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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 

Arkivsak: 13/748  

 

KYSTPLAN - HELGELAND 

 

 

Saksbehandler:  Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST-

2014  

Saksnr.: Utvalg Møtedato 

74/13 Formannskap 11.06.2013 

9/13 Kommunestyret 25.06.2013 

155/14 Formannskap 25.11.2014 

44/14 Kommunestyret 16.12.2014 

121/15 Formannskap 15.12.2015 

41/16 Formannskap 10.05.2016 

 

Innstilling: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14 vedtar formannskapet å legge ut planforslag, 

datert 1.5.2016 til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og med høringsfrist senest 

15.7.2016. Planforslaget er en kommunedelplan og legger til rette for bruk og vern av sjøareal 

for deler av Herøy kommunes sjøareal. Planforslaget som blir lagt ut vil bestå av følgende 

dokument:  

 

1. Plankart, benevnt interkommunal kystsoneplan, datert 1.5.2016 for alle kommuner 

med i Kystplan Helgeland.  

2. Plankart for kun Herøy kommune, er det forslaget som Herøy kommune legger ut til 

høring jf. §11-14.  

3. Plankart for kun Herøy kommune uten uttegning av bestemmelsesområder for dybder 

grunnere enn 25 meter.  

4. Planbeskrivelse med planbestemmelser, datert 1.5.2016 

5. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 1.5.2016 

 

Plandokument vil bli lagt ut på Herøy kommunes hjemmesider i PDF format. 

Høringsinstanser kan på oppfordring få tilsendt plandokument på papir. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 11.06.2013 sak 74/13 

 

Behandling: 

 

 

Vedtak: 

 

1. Herøy Kommune vedtar deltagelse i Interkommunalt samarbeid om arealplan i sjø: 

Kystplan Helgeland   

2. Herøy kommune slutter seg til forslaget til styringsgruppe for Kystplan Helgeland 
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3. Herøy Kommune vedtar å legge ut utkast til planprogram for Kystplan Helgeland til 

offentlig ettersyn i 6 uker ved tidspunkt dette fastsettes av samarbeidende kommuner i 

Hald regionen. 

 

Hjemmel for vedtak i punkt 1 til 3 er etter PBL §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) 

og § 4-1 (for planprogram). 

 

4. Herøy kommune forbeholder seg muligheten for vedtakelse av kystsoneplan etter Plan- 

og bygningsloven §11-15.  Konsekvens for den enkelte kommune i forhold til hvilken 

paragraf planen blir hjemlet i må avklares og forutsettes konsekvensvurdert og bes tatt 

inn i planprogrammet som en del av den utredning som skal gjennomføres. 

 

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 25.06.2013 sak 9/13 

 

Behandling: 

Formannskapets innstilling tiltres. 

 

 

Vedtak: 

 

5. Herøy Kommune vedtar deltagelse i Interkommunalt samarbeid om arealplan i sjø: 

Kystplan Helgeland   

6. Herøy kommune slutter seg til forslaget til styringsgruppe for Kystplan Helgeland 

7. Herøy Kommune vedtar å legge ut utkast til planprogram for Kystplan Helgeland til 

offentlig ettersyn i 6 uker ved tidspunkt dette fastsettes av samarbeidende kommuner i 

Hald regionen. 

 

Hjemmel for vedtak i punkt 1 til 3 er etter PBL §§ 9-1, 9-2 og 9-3 (for interkommunal plan) 

og § 4-1 (for planprogram). 

 

8. Herøy kommune forbeholder seg muligheten for vedtakelse av kystsoneplan etter Plan- 

og bygningsloven §11-15.  Konsekvens for den enkelte kommune i forhold til hvilken 

paragraf planen blir hjemlet i må avklares og forutsettes konsekvensvurdert og bes tatt 

inn i planprogrammet som en del av den utredning som skal gjennomføres. 

 

 

Behandling/vedtak i Formannskap den 25.11.2014 sak 155/14 

 

Behandling: 

Ordfører Arnt Frode Jensen framsatt forslag om at pkt. 2 endres til; 

 

Det opprettes en arbeidsgruppe osv. 

 

Endringsforslaget ble enst. vedtatt. 

 

Formannskapet oppnevner Vegar Dalen og Arnt Erling Paulsen til arbeidgruppen. 
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Vedtak: 

 

1. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-13, etter delegert myndighet fra 

kommunestyret, fastsetter formannskapet i Herøy kommune planprogram for 

kommunedelplan for kystsonen i Herøy kommune, benevnt Planprogram for 

Interkommunal kystsoneplan, Kystplan Helgeland og revidert 19.06.14, slik dette 

ligger vedlagt.  

 

2. Det opprettes en arbeidsgruppe i forhold til å bidra til å gi innspill ved utarbeidelse av 

planforslag for Herøy Kommunes arealer i kystsoneplanen og til å gi innspill og 

merknader til planlagt arealbruk i grenseområder til Herøy kommune til samme planer 

i nabokommuner. 

 

           Arbeidsgruppen skal ha en bred sammensetting slik: 

 

Prosjektleder: Fagleder plan 

Formannskapet oppnevner Vegar Dalen og Arnt Erling Paulsen til arbeidsgruppen. 

1 representant fra fiskerinæringen 

1 representant fra oppdrettsnæringen 

1 representant fra friluftsliv/turisme 

   

 

Behandling/vedtak i Kommunestyret den 16.12.2014 sak 44/14 

 

Behandling: 

Formannskapets innstilling tiltres. 

 

 

Vedtak: 

 

3. Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-13, etter delegert myndighet fra 

kommunestyret, fastsetter formannskapet i Herøy kommune planprogram for 

kommunedelplan for kystsonen i Herøy kommune, benevnt Planprogram for 

Interkommunal kystsoneplan, Kystplan Helgeland og revidert 19.06.14, slik dette 

ligger vedlagt.  

 

4. Det opprettes en arbeidsgruppe i forhold til å bidra til å gi innspill ved utarbeidelse av 

planforslag for Herøy Kommunes arealer i kystsoneplanen og til å gi innspill og 

merknader til planlagt arealbruk i grenseområder til Herøy kommune til samme planer 

i nabokommuner. 

 

           Arbeidsgruppen skal ha en bred sammensetting slik: 

 

Prosjektleder: Fagleder plan 

Formannskapet oppnevner Vegar Dalen og Arnt Erling Paulsen til arbeidsgruppen. 

1 representant fra fiskerinæringen 

1 representant fra oppdrettsnæringen 

1 representant fra friluftsliv/turisme 
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Behandling/vedtak i Formannskap den 15.12.2015 sak 121/15 

 

Behandling: 

 

Rådmannens innstilling tiltres. 

 

Vedtak: 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14 vedtar formannskapet å legge ut 

kommunedelplanforslag til kystsone for Herøy kommune under forutsetning om at følgende 

endringer må inntas i plankartet før dette legges ut på høring:  

 

 For områder innenfor stiplet linje som vist i vedlagte kart i vedlegg 1 skal 

kommuneplanens arealdel i Herøy kommune fortsette å gjelde. Kystsoneplanen skal 

ikke ha rettsvirkning i disse områdene.  

 Lokale fiskeriinteresser jf. fiskeriområder som vist i vedlagte kart i vedlegg 2 over 

viktige lokale fiskeområder.  

 Det bes om at Kystplan Helgeland går i dialog med reindriftsforvaltningen i Nordland 

samt med Røssåga og Toven reinbeitedistrikt mht. å finne en metode som i 

tilstrekkelig grad vil sikre medvirkning nå og i fremtiden for reindriftsinteresser og 

øvrige samiske interesser.  

 Nye og endrede akvalokaliteter jf. vedlagt kart i vedlegg 2.    

 Eksisterende akvakulturlokaliteter skal videreføres, slik disse fremkommer av 

kommuneplanens arealdel  i områder der kystsoneplanen skal ha rettsvirkning. Se også 

vedlegg 10 for klargjøring. 

 Hensynssoner for å angi dybde i sjø mindre enn 25 meter tas ut. 

 Tekster i plankart må fremkomme ved bruk av «påskrift» i SOSI fil. 

 Før planen legges ut på høring må planavdelingen i kommunen kontrollere og 

godkjenne sitt planområde jf. ovenstående om innhold er jf. dette, ved at oppdatert 

SOSI fil sendes kommunen på e-post adressen post@heroy-no.kommmune.no med 

kopi til jonny.iversen@heroy-no.kommune.no. 

   

 

mailto:post@heroy-no.kommmune.no
mailto:jonny.iversen@heroy-no.kommune.no
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Behandling/vedtak i Formannskap den 10.05.2016 sak 41/16 

 

Behandling: 

Rådmannens innstilling tiltres. 

 

 

Formannskapets vedtak: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §11-14 vedtar formannskapet å legge ut planforslag, 

datert 1.5.2016 til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker, og med høringsfrist senest 

15.7.2016. Planforslaget er en kommunedelplan og legger til rette for bruk og vern av sjøareal 

for deler av Herøy kommunes sjøareal. Planforslaget som blir lagt ut vil bestå av følgende 

dokument:  

 

1. Plankart, benevnt interkommunal kystsoneplan, datert 1.5.2016 for alle kommuner 

med i Kystplan Helgeland.  

2. Plankart for kun Herøy kommune, er det forslaget som Herøy kommune legger ut til 

høring jf. §11-14.  

3. Plankart for kun Herøy kommune uten uttegning av bestemmelsesområder for dybder 

grunnere enn 25 meter.  

4. Planbeskrivelse med planbestemmelser, datert 1.5.2016 

5. Konsekvensutredning og risiko- og sårbarhetsanalyse, datert 1.5.2016 

 

Plandokument vil bli lagt ut på Herøy kommunes hjemmesider i PDF format. 

Høringsinstanser kan på oppfordring få tilsendt plandokument på papir. 

 

 

Utredning: 

Saksutredning: 

 

Formannskapet vedtok den 15.12.2015 å legge ut kystsoneplanen til høring under forutsetning 

av at endringer ble innarbeidet. Planforslaget som nå foreslås lagt ut til høring innfrir ikke alle 

de krav til endringer som ble stilt til planforslaget som forelå den 15.12.2015. Etter dialog 

med Kystplan Helgeland er det klart at Herøy kommune selv må ivareta noen av de endringer 

som kreves. Endringer som gjenstår er det ikke behov for å innarbeide før planen skal vedtas. 

For areal i Herøy kommune vil administrasjonen sørge for å ivareta medvirkning for 

reinbeitedistriktet og reindriftsforvaltningen og å få frem reinbeitedistriktets behov før plan 

blir vedtatt.  

 

Før saken legges ut til høring vil det bli utarbeidet plankart for Herøy kommune basert på 

plankartet i Kystplan Helgeland, jfr. pkt. 2 og 3 i listen over dokument som skal følge 

planforslaget.  

 

Når det gjelder øvrige krav til endringer før et planforslag legges ut til høring er alle innfridd 

unntatt de 3 siste kulepunktene i innstillingen vedtatt 15.12.15. Disse kulepunkt kan utstå til 

planen skal vedtas siden Herøy kommune selv må utføre disse endringene jf. dialogavklaring 

med Kystplan Helgeland.   


