan- og bygningsloven eller andre lover, eller som er 
båndlagt etter slikt rettsgrunnlag, med angivelse av formålet. Sone for midlertidig båndlegging eller 
som er båndlagt i medhold av særlov tilsvarer i hovedsak arealkategori i § 20-4 nr. 4 i tidligere lov 
(båndlagte områder/områder som skal båndlegges). 
Der vedtaket om båndlegging fattes etter plan- og bygningsloven for å følges opp med vedtak etter 
andre lover eller reguleringsplan, er i utgangspunktet virkningen av selve båndleggingsvedtaket 
tidsbegrenset til fire år. Departementet kan etter søknad forlenge båndleggingsperioden i ytterligere 
fire år hvis det foreligger tilstrekkelig gode grunner for det. Behov for nødvendig arealbruksstyring i 
perioden fram til særlovsvedtak foreligger, er normalt en tilstrekkelig begrunnelse.  
Når vedtaket etter særlov etter sitt innhold er et arealstyringsvedtak som fastsetter hvilke tiltak og 
hvilken virksomhet eller bruk som er tillatt eller forbudt, medfører det at dette vedtaket gjelder foran 
andre generelle bestemmelser knyttet til det arealformålet hensynssonen dekker. Dette gjelder f.eks. 
for vedtak etter naturvernloven. For de tiltak eller virksomheter som ikke reguleres gjennom 
særlovsvedtaket, gjelder arealformålet i planen og ev. bestemmelser som er knyttet til dette. 
 
Hensynssoner for båndlegging etter lov om naturvern/naturmangfold - H720 
Sonene viser områder som er vernet etter naturmangfoldloven. Innenfor sonen er det verneforskriften 
som er styrende for all bruk. Det kan ikke gis tillatelse til tiltak i områder som er i strid med det 
rettsgrunnlag området er båndlagt etter.  
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Hensynssoner båndlagt i  påvente av vedtak – H710  

Marine verneområder er båndlagt i påvente av vedtak. For kandidater til marin verneplan så gjelder 
det midlertidige retningslinjer. De midlertidige retningslinjene ble fastsatt av Miljøverndepartementet, 
Fiskeri- og kystdepartementet, Nærings- og handelsdepartementet og Olje- og energidepartementet 
den 6. april 2005, og gjelder departementenes fagmyndigheter og deres saksbehandling etter sin 
særlovgivning og deres rådgivning overfor andre myndigheter og målgrupper. Retningslinjene gjelder 
inntil verne- eller beskyttelsesvedtak er fattet eller områdene er tatt ut av det videre planarbeidet. De 
midlertidige retningslinjene kan leses her: 
http://www.dirnat.no/multimedia/497/midlertidige.pdf&contentdisposition=attachment   
 
Arbeidet med marine verneplaner startet på 1990-tallet. Per i dag omfatter forslaget 36 områder i 6 
ulike kategorier som skal vernes etter naturmangfoldloven med verneformål som er tilpasset den 
enkelte lokalitet. Av de 36 forslagene, så ligger 22 i sin helhet innenfor grunnlinja og utgjør ca. 7 prosent 
av sjøarealet innenfor grunnlinja (NOU 2004:28). I planområdet er både Nordfjorden i Rødøy 
Kommune og Vistenfjorden i Vevelstad og Brønnøy Kommune båndlagt areal inntil prosessen med 
marine verneplaner blir ferdig. Arealet er båndlagt fram til 2017. 
 

PBL § 11-8 c) Sone med særlige hensyn til landbruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, 
landskap eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø.  

Her gis det angivelse av interesse. Det kan gis retningslinjer om hvilke hensyn som skal vektlegges ved 
praktisering av annen lovgivning så langt kommunen er tillagt myndighet etter vedkommende lov.  
 

Hensynsone bevaring av naturmiljø H560  

Omfatter naturområder i sjø som er avsatt i plankartet som hensynsone.  
Innenfor sonene skal naturmiljø gis prioritet. Det bør ikke tillates tiltak og inngrep som kan forringe 
områdets verdi. Tiltak eller inngrep som eksempelvis oppdrett, massetak, utslipp, tekniske 
installasjoner ol. skal ta hensyn til naturområder som er avsatt i sjø i plankartet. Hensynsone 
naturmiljøet er ikke bindende for framtidig bruk, men veiledende som informasjonsmateriale og som 
grunnlag for planlegging. Tiltak innen hensynsonen skal avklares med naturforvaltningen jfr. PBL §11-
8 bokstav c. 
Kommentar til bestemmelse: Dette arealformålet bør brukes med omhu i kystsoneplanen. Hvis ingen 
inngrep tillates i slike områder, må man i praksis være sikker på at det heller ikke fra før er foretatt 
inngrep der (eksempelvis ledningsnett, drenskanaler eller drensledninger). Vedlikehold av disse vil 
bety naturinngrep som bestemmelsen skal hindre. Koraller markeres som hensynssone for bevaring 
av naturmiljø som strekker seg 1 km utover forekomstens avgrensning i Naturbase. Til hensynssonen 
knyttes det retningslinjer. 

Hensynssone friluftsliv H530  

Omfatter friluftsområder som er avsatt i plankartet som hensynsone.  
Innenfor sonene skal friluftsliv gis prioritet. Det bør ikke tillates tiltak og inngrep som kan forringe 
områdets verdi som friluftsområde. I samråd med plan- og bygningsmyndigheten kan områdene 
tilrettelegges for allmennheten. Tiltak eller inngrep som eksempelvis oppdrett, massetak, utslipp, 
tekniske installasjoner ol. skal ta hensyn til friluftsområder og områder som er viktige for allmenn 
ferdsel som for eksempel badestrender jfr. PBL §11-8 bokstav c. 
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Bevaring kulturmiljø H570  

Innenfor sonene skal hensynet til kulturmiljø gis prioritet. Hensynssone bevaring kulturmiljø er ikke 
bindende for framtidig bruk, men veiledende som informasjonsmateriale og som grunnlag for 
planlegging. Tiltak innen hensynssonen skal avklares med kulturminneforvaltningen jfr. PBL §11-8 
bokstav c. 

Hensynsone reindrift H520  

Omfatter svømmeleier for rein som er avsatt i plankartet som hensynsone. Reindriftslovens § 22 viser 
til at reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret å drive og forflytte rein i de deler av 
reinbeiteområdet hvor reinen lovlig kan ferdes og adgang til flytting med rein etter tradisjonelle 
flyttleier. Hensynsone reindrift er ikke bindende for framtidig bruk, men veiledende som 
informasjonsmateriale og som grunnlag for planlegging. Tiltak innen hensynsonen skal avklares med 
reindriftsforvaltningen. jfr. PBL §118 bokstav c. 

 

PBL § 11-8 f) Detaljeringssone  

Sone hvor gjeldene reguleringsplaner med tilhørende bestemmelser fortsatt skal gjelde. Ikke alle 
kommuner har digitaliserte flater for sine reguleringsplaner som går ut i sjø. Det vises til oversikt i den 
enkelte kommune for hvilke planer som gjelder etter at KPH er vedtatt Kommunene må selv gi 
tilbakemelding på hvilke planer som fortsatt skal gjelde, jf. følgebrev. 
 

GENERELLE PREMISSER FOR PLANARBEIDET 

Mye av vårt arbeid er regulert av annet lovverk og her følger en sjekkliste. Ved inngrep i sjø eller 
vassdrag skal det dokumenteres hvordan tiltaket påvirker kulturminner, naturmangfold og 
allmenhetens ferdselsmuligheter på sjøen.  

KULTURMINNER  

- Hvis planen innebærer tiltak i sjø må NTNU, Vitenskapsmuseet, seksjon for arkeologi og 
kulturhistorie, eller Universitetet i Tromsø, Tromsø Museum, varsles slik at de kan vurdere tiltaket med 
hensyn på undersjøiske kulturminner.   
- Datasett for kulturminner (Askeladden) skal sjekkes ut i områder hvor tiltak (jfr PBL kap 20) skal 
gjennomføres. Dersom det i forbindelse med tiltak blir funnet automatiske fredete kulturminner som 
ikke er kjent, skal arbeidet stanses i den grad det berører kulturminnet eller dens sikringssone.  

 

NATURMANGFOLD 

- For kartlagte områder som har regional og nasjonal stor verdi for biologisk mangfold, samt områder 
vernet etter naturvernloven, skal det i vannsøyle eller på bunn ikke gjøres inngrep eller bruk som kan 
forringe, skade eller ødelegge forekomsten av de prioriterte naturtyper (§§11-9 pkt 6 og 11-11 pkt 3). 
 
- Ved tiltak (jfr PBL kap 20) skal NML §8-12 utkvitteres. Artsdatabanken skal sjekkes for det aktuelle 
området 
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FERDSEL, FARLEDER OG ANKRINGSPLASSER  

I samråd med Kystverket visualiseres farledene ved å kartfeste ledstrekene (skipsled (SOSI-kode 1161) 
for hoved- og biled, og i samarbeid med Nordland Fylkeskommune har vi visualisert ferge- og 
hurtigbåtruter. Kystverket sin erfaring er at mye av veksten i produksjon innenfor akvakulturnæringen 
skjer på eksisterende lokaliteter. Her søkes det ofte om utvidelse av anleggsareal og/eller justering av 
anlegget. De anbefaler at kommunene tar høyde for endringer i anleggsareal for eksisterende 
oppdrettslokaliteter i planen slik at man unngår unødvendig mange dispensasjonssøknader i 
framtiden.  
 
- Det gis ikke tillatelse til tiltak (jf PBL §20-1, Havne og farvannsloven § 27), inngrep eller bruk som kan 
være til hinder og påvirke sikkerheten for sjøveis ferdsel langs kartlagt biled og lokalled (1111- pkt 3).   
- All aktivitet og tiltak innenfor farleder og statlige fiskerihavner skal avklares med kystverket. I statlige 
fiskerihavner kreves tillatelse av Kystverket etter havne- og farvannsloven § 28.  
 
- I vurdering av om tillatelse etter Havne- og farvannsloven skal gis, vil hensynet til farleder og allmenn 
ferdsel veie tungt. Ved søknad om tiltak i sjø (jfr havne-og farvannsloven §27)  skal kommunen i sin 
behandling ivareta lokale ferdselshensyn mht sikkerhet og framkommelighet.  
 
- Dette er likevel ikke til hinder for utlegging av sjøledninger for vann, avløp, strøm- og telenett mv. 
som ikke er til ulempe for formålet. Det kan foretas fremtidige utbygginger (moloer, utdypinger, kaier 
etc.) etter avklaring gjennom reguleringsplan.  
 

MUDRING OG DUMPING  

Ved utbygginger som omfatter mudring og flytting av masser skal grunnforholdene dokumenteres av 
fagkyndig (se generelle bestemmelser og retningslinjer). Ingen kommuner ønsket å kartfeste areal til 
dumping/ deponi av rene masser.  
Hvis mudring og dumping blir aktuelt så vil de søke Fylkesmannen i Nordland om tillatelse, slik at 
dumpearealene kan etableres i nærhet til pågående mudring. Det er også fare for at det kan blir store 
omkostninger med konsekvensutredning ved å etablere dumpeområder i kommunene.  
      
Er det påvist eller mistenkes forurenset grunn skal dette også undersøkes. Avklaringene skal 
dokumenteres ved søknad om rammetillatelse jfr. PBL § 11-9 nr. 8.  
 
Opptak av masser fra sjøbunnen bør utføres slik at det ikke oppstår fare for utglidning av 
strandmassene, eller skade på annen infrastruktur. Opptak av masser bør heller ikke skje når det står 
fiskemerder i nærheten, oppstår konflikter med fiske eller når det pågår låssetting av fisk. Dette for å 
forebygge skade og ulempe på omgivelsene og av hensynet til fiskeriinteresser. Graving, mudring, 
utfylling og andre tiltak som kan endre et områdes verneverdi eller friluftsliv kan bare tillates med 
hjemmel i godkjent reguleringsplan eller etter søknad til Fylkesmannen.  
 

RÅSTOFFUTVINNING  

Dette omfatter større uttak av mineralske løsmasser (leire, silt, sand, grus, stein, blokk), 
fastfjellforekomster for produksjon av byggeråstoff og lignende formål, industrimineraler og malmer. 
Det stilles her krav om reguleringsplan. Fylkeskommunen er konsesjonsmyndighet for uttak av 
skjellsand, mens Direktoratet for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet for øvrige uttak. Mer 
info: 
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http://www.regjeringen.no/upload/MD/2011/vedlegg/veiledninger/mineralske_forekomster/temav
eileder_mineral.pdf   
 

FORURENSING OG STØY  

Det er registrert områder med forurenset bunn i arbeidet med vanndirektivet, samt utslipp fra vann/ 
kloakk. Informasjon fra vanndirektivet er ikke førende for planarbeidet, og skal hensyntas i vurdering 
av etablering av nye tiltak. Det er ikke registrert forurensning fra akvakultur. Tema er nærmere omtalt 
i konsekvensutredningen i Del 2. 
 

NYE OG EKSISTERENDE AREALFORMÅL 

Her presenteres en oversikt over nye og eksisterende arealformål: Akvakultur, natur og friluftsliv 
som er satt av i plankartet. 
 

NYE AREALFORMÅL  

Forslag til Kystplan Lury omfatter 6 forslag til nye oppdrettslokaliteter: 

 A19 Måværet (Nova Sea)  

 A1 Varpet (Nova Sea AS)  
 A24 Vardskjæret Sør (Lovundlaks AS) 
 A31 Korsvika (Lovundlaks AS) 

 A32 Risvær (bare alternativ 1.) 
 

GODKJENTE LOKALITETER MED OG UTEN ENDRINGER 

 A4 Grasholman (Lovundlaks AS) 

 A2 Kveitholman (Lovundlaks AS, bare alternativ 2.) 
 A12 Ørnes (Kvarøy Fiskeoppdrett AS) 

 A16 Olvika (Kvarøy Fiskeoppdrett AS) 
 A6 Breivika (Kvarøy Fiskeoppdrett AS) 
 A23 Movikodden (Selsøyvik Havbruk AS) 

 A13 Kokvika (Nova Sea AS) 
 A11 Kalvøya (Nova Sea AS) 

 A8 Vardeskjær Nord (Lovundlaks AS) 
 A14 Store Bukkøy N (Lovundlaks AS) 
 A7 Leirholmen (Lovundlaks AS, bare alternativ 2.) 

 A10 Horsholmen (sør for Stigen) 
 A11 Stigen (Kilaneset) 
 A20 Sør for Kvarøy (Matskjærforden) 
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PLANKART  

 
Det er 2 alternativ. 
 
Alternativ 1: 
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Aternativ 2. 

 
 


