
Behandling i Kommunestyret den 10.03.2009 

 

Behandling: 
Uttalelse fra Eldrerådet – sak 6/09 – og uttalelse fra råd for mennesker med nedsatt 

funksjonsevne – sak 4/09 – ble framlagt i møte. 

 

 

 

 

Innstilling/vedtak: 

Med bakgrunn i rådmannens diskusjonsnotat datert 20.11.08, revidert 3.12.08, slutter Herøy 

kommunestyre seg Plan og Teknisk hovedutvalg sitt forslag til foreløpige arealpolitiske 

retningslinjer, datert 3.12.08. Dette skal danne grunnlag for og være retningsgivende for 

utvalgets arbeid med revisjon av Herøy kommunes arealdel til kommuneplan. 

 

 



 

Notat       
 
Til : Plan og Teknisk hovedutvalg (DFUP) 
Fra : Rådmannen 
Kopi : 

Sak : REVISJON AV KOMMUNEPLANENS AREALDEL OG  
          KOMMUNEDELPLANER –  
          FORELØPIGE AREALPOLITISKE RETNINGSLINJER 
   
 
 
Vår ref. Arkivkode Avdeling Dato 

08/514-7/SDA 140  PLA  03.12.2008 

 
Plan og teknisk hovedutvalg (DFUP) behandlet notat kaldt ”Diskusjonsnotat ang. revisjon av 
arealdelen til kommuneplan – rammer for arbeidet”, datert 20.11.2008, sist revidert 03.12.08, 
på møtet den 2.12.2008, under sak 42/08. Utvalget kom fram til følgende forslag til foreløpige 
retningslinjer:  

• For planlegging av framtidig arealbruk til de forskjellige formål skal det legges til 
grunn et 30 års perspektiv. 
For revisjonsarbeidet skal Fylkeskommunes forslag til ”Planstandard for Nordland” 
benyttes. 

• Boligtomter: 
      Lokaliseringskriterier for nye boligtomter/-felt: 

I kommunesenteret skal avstand til sentrumsfunksjoner fortrinnvis være under 2 km og 
maks 4 km. Avstand bør regnes i forhold til skole grunnet utløsning av transportstøtte 
på avstand til skole på 4 km. For øvrig skal det i de øvrige kretsene planlegges 
boligområder/-tomter innenfor de forskjellige kommunedelplanene.   
Avstand til kollektivårer helst under 500m, maks 1 km. 
Framkommelighet for alle trafikkategorier (gang/sykkelvei løsninger m.m. fra alle 
større boligfelt fra skole og sentrum) 
Trafikksikkerhet mht. 0-visjonen 
Utnytting av tilrettelagt infrastruktur (kostnadseffektivt ved utbygging) 
Mulighet for nærfriluftsområder og turkorridorer ut til disse (grønnstruktur også i 
sentrum) 
Omgivelser som stimulerer barn og unge til allsidige aktiviteter 
Differensiert jordvern (I sentrum bør nok jordvernet nedprioriteres grunnet store 
fordeler med en fortetting) 
Attraktivitet for utbyggere/tomtekjøpere – sjøutsikt, nærhet til sjø, vakre omgivelser, 
sikkerhet for investering ved at sentrale hus/leiligheter lettere kan leies ut hvis 
nødvendig. 
Unngå springfloområder, usikker byggegrunn, event. avbøtende tiltak 
Bevare viktige naturområder, naturressurser, kulturverdier og kulturlandskap. 

• Næringstomter: 
     Forslag til lokaliseringskriterier for nye næringstomter: 

Attraktive områder for næringslivet, dvs. at hovedtyngden av næringsarealene må ha 



nær tilknytning til sjø og ha gode sjøveis adkomstforhold. 
ABC prinsippet (rett virksomhet på rett plass i forhold til transportbehov og 
transportmønster) 
Utnytting av tilrettelagt infrastruktur 
Bevare viktige naturområder, naturressurser, kulturverdier og kulturlandskap 
Unngå ulemper for nærliggende bomiljø 
Unngå springfloområder, usikker byggegrunn, event. avbøtende tiltak 
Differensiert jordvern (I sentrum bør jordvernet nedprioriteres grunnet store fordeler 
med fortetting). 
Det skal satses på etablering av s.k. næringskløster. 
Næringsarealer som legges ut i arealdelen skal fortrinnsvis erverves av kommunen. Et 
vist antall tomter skal til en hver tid være ferdig regulert og opparbeidet/byggeklare  

• Kystsoneplan: 
       Sjøarealene skal ikke inngå i arealdelen. Det skal utarbeides kystsoneplan som 

     egen delplan. Felles kystsoneplan for HALD-regionen skal vurderes. 

• Offentlige bygninger og anlegg: 
       Det må sikres tilstrekkelig areal til nye gravplasser i planleggingsperioden (30 år). 
       Mht. sikring av areal for museums og kulturformål skal kulturvernplanen legges til 
       grunn. 
       Gjennom planprosessen må skolen framtidige arealbehov avklares.  

• Fritidsbebyggelse: 
o Herøy kommune skal i sin arealdel tilkommuneplan legger opp til at all 

hyttebygging skal lokaliseres til konkrete utbyggingsområder som framgår av 
planen, og at det videre skal utarbeides reguleringsplaner med detaljerte 
bestemmelser for disse områdene. Utover dette kan ny bebyggelse også skje 
som fortetting i allerede etablerte ”hyttefelt”. Hytteeiendommer bør ikke 
tillates inngjerdet (muligens unntatt ett lite areal i forbindelse med 
inngangspartiet til ei hytte for eksempel for å slippe å få husdyr på trappa). 

o I arealdelen til kommunedelplan ”sentrum” tillates ikke oppføring av ny 
hyttebebyggelse eller å bruksendre fra bolig til fritidsbolig. 

o Før oppføring av nye fritidsboliger eller bruksendringer til fritidsbebyggelse 
kreves konsekvensvurdering (spesielt i forhold til konsekvenser for næring 
(langsiktig behov) og boligbebyggelse) og reguleringsplan utarbeidet.  

o Det må legges rekkefølgebestemmelser ang. utbygning av hyttefelt slik at et 
område blir utbygd før et annet påbegynnes. Dette for å kunne sikre 
tilfresstillende utslippsanordninger, opparbeidelse av felles lekeplasser, felles 
adkomstvei etc. eventuelt kreve at slike infrastrukturtiltak skal være på plass 
før oppføring av fritidsbebyggelse kan starte. Utbyggere av fritidsbebyggelse 
har generelt sett mer kapital å legge ned sin bebyggelse og bør nok også være 
den som bør utarbeide og betale for opparbeidelse og drift av sin tilhørende 
infrastruktur.  

• LNF-områder: 
LNF-områdene i arealdelen skal deles 3 forskjellige kategorier: 
-  LNF-område; hvor det bare skal være tillat med oppføring av bygninger for 
   stedbunden næring. 
-  LNF 1 – område; hvor det skal være tillatt spredt boligbygging (helårsboliger) 
-  LNF 2 – område; hvor det skal være tillatt med spredt næringsbebyggelse. 

• Landbruksområder. 
På areal hvor jord- og skogbruk kan drives bør det ikke tillates noen former for 
utbygging som ikke er tilknyttet næringen. 



I sentrumsområdet forutsettes det et mer differensiert jordvern, jfr. kriteriene for 
lokalisering av bolig og næringstomter. 

• Friluftsområder: 
            Det vil bli lagt vekt på å bevare og utvikle viktige tur- og friluftsområder. Inngrepsfrie  
            naturområder som er registrert (INON) vil bli lagt til grunn og vist i egnet temakart  
            ved arealplanleggingen. 
            Som en motvekt til fortetting bør det legges opp til å tilrettelegge større grønne 
            områder tilgjengelig i nærmiljøet og også små og store tursløyfer. Slike områder nær 
            sentrum bør gjøres tilgjengelig for alle. 

Attraktive og mye brukte utfarts-/turområder skal sikres i arealdelen. 

• Reindrift: 
Det skal innhentes nytt revidert temakart som viser flytteleier, beiteområder osv.  

• Områder for råstoffutvinning. 
       Eksisterende og områder for nye massetak må avklares i arealdel 

• Båndlagte områder etter annen lovverk: 
       Områder som er vernet etter naturvernloven skal navngis og vises i planen. 

• Viktige ledd i kommunikasjonssystemet: 
Gode og sikre trasseer for all trafikk, både internt i kommunene og ut av kommune, 
skal vurderes og sikres i planen. En spesiell utfordring ligger i finne gode løsninger for 
avviking av nærings-/tungtrafikken. 

• Plankartene - kommunedelplaner: 
       Plankartene skal utarbeides i digital form i henhold til forskrift om kart og stedfestet  

       informasjon § 7 og § 8. 
      Det skal utarbeides kommunedelplaner for følgende områder: 

- Kommunesenteret Silvalenområdet med nærmeste omland. 
- Seløy 
- Sentrale deler av Øksningan Indre og Ytre. 
- Husvær 
- Brasøy og Prestøy 
Nærmere avgrensning av de nevnte delplaner kan justeres etter at retningslinjene er 
avklart og innspill mottatt. 

• Bestemmelser til arealdelen: 
       I Herøy er det i svært mange områder stort innslag av såkalt ”kystbebyggelse” og 
       ”etterkrigsbebyggelse”. I slike områder skal det stilles forholdsvis strenge krav både til 
       nye bygningers plassering og utformning. Det må lages særskilte bestemmelser om  
      dette for tilpasning til stedlig byggeskikk og naturomgivelser, samt om utnyttelsesgrad. 
       Det må og gis bestemmelser om maksimumsstørrelse på for eksempel hyttetomter. 

• Bygge- og delingsforbud: 
            Det skal vises varsomhet med å nedlegge forbud som nevnt. Dersom det skal  
            nedlegges forbud må det være i slike tilfeller hvor man klart ser at gjennomføring av et 
            tiltak direkte vil vanskeliggjøre en planlegging og en senere gjennomføring av plan.  

• Forskrift om 0-grensekonsesjon. 
       Etter at ny revidert arealdel til kommuneplan er ferdig skal kommunen vurdere om 
       nevnte forskrift skal oppheves. Dersom den ny arealdelen gir tilstrekkelig god 
       hjemmel for å styre arealbruken mht. boliger/fritidsboliger og bruksendring av slike 
       bygninger kan forskriften oppheves.  

• Strandsoneproblematikk. 
       Det skal legges opp til differensierte byggegrenser mot sjø ut fra områdenes karakter. 
 
 



• Medvirkningsprosessen. 
Herøy kommune skal ha en planprosess som gir en høy grad av medvirkning. Skoler, 
næringslivsorganisasjoner, bygdelag, grunneierlag, politiske partier og 
enkeltmennesker skal gis anledning til å komme med innspill til utforming av ny 
arealdel til kommuneplan tidlig i prosessen. Overordnede statlige myndigheter skal og 
trekkes inn tidlig i prosessen. 

 
 

 
Rådmannen 
 


