
 
 

Ytterligere bestemmelser gitt i kommunedelplan for deler av sjøareal i Herøy kommune, gitt 

plan-id. 1818_KPH_2016, siste revidert 21.08.17. 
 

§1. Rettsvirkning 
 

Kommunedelplanen med bestemmelser styrer all arealbruk innenfor planavgrensningen. Ved motstrid 

mellom bestemmelsene gitt i dokument «KYSTPLAN HELGELAND Interkommunal kystsoneplan 

med konsekvensutredning for: Bindal, Sømna, Brønnøy, Vega, Vevelstad, Herøy, Dønna, Leirfjord, 

Vefsn, Nesna, Træna, Lurøy, Rødøy, DEL 1 KYSTPLAN HELGELAND» har bestemmelser gitt i dette 

dokument forrang. 

§2  Fellesbestemmelser 
 

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.  

 

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.  

§ 3 Bestemmelser til arealformål etter § 11-7 nr. 5 Landbruks-, natur- 
og friluftsformål og reindrift (LNFR) 

 
 Eksisterende bebyggelse tillates gjenoppbygd etter brann eller naturskade. I LNF og LNFR områder er 

det et generelt forbud mot tiltak jf. Plan- og bygningsloven §1-6 med mindre planen og bestemmelsene 

under åpner opp for tiltak. 

§ 4 Spredt fritidsbebyggelse nåværende - SFB (PBL §§ 11-7 nr. 5 c) jf. 
11-11 nr. 2) 
 

I områder avsatt etter PBL § 11- 11 nr. 2, kan det etter søknad tillates oppføring av nybygg, tilbygg og 

påbygg til eksisterende bebyggelse, fasadeendringer, terrasse, levegg, frittliggende boder og 

garasjer/carport på eksisterende bebygde eiendommer, samt oppføring av skadet eller nedbrent 

bebyggelse. Frittliggende nybygg til beboelse tillates ikke oppført. 

 

I områder avsatt til spredt fritidsbebyggelse tillates ikke ytterligere fradeling uten at dispensasjon eller 

en reguleringsplan åpner opp for dette.  

 

Tillatt grad av utnyttelse er 30 % BYA inkludert garasje/carport/bod/parkeringsareal. Maksimalt tillatt 

møne- og gesimshøyde er henholdsvis 10 meter og 8 meter for fritidsbolig beregnet fra gjennomsnittlig 

planert terreng.  

 

Garasje/carport/uthus/naust kan oppføres som en frittliggende bygning eller sammenbygd med bygg til 

beboelse. 

 

Garasje/uthus kan tillates oppført med bruksareal (BRA) på inntil 50 m², med en maksimal mønehøyde 

på 4,5 meter og naust for båt opp til 35 m² BYA med maksimal mønehøyde på 5 meter samt 



gesimshøyde på inntil 3 meter. Naust skal ha saltak med gavlvegg mot sjø. Naust tillates ikke benyttet 

til beboelse.  
 

 

Tiltakene skal plasseres og utformes slik at de ikke kommer i konflikt med jordvernet, automatisk 

fredete kulturminner, kulturlandskapet, forringer eksisterende bebyggelse, eller er til hinder for allmenn 

ferdsel. Hensynet til det biologiske mangfoldet skal legges til grunn ved plassering. 

 

I områder der byggegrense ikke er gitt i plan tillates ikke plassering av nye byggverk nærmere sjø enn 

eksisterende byggverk til beboelse. Unntak fra denne bestemmelse er gitt under for oppføring av 

nødvendige byggverk til naust, kai og flytebrygge.  

 

Nødvendige byggverk til naust, flytebrygge og kai tillates oppført i og ved sjø. Kommunen avgjør ved 

søknad hvilke byggverk som på stedet ansees som nødvendig. 

 

Alle tiltak må oppføres og planlegges for å kunne tåle påvirkning fra klimapåvirkning, slik at slik 

påvirkning ikke gir eller kan gi negative konsekvenser.   

§ 5 Bestemmelse gitt til områder avsatt som flerbruksområder der 
akvakultur inngår – PBL § 11-7 nr. 6. 
 

Bestemmelsen gjelder for områder avsatt til nåværende og fremtidig «Bruk og vern av sjø og vassdrag 

med tilhørende strandsone» hvor akvakultur alltid inngår i planen og for områder avsatt til kombinerte 

formål i sjø og vassdrag dersom akvakultur inngår ved påskrift av bokstaven A. 

 

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. 

 

Oppdrettslokaliteter for anadrome fiskeslag tillates ikke etableres i farvann med dybder grunnere enn -

20 meter regnet fra sjøkart 0.  

 

I områder utlagt til flerbruksområder utlagt til «Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende 

strandsone» der akvakultur jf. ovenstående 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. 

 

§6  Bestemmelse gitt til områder der hensynssoner er gitt – PBL §11-8. 
 

I områder omfattet med hensynsoner kreves det særlige hensyntaken til de hensyn hensynssona ivaretar 

før tiltak kan tillates. 

 
 

 

 

 
 
 
 


