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Saksbehandler:  Jonny Iversen Arkiv: RNR KP-KYST-2  

Arkivsaksnr.: 17/446     

Kystplan - Helgeland - (13/748) - Saksfremlegg i tilknytning til 2. gangs utlegg av planen til 

høring og offentlig ettersyn.  

 

Rådmannens innstilling: 

 

Med hjemmel i Plan- og bygningsloven §9 og §11-14 legges Planforslag benevnt Kystplan 

Helgeland – Kommunedelplan for deler av sjøareal i Herøy, med plan id 1818_KPH_2016, sist 

revidert den 21.08.17, ut til offentlig høring og ettersyn i 6 uker.   

 

Saksutredning: 

 

Kommunedelplanen var ute på høring i perioden 13.05.16 – 15.07.16. I ettertid er det 

innkommet innspill til det forslaget som var ute på høring, og som etter denne høringen 

tidligere er behandlet i formannskapet jf. vedlagte samlet saksfremstilling. På grunn av 

ytterligere endringer av planforslaget og som tidligere ikke er lagt frem for formannskapet til 

behandling, fremmes på ny sak om utlegg av kystsoneplanen til høring og offentlig ettersyn.  I 

praksis er endring i planforslaget hva angår dokumenter i forhold til tidligere høring at et 

revidert plankart er utarbeidet og at noen nye tilleggsbestemmelser til planforslaget er 

utarbeidet. Ved nytt utlegg til høring og offentlig ettersyn vil derfor alle tidligere dokument 

på nytt bli lagt ut med tillegg av siste revisjon av plankart samt vedlegg med 

tilleggsbestemmelser.    

 

I det følgende er det planforslaget som nå skal legges ut på høring og offentlig ettersyn til vises til 

når det i teksten vises til «planforslaget». Med LNFR områder menes Landbruks-, Natur- og 

Friluftsområder samt Reindrift. 

 

Det vises til vedlagte saksfremlegg som beskriver hvilke endringer som er inntatt i planforslaget. 

Administrasjonen har vært i kontakt med Helgeland regionråd i forbindelse med endringene som 

skal innarbeides. Det er jf. Helgeland regionråd kommunene selv som må innarbeide endringene og 

legge ut planforslaget til høring og offentlig ettersyn. Endringene består av endringer i plankartet 

samt noen tilleggsbestemmelser gjeldende for Herøy kommune som i hovedsak er presiseringer slik 

formannskapet har bestemt i tidligere møte skal innarbeides.  

 

Det vises til forrige behandling og vedlagte samlet saksfremlegg for en detaljert beskrivelse av 

endringer som skal innarbeides. I det følgende gjengis kort de endringer som er innarbeidet. For å 

unngå ekstraarbeid ved den pågående revisjon av kommuneplanens arealdel samt mål om å ha så få 

planer som mulig å forholde seg til (i alle fall i samme område) er holmer, skjær mv. utlagt slik 

dette er i gjeldene arealplan innenfor avgrensningen til planforslaget. Dette betyr at 

kommunedelplanen innenfor sitt område vil styre all arealbruk når denne er vedtatt. I praksis betyr 

dette at LNFR kategorien er videreført for alle øyer, holmer og skjær med unntak for 8 øyer/holmer. 

Totalt 1276 holmer, øyer og skjær er derfor rene LNFR områder innenfor planområdet. For 

områder utlagt til LNFR kategori med spredt bebyggelse er også denne kategorien videreført fra 

gjeldene arealplan for og gjelder som beskrevet for i alt 8 holmer/øyer.  



 

I det følgende vises områder der holmer med LNFR kategorien der det tidligere er åpnet opp for 

spredt bebyggelse. I planforslaget er det ikke åpnet opp for noen ytterligere ny bebyggelse i disse 

områdene.  

 

 
Oversiktskart for område med spredt bebyggelse – Sandsundvær. 

 

 
Holmer utlagt til LNFR med spredt bebyggelse er tegnet grønne i kartutsnittet over. 

Kun en av holmene synes å være bebygd i dag, slik at det kan være at øvrige 3 holmer i plan som 

vedtas kan bli utlagt til rene LNFR områder i endelig vedtatt plan.  

 



 
Oversiktskart Masvær – 4 holmer er utlagt til LNFR område med spredt bebyggelse.  

 

4 holmer innenfor kartutsnittet over er i planforslaget videreført fra gjeldene arealplan utlagt til 

LNFR med spredt bebyggelse. I det følgende vises kartforstørrelse av holmene dette gjelder. 

Holmene dette gjelder er her fargelagt grønne. 2 av øyene (som vist i kartbilde under, Storstokkøya) 

synes ikke å være bebygd og kan i endelig vedtatt plan bli utlagt til rene LNFR områder.  

 

 
  

 

 



 

Det er laget noen planbestemmelser til kommunedelplanen for deler av sjøarealet i Herøy som ikke 

er en del av felles bestemmelser som gjelder for alle kommuner. Slike bestemmelser er nødvendig 

pga. bla. annet at LNFR områder er medtatt og fordi Herøy kommune i tidligere saker har vedtatt 

justeringer av plankartet for å øke lesbarheten av kartene og for å imøtekomme innsigelser fra 

overordnede myndigheter til det planforslaget som tidligere var utlagt til høring og offentlig 

ettersyn.    

 

I det følgende beskrives hvilke tilleggsbestemmelser som gjelder for planforslaget: 

 

1. For LNFR områder med spredt bebyggelse innenfor planavgrensningen foreslås det en ny 

bestemmelse som er medtatt under forslaget til tilleggsbestemmelser for 

kommunedelplanen.  

 

2. Oppdrettslokaliteter for anadrome fiskeslag tillates ikke etablert i farvann med dybder 

grunnere enn -20 meter regnet fra sjøkart 0 innenfor areal utlagt til flerbruksområder der 

akvakulturområder inngår. 

 

3. Før tiltak igangsettes og som kan medvirke til at skred utløses, må det foretas en geoteknisk 

analyse/vurdering. Før igangsetting av mudringsarbeider og lignende skal alltid slik 

geoteknisk analyse/vurdering foretas.  

 

4. Tiltak som hindrer reindriftas rett til å flytte med rein, er ikke tillatt. Reindriftas oppdaterte 

arealbrukskart skal legges til grunn ved vurdering av konflikt mellom akvakulturanlegg og 

reindrift. Ved tvil om tiltaket har konsekvenser for reindriftas rett til å flytte med rein, skal 

uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt og Fylkesmannen innhentes.  

 

5. Sjøareal i Herøy der alle aktiviteter slik som fiske, ferdsel, friluftsliv, natur og akvakultur er 

tillatt, er utlagt med arealformålet «Bruk og vern av sjø og vassdrag, arealformålskode 

KP6001». Slike områder er pr. definisjon flerbruksområde med åpning for akvakultur på lik 

linje med andre områder i planen der akvakultur inngår. Fylkesmannen har lagt inn 

innsigelse at flerbruksområder kan inneholde akvakultur der konsekvens pga. akvakultur 

ikke er utredet. I praksis vil det bli umulig å utrede slike områder fordi dette vil være 

avhengig av hvor eksakt en fremtidig lokalitet vil bli plassert og slik fremtidig plassering er 

ikke kjent. Herøy har med bestemmelse kompensert ved at slik utredning kreves på et 

senere tidspunkt. Dersom innsigelse opprettholdes for flerbruksområdene (KP6001) vil 

resultat være at Herøy kommune forbeholder seg retten til å legge ut arealene som uplanlagt, 

noe som vil sikre at akvakultur ikke blir utestengt. En slik løsning sees på som dårligere enn 

valgt løsning fordi kommunen ikke kan gi bestemmelse til arealplanen om utredninger i 

uplanlagte områder.  

 

6. I områder utlagt til flerbruksområder der akvakultur inngår tillates ikke etablering av 

lokaliteter for oppdrett/akvakultur før slik etablering er konsekvensvurdert mht. friluftsliv, 

naturmangfold og øvrige nasjonale og regionale viktige interesser samt reindrift og i forhold 

til øvrige interesser innenfor området angitt i flerbrukskategorien. Kommunen kan nekte 

etablering av oppdrettslokaliteter i slike flerbruksområder på annet grunnlag om kommunen 

finner at slik etablering strir mot andre interesser. Denne bestemmelse gjelder også for 

akvakulturområdet benevnt 1818-A9 og 1818-F/A-4 ved Steinan. Ved Steinan er det i 

tillegg lagt på hensynssone for bevaring av naturmiljø, H560-2. 

 



7. I områder omfattet med hensynsoner kreves det særlige hensyntaken til de hensyn 

hensynssona ivaretar før tiltak kan tillates.  

 

Følgende områder er justert:  

  
Akvakulturområdet ligger nord for Skibbåtsvær og berører naturområde i gjeldene plan i nordvest, 

og er derfor justert jf. utsnitt i høyre bilde. Naturområdet er nå blitt utlagt som hensynssone 

bevaring naturmiljø (H560-1) i planforslaget som vist med skravur (skrå parallelle linjer).  

 

 

 
Området ved Steinan er omfattet av hensynssone «Bevaring naturmiljø», H560-2, vist med skravur 

(skrå parallelle linjer). 

 

 

 
Eksisterende anlegg ved Sørværet er inntatt og omfattet av akvakulturområde, 1818-A20. 

Fortøyningsområde er inkludert. 

 

Vardøy vest og Vardøy 

 



 
Akvakulturområde 1818-A12, nord for Vardøy, kan synes å berøre gytefelt jf. Fiskeridirektoratet. 

Dette innspillet er tidligere avklart med Herøy Fiskarlag. Innspillet går ut igjen uendret på høring. I 

plan som vedtas kan området få endret utstrekning.  

 

Fiskeridirektoratet har gitt innspill til områdene Sør-Gåsvær, Gåsvær fjorden og Nord-Gåsvær. Sør-

Gåsvær, Gåsvær fjorden og Nord-Gåsvær er ikke innenfor det areal som planforslaget styrer 

arealbruken for. 

 

I Herøy kommune er det kartlagt verdifulle friluftsinteresser/-områder. Det er 2 slike områder 

innenfor planområdet som nå har fått hensynsone friluftsliv, H530.  Ett område ligger i 

Øksninganområdet og omslutter Vardøya. Ett annet område ligger Nord for Husvær og Brasøy i 

planen. Hensynsoneområdene er angitt ved skrå parallelle strekker.  

 



 
Område med hensyn friluftsliv som er vist med skravur (skrå parallelle linjer), vest av Øksningan 

og rundt Vardøya.  

 

 
Område med hensyn friluftsliv vist med skravur (skrå parallelle linjer). Området ligger nord for 

Husvær, Brasøy.  

 

Vedlegg: 
Samlet saksfremstilling arkivsak 17/446, behandling i formannskapet med saksnr. 14/17 i møte den  

28.02.2017. 

Tilleggsbestemmelser gitt til planforslaget i Herøy kommune, datert 21.08.17 

Planforslagets reviderte plankart, sist revidert 21.08.17 (A0 og nedskalert A3, målestokkriktig 

plankart på papir blir fremlagt i møte). 


