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FORORD

Kystsoneplan Helgeland (KPH) er en plan for sjø
arealene på Helgeland som gir en enhetlig areal
forvaltning med like krav og bestemmelser i alle 
11 kommuner. Planen er sett i sammenheng med 
tidligere arealplaner og den oppdaterer arealformål og 
bestemmelser til dagens lovverk.

KPH er en arealplan for kommunenes  sjøområder. 
KPH er en del av kommunenes overordnede 
styrings dokumenter som gir rammer for utvikling 
av Helgelandskysten og for forvaltning av areal
ressursene. KPH skal fungere som en informasjons 
og planleggingskilde for kommunenes innbyggere, 
for folkevalgte  og administrasjonen i kommunene, 
for organisasjoner, samt næringsliv og sentrale 
forvaltningsorganermedflere.

KPH skal ivareta Helgelands biologiske mangfold og 
økosystem, samt sikre forutsigbarhet for næringslivet 
og tilrettelegge for bærekraftig utvikling slik at vi kan 
fortsette å bo å virke på Helgeland.

Arealbruken i kystsonen på Helgeland er sammen
satt, og kystsonen er arena for mange ulike aktiviteter 
og interesser. Utviklingen de siste 10–15 årene har 
gått i retning av økende konkurranse om arealene 
i kystsonen og ulike og til dels motstridende inter
esseroghensynførertilatdetkanoppståkonflikter
om disponering av arealer. Ressursene i kystsonen 
får stadig større betydning for næringsaktivitet og 
verdi skaping, og kystnæringenes betydning for verdi
skaping forventes å  øke. 

De viktigste næringsaktivitetene i sjøarealene på 
Helgelanderfiskeri,havbrukogreiseliv.Densam
funnsmessige verdien av friluftsliv og rekreasjon i 
kystsonenerbetydelig,ogsamtidigfinnesdetstore
biologiske og landskapsmessige kvaliteter i kyst
sonen som det er viktig å ta vare på. Viktige natur og 
friluftslivverdier er ivaretatt i stor grad. Tradisjonell 
bruk av natur og arealressurser er opprettholdt. 

Helgelandskysten er en felles ressurs for befolkningen og inngrep i en kommune vil kunne ha 
konsekvenserogsåfornabokommunenedahavstrømmerkontinuerligforflyttervannmassene.
 Planleggingen av kystsonen er en viktig del av å skape gode rammebetingelser for en bærekraftig  vekst 
påHelgelandskysten.Enhelhetligarealplanleggingogsamordningavdeulikeinteresseneikyst
soneneressensieltiarbeidetforåleggetilretteforfremtidigutviklingiregionen.Pådennebakgrunn
har ”Kystplan Helgeland” og 11 kystkommuner gjennomført en felles kystsoneplanlegging med felles 
 planprogram, utredinger og kunnskapsgrunnlag, felles sømløst plankart med bestemmelser og retnings
linjer,fellesplanbeskrivelsemedoverordnetKUdannergrunnlagetforjuridiskbindendearealplanerisjø.

Fiskeressursene er tillagt stor vekt og gytefelt, aktive 
reketrålfelter og kaste og låssetningsplasser er avsatt 
i kartet. Oppdrettsnæringen er spredd over hele 
regionen og er lokalisert i alle kommunene. Stor
partenavdenfiskensomproduserespåHelgeland
slaktes og videreforedles i de to største oppdretts 
kommunene som er Lurøy og Herøy. 

Planlegging og forvaltning av sjøarealer er  forskjellig 
fra landarealene. Fraværet av privat eiendoms
retthargjortsjøentiletflerbruksområdestyrtav
sektor myndigheter, sektorlover og av regionale 
 myndigheter. Status for kommunale kystsoneplaner 
etter ny PBL er, i forhold til ulike særlover og statlige 
sektormyndigheter,liteutprøvdpåflerepunkter.
Sjøarealer omfattes også av en dybdedimensjon og 
PBL (2008) har lagt opp til at det kan planlegges 
tredimensjonalt (3D).  

Oppdrettsnæringa opplever arealmangel for  videre 
utviklingogfiskerinæringaoppleveratandre
næringersarealbehovkanværeikonfliktmedsin
 aktivitet. Stadig nye aktører vil bruke kystsonen til for 
eksempelvindkraft,reiselivogfisketurisme,mens
 andre vil verne av hensyn til biologisk mangfold, 
hensyn til forskning (referanseområder) eller rene 
estetiske hensyn. 

Kommunene i det interkommunale plansamarbeidet 
er Bindal, Sømna, Vega, Vevelstad, Leirfjord, Herøy, 
Dønna, Nesna, Lurøy, Træna og Rødøy. Helgeland 
utgjør ca. 5% av Norges samlede areal med en 
kystlinje på 9800 km, bestående av ca. 12.500 øyer, 
holmer og skjær. Planområdet er nærmere 10 000 
km2, og det er i PBL forutsatt at arealdelen skal ha en 
overordnet og grovmasket karakter. Unødige detaljer 
pådetteplannivåetvillettøkeantallkonflikterog
svekke muligheten for å få fram hovedprioriteringer 
og langsiktige strategier.  



Arealplanlegging er politikk og politikkutforming. 
Når arealplaner vedtas omfordeles ofte store verdier 
og viktige samfunnshensyn mot hverandre. Det er 
bare folkevalgte som kan gjør denne jobben, og 
myndigheten er gitt av Stortinget under forutsetning 
av at kommunene ivaretar nasjonale og vesentlige 
regionale interesser i planleggingen. Hvis disse 
interessene ikke ivaretas kan det komme innsigelser 
fra sektormyndigheter og regionale myndigheter. Det 
er nasjonale og regionale føringer om å samarbeide 
om arealplan i sjø og om å tilrettelegge areal for 
bærekraftig vekst i havbruksnæringa.

Vi takker Nordland Fylkeskommune som har bidratt 
medfinansieringavKPH.Kommunestyrene/formann
skapene og administrasjonene har fortløpende fått 
orientering om arbeidet med KPH, og det er gjort 
egne vedtak i den enkelte kommune. Det er viktig å 
understreke at KPH er en interkommunal plan hvor 
den enkelte kommune sine kommunestyrer gjør egne 
vedtak for egne sjøareal.

Det er gjennomført 13 høringer ved behandlingen av 
den enkelte kommune. Det er innkommet innsigelser 
frafleresektormyndigheterogFylkesmannen.Innsi
gelsene er behandlet i kommunene.

Vega 24.september 2015/10.06.2019

Andre Møller   Bjørnar Skjæran   Arnt Frode Jensen Carl Einar Isachsen 
Ordfører i Vega   Ordfører i Lurøy    Ordfører i Herøy  Ordfører Lurøy
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Næringsareal i sjøen til sjømat

Økt produksjon av sjømat

Samfunnsutvikling

Bærekraft
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1. PLANBESKRIVELSE

1.1 Bakgrunn og fomål
Enoppdatertkystsoneplanerenforutsetningfor
enbærekraftigvekstihavbruksnæringa.Detvil
gi bærekraftig produksjon med bedre oppvekst
miljøogreduksjoniforurensning,lusogsykdom.
Større areal avsatt til akvakultur vil også føre til 
reduksjonidispensasjoner.Dagensarealsomer
avsatt til akvakultur ligger ofte grunt og beskyttet 
ogbasertpåutdatertakvakulturteknologi.Deter
dårlig samsvar mellom tilrettelagt areal i planene 
i forhold til næringens behov for færre og større 
arealsomliggerdypereogmereksponert.

KPH er en sammenstilling og analyse av kunnskap 
om Helgelandskysten og 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. Det er tidligere utarbeidet 
kystsoneplaner for området i fellesskap. Dagens 
status er arealplaner i sjø fra 1995 til 2010. Det har 
foregått samfunns og arealmessige endringer siden 
disse ble gitt rettsvirkning. Det er derfor behov for nye 
og oppdaterte arealplaner i sjøområdene på Helge
land.  

KPH vil bidra til at Helgelandskysten beholder og 
videreutvikler sin posisjon for produksjon av atlan
tisk laks innenfor rammene før bærekraftig vekst og 
utvikling av kysten. Det er en nasjonal strategi at hav
bruksnæringen fortsatt skal gis mulighet til å vokse, 
med det ufravikelige kravet at veksten skal skje på en 
bærekraftig måte. 

KPH planlegger tredimensjonalt (3D, overfalte bunn 
og vannsøyle). KPH planlegger områder hvor det 
ikke er tillatt med akvakultur basert på dybde analyse 
og kartlegging av nasjonale, regionale og lokale 
interesser. Norsk Institutt for by og regionforskning 
dokumenterer at denne plantilnærminga fører til færre 
innsigelser,merdynamikkogbedrefleksibilitet(NIBR,
2008). Planens arealdel skal i nødvendig utstrekning 
vise hensyn og restriksjoner som har betydning for 
bruken av areal og hensynsoner med tilhørende be
stemmelse og retningslinjer.

For å legge til rette for en bærekraftig vekst innen 
oppdrettsnæringa bør det generelt prioriteres at det 
åpnes for oppdrettsaktivitet i områder det det ikke 
er lokale, interkommunale, regionale eller nasjonale 
interesser som må prioriteres høyere og hvor det er 
dypere enn 20m. En videre vekst innen oppdretts
næringen forutsetter at det i kystsoneplanene 
avsettesstorenokarealslikatplanenharfleksibilitet
og dynamikk som kreves for å kunne imøtekomme 
endringer innen lokalitetsstørrelser og struktur samt 
produksjonssoner (St.meld. 16, 2015). 

Kystplan Helgeland har følgende hovedmålsettinger:
 

 � Være sentralt beslutningsorgan i saker som 
berører kommunenes sjøarealer med sikte på 
bærekraftig bruk av arealer

 � På en balansert måte sikre viktige arealer til 
bærekraftigoppdrett,fiske,naturvern,kultur
minnevern, reiseliv og friluftsliv, samt ferdsel

 � Væredynamiskogfleksibeliforholdtilframtidige
behov

 � Legge til rette for raskere saksbehandling og 
unngå dispensasjoner

Arealdelen skal i forhold til miljø, naturressurser og 
samfunn samordne viktige behov for vern og ut
bygging, 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, rettighetsha
vereogoffentligemyndighetererjuridiskbundetav
planen.

Planforslaget er utarbeidet etter ny plan og bygn
ingslov (gjeldende fra 1. juli 2009), og avløser alle 
tidligere arealplaner i sjø. Ny plan foreslås et tidspers
pektiv på 5 år (20182022).

Loven skal fremme bærekraftig utvikling til beste for  
den enkelte, samfunnet og framtidige generasjoner.

Planlegging etter loven skal bidra til å samordne statlige, 
regionale og kommunale oppgaver og gi grunnlag for 
vedtak om bruk og vern av ressurser. 
Planlegging og vedtak skal sikre åpenhet, forutsigbarhet 
og medvirkning for alle berørte interesser og myndighet-
er. Det skal legges vekt på langsiktige løsninger, og 
konsekvenser for miljø og samfunn skal beskrives.

PBL § 1-1 Lovens formål

§
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Planavgrensning og geografisk avgrensning
KPH er en kommunedelplan for kommunenes sjø
arealer og vil inngå i den respektive kommuneplanens 
arealdel. KPH omfatter i hovedsak sjøarealene  og 
kommunene kan jf. Plan og bygningslovens § 12 
planlegge sjøarealene ut til en nautisk mil utenfor 
grunnlinjen. I KPH ble det vurdert som hensiktsmes
sigåjobbefradefinertkystlinjeetternykystkontur.
Vi har valgt å utelate småbåthavner da de har liten 
interkommunal betydning. 

Kystsoneplanen skal etter endelig vedtak kobles 
sammen med kommuneplanens arealdel og ved 
framtidige rulleringer er målsetningen å kjøre kun en 
planprosess for hver kommunes totale areal (sjø og 
land). Rullering av kystsoneplanen er styrt av PBL 
kap. 9, interkommunalt samarbeid for gjensidig med
virkning. Likevel er det anledning for en kommune å 
gjøre endring såframt bestemmelsene i PBL § 96 
annet ledd følges. 

Interkommunalt plansamarbeid 
Interkommunaltplansamarbeidomfattertoellerflere
kommuner og blir styrt av Kap. 9 i PBL. Samarbeidet 
kan benyttes når det er av ulike hensyn er ønskelig 
å samordne planlegging over kommunegrensene. 
Planarbeidet blir ledet av et styre og hvert kommune
styretrefferendeligplanvedtakforsinkommune.
Dersom kommunene er uenige om innholdet i 
et samlet planforslag kan styret eller den enkelte 
kommune anmode fylkesmannen om å mekle. En 
kommune kan gå ut av plan samarbeidet etter tre 
måneders skriftlig varsel. De øvrige kommunene kan 
fortsette med plansamarbeidet for det området de 
dekker. 

Hele prosessen knyttet til arbeidet har basert seg på 
et samarbeid med Nordland Fylkeskommune både 
på politisk og administrativt nivå. Videre har Kystplan 
Helgelandværtendelavfleresamarbeidsognet
tverksrelasjoner. Vi har hatt samarbeid med Fiskeri
direktoratet, Fylkesmannen i Nordland, Kystverket, 
Kartverket,oppdrettsnæringen,lokalefiskerlag,
NordlandFylkesfiskarlagogFHL.Hvordandisseak
tørene har bidratt i arbeidet kan leses i konsekvens
utregningen for hvert enkelt utredningstema.

Vedtak av KPH § 9 og § 11 
KPH er en interkommunal plan som oppfører seg 
som§11planerpådeallerflestepunkter,mensom
skal vedtas etter § 9. Forskjellene mellom para
grafene er følgende:

 � § 92 Organisering: "Planarbeidet ledes av et 
styre” 

 � § 93 "For planprosess og innhold i planene 

gjelder reglene for vedkommende plantype, jf. 
kapittel 11 og 12. Hver kommune har ansvar for 
at saksbehandlingsreglene følges innenfor sitt 
område.Hvertkommunestyretrefferendeligplan
vedtak for sitt område." Paragrafen viser at styret 
i KPH ikke egentlig har makt, og at hvert kom
munestyre har vedtaksmakt. Siden alle forhold 
om hva den enkelte kommune gjør, og hva den 
enkeltekommuneskalvedtaikkeerdefinert,er§
9 planer svært løse. 

 � §9-5.Uenighet:  "Er kommunene uenige om 
innholdet i et samlet planforslag, kan styret eller 
den enkelte kommune anmode fylkesmannen 
eller regional planmyndighet om å mekle. En 
kommune kan med tre måneders skriftlig varsel 
tre ut av plansamarbeidet. De øvrige kommunene 
kan fortsette plansamarbeidet for det området de 
dekker”. Planforslaget fremstår som en helhet, og 
uenigheter skal mekles over. 

 � § 96 Gjennomføring og endring: "Partene i et 
interkommunalt plansamarbeid bør inngå avtale 
om gjennomføring av planer som er vedtatt på 
grunnlag av slikt samarbeid, når det er behov for 
samordning av bruk av virkemidler for gjennom
føring. Dersom en kommune eller regional plan
myndighet ensidig ønsker å endre en plan etter 
kapitlet her, skal de øvrige deltakende og berørte 
parter få skriftlig varsel om dette før planarbeidet 
starter." Dersom en kommune eller regional plan
myndighet ensidig ønsker å endre en plan etter 
kapitlet her, skal de øvrige deltakende kommuner 
få skriftlig varsel om dette før planarbeidet starter. I 
KPH varsel alle kommunene samtidig om at plan
arbeidet startet, samt at de vedtok det politisk.

Kommunen skal ha en arealplan for hele kommunen 
(kommuneplanens arealdel) som viser sammenhengen 
mellom framtidig samfunnsutvikling og arealbruk. Det 
kan utarbeides arealplaner for deler av kommunens 
område.

Kommuneplanens arealdel skal angi hovedtrekkene i 
arealdisponeringen og rammer og betingelser for hvilke 
nye tiltak og ny arealbruk som kan settes i verk, samt 
hvilke viktige hensyn som må ivaretas ved disponeringen 
av arealene. Kommuneplanens arealdel skal omfatte 
plankart, bestemmelser og planbeskrivelse hvor det 
framgår hvordan nasjonale mål og retningslinjer, og 
overordnede planer for arealbruk, er ivaretatt.

Plankartet skal i nødvendig utstrekning vise hovedformål 
og hensynssoner for bruk og vern av arealer.

Kommunen kan etter vurdering av eget behov detaljere 
kommuneplanens arealdel for hele eller deler av kom-
munens område med nærmere angitte underformål for 
arealbruk, hensynssoner og bestemmelser, jf. §§ 11-7 til 
11-11.

PBL § 11-5. Kommuneplanens arealdel

§
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 � § 11 er en vanlig kommuneplan, og under her 
liggerkommunedelplan.

 � Forskjellen mener vi er følgende: Under § 11 
har kommunen all makt når det gjelder endring 
av sine planer. Under § 9 må kommunene gi 
beskjed til de andre kommunene om at de skal 
gjøre endringer. Kommunestyrene er suverene i 
sine vedtak, og kan vedta planen eller ikke, evt. si 
opp samarbeidet med 3 mnd oppsigelse. Det er 
i praksis kun § 96 som står i vegen for at planen 
kan fungere på akkurat samme måte som en 
kommunedelplan vedtatt etter § 11. Det betyr at 
kommunene under § 9 vil få en konkret, lovfestet 
konsekvens: samtlige samarbeidskommuner blir 
å anse som parter under høring av planer som 
berører kysten, når de vedtar å endre planen i et
terkant. Det vil teknisk sett være slik inntil kommu
nene velger å oppløse den, ved en ny plan som 
dekker det arealet. 

Det er kun § 96 som legger føringer og som sier at 
"du SKAL gjøre noe", mens planen ellers oppfører 
seg som en § 11plan for den enkelte kommune. 

Organisering av interkommunalt samarbeid
For å utarbeide en god plan og et godt styringsred
skap kreves en betydelig innsats. Plansamarbeidet 
er forankret i de enkelte kommunestyrer, planutvalg 
evt. formannskap i to faser. Første fase var vedtak 
om å samarbeide om en interkommunal arealplan i 
sjø (=kystsoneplaner) og i neste fase var det vedtak 
av selve planprogrammet og at kommunene skulle 
leggedetutpåoffentlighøring.14kommunergjorde
vedtak på samarbeid i første fase, mens 13 kom
muner vedtok et juridisk bindende samarbeid i andre 
fase. 

SørHelgeland Regionråd er sekretariat for Kystplan 
Helgeland. Styringsgruppen besto av Arnt Frode 
Jensen,ordføreriHerøy,BjørnarSkjæran/CarlEinar
Isachsen, ordfører i Lurøy, Andrè Møller, ordfører 
i Vega (leder). Marit Bærøe, Fiskeri og havbruk
snæringens landsforening og Laila Alendal, Nord
landFylkesfiskerlag,ArntOlsen,Fiskeridirektoratets
regionskontoriBrønnøy,JosteinAngell/OlavEilert
Nyholmen/ElisabethKarlsen/GeirDavidsen,Nordland
Fylkeskommune var observatører i styringsgruppen 
ogprosjektledervarMonaGilstad.Styringsgruppen
er ansvarlig for at overordnete strategier gjennom
føres,avklarerpotensiellekonfliktermellomkommu
nene og representere ulike interesser og innfallsvin
kler. Prosjekt leder skal være det daglige bindeleddet 
 mellom de kommunene, sektormyndigheter og 
 næringa. Håvard Hammerstad og JanChrister Torvik, 
ArconASvarengasjertsomGISkompetanse.

Plantype og plandokumenter
Vi har valgt å organisere planen som 11 kommune
plandeler som framstår som en sømløst plankart. 
Kommuneplanens arealdel skal ha en overordnet 
grovmasket karakter.  

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. 

Planen består av samlet plankart og 11 kommune
delplankartdatert12.04.2019,bestemmelserog
retningslinjerdatert12.04.2019,planbeskrivelsemed
konsekvensutredningdatert12.04.2019.Karteneer
lagt ut på Nordlandsatlas. Bestemmelser og retnings
linjererlinketmotkartene/kartverket.Planbeskrivelse,
bestemmelser og retningslinjer ligger på SørHelgeland 
Regionrådshjemmeside/KystplanHelgeland.

Planprosess
I samråd med styringsgruppen ble det utarbeidet 

INTERKOMMUNALT SAMARBEID 14 KOMMUNER

Kommune Vedtak planpro-
gram i kommune-
styrene

Positivt vedtak 
Handlingsplanen for 
KOM OPP

Herøy 25.06.13 Kstyret 22.03.11

Dønna 04.02.14 Kstyret 08.03.11

Leirfjord 04.02.14 FMSK 07.02.11

Alstahaug Temaplan FMSK/Kstyret
13.04./11.05.11

Bindal 25.08.13 FMSK24.11.10

Sømna 27.08.13 FMSK/Kstyret
23.03./14.04.11

Brønnøy 19.11.13 FMSK 30.03.11

Vega 13.02.14 FMSK/Kstyret
02.12./16.12.10

Vevelstad 19.02.14 FMSK13.04.11

Rødøy 23.10.13 Kstyret 09.02.11

Træna 05.02.14 Kstyret14.12.11

Vefsn Når? Kstyret14.04.11

Lurøy 06.11.13 FMSK 22.06.11

Nesna 28.08.13 Kstyret14.12.11
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et planprogram med informasjon om prosessen og 
planarbeidet.Planprogrammetblelagtuttiloffentlig
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 planpro
grammet og planprosessen samt interkommunale tilt
ak ble vurdert administrativt, mens konkrete innspill til 
planarbeidet og forslag til ny arealbruk ble viderefor
midlet til kommune for lokal oppfølging og vurdering. 
KPH mottok også 31 nye innspill om nye tiltak, hvor 
samtlige omhandlet akvakultur. Innspill til planpro
grammet ligger i vedlegg a. Innspill til nye tiltak ligger i 
konsekvensutredning kap. 2. 

I løpet av planprosessen har KPH hatt samarbeid 
med kommunene og styringsgruppen om prosjektets 
fremdrift. KPH har også hatt en dialog med tilsvar
ende 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 pros
ess 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 planprogram
met er lagt ut på kommunene sine hjemmesider. Den 
enkelte kommune er også oppfordret til å arrangere 
folkemøter. Det har vært korrespondanse med sek
tormyndigheter og vitenskapelige miljøer underveis i 
prosessen. 

Lovgrunnlag og rettsvirkning
KPH er utarbeidet i henhold til § 9 om interkommun
alt plansamarbeid og kapittel 11 om kommuneplan. 
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 §116. Arealformål, bestemmelser og hensyn
soner avgjør hvilke restriksjoner og krav som stilles 
for å utnytte området. 

Det kan bare gjøres unntak fra planen når det forelig
ger 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 
formålsbestemmelse, 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 ve

dtak 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.
Kommuneplanenes arealdel i sjø inngår i kommune
planens 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 kommu
nene.

Rettsvirkning
Det er mulig å unnta fra rettsvirkning avgrensede om
råder der det foreligger innsigelse til planen. Dette for 
å få en gyldig vedtatt plan i de øvrige deler av kom
munen. Slike vurderinger er aktuell å foreta etter at 
planenharværttiloffentligettersyn,ogdersomdet
ellers er klar for endelig behandling i kommunestyret.  

Veien videre
Etter høringen vil mottatte innspill og merknader til 
planforslaget gjennomgås og vurderes. Innspill av 
overordnet karakter behandles av prosjektet, mens 
innspill av lokal karakter behandles av den respektive 
kommune. Det utarbeides forslag til justeringer som 
gjennomgås i styringsgruppen før endelig planforslag 
tas opp til politisk behandling og vedtak i de enkelte 
kommunestyrer. Dersom det skulle vise seg behov 
for vesentlige endringer i plandokumentene, kan det 
være aktuelt å sende hele eller deler av planen ut på 
ny høring.

Når ikke annet er bestemt, gjelder loven for hele  
landet, herunder vassdrag. I sjøområder gjelder loven ut 
til en nautisk mil utenfor grunnlinjene.

PBL § 1‐2 Lovens virkeområde.

Ny plan eller statlig eller regional planbestemmelse går 
ved eventuell motstrid foran eldre plan eller planbestem-
melse for samme areal med mindre annet er fastsatt i 
den nye planen eller statlig eller regional planbestem-
melse. 

§ 1‐5 Virkninger av planer.

Kommuneplanens arealdel fastsetter framtidig arealbruk 
for området og er ved kommunestyrets vedtak bin-
dende for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak 
som nevnt i § 1‐6. Planen gjelder fra kommunestyrets 
vedtak, dersom ikke saken skal avgjøres av departe-
mentet etter § 11-16.

Tiltak etter § 1‐6 må ikke være i strid med planens 
arealformål og generelle bestemmelser, samt bestem-
melser 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.

§
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Ved første gangs behandling ble planen lagt ut 
på høring i alle kommunene. Høringen resulterte i 
totalt 56 innsigelser og en del merknader. Mange av 
innsigelsenevarfellesiflerekommuner.Disseinnsi
gelsene er løst ved å lage nye felles bestemmelser og 
retningslinjer.Deøvrigemerspesifikkeinnsigelsene
er behandlet av den enkelte kommune. Det er gjen
nomførtfleremøtermellomkommunene,fylkeskom
munenogFylkesmannenforåfinneløsningpådisse
innsigelsene.

1.2  Viktige hensyn i planleggingen
Utgangspunktet for planlegging etter plan og bygn
ingsloven går fram av formålsparagrafen (§11). Med 
grunnlag i formålsparagrafen er de utformet mer utfyl
lende bestemmelser om oppgaver og hensyn som 
skal ivaretas i planleggingen etter loven. De viktigste 
hensyn som skal ivaretas i kystsoneplanleggingen er 
nedfelt i § 31. KPH skal sette mål for den fysiske, 
miljømessige, økonomiske, sosiale og kulturelle ut
viklingen i kommuner og regioner, avklare samfunns
messige behov og oppgaver, og angi hvordan op
pgavene  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 forebyg
ge risiko for tap av liv, skade på helse, miljø og viktig 
infrastruktur, materielle verdier mv. 

På bakgrunn av diskusjoner i kommunestyrer, 
formannskap, regionrådsmøter, styringsgruppen og 
arbeidsgruppene er det felles strategier, bestemmels
er 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. 

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, regio-
nale og kommunale organer, private organisasjoner og 
institusjoner, og allmennheten.

Planleggingen skal bygge på økonomiske og andre res-
sursmessige forutsetninger for gjennomføring og ikke 
være mer omfattende enn nødvendig. 

Planer skal bidra til å gjennomføre internasjonale kon-
vensjoner og avtaler innenfor lovens virkeområde. 
Vedtatte planer skal være et felles grunnlag for kommu-
nal, regional, statlig og privat virksomhet i planområdet.

PBL § 3-1 Oppgaver og hensyn  
i planlegging etter loven.

§

I den interkommunale kystsoneplanleggingen stilles 
ingen krav til hvordan de felles prinsippene skal op
erasjonaliseres lokalt. Fremgangsmåten har vært at 
kommunene har jobbet med utvalgte tema og fores
låtte grenser i plankartet. Det kan derfor være forskjell 
fra kommune til kommune hvor store områder som 
settes av til for eksempel friluftsliv, men alle kommu
ner skal ha vurdert og prioritert temaet. KPH er utar
beidet 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 kom
munal planlegging. Det har tidligere vært utarbeidet 
stortings meldinger om regional og kommunal plan
legging 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/veiled
ninger/2011/nasjonaleforventningertilregionalog.
html?id=649923

PBL danner det juridiske utgangspunktet for kommu
nens 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 
nasjonaleveiledereforuliketema/hensyniplanleg
gingen: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:

 � Lovomsaltvannsfiske(saltvannsfiskeloven)
 � Lov om akvakultur (akvakulturloven) 18.12.2008.
 � Lov om forvaltning av viltlevende marine ressurser 

(havressurslova) 21.09.2012.
 � Lovomlaksefiskoginnlandsfiskm.v.14.12.2012.
 � Lovomhavnerogfarvann17.04.2009
 � Lov om vern mot forurensninger og avfall (Foru

rensningsloven) 19.06.2009.
 � Lov om reindrift (reindriftsloven) 15.06.2007.
 � Lov om friluftslivet (friluftsloven) 01.07.2012.
 � Lov om forvaltning av naturens mangfold (natur

mangfoldloven) 19.06.2009.
 � Lov om kulturminner (kulturminneloven) 

19.06.2009.
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1.3  Kort beskrivelse av planområdet
Landskapet langs Helgelandskysten domineres av 
det brede grunnhavsområdet med skjærgårdsarkipel 
frafastlandetoglangttilhavsstrandflaten.Bratte
kystfjell danner en grense mot et innland gjennom
skåret av fjorder, og oppstikkende fjell ute på strand
flatenstårikontrasttildetåpneogflateskjærgårds
landskapet for øvrig. I deler av området ligger øyene 
som utstrakte kjeder orientert i et mønster som 
avspeiler foldingen av berggrunnen i den kaledonske 
fjellkjeden.Strandflatelandskapeteretkarakteristisk
trekk for norske kysten fra Leka i sør til Hamarøy i 
nord, men ikke noe sted er den bedre utviklet enn på 
Helgeland.

DennorskeAtlanterhavsstrømmen(Golfstrømmen)
har sitt opphav i Mexicogolfen og strømmer nordover 
og over ryggen mellom Island og Shetland. Vannet 
harsaltholdighet35.335.4o/oo,ogtemperaturer
på 79 °C. Strømmen følger Eggakanten utenfor den 
norske kontinentalsokkelen. Overskudd av ferskvann 
fra Østersjøen og fra norske elver blander seg med 
sjøvann og transporteres nordover langs kysten i 
"Den norske kyststrømmen". Kyststrømmen blandes 
med atlanterhavsvannet slik at den blir saltere etter 
hvert som den renner nordover. Strømretning og has
tighetvarierermedbunntopografi,vindretning,snø
smelting og tidevann. De mest merkbare strømmene 
i området er imidlertid den sørnordgående 
tidevannsstrømmene som er meget kraftige i grunne 
områder og mellom alle øyene. Med en tidevanns
forskjellpåca.2mmellomfloogfjæreerdetstore
vannmengder som skal transporteres gjennom det 
velutviklete øyriket. Tidevannet varierer med måne
fasene og metrologiske forhold og forplanter seg 
somenbølgemedbølgelengde4500kmnordover
langs norskekysten. Midlere forskjell mellom spring 
høyvann og spring lavvann er 2.25 m (Sandnessjøen). 
På grunn av kyststrømmen, sterke tidevannsstrøm
mer og gode lysforhold er det god vannutskifting og 
høybiologiskproduksjonpådengrunnestrandflaten.
Temperaturforhold og rent vann gjør i tillegg at områ
det er meget godt egnet til havbruk.

Denmarinefloraogfaunaerdominertavartersom
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. Produktiviteten i 
grunnhavsområdene målt i biomasse kan sammen
lignes 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 

Forenklet kart over kommunegrenser (ytterst) og administrative 
grense jf. Pbl (1 nm utenfor grunnlinja).

for vanlig dypvannsreke (Pandalus borealis). De 
viktigstefiskearteneertorsk,sei,lange,brosme,
hyse og kveite, og det er økende innslag av makrell. 
Gyteområderogfiskeplasserbestemmesavbunn
topografien.Nårdennorskarktisktorskenkommer
sørover for å gyte i marsapril, så følger den over
gangslaget mellom atlanterhavsvann og kyststrøm
men på 60100m dyp. De grunne områdene med 
mange øyer har også gitt grunnlag for en stor sel
bestandogforetgodtkrabbefiskedesistetiårene.

Typiske trekk ved klimaet i regionen er milde vintre, 
ganske kjølige somre og moderate nedbørsmengder. 
Middeltemperatur for de kaldeste månedene, de
sember–februar, ligger omkring 0 °C. Normalt er års 
nedbøren vel 1300 mm, og vekstsesongen er 180
190 dager. Øyene er representative for den vind og 
stormutsatte delen av Helgelandskysten hvor store 
topografiskeforskjellerpåvirkerbådenedbør,vindog
temperatur. Takket være sin beliggenhet i vestavinds
beltet på østsiden av et stort havområde, og med 
en stor og varm havstrøm utenfor kysten, er klimaet 
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Arealmåling er basert på topografisk kartbase N50 kartdata og den nasjonale offisielle base over administrative grenser (ABAS) pr. 1.1. 
2010. Kilde: Statens kartverk 2010. Arealstatistikk for Norge 2010. http://www.statkart.no/nor/Land/Fagomrader/Arealer_og_tall/

svært gunstig sett i forhold til andre områder av 
klodenpå65gradernordligbredde.Golfstrømmen
transporterer varmt vann opp langs norske kysten 
tilsvarendeenvarmetilførselpå50W/m2 og som 
tilsvarer samme størrelsesorden som den gjennoms
nittlige solstrålingen. 

Denbredeskjærgårdenliggerpåstrandflataogkan
gå 60 km ut fra land. Sjøarealene som ligger innenfor 
administrasjons grensen tilsvarer 9669 km2 og utgjør 
13% av Norges sjøareal innenfor grunnlinja. I planom
rådetfinnervi19756øyerog2280skjær(<10)og
kystlinja er beregnet til nærmere 10.000 km. I forhold 
til areal og befolkningstetthet er mye utbyggbart areal 
i området. 

Deterflerefjorderiområdetogdisseomtalesnær
mere i overordnet KU. Fjordene er oftest lange og 
smale, og er omkranset av høye, bratte fjell. Fare for 
ras og steinskred gjør at bebyggelig areal er lite, og 
med unntak av de dyrkbare dalene ligger det meste 
av dette arealet langs sjøen. Tabellen under viser 
arealfordeling mellom kommunene og arealfordel
ing mellom land og sjø. Det er ulike metoder for å 
bergene areal, noe som gir ulike resultater. 

Tabell 1: AREALSTATISTIKK 2010 – Km2  PER KOMMUNE

Navn Kommunenr Tot areal Tot sjø Land inkl innsjø % sjøareal

Alstahaug 1820 585 397,5 187,5 68

Dønna 1827 759 567,1 191,9 75

Herøy 1818 1260,7 1190,3 70,4 94

Leirfjord 1822 595,8 130,9 464,9 22

Bindal 1811 1819,8 556,1 1263,7 31

Brønnøy 1813 2013,3 965,6 1047,7 48

Sømna 1812 704,8 509,6 195,2 72

Vega 1815 1945,2 1780,3 164,9 92

Vevelstad 1816 660,8 122,1 538,7 18

Nesna 1828 402,6 219,5 183,1 54

Lurøy 1834 1337 1072 265 80

Rødøy 1836 2430 1719 711 71

Træna 1835 721,8 705,3 16,5 98

Vefsn 1824 2029 101,4 1927,6 5
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Produsert av Kartverket, Landdivisjonen. Arealmåling er basert på den topografiske kartdatabasen 'N50 Kartdata' og kartdatabasen for  
administrative grenser 'ABAS' pr. 1.1. 2014. Referanse ved bruk: Kartverket 2014: Arealstatistikk for Norge 2014. Territorialfarvann er alt 
sjøareal innenfor territorialgrensen for en kyststat. Territorialfarvannet utmåles som regel fra en selvstendig stats kystlinje. Typisk strekker 
territorialfarvannet seg 12 nautiske mil (22 kilometer) ut fra kysten, i overensstemmelse med FNs havrettskonvensjon. En nautisk mil 
=1852 meter.

Tabell 2: AREALSTATISTIKK 2014 – Km2  PER KOMMUNE

Kommunenr. Navn
Tot. areal inkl. 

 territorialfarvann
Fastland  
og øyer

Havflate 
 (territorialfarvann)

Åpent 
 område

Antall  
øyer

Antall 
skjær

1811 Bindal 1905,54 1264,25 641,29 754,31 620 68

1812 Sømna 790,10 195,26 594,84 72,50 850 163

1813 Brønnøy 2099,21 1046,40 1052,81 627,83 2147 176

1815 Vega 2921,38 164,94 2756,44 128,55 4899 909

1816 Vevelstad 661,11 538,90 122,20 411,41 205 8

1818 Herøy 2262,10 64,37 2197,73 54,55 3691 627

1822 Leirfjord 596,17 465,22 130,95 276,39 140 30

1824 Vefsn 2030,30 1928,81 101,49 1021,72 148 55

1827 Dønna 759,31 191,94 567,37 126,01 2123 252

1828 Nesna 402,82 183,18 219,63 96,90 385 47

1834 Lurøy 1337,70 265,19 1072,51 162,84 3254 462

1835 Træna 1793,81 16,51 1777,30 16,22 1024 83

1836 Rødøy 3103,06 711,29 2391,77 471,76 ? ?

Planområdet totalt: 20662,60 7036,26 13626,33 4220,98 19756 2880
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Figur 1: Spesifikasjon for tegneregler. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister.

2. AREALFORMÅL 

Kommuneplanens arealdel skal vise arealformål 
somerangittiPlan-ogbygningsloveni§11-7.
Hovedformålene kan etter behov inndeles i 
angitteunderformål.Forarealformålisjøgjelder
punkt 6: Bruk og vern av sjø og vassdrag med til
hørendestrandsone.Formåletkandelesiunder
områdersom«ferdsel,farleder,fiske,akvakultur,
drikkevann, natur og friluftsområder hver for seg 
ellerikombinasjon.»Arealformålvil,medmindre
bestemmelsene angir noe annet, gjelde både på 
bunnen,ivannsøylenogpåoverflaten.Farge-
koder for underformål under bruk og vern av sjø 
ogvassdragvisesiFigur1.

Kystsoneplanleggingen skal både synliggjøre eksi
sterende godkjente akvakulturområder og peke ut 
nye aktuelle områder der akvakultur kan vurderes. 
På Helgelandskysten, som omfatter nærmere 
10.000 km2,ogdetfinnestikketilgjengeligkunn
skapombunntopografi,bunnsedimenter,strømog
hydrografiskeforholdogbunnfellingsområderisjøen.
Mangelpåkunnskapgjørdetmegetvanskelig/umulig
å peke ut bærekraftige akvakulturlokaliteter for frem
tiden. 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. 

Detmesthensiktsmessigeiforholdfleksibilitetog
dynamikk er å vise fremtidige akvakulturområder 
somendelavflerbruksområderisjø,ogkartfeste
hvor det grunnet andre hensyn ikke er ønskelig med 
akvakultur av nasjonale, regionale og lokale hensyn. 
KPH har tatt inn alle godkjente akvakulturanlegg og 

Side 7 av 32 
Del 2, Spesifikasjon for tegneregler. Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan og digitalt planregister 

 SOSI-kode   Hex RGB CMYK    Hex RGB CMYK 

6. Bruk og vern av sjø og vassdrag, med 
tilhørende strandsone (6000)                   

Bruk og vern av sjø og vassdrag med 
tilhørende strandsone 6001     CCFFFF 204-255-255 20-0-0-0       66FFFF 102-255-255 60-0-0-0 

Ferdsel 6100     66CCFF 102-204-255 60-20-0-0       0099CC 0-153-204 80-20-0-20 

Farled 6200                   

Småbåthavn 6230                   

Fiske 6300   2)  6699FF 102-153-255 60-40-0-0    2)  66FFFF 102-102-255 60-60-0-0 

Akvakultur 6400     FFCCFF 255-204-255 0-20-0-0       CC99CC 204-153-204 0-20-0-20 

Drikkevann 6500     99CCFF 153-204-255 40-20-0-0       3399FF 51-153-255 80-40-0-0 

Naturområde 6600     99FFFF 153-255-255 40-0-0-0        00DFDF 0-236-236 93-0-0-7 

Friluftsområde 6700                    

Kombinerte formål i sjø og vassdrag med 
eller uten tilhørende strandsone 6800 

 
 1) CCFFFF 

FFFFFF 
204-255-255 
255-255-255 

20-0-0-0 
0-0-0-0   

 
 1) 66FFFF 

FFFFFF 
102-255-255 
255-255-255 

60-0-0-0 
0-0-0-0 

1) Bredde på stripene i kombinasjoner; 2,5 

2)  Symbol er ikke påkrevet, men kan brukes om man ønsker det 

 

 

 

 

 

 

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.

Ferdsel og farleder er tegnet inn som sorte linjer.
Daflerearealoverlapperhverandre,såblirareal
fordelingen over 100 %.

Tabell 3: FORDELING AV AREAL I PLANUTKAST 5

Kystplan Helgeland i areal km2 %

Total sjøareal 6000 9669 100

Bruk og vern av sjø og vass 6001 8204 85

 derav grunnere enn 20m uten A = D 1231 13

Andre bestemmelsesområder inkl. Nasjonale 
laksefjorder

1184 12

Fiske 6300 855 9

Natur 6600 515 5,3

Akvakultur6400 86 0,9

Hensynsoner – mange små 51 0,5

Båndlagt marin verneplan del 2 34 0,4

Kombinertformål A og F 6800 7 0,07

Friluftsliv 6700

Ferdsel og farleder er tegnet inn som sorte linjer

Arealdisponeringene i Brønnøy og Vefsn er 
inkludert. 

2 0,02
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2.1  Bruk og vern av sjø og vassdrag, 
med tilhørende strandsone 
(PBL § 11-7 nr 6) 

Hovedformålet omfatter alle typer arealbruk på eller i 
sjøogvassdrag:Ferdsel,farleder,fiske,akvakulturog
natur og friluftsområder. Dette er områder hvor det 
ikke foreligger spesielle planer om aktivitet utover da
gens bruk, og det er ikke foretatt noen større avklar
ing 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 
områdene. Det kan gis bestemmelser særskilt for hhv 
vannoverflate,vannsøyleogbunnen.Deterihoved
sak de grunne og landnære sjøarealer som er gitt 
underformål og hensynssoner som i større grad angir 
spesielle interesser som er styrende for arealbruken. 
Sjøeneriutgangspunktetetflerbruksområde.For
åhafleksibilitetogikkeekskludereandreinteresser,
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 anlegg
stype, 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 
avklareomdenskissertebrukenkommerikonflikt
medenellerflereandreinteresser.Aktuelletemakart
og interesser som kan påvirke behandlingen er bla. 
områder av nasjonal og regional betydning for biolo
giskmangfold,gyteogoppvekstområderforfisk,
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 sjøom
rådene er, uavhengig av arealformål, søknadspliktig i 
hht både PBL og Havne og farvannsloven.

Bruk og vern av sjø og vassdrag dypere enn 20m er 
flerbruksområderhvordetgisåpningforakvakultur
men ikke klar prioritering. Bruken av området forut
setter at det i planprosessen ikke er framkommet at 
andrespesielleinteressersomvilværeikonfliktmed
akvakulturetableringer,finnesiområdet.

Sjøeneriutgangspunktetetflerbruksområde.For
åhafleksibilitetogikkeekskludereandreinteresser,
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 opp
drettavfiskogskalldyr,såfremtanleggetikkekom
merikonfliktmedgjeldendelovverk.Denkommunale
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
Arealformåletomfatterflerbruksområderhvordet
gis åpning for akvakultur men ikke en klar prioriter
ing. Innenfor områder avsatt til ”Bruk og vern av sjø 
og vassdrag” vil kommunen tillate lokalisering for 
oppdrettavfiskogskalldyr,såfremtanleggetikke
kommerikonfliktmedgjeldendelovverk.Denkom
munale 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 
tilframtidigfleksibilitetbeholdesstoreområdersom
hovedkategori “Bruk og vern av sjø og vassdrag” 
(kode 6001). Tidligere uplanlagte områder ligger her 
og noen Aområder er tatt ut. 

Bruk og vern av sjø og vassdrag  grunnere enn 
20 m uten A 
Arealformålet omfatter områder som er grunnere enn 
20 m jf. dybdeanalysen. Her tillates ikke tradisjonelt 
oppdrettavlaksogørret.Idetteområdetfinnervidet
rikeste biologiske mangfoldet langs kysten, inkl. åle
grasenger og tareskoger. Disse er konsekvensutredet 
i Del 2.

Bestemmelsesområder

Nasjonale laksefjorder
I nasjonale laksefjorder er det forbud mot nyetabler
ing av oppdrettsanlegg, slakting og videreforedling 
avanadromefiskelslag(laks,sjøørretogsjørøye)av
hensyn til de ville laksestammene. Ranfjorden og Vef
snfjorden er nasjonale laksefjorder. Stortinget vedtok 
i 2007 opprettelsen av 53 nasjonale laksevassdrag 
og 29 nasjonale laksefjorder i Stortingsproposisjon nr. 
32 (20062007). I de nasjonale laksefjordene skal det 
ikkeetableresytterligerematfiskoppdrettforlaksefisk,
og eksisterende virksomhet er underlagt strengere 
krav til rømningssikring, kontroll av lakselus og annen 
sykdom. Formålet med nasjonale laksevassdrag og 
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laksefjorder er å gi et utvalg av de viktigste laksebe
standene i Norge særlig beskyttelse mot skadelige 
inngrep og aktiviteter i vassdragene og mot opp
drettsvirksomhet, forurensning og munningsinngrep 
i de nærliggende fjord og kystområdene. Tilleggslo
kaliteterforetablertematfiskkonsesjonerforlaksefisk
kan tillates innenfor en nasjonal laksefjord dersom 
dette er nødvendig for å få til generasjonsatskillelse 
og brakklegging. Det er KU av temaet i Del 2.

2.2 Ferdsel og farleder (6100/6200)
Ny lov om havner og farvann (havne og farvannslov
en) trådde i kraft 1. januar 2010. Loven endrer bl.a. 
ansvarsforholdetmellomstatogkommune,ogdefi
nerer statlige ”veier” på sjøen. Kommunene har etter 
ny lov større frihet til å organisere havnedriften slik at 
havnenekanutviklestileffektivetransportknutepunkt.
Havne og farvannsloven legger forvaltningsansvar 
og myndighet til henholdsvis Fiskeri og kystdeparte
mentet (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 vedlike
hold av navigasjonsinstallasjoner innenfor kommunale 
sjøgrenser. Hvorvidt forvaltningsmyndigheten etter 
loven ligger hos kommunen eller Kystverket avhenger 
av tiltakets type og lokalitet. Alle typer tiltak som kan 
påvirke sikkerheten eller fremkommeligheten i farvan
net, 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 farvannslov
en er (listen er ikke uttømmende): 

Bygging av kaier, bruer, brygger og moloer, etabler
ing 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 van
skeliggjøre 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 
definertavgrensingavfarleden.Hovedledogbiled
er svarte. 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, 
børdetværemuligåendre/justerehvitsektor.

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 oppdrettssel
skap 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 sek
tor 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 
trafikkeresavfergebåter,passasjerbåterogulikefrak
tebåter (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. 

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

Fiskeisjøenerregulertgjennomfiskerilovgivningen
ogkanikkestyresavPBL.Arealformåletfiskeomfat
ter områder som er spesielt viktig i forhold til høsting 
av viltlevende marine ressurser. Områdene omfat
tersværtviktigefiskeområderoggyteområderog
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.Fiskeområderutoverdetteerikkelagtutsom
eget formål i planen med unntak av ”Bruk og vern av 
sjø og vassdrag”. 

Deterfiskeridirektoratetsittansvaråkartlegge
fiskeriressursene.Detforeliggertemakartpåegen
nettsidehosfiskeridirektoratet.Fiskeridirektoratethar
gjortnyekarleggingerogkvalitetssikretfiskeridata
iplanområdetisamarbeidmedlokalefiskere.KPH
hararrangerttomøtermedlokalefiskerlag.Viktige
gyte og oppvekstområder og kaste og låssettings
plasserersynliggjortiplankartet.Derfiskeriformål
ligger oppå natur eller friluftslivområder (SOSIkode 
6600eller6700)inngårfiskesomendelavdisse
områdene.Konkretearealbrukskonflikterknytterseg
gjerne til arealbruk som utelukker andre aktiviteter, for 
eksempel fortøyningsareal vs. reketråling. Det er ikke 
tillatt å tråle reker grunnere enn 170m i Nordland. 
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KPH har i samarbeid med Fiskeridirektoratet fått 
tilgangpånyeogkvalitetssikretekystnærefiskeridata
ogavsattviktigegyteogfiskeområder,kasteog
låssettingsplasser som har vært i bruk de siste 20 
år,samtaktiveredskapsfeltsomenbruksfiske.Det
vurderes fra Fiskeridirektoratet at temadata knyttet til 
fiske,gytefelt,kasteoglåssetningsplasserogaktive
redskapsfelt er av god kvalitet i planområdet. Vi har 
også samarbeidet om konsekvensutredning av nye 
innspillomakvakulturiforholdtilfiskeriinteresserog
kartfestet fortøyningsareal rundt oppdrettsanlegg og 
avsatt som kombinert formål akvakultur, ferdsel og 
fiske.

Daviktigefiskefeltutovergytefelt,aktiveredskapsfelt
og kasteog låssettingsplasser ikke er lagt ut som 
egetformåliplanen,skalhensynettilfiskerinæringen
generelttilleggesvektikonflikttilfeller.Vedsøknader
omtiltak/inngreppåellerinærhetenavviktige
fiskefeltoglåssettingsplasserskallokalefiskerlagog
fiskeridirektørenhøresførvedtakfattes.Opprettere
taroftestkontaktmedlokalefiskereforenavklarings
runde før de sender søknader om nye lokaliteter. Det 
er nyttig med god dialog i de kommunene der det er 
fåaktivefiskere.Nårdetgjelderarealbrukskonflikteri
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 skre
vet et politisk notat hvor de ber om en forvaltnings
plan 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 
viktigegyteogoppvekstområderforfisk.

2.4 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 bløtbunnsom
råder. 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. 

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 hensyntatt Naturmangfoldloven Kap. II som 
følger:

 �  KPH har satt av ca. 12 prosent (inklusiv Brønnøy 
ogVefsn)avarealetiplanområdetdvs.1184km2 
til ulike naturformål som nasjonale laksefjorder, 
landskapsvernområder, fuglefredningsområder, 
naturreservat med mer. 

 � KPH har gjennomført en dybdeanalyse for å 
reduserekonfliktergrunnereenn20mogmot
land. Her hensyntas biologisk mangfold i forhold 
til tradisjonell akvakultur i 13 prosent av sjø
arealene med egne bestemmelser som ikke 
tillatertradisjonelloppdrettavlaksefisk.Dermed
reduserespotensiellekonflikteriforholdutvalgte
naturtyper som ålegrasenger, tareskoger, våt
marksområder, bløtbunnsområder, kystnære 
 kulturlandskap, myteområder for fugl, bade
strender og friluftsområder.  

 � GjennomNaturbasenharvihentetutogkartfestet
nasjonale og regionale naturområder. 

 � Dialog med kommuneplanleggere om lokale 
 natur og friluftsområder. 

 � Satt av marine verneområder som båndlagt areal 
(H720) fram til 2017. 

 � Vurdert hensynssoner for sjøfugl og hubro. 
 Nærmere omtale i KU i Del 2. 

 � Avsatt nasjonale laksefjorder  som eget bestem
melsesområde. Alle tema og vurderinger i forhold 
til NMF er nærmere beskrevet i Del 2. Med den 
strengeste formen for vern (naturreservat) så er 
det få åpninger for aktiv næringsvirksomhet utover 
dettradisjonelle,dvs.fiskeogjordbruk,mens
det i landskapsvernområder er tillatt å søke om 
etablering av akvakultur. Vurderinger knyttet til 
vern gjennom bruk står sentralt i håndteringen av 
naturmangfold i kystsoneplanleggingen. Der det 
tillatesaktivitetsomikkekommerikonfliktmed
verneformålet (lokale, vesentlige regionale og 
nasjonale interesser) avsettes det ”Bruk og vern 
av sjø og vassdrag”.

I konsekvensutredningen (Del 2) har vi innhentet 
kunnskap og samordnet forskningsresultater med 
tanke på en bærekraftig og økosystembasert forvalt
ningavsjøområdene.KPHharutredeteffekterav
havbruk på naturmangfoldet og natur og miljøforhold 
som konsekvenser av enkelt tiltak på miljø og sam
funn. KPH har gjennomført overordnet konsekvens
utredning for hele planområdet og dokumentert den 
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samledebelastningen(effekten)avarealforslagenei
planen i forhold til naturmangfoldloven.

Tabell 4: NASJONALE NATUROMRÅDER I PLANOMRÅDET

Naturreservat: Hensyn: Hensyn og bruk:

Hortavær naturreservat, 
Bindal og Sømna kommune.

LånanSkjærvær naturreservat, 
Vega kommune.

Holandsosen naturreservat, 
grenser mot sjø i Vega kommune.

Kjellerhaugvatnet naturreservat, 
grenser mot sjø i Vega kommune.

Biotopvern, f.eks. fuglefredningsområder:

Naturverdiene skal ikke forringes. 
Sterkeste verneform.

Hensyn:

Egen forskrift 
for hvert enkelt 
verneområde avgjør 
hva som er til
latt. Noen vernede 
våtmarksområder 
har RAMSAR status. 
Dette er en inter
nasjonal status som 
forplikter oss til å ta 
vare på økosystemet. 
Dette kan innebære 
en skjerpelse i forvalt
ningen av områdene. 
En del verneområder 
har forvaltningsplaner 
der ulike interesser 
er avveid i forhold til 
verneforskriften.

Lånan/Flovær/Skjærværfuglefredningsområde, 
Vega kommune.

Heinsteinen,HorsværogGimsen 
fuglefredningsområder, 
Bindal, Sømna og Brønnøy kommune.

Muddværet fuglefredningsområde, 
Vega kommune.

Landskapsvernområde:

Virksomhet med mer som påvirker artens 
livsbetingelse kan be grenses.

Hensyn:

Hysvær/Sølalandskapsvernområde 
med dyrelivsfredning, Vega kommune.

Åsvær landskapsvernområde  
med dyrelivsfredning, Dønna kommune.

Landskapets særpreg eller karakter skal ikke 
endres vesentlig.

Træna kommune og Leirfjord kommune har ikke nasjonale verneområder 

Det kan også skje at man gjør valg hvor akvakultur 
blirprioritetpåbekostningavnatur.Grensenemå
respekteres,eventueltjusteres/endresgjennomrul
lering av kommuneplanen.
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2.5 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 spe
siellverdisomutfartsområderog/ellerbadeplasser.
Noenområderertilrettelagtforfriluftslivvedoffentlige
midler (spillemidler og friluftsmidler). Dette er områder 
som er sikret for allmennheten til spesielle formål 
ved konsesjon og langvarige leieavtaler. I tillegg til 
formåls områder 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 fritids
fiskernesbehovsammenfallermedgyteområdenejf.
Fdir. 

Det er kommet innspill fra Nordland Fylkeskommune 
om å legge inn friluftsområder i plankartet. NFK har 
kartlagt og verdisatt friluftsområder i samarbeid med 
deflestekommuneneiplanområdet.KPHregistrerer
at sjø, hav og ferskvann ikke er gitt plass i arbeidet. 
De aktuelle områdetypene kan deles inn i ”Statlig 
sikrede friluftslivsområder”, ”svært viktige friluftslivs
områder”, ”viktige friluftslivsområder” og ”registrerte 
friluftslivområder”. Vi har lagt inn statlige sikrede 
friluftsområder i plankartet. Kartleggingen er utover 
dette benyttet i forbindelse med konsekvensutred
ning av enkelttiltak i Del 2.

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

Akvakulturområder (A) omfatter godkjente lokaliteter 
forfiskeoppdrett.Områdeneomfatterarealforopp
ankringsogfortøyingsanleggoversjøoverflatenog
ferdselsforbudssone. Områdene er prioritert eksklu
sivt for oppdrett. Dette er områder som er helt avklart 
i forhold til andre interesser. Et oppdrettsanlegg setter 
restriksjoner på annen bruk av området (oppdretts
lovens§14).Deterforbudmotferdsel20mfra,og
fiske100mfraanleggene.Dettegjelderikkebunnkul
tur av skjell. Bestemmelsene kan angi hvilke former 
for oppdrett og arter som tillates, evt. ikke tillates. 
Anleggenesdelersomerioverflatenogsomkan
væretilhinderforferdselsliksommerder,fôrflåteol.
og bøyer skal ligge innenfor Aområdet.
 

Fortøyninger som ikke er til hinder for ferdsel kan 
gåinnitilsluttendeflerbruksformål.Flerbruksfor
målakvakulturogferdselogfiske(AFF)settesavi
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 
områderforfortøyningerogdermedgiøktfleksibilitet
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 geo
grafiskeområder(lokaliteter),meddetilenhvertid
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 arealinter-
esser 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. novem-
ber 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 behand
ling etter akvakulturloven. Uansett områdekategori 
i arealplanen skal en søknad gjennom full utredning 
(konsesjonsbehandlingmedoffentlighøringogkon
sekvensutredning). 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 mini
mum tre lokaliteter med en viss innbyrdes avstand for 
å oppnå et godt driftsopplegg med brakklegging av 
lokaliteter og generasjonsadskilt drift. Lakseoppdrett 
ogannentypefiskeoppdretthardetstørstekravet
til lokalitetene når det gjelder dybde, areal og vann
utskiftning. Tradisjonelle kystsoneplaner med små 
områder avsatt til akvakultur i tilknytning til anlegg på 
land, uten tilpasning til smittehygiene, andre kom
muners 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 område forvaltning. KPH har fokus på å avsette 
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såstoreflerbruksområderinklusiveakvakulturat
område forvaltning kan gjennomføres. For å oppnå 
målsettingen om tilstrekkelig areal til oppdretts
næringen innen en bærekraftig ramme er følgende 
retningsgivende i planleggingen: 

 � Områder der det ikke er avdekket større 
interessekonflikteravnasjonal,regionalellerlokal
 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 
hensyn soner for natur og friluftsliv.  

 � Etablerte akvakulturanlegg inklusiv fortøyningsar
eal er avsatt som enbruks akvakultur.

 � KPH har manuelt georeferert alle fortøyningsareal 
(anleggenes arealbeslag på sjøbunnen) i plan
områdetogsattavetablerteanleggioverflaten
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 konsekvens
utredet 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 strømmodel
lering nødvendig for å kartlegge egnetheten av et 
område i forhold til en eventuell konkret akvakultur
lokalisering. KPH har tatt utgangspunkt i innspillene 
til planen og arbeidet for å få på plass nødvendige 
avklaringer på bakgrunn av disse. Eksisterende akva
kulturanlegg og nye innspill er kartfestet med eget 
arealformål ”akvakultur”.

2.7 Kombinerte formål
I tillegg til den enkelte brukskategori gir loven anled
ningtilåkombineretoellerflereetterbehov.Detteer
områdermedhøyverdiforflerebrukstyper,menhvor
disse generelt likestilles i forhold til hverandre. Ferd
sel,fiskeogfriluftslivsområder(FFF)brukesnårdet
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 
inngrepspesielt.Deflesteinteresserisjøenknyt
ter seg til de landnære områdene. Disse områdene 
blir derfor i størst grad planlagt som viktige områder 
forallmennflerbruk.Menspesielterdetfriluftslivog
lokalefiskeriinteresserensøkeråivaretagjennom
denne arealbrukskategorien. Det er avsatt områder 

til akvakultur enten i kombinasjon med andre formål 
eller bare til akvakultur. Det er også avsatt områder 
somfra25mundervannoverflatenognedtilhavbun
nen kan benyttes til fortøyninger for akvakulturanlegg. 
OmrådeneermerketA25.Fraoverflatenognedtil
25 meters dybde er arealene merket A25 avsatt til 
bruk og vern av sjø og vassdrag (tillatt med natur, 
ferdsel,fiskeogfriluftslivinkl.akvakultur).

2.8 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. Hen
synssoner brukes for få fram forhold og restriksjoner 
som man ellers ikke får fram gjennom arealformål 
og bestemmelser. Bruk av hensynssoner må vur
deres i samspill med arealformål og bestemmelser 
og be grenses til vesentlige forhold. I hensynssone 
forbevaringavnaturmiljø/hensynssonefriluftsliv/
hensynssone reindrift kan det jf. PBL §118 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 lov
givning så langt kommunen er tillagt myndighet etter 
 vedkommende lov. Fordelen med å bruke hensyns
sonen 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 hensyns
soner oppå hverandre kan også gi uryddige kart. Se 
forslag til retningslinjer for hensynssoner etter PBL § 
118 c). Følgende hensynssoner er benyttet i KPH, jf. 
PBL § 118: 

PBL § 11-8 a) Aktsomhets-, sikrings-, støy- og 
faresoner med angivelse av fareårsak eller 
miljørisiko.  
Det kan gis bestemmelser som forbyr eller  setter 
vilkårfortiltakog/ellervirksomheter,jf.§16,
innenforsonen.Iforbindelsemedinnflyvningtil
 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.
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Sikringssone knyttet til landbasert akvakultur 
Dette er områder som kan avsettes for å sikre 
vannkvalitet og infrastruktur knyttet til landbaserte 
akvakulturanlegg. Områdene skal ivaretas slik at de 
forblir tilfredsstillende vanninntak for yngel og sette
fiskproduksjonogsikringavvannkvalitetiforbindelse
medutskipingavsettefisk.Tiltaksomkanpåvirke
vannkvaliteten må dokumenteres.

PBL § 11-8 d) 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 
arealkategorii§204nr.4itidligerelov(båndlagte
områder/områdersomskalbåndlegges).

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 tidsbe
grensettilfireår.Departementetkanettersøknad
forlengebåndleggingsperiodeniytterligerefireårhvis
det foreligger tilstrekkelig gode grunner for det. Be
hov for nødvendig arealbruksstyring i perioden fram 
til særlovsvedtak foreligger, er normalt en tilstrekkelig 
begrunnelse. 

Når vedtaket etter særlov etter sitt innhold er et areal
styringsvedtak 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 natur
mangfoldloven. 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. 

Naturområder (6600) 
 � H720  Fuglefredningsområde
 � H720  Naturreservat
 � H720  Fuglefredningsområde og naturreservat
 � H720  Hensynsone landskapsvernområde 

Hensynssoner båndlagt i  
påvente av vedtak – H710 
Marine verneområder er båndlagt i påvente av ved
tak. For kandidater til marin verneplan så gjelder det 
midlertidige retningslinjer. De midlertidige retningslin
jene ble fastsatt av Miljøverndepartementet, Fiskeri 
og kystdepartementet, Nærings og handelsdeparte
mentet 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 retning
slinjenekanlesesher:http://www.dirnat.no/multime
dia/497/midlertidige.pdf&contentdisposition=attach
ment 

Arbeidet med marine verneplaner startet på 
1990 tallet. Per i dag omfatter forslaget 36 områder 
i 6 ulike kategorier som skal vernes etter naturmang
foldloven 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 
avsjøarealetinnenforgrunnlinja(NOU2004:28).I
planområdet er både Nordfjorden i Rødøy Kommune 
og Vistenfjorden i Vevelstad og Brønnøy Kommune 
båndlagt areal inntil prosessen med marine verne
planer blir ferdig. Arealet er båndlagt fram til 2017.

Hensynssoner båndlagt etter lov om 
 kulturminner – H 730

PBL § 11-8 c) Sone med særlige hensyn til land-
bruk, reindrift, friluftsliv, grønnstruktur, landskap 
eller bevaring av naturmiljø eller kulturmiljø. 
Her gis det angivelse av interesse. Det kan gis ret
ningslinjer 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 om
rådets 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 
informasjons materiale og som grunnlag for planleg
ging. Tiltak innen hensynsonen skal avklares med 
natur forvaltningen jfr. PBL §118 bokstav c.
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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 natur
miljø 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 områ
dets verdi som friluftsområde. I samråd med plan og 
bygningsmyndigheten kan områdene tilrettelegges 
for allmennheten. Tiltak eller inngrep som eksempel
vis oppdrett, massetak, utslipp, tekniske installas
joner ol. skal ta hensyn til friluftsområder og områder 
som er viktige for allmenn ferdsel som for eksempel 
badestrender jfr. PBL §118 bokstav c.

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 planlegg
ing. Tiltak innen hensynssonen skal avklares med 
kulturminneforvaltningen jfr. PBL §118 bokstav c.

Hensynsone reindrift H520
Omfatter svømmeleier for rein som er avsatt i plan
kartet som hensynsone. Reindriftslovens § 22 viser 
til at reindriftsutøvere har adgang til fritt og uhindret 
ådriveogforflyttereinidedeleravreinbeiteområdet
hvorreinenlovligkanferdesogadgangtilflytting
medreinettertradisjonelleflyttleier.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 kommu
nerhardigitaliserteflaterforsinereguleringsplaner
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.

2.9 Generelle premisser for planarbeidet
Mye av vårt arbeid er regulert av annet lovverk og 
her følger en sjekkliste. Ved inngrep i sjø eller vass
drag skal det dokumenteres hvordan tiltaket påvirker 
kulturminner, naturmangfold og allmenhetens ferd
selsmuligheter 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 (§§119 
pkt 6 og 1111 pkt 3).

 � Ved tiltak (jfr PBL kap 20) skal NML §812 ut
kvitteres. Artsdatabanken skal sjekkes for det 
aktuelle området.

Ferdsel, farleder og ankringsplasser
I samråd med Kystverket visualiseres farledene ved 
å kartfeste ledstrekene  for hoved og biled. Kyst
verket sin erfaring er at mye av veksten i produksjon 
innenfor akvakulturnæringen skjer på eksister
ende lokaliteter. Her søkes det ofte om utvidelse 
avanleggsarealog/ellerjusteringavanlegget.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 §201, 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 
fiskerihavnerskalavklaresmedkystverket.I
statligefiskerihavnerkrevestillatelseavKystverket
etter havne og farvannsloven § 28. 

 � I vurdering av om tillatelse etter Havne og far
vannsloven skal gis, vil hensynet til farleder og all
menn ferdsel veie tungt. Ved søknad om tiltak i sjø 
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(jfr havneog 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
Vedutbyggingersomomfattermudringogflyttingav
masser skal grunnforholdene dokumenteres av fag
kyndig (se generelle bestemmelser og retningslinjer). 
Ingenkommunerønsketåkartfestearealtildumping/
deponi av rene masser. 

Hvis mudring og dumping blir aktuelt så vil de 
søke Fylkesmannen i Nordland om tillatelse, slik at 
dumpe arealene kan etableres i nærhet til pågående 
mudring. Det er også fare for at det kan blir store om
kostninger 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 § 119 nr. 8. 

Opptak av masser fra sjøbunnen bør utføres slik 
at det ikke oppstår fare for utglidning av strand
massene, eller skade på annen infrastruktur. Opptak 
avmasserbørhellerikkeskjenårdetstårfiske
merderinærheten,oppstårkonfliktermedfiskeeller
nårdetpågårlåssettingavfisk.Detteforåforebygge
skade og ulempe på omgivelsene og av hensynet til 
fiskeriinteresser.Graving,mudring,utfyllingogandre
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), fastfjellforekom
sterforproduksjonavbyggeråstoffoglignendefor
mål, industrimineraler og malmer. Det stilles her krav 
om reguleringsplan. Fylkeskommunen er konsesjon
smyndighet for uttak av skjellsand, mens Direktoratet 
for mineralforvaltning er konsesjonsmyndighet for 
øvrigeuttak.Merinfo:http://www.regjeringen.no/
upload/MD/2011/vedlegg/veiledninger/mineralske_
forekomster/temaveileder_mineral.pdf

Bygging av vindmøller
Meterologisk institutt har etablert en værradar 
på Kvaløyfjellet i Sømna kommune med  posisjon 
65,220072Nog11,992564Ø.Detkanikke
etableres vindmøller eller tilsvarende installasjoner i 

en radius av 15 km fra den etablerte værradaren. Det 
vil ikke tillates bygget vindturbiner innenfor 5 km fra 
værradaren. I området 5 til 20 km fra værradaren må 
en utbygging av vindturbiner grundig vurderes opp 
mot konsekvensene for værradarmålingene. 

Forurensing og støy
Det er registrert områder med forurenset bunn i 
arbeidetmedvanndirektivet,samtutslippfravann/
kloakk. Informasjon fra vanndirektivet er ikke førende 
for planarbeidet, og skal hensyntas i vurdering av 
etablering av nye tiltak. Det er ikke registrert foru
rensning fra akvakultur. Tema er nærmere omtalt i 
konsekvensutredningen i Del 2.

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

Nye og eksisterende arealformål:

Bindal:
1811–A1: IsnaustetID:10864Blåskjell
1811–A2: AarsandID:14746Blåskjell
1811–A3: HagasandvikaID:14747Blåskjell
1811–A4: JupvikID:14748Blåskjell
1811 – A5:  Varassvika ID: 10865 Blåskjell
1811–A7: GorrvikaID:10859Blåskjell
1811–A8: SandvikaID:10914Spesiell
1811 – A9:  Mulingen ID: 10858 Torsk
1811 – A10:  Vikestadvågen ID: 10863 Blåskjell
1811 – A11:  Båsen ID: 10862 Torsk
1811 – A12:  Bangstadvika Låssettingsplass
1811–A13:HeggvikaID:10425SpesiellLaksog

ørret
1811–A14:ØksningenID:14019SpesiellLaksog

ørret
1811 – A15:  Lekvika ID: 19738 Blåskjell
1811 – A16:  Klubben ID: 10860 Blåskjell
1811 – A18:    Tosen (deler med Brønnøy 1813 – A1: 

Tosen) Laks og ørret.  
Kollsvika ID 38677 Laks og  ørret.  
Oksbåsen ID37077 Laks og ørret.

Sømna: 
1812 – A1:   Laksvika ID 21775 (A3 i kommune

planen)
1812–A2: A4iplan
1812 – A3:  A5 i kommuneplanen
1812–A4: A7iplan
1812 – A5:    A2 i kommuneplanen. Jektvika 2 og 

Olderbakken
1812 – A6:  Jektvika 2 ID: 10885 Laks og ørret
1812 – A7:  Olderbakken ID: 27876 Laks og ørret
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1812 – A8:  A6 i kommuneplanen
1812 – A9:  A8 i plan
1812 – A10:   Klubben ID: 19755 A1 i plan.  

(Deler med Brønnøy 1813 – A3: 
 Klubben) Laks og ørret

Vega:
1815–A1: BøbuktaID:24915
1815 – A2:  Igerøy Ø ID: 18936
1815 – A3:  Måsskjæret (A17 i ny KU)
1815 – A6:  Hysværet A 1 i plan ( A 18 i ny KU)
1815 – A8:  Skogsholmen ID: 33157
1815–A9: Sørvær(DelermedHerøy1818–A1/

A53)

Vevelstad: 
1816 – A1:  Buøya
1816 – A2:  Husvika ID: 12951 Blåskjell
1816–A3: StakkvikaID:10435Blåskjell
1816–A4: StorsteinvikaID:10436Blåskjell
1816–A9: Kalvhylla.ForeslåttflyttetfraStorurdvika
1816 – A9  Laks og ørret
1816 – A10:   Stokkasjøen ID: 31217 

Andalsvågen ID 38037 Laks og ørret 
Hamnsundet ID 38057 Laks og ørret

                    
Herøy:
1818–A1: Sørvær(DelermedVega1815A9/

A53) Laks og ørret
1818–A2: TvillingholmanSID:14241Blåskjell
1818 – A3:  Brattholmen ID: 11015 Laks og ørret
1818 – A5:  Sandvær  Laks og ørret
1818 – A6:  Almenningen Ø ID: 28836 Torsk
1818–A7: YtreVassholmenID:29417Laksog

 ørret
1818 – A8:  Brennholmen Laks og ørret
1818–A9: Gåsværfjorden
1818 – A10:  Hestøy ID: 26815 Slaktemerd
1818 – A11:   Labukta V ID: 10989 Spesiell Laks og 

ørret
1818 – A12:  Vardøya
1818–A13:SørGåsværLaksogørret
1818–A14:LangøyaNNVID:13002Laksogørret
1818–A15:NordGåsværID:11041SpesiellLaks

og ørret
1818 – A16:     Melkøya ID: 31637 Laks og ørret 

Seiskjæret ID:37857 Laks og ørret 
Kvitskjæret ID: 35777 Laks og ørret

Leirfjord: 
1822 – A1:  Sundet (A1) i kommuneplanen
1822 – A2:   Kvalvågen  Kroken; Kvalvågen 

ID:14243ogSelvågenID:14244,(A2)i
kommuneplanen

1822 – A3:   Nordvika  Skogvika; Skogvika 1 ID: 

37397 (A3) i kommuneplanen
1822–A4: Hjartland(A4)ikommuneplanen
1822 – A5:  Ljosåstangen (A5) i kommuneplanen
1822 – A6:  Klipen; ID 36037  ny lokalitet
1822        :   Krokvika (A6) i kommuneplanen  slettet 

etter 2. gangs behandling KPH
1822        :   Meisfjordholmen (A7) i kommuneplanen 

 slettet etter 2. gangs behandling KPH
1822        :   Fagervika (A8) i kommuneplanen  

slettet etter 2. gangs behandling KPH
1822        :   Langneset (A9) i kommuneplanen  

slettet etter 2. gangs behandling KPH
1822        :   Austvika (A10) i kommuneplanen  

slettet etter 2.gangs behandling KPH

Dønna:
1827 – A1:  Eksisterende A i kommuneplanen
1827 – A2:  Nye Skorpa ID: 33297 Laks og ørret
1827 – A3:  Skorpa V ID: 10971
1827–A4: Eksisterendeikommuneplanen
1827 – A5:  Eksisterende i kommuneplanen
1827–A6: BollhaugenID:132841827–A7:

 Eksisterende i kommuneplanen Laks og 
ørret. Torsk.

1827–A8: GjesøyaID:30797Kveite
1827 – A9:  Eksisterende i kommuneplanen
1827 – A10:  Eksisterende i kommuneplanen
1827 – A11:    Eksisterende i plan (5) 
1827 – A12: Eksisterende i kommuneplanen
1827 – A13:  Eksisterende i kommuneplanen
1827–A14:Eksisterendeiplan(6)
1827 – A15:  Eksisterende i plan (11)
1827 – A16:  Eksisterende i plan (8)
1827 – A17:    Breivika og Breivika sør ID: 28336 og 

32897 Laks og ørret
1827 – A18:  Eksisterende i kommuneplanen
1827–A19:SlapøyaID:14676Kveite(7iplan)Laks

og ørret
1827 – A20:  Eksisterende i kommuneplanen
1827 – A21:  Eksisterende i kommuneplanen
1827 – A22:  Sundsøy ID: 29376 Laks og ørret
1827 – A23:  Eksisterende i plan (10) 
1827–A24:Eksisterendeikommuneplanen
1827 – A25:  Eksisterende i kommuneplanen
1827 – A26:  Eksisterende i kommuneplanen
1827 – A27:    Lille Åsvær ID: 10990 (12 I plan) Laks 

og ørret
1827 – A28:    Ramnøya S ID: 10996 (13 I plan) Laks 

og ørret 
Bjørnsøya ID 13185 Laks, ørret, 
rognkjeks og torsk 
Havstein sør ID 36778 Laks og ørret.

Nesna:        
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1828 – A5:   Hjartøy N ID: 15655 A1 i kommune
planen Laks og ørret

1828 – A6:   Nordbotnet ID: 23816 A8 i kommune
planen Laks og ørret

1828 – A10:  Valvika(A7 i kommuneplanen)

Lurøy:
1834A33657:Movikodden
1834A38517:Måvær
1834A13765:Breivikem
1834A28676:Olvika
1834A17235:Ørnes
1834A13764:Kokvika
1834A15118:Kalvøya
1834A10974:StoreBukkøyN
1834A36337:VardskjæretS
1834A32037:Grasholman
1834  Varpet–Ny
1834  Korsvika–Ny
1834  Risvær–Ny
1834  VardskjæretN–ikkeibruk
1834  Killan–ikkeibruk
1834  Flatøya–ikkeibruk
1834  Rundholmen–ikkeibruk

Træna:
1835 – A1:  Rensøya N ID: 10893 Laks og ørret
1835– GaltenesetLaksogørret

Rødøy:
1836 – A1:  Linesvika ID: 29996
1836–A2: StorstrompanID:13124
1836 – A3:  Lian ID 35977 Laks og ørret
1836–A4: RengaSID:22796Laksogørret
1836 – A5:  Ørnstolen ID: 11088 Laks og ørret
1836 – A6:  Stangholmen ID: 28896 Laks og ørret
1836 – A7:  Selsøyvær ID: 36517 Laks og ørret
1836 – A8:  Bukkøya Ø ID: 11087 Laks og ørret
1836–A9: KvalvikaID:11074Laksogørret
1836 – A10:  Digermulen ID: 11076 Laks og ørret
1836 – A11:  Djupvik ID: 30097 Laks og ørret
1836–A12:SvinværID:11144
1836 – A13:  Kjølsøyvær
1836–A14:Håvær
1836 – A15:  Lyngvær
1836 – A16:  Blekvær
1836 –        Breivika ID15621 Laks og ørret
1836–ReppenID34097Laksogørret

Nye og eksisterende arealformål natur

Bindal:
1811NR1: NaturreservatH720_1101

Sømna:
1812 N 1:  Naturformål

1812NR1: NaturreservatH720_1201
1812NR2: NaturreservatH720_1203

Vega:
1815DF1: DyrefredningsområdeH750_1501
1815 N 1:   Landskapsvern, naturreservat mm. 

Båndleggingsområderdefinererbe
stemmelsene

1815NR1: H720_1503Kjellerhaugvatnetnatur
reservat

1815NR2: H720_1504Holandsosennaturreservat
1815             H 720 1502 Hysvær landskapsvern

område
1815 H7201505Skjærvær/Lånannatur

reservat

Herøy:
1818 LVP 1:   Landskapsvernområde med plantelivs

fredningH720_1801
1818NR1: NaturreservatH720_1802
1818NR2: NaturreservatH720_1803

Dønna:
1827 LVD 1:   Landskapsvernområde med dyrelivs

fredningH720_2701

Lurøy:
1834NR1: NaturreservatH720_3401
1834LVD1:Landskapsvernområdemeddyrelivs

fredningH720_3402
1834NR2: NaturreservatH720_3403

Rødøy: 
1836NP1: NasjonalparkH720_3602
1836NR1: NaturreservatH720_3603
18362: NaturreservatH720_3604
18363: NaturreservatH720_3605
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3. BESTEMMELSER OG RETNINGSLINJER

Planen skal gi sjøbaserte næringer mulighet til 
økt verdiskaping basert på en bærekraftig ut
vikling.Eksisterendeogfremtidigarealbehovtil
ulike aktiviteter skal veies mot hverandre og mot 
miljøforhold, lokale og politiske interesser, samt 
føringerfranasjonaleogregionalemyndigheter.

3.1 Planens rettsvirkning  
Kystsoneplan for Helgeland fastsetter arealbruk jf. 
PBL § 12 i de 11 kommunene Bindal, Sømna, Vega, 
Vevelstad, Leirfjord, Herøy, Dønna, Nesna, Lurøy, 
Træna og Rødøy. Plankartet for kystsonen med til
hørende bestemmelser er et juridisk bindende doku
ment, hjemlet i Plan og bygningsloven (PBL) § 12.
 
Planen fastsetter fremtidig arealbruk og er bindende 
for nye tiltak eller utvidelse av eksisterende tiltak 
innen for planområdet. jfr. PBL § 116. Planen dekker 
sjøområdene i de deltakende kommunene og gjelder 
påvannflaten,ivannsøylenogpåsjøbunnen.Plan
grensen mot land går ved midlere høyvann og er 
definertved"generalisertfelleskystkontur"somer
en kystkontur utarbeidet av Kartverket i 2008 2011. 
Tidligere vedtatte reguleringsplaner, som vist i kap. 2, 
skal fortsatt gjelde etter vedtak av KPH.

Bestemmelser er knyttet til plankartet klargjør 
vilkårene for bruk og vern av arealene og er juridisk 
bindende jfr. PBL §§ 119 til 1111. SKAL.   

Retningslinjene er kun av veiledende karakter og 
kan ikke brukes som hjemmelsgrunnlag for vedtak 
etter denne planen. Retningslinjene er ment å være 
retningsgivende. De gir en utdypende forklaring og 
bedre forståelse til praktisering av bestemmelsene 
for ønsket utvikling i saker som berører planområdet.   
BØR.    

Bestemmelsene og retningslinjene er knyttet til 
plankartdatert12.4.2019.Temakarteneinngårsom
en del av planbestemmelsene og retningslinjene. 
For hver arealformål og underformål er det spesi
fisertbestemmelserogretningslinjer.Bestemmelser
er i uthevet tekst markert med !  og retningslinjer i 
kursiv markert med < . Kystplan Helgeland bruker 
følgende arealformål med tilhørende bestemmelser 
og retningslinjer:

3.2. Generelle bestemmelser og retningslinjer

3.3. Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001) 
 3.3.1.  Bruk eller vern av sjø og vassdrag dypere enn 

20m. Uten markering
3.3.2.  Bruk eller vern av sjø og vassdrag grunnere 

enn 20m. Uten markering
3.3.3. Nasjonale laksefjorder

3.4. Fiske (6300)

3.5. Akvakultur (6400)

3.6. Naturområder (6600) 

3.7. Friluftsområder (6700)

3.8.  Kombinerte formål i sjø og vassdrag med elle 
uten tilhørende strandsone (6800)

3.8.1  Kombinerte formål for fiske, ferdsel, natur og 
friluftsliv. Markert FFFN

3.8.2  Kombinerte formål for fiske, ferdsel og friluftsliv. 
Markert FFF

3.8.3  Kombinerte formål for fiske, ferdsel og akva
kultur. Markert FFA/FA

3.8.4  Kombinerte formål for låssetting og fortøyning. 
Markert L/A

3.9. Hensynssoner
3.9.1. Hensynssone reindrift (H520)

Annet:
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur

 � Veg (2010). Disse områdene er representert der 
det strekker en bru over sjøarealet

 � Havn(2040)
 � Småbåthavn(6230)
 � Farleder er merket som sorte  samferdselslinjer
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3.2. Generelle bestemmelser og 
retnings linjer

3.2.1. Generelle bestemmelser

! Utredning av fare for kvikkleireskred:
I områder under marin grense med marine 
avsetninger, må det ved utarbeidelse av 
reguleringsplan eller ved enkeltsaksbehand
ling gjennomføres en geoteknisk vurdering 
avkvikkleireskredfaren.

Hvis det blir funnet kvikkleire i området 
skalutbyggingenseffektpåheleområde-
stabilitetenutredesavfagkyndig.Detskal
også  vurderes om planområdet kan bli 
berørt av skred som utløses utenfor plan
området.Undersøkelserskalværegjen
nomført og dokumentert før regulerings
plansendespåhøring.Eventuelle
risikoreduserende tiltak må beskrives og 
virkningenavdissemådokumenteres.

Tiltak som hindrer reindriftas rett til å 
flyttemedrein,erikketillatt.Reindriftas
arealbrukskart skal legges til grunn ved 
vurderingavkonfliktmellomakvakultur
anleggogreindrift.Vedtvilomtiltakethar
konsekvenserforreindriftasretttilåflytte
med rein, skal uttalelse fra berørt reinbeite
distriktogFylkesmanneninnhentes.

3.2.2. Generelle retningslinjer

< Utredning av fare for kvikkleireskred
Det er viktig at man ved alle typer terreng-
inngrep og utbygging på marine avsetninger un-
der marin grense (MG) og i sjø, viser aktsomhet 
i forhold til mulig fare for kvikkleire skred. Dette 
gjelder blant annet ved utfylling av masser i sjø, 
ved mudring, ved molobygging osv. I områder 
under marin grense må det ved utarbeidelse av 
søknadspliktige tiltak gjennom føres en geo-
teknisk vurdering av faren for kvikkleireskred.

Hvis det blir funnet kvikkleire eller andre sprø-
bruddmaterialer i området skal utbyggingens 
effekt på hele områdestabiliteten utredes av 
fagkyndig (geotekniker).

Dokumentasjon fra geotekniker må vise at 
det vil være tilfredsstillende sikkerhet både i 
anleggsfasen og permanent jf. TEK 10 kap. 
7 og NVEs veileder nr.7/2014 «Sikkerhet mot 
kvikkleireskred» eller til en hver tids gjeldende 
lov og retningslinjer.

3.3. Bruk og vern av sjø og vassdrag (6001)

3.3.1.Bruk eller vern av sjø og vassdrag dypere 
enn 20m (6100)

! Detteerfellesområderikystsonenhvordet
ikke er foretatt en konkret avveining mel
lomulikebrukerinteresser.Innenfordisse
områdene kan det tillates etablering av ak
vakultur, dersom det ikke foreligger særlige 
grunnerforåavslåsøknaden.

Etableringavakvakulturerikketillatthvis
dette har vesentlig negativ konsekvens 
for registrerte nasjonale eller regionale 
interesser knyttet til særskilt verdi for 
naturmangfold, verdensarv, kulturminner 
og friluftsliv, eller som er tilsvarende viktig 
for transport og ferdsel på sjøen, eller der 
konsekvenser av en slik etablering vil være 
usikker.

< I ”Bruk og vern områder” dypere enn 20m vil 
oppdrettsanlegg kunne etableres dersom det 
ikke dukker opp nye momenter under of-
fentlig utlegging/kunngjøring som en følge av 
særlovgivningen.Ved søknad om etablering 
av akvakulturanlegg i de generelle sjøområder 
dypere enn 20 m kreves full saksgang med 
utredning og avveining forhold til andre inter-
esser jf. Akvakulturloven §6 og §16.

Ved utbygginger som omfatter mudring og 
flytting av masser skal grunnforholdene doku-
menteres. Er det påvist eller mistenkes foru-
renset grunnen skal dette også undersøkes. 
Avklaringene skal dokumenteres ved søknad 
om rammetillatelse jfr. PBL § 11-9 nr. 8.
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3.3.2. Bruk eller vern av sjø og vassdrag 
 grunnere enn 20m (6001)

! I«Brukogvern»områdergrunnereenn
20mtillatesikkeetableringavakvakultur.
Fortøyningertillates.Fortøyningerinnmot
landmåliggeminimum2munderlavvann.

< Høsting av tare bør ikke tillates i kartlagte 
områder som har regional og nasjonal stor 
verdi for biologisk mangfold, eller i nærheten 
områder som er kartlagt som viktige gyte- og 
fiskeområder.

3.3.3. Nasjonale laksefjorder (Bestemmelses-
område)

! I nasjonale laksefjorder er det forbud mot 
nyetablering av oppdrettsanlegg, slakting 
ogvidereforedlingavanadromefiskeslag.
Beskyttelsesregimet fastsatt til nasjonale 
laksefjorderiSt.prp.nr.32(2006-2007)skal
gjelde.

3.4. Fiske (6300)

! Igytefelt/viktigefiskefelt,kaste-låsset
tingsplasser og i aktive redskapsfelt skal 
det i vannsøyle eller bunn ikke tillates tiltak 
som kan skade eller ødelegge områdenes 
kartlagtefunksjon.

3.5. Akvakultur (6400)

! Området omfatter alle typer av oppdretts
anlegg(fiskeoppdrett,skjellfarmerog
algedyrkingm.m.).Anlegget,medfor
flåteogeventueltboligerpåsjøskalligge
 innenfor områder hvor det tillates akvakul
tur.Fortøyningermåikkehindrefriferdsel
formindrefartøymellomanleggetogland.
Fortøyninger festet i land skal festes under 
lavestelavvann.

Kommentar: For å ta områdene i bruk til akvakultur 
kreves tillatelse atter akvakulturloven. Det er 20 m 
ferdselsforbudog100mfiskeforbudrundtoppdretts
anlegg. Andre aktiviteter kan skje fritt i området så 
lengedeikkekommerikonfliktmedplanformålet.
Oversikt over etablerte og nye tiltak i Kap. 2.9.og 
konsekvensutredning av nye tiltak er i Del 2.

3.6. Naturområder(6600)

! Inaturområderskaldetivannoverflate,
vannsøyle eller bunn ikke gjøres inngrep 
eller tillates bruk som kan forringe, skade 
ellerødeleggeforekomstenavnaturtypene.
Detkangjøresunntakforvedlikeholdav
etablertinfrastruktur.

3.7. Friluftsområder (6700)

! I områder satt av til friluftsliv tillates 
 ingen tiltak og inngrep som kan forringe 
områdetseksisterendetilstandogverdi.I
samråd med plan og bygningsmyndighet
en kan områdene tilrettelegges med enkle 
installasjonertilbrukforallmennheten(for
eksempelflytebøyermedskilt).

Kommentar: Kommunene har kartlagt og verdisatt 
Friluftsområder i regi av Nordland Fylkeskommune. 
Kartleggingen bør vektlegges ved konsekvensutred
ning av nye tiltak.

3.8. Kombinerte formål i sjø og vass-
drag med eller uten tilhørende strand-
sone (6800)

3.8.1. Kombinerte formål for fiske, ferdsel, natur 
og friluftsliv. Markert FFFFN

! Innenfor disse områdene tillates ikke 
etableringavakvakultur.Vedtiltakskal
det dokumenteres hvordan tiltaket 
 påvirker naturmangfold og allmennhetens 
 ferdselsmuligheter

< Fiskeområder utover aktive redskapsfelt, 
gyteområder/viktige fiskefelt og kaste og 
låssettingsplasser, er ikke avsatt som enbruks-
områder for fiskeri. Derfor bør hensynet til 
fiskerinæringen generelt tillegges vekt i konflikt-
tilfeller.
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3.8.2. Kombinerte formål for fiske, ferdsel og 
friluftsliv. Markert FFF

! Innenfor disse områdene tillates det ikke 
etableringavakvakultur.

< Fiskeområder utover aktive redskapsfelt, 
gyteområder/viktige fiskefelt og kaste og 
låssettingsplasser, er ikke avsatt som enbruks-
områder for fiskeri. Derfor bør hensynet til 
fiskerinæringen generelt tillegges vekt i konflikt-
tilfeller.

Kommentar: Dette er områder hvor kommunene pri
oriterer ferdsel og friluftsliv, og ikke ønsker tiltak som 
kanværeikonfliktmedFFF.Samtidigkandetlegges
tilretteforferdselogflytebryggermedmer.Formålet
kan taes i bruk i områder hvor man ønsker nye tiltak 
(hytter, småbåthavner etc.) med unntak av akvakultur.

3.8.3. Kombinerte formål for fiske, ferdsel og 
akvakultur. Markert FFA/FA

! Dettillatesutleggingavfortøyningertilhav
bruketablertiA-områder.Fortøyningermå
ligge minimum 25 m under gjennomsnittlig 
havnivå og ikke være til hinder for vanlig 
sjøveisferdsel(A-25).Fortøyningerinnmot
land må ligge minimum 2 m under laveste 
lavvann.Deterikketillattmedutvidelser
eller nyetablering av akvakulturanlegg 
utoverfortøyninginnenforområdet.

3.8.4. Kombinerte formål for låssetting og 
 akva kultur. Markert L/A

! Dettillatesutleggingavfortøyningertilhav
bruketablertiA-områder.Fortøyningermå
ligge minimum 25 m under gjennomsnittlig 
havnivå og ikke være til hinder for vanlig 
sjøveisferdsel(A-25).Fortøyningerinnmot
land må ligge minimum 2 m under laveste 
lavvann.Deterikketillattmedutvidelser
eller nyetablering av akvakulturanlegg 
utoverfortøyninginnenforområdet.

3.9. Hensynssoner

3.9.1. Hensynssone reindrift (H520)

! Tiltak i hensynssonen som er til hinder ved 
flyttingmedrein,erikketillatt.Tiltakunder
havoverflatensomikkehindrersvømming
ellerilandføringavreinfrabåt,kantillates.
Vedtvilomtiltaketharkonsekvenserfor
reindriftasretttilåflyttemedrein,skal
uttalelse fra berørt reinbeitedistrikt og 
Fylkesmanneninnhentes.Ogsåvedtiltak
ihavoverflatenlikeinntilhensynssone
reindrift, bør reinbeitedistrikt og 
Fylkesmannhøres.
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Under gjengis plankart med arealforslag for området. 
Plankartet og kommunedelplankart er lagt inn i Nord
landsatlas; www.kartverketno/omkartverket/Bodø/
Fag.Kart/kartutsnittforutredningogsaksbehandling
kan hentes derfra.

4. PLANKART
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Etter vedtak av Kystplan Helgeland , er det opp til 
den enkelte kommune hvordan kommunedelplanen 
skal rulleres videre. 

Kystsoneplanen skal etter endelig vedtak koples 
sammen med kommuneplanens arealdel og ved 
framtidige rulleringer er målsettingen å kjøre kun 
en planprosess for hver kommunes totale areal (sjø 
og land). Rullering av kystsoneplanen er styrt av 
PBL kap. 9, interkommunalt samarbeid for gjensi
dig medvirkning. Det er anledning for en kommune 
å gjøre endringer så fremt  bestemmelsene i PBL 
96 annet ledd følges. Hvis en av kommunene i 
 samarbeidet ensidig ønsker å gjøre endringer skal de 
øvrige kommunene varsles skriftlig. Hvis det er større 
prinsipielle endringer som krever samordning varsles 
styringsgruppen som tar stilling hvordan saken skal 
behandles.

5. RULLERING AV PLANEN
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KPH har mottatt felles innspill fra følgende 
 aktører i forbindelse med høringen av plan
programmet:  

1. Fylkesmannen i Nordland
2. Nordland Fylkeskommune
3. Direktoratetformineralforvaltning
4. Fiskeridirektoratet
5. Nordland Fylkes Fiskarlag
6. Avinor
7. StatensVegvesen
8. Kystverket Nordland
9. Universitetet i Tromsø og NTNU
10.Opplysningsvesenets Fond

Innspillene er vurdert og revidering av plan
programmet er gjennomført. Nærmere om 
 innspillene:

Ad 1:

Fylkesmannen i Nordland er kritisk til omfattende 
brukavflerbruksområderinkludertakvakulturogså
benevnt som "Trøndelagsmodellen" eller "det om
vendte planprinsipp" i planprogrammet. Fylkesman
nen skriver i sitt innspill: 

«Dersom man gjennom anvendelse av det som i 
planprogrammet er omtalt som "omvendt planprin-
sipp" sitter igjen med store sjøareal med kombinasjon 
av allmenn flerbruk og akvakultur, vil dette være lite 
avklarende og framstå som lite forutsigbart. Kom-
munene vil innenfor disse områdene i vesentlig grad 
miste muligheten sin for å styre arealbruken, og 
muligheten til å foreta avveiinger av andre vesentlige 
interesser i forhold til hensynet til akvakultur. Dette 
gjelder særlig forhold som ikke i utgangspunktet skal 
inkluderes i beslutningsgrunnlaget for lokalisering av 
områder til akvakulturformål / flerbruksområder med 
"A" inkludert, som hensynet til bolig- og/eller fritids-
boligområder på land». 

Fylkesmannensvisertilsinklassifiseringavviktige
sjøogfjordområderforanadromlaksefiskgjennom
ført i 2001. For Brønnøy og Bindal kommune er det 
spesielt interessant at Tosenfjorden er kategorisert 
som et fjordområde som ut fra hensynet til bestan
denavanadromlaksefiskbørværefriforoppdrettav
laksefisk.IVelfjordenanbefalesdetatlakseoppdrett
kan tillates på visse vilkår.  

Vedlegg A: INNSPILL OG MERKNADER TIL PLANPROGRAMMET

Videre påpeker fylkesmannen at planlegging for sjø 
og land må ses i sammenheng og oppfordrer derfor 
kommunene til å inkludere den funksjonelle strand
sonen i planleggingen av sjøarealene.

Kommentar: 
Etter høringen av planprogram har prosjektstyret og 
ledelseniKPHogFylkesmannenhattfleredialog
møter hvor partene bl.a. har drøftet bruken av det 
omvendte planprinsippet. Prosjektstyret og ledelsen 
i KPH og fylkesmannen er ikke enige i plantilnærmin
ga. Planprogrammet for Kystplan Helgeland er endret 
slik at begrepet "omvendt planprinsipp" er erstattet 
med følgende formulering: 

«Når alle viktige arealbrukere og aktiviteter som fiskeri, 
akvakultur, ferdsel, farleder, friluftsliv og naturområder 
har fått ivaretatt sine primære arealinteresser, vil 
det normalt stå til rest et stort areal. Det er viktig at 
areal som ikke er definert som enbruksområder skal 
omfatte alle arealbrukere, også akvakultur. Resulta-
tet er en dynamisk og fleksibel arealbruk hvor alle 
interessenter får større forutsigbarhet og man unngår 
dispensasjoner. Vi får konfliktavklart de viktigste areal-
brukere og åpner for akvakultur i områder som er lite 
konfliktfylte.»

Ad 2:

Nordland Fylkeskommune stiller i sitt høringsinn
spill spørsmål ved organiseringen av prosjektet Kyst
plan Helgeland slik det er fremstilt i planprogrammet. 
Fylkeskommunen ber om at organiseringen endres 
slik at styringsgruppen består av ordførerne fra alle 
deltakende kommuner, og at styringsgruppen kan 
gjøre delegerte vedtak. 

Heller ikke fylkeskommunen støtter bruken av "det 
omvendte planprinsippet", og vurderer at man ved 
utbredtbrukavflerbruksområderikkegjennomfører
den nødvendige planmessige avveiingen mellom 
nærings, friluftslivs og miljøinteresser. Fylkeskom
munen ber om at omvendt planprinsipp tas ut av 
planprogrammet. 

Videre påker Fylkeskommunen at hurtigbåtrutene i 
fylketikkeertilgjengeligesomdigitalekartfiler.
Likevel bør en kystsoneplan visualisere og ivareta de 
arealene som brukes til samferdsel. 
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Fylkeskommunen informerer videre om landskaps, 
friluftslivs og kulturminnekartlegginger som er 
relevante for konsekvensutredningene og areal
disponeringene i kystsoneplanen. 

Kommentar: 
Etter høringen av planprogrammet har prosjektstyret 
i Kystplan Helgeland og fylkeskommunen gjen
nomførtfleredialogmøterhvorpartenehardiskutert
fylkeskommunens innspill til planprogram, prosjekt
organisering og videre planarbeid. Organiseringa av 
prosjektstyret er ihh. til Pbl kap. 9. Prosjektstyret i 
Kystplan Helgeland og fylkeskommunen er avklart, 
og planprogrammet er endret slik at begrepet "om
vendt planprinsipp" er erstattet med ovenfor siterte 
tekst. KPH ser ikke behov for å gjøre noen vesentlige 
endringer i planprogrammet med hensyn til inn
spill fra Nordland Fylkeskommune. Spørsmål som 
Fylkeskommunen adresserer i sine innspill er avklart i 
planprosessen. 

Ad 3:

Direktoratet for mineralforvaltning gir en generell 
høringsuttalelse og ber om at utredningstemaene i 
planprogrammet suppleres med mineralforekomster. 
Direktoratetvisertilatdetfinnesmineralskeforekom
ster nært sjøen i de aktuelle kommunene.

Kommunene vil som en del av revideringen av kom
muneplanens arealdel for både land og sjøarealer 
ivareta aktuelle mineralforekomster gjennom at det 
skal kreves egne reguleringsplaner ifm større uttak.  

Ad 4:

Fiskeridirektoratet redegjør for nasjonale og regio
nale føringer i forhold til sjømatnæringene og deres 
vekstpotensial. Videre beskriver Fiskeridirektoratet 
behovetforenkonfliktavklarendekystsoneplan
somsikrerfiskeriinteressersamtidigsomdetlegges
til rette for en bærekraftig vekst innen oppdrett
snæringen. Fiskeridirektoratet er positiv til bruken av 
flerbruksområderinkludertakvakulturikystsoneplan
leggingen, og vurderer det ikke som problematisk å 
bruke det omvendte planprinsippet i Kystplan Helge
land. Fiskeridirektoratet har ikke kommet med noen 
vesentlige merknader til planprogrammet. 

Kommentar: 
Innspillet medfører ikke endringer i planprogrammet, 
og blir tatt til etterretning. 

Ad 5: 

Nordland Fylkes Fiskarlag understreker i sitt 
høringsinnspill viktigheten av å sikre medvirkning fra 
alle interessegrupper i en planprosess, og ber om 
at deres representanter blir gitt anledning til å delta 
i kystsoneplanleggingen. Fiskarlaget viser til økende 
konfliktnivåmellomfiskereogandrefiskeinteresser
i sjøarealet i de siste 30 årene. Videre er Nordland 
FylkesFiskarlagskeptisktilbrukenavflerbruks
områder inkludert akvakultur, da de har erfaring med 
at akvakultur vektes høyt i slike områder. Fiskarlaget 
oppfordrer kommunene til å utarbeide en kystsone
plansomsikrerfiskernesnæringsgrunnlagogsåfor
framtiden. Fiskarlaget ønsker at sikring av tradis
jonellefiskeområderframhevesiplanprogrammet.
Fiskarlaget minner dessuten om naturmangfoldslov
ens prioritering av "førevarprinsippet" i forbindelse 
med vurderinger av naturens bærekraft. 

Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. Sikring av tradisjonelle 
fiskeområderframhevesikkespesieltiplanprogram
met.Detvurderesatsikringavfiskeområdererty
delig beskrevet i planprogrammet som det foreligger.

Ad 6:

Avinor krever i sin høringsuttalelse at hensynet til 
Brønnøysund lufthavn ivaretas gjennom en rekke 
plantekniskegrep.AvinorkreverspesifiktatBrønnøy
sundlufthavnsrestriksjonsplan/byggerestriksjonskart
innarbeides i arealplanen. Dette gjelder også for sjøa
realene. Samtidig skal kravet om hinderfrihet omkring 
lufthavnen markeres i arealplanen som hensynssoner 
med tilhørende retningslinjer og bestemmelser. Videre 
nevnes det at såkalt "gul støysone" må legges inn på 
kommuneplanens arealdel som en egen hensyns
sone med nødvendige bestemmelser. Avinor varsler 
at dersom de nevnte hensynssonene samt tilhørende 
bestemmelser og saksbehandlingsrutiner ikke innar
beides i arealplanene, vil det bli fremmet innsigelse til 
kommuneplanens arealdel.

Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning.
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Ad 7:

Statens Vegvesen stiller seg til rådighet for å bidra 
i planprosessen, men har ingen merknader eller inn
spill til planprogrammet.

Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. 

Ad 8:

Kystverket skriver i sitt innspill kort om Kystverkets 
forvaltningsansvar, aktivitetsnivå og interesser som 
må ivaretas i kystsoneplanen. Her nevnes spesielt 
ansvaret for uhindret ferdsel i farledene, uhindret bruk 
avdestatligefiskerihavneneogsikringavankring
sområder og nødhavner. Som vedlegg til innspillet 
følgerenlisteoverfiskerihavnerognødhavnerikom
munen. 

Videre kommer høringsinstansen med generelle 
merknader til planprogrammet. Det foreligger ingen 
vesentlige merknader til planprogrammet. 

Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning. 

Ad 9:

Universitetet i Tromsø/Tromsø Museum og 
NTNU/ Vitenskapsmuseet uttaler seg til planpro
grammet som ansvarlig myndighet for kulturminner 
under vann. Det vises til Kulturminnelovens vern av 
kulturminner under vann dels som automatisk fred
ede kulturminner (fast kulturminne fra før 1537 eller 
samisk kulturminne eldre enn 100 år) og skipsfunn. 
Tromsø Museum og Vitenskapsmuseet ønsker å 
medvirkeiplanprosessenforåhindresenerekonflik
ter.

Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning.   

Ad 10:

Opplysningsvesenets Fond ber om å bli kontaktet 
underveis i planprosessen om tiltak som kommer i 
berøring med grunn der fondet er hjemmelshaver. 
Samtidig ønsker fondet å få planforslaget til gjennom
gangiforbindelsemeddenoffentligehøringen.

Kommentar: 
Innspillet tas til etterretning.

Samlet vurdering
Prosjektledelsen i Kystplan Helgeland, fylkeskom
munen og fylkesmannen har drøftet uenigheten om 
plantilnærming og organisering i etterkant av hørin
gen av planprogrammet og har konkludert med at 
plantilnærming blir som foreslått i planprogrammet. 
Organiseringen endres til at det kun er politikere i 
styringsgruppen, men sektormyndigheter og interes
seorganisasjoner er observatører.
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Vedlegg B: DETALJERINGSSONER KPH
Vedlegg B: DETALJERINGSSONER KPH 

Detaljeringssone: 

Detaljeringssoner omfatter reguleringsplaner som er gjeldende framfor KPH. Kommunenes 
reguleringsplaner som går ut i sjø er hvite i planen. 

I Kystplan Helgeland representeres Plan ID/vedtaksdato for reguleringsplanen som 
hensynssonenavn. Reguleringsplaner i oversikten som ikke er digitalisert og inntegnet i 
plankartet gjelder framfor KPH. Disse planene videreføres i ny kystsoneplan. 

Bindal kommune: 

Reguleringsplan for Nordheim hytteområde R 20 (planID 1811198902) 

Reguleringsplan for Ytre Kjelleidet R21                    (planID 1811199001) 

Reguleringsplan for Heilhornet hytteområde R26 (planID  1811199304) 

Reguleringsplan for Aunvik R 29                                (planID 1811199501) 

Reguleringsplan for Serviceområde Bogen II R 31  (planID 1811199901) 

Reguleringsplan for Lian hyttefelt R 34                     (planID 1811200001) 

Reguleringsplan for Storheil hyttefelt R 38               (planID 1811200302) 

Reguleringsplan for Kalvik havneområde                  (planID 1811199101) 

Reguleringsplan for Terråk sentrum                           (planID 1811200302) 

Reguleringsplan for Nessahaugen 2                            (planID 1811200303) 

Reguleringsplan Terråk småbåthavn                           (planID 1811200501) 

Reguleringsplan for Åsheim 2                                       (planID 1811200502) 

Reguleringsplan for Terråk sentrum                            (planID 1811200901) 

Reguleringsplan for Bunesset camping                       (planID 1811200903) 

Reguleringsplan for Holm ferjeleie                              (planID 1811200904) 

Reguleringsplan for Langstranda panorama              (planID 1811201001) 

Reguleringsplan for Kalvik kai                                       (planID 1811201301) 

 

Sømna kommune: 

Reguleringsplan for Hombornes 

Reguleringsplan for Berg og omegn 

Reguleringsplan for Bjørnvika camping 

Reguleringsplan for Vik Havn 
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Reguleringsplan for Grønnskjæret marina 

Reguleringsplan for Vennesund nord og sør 

Reguleringsplan for Langøysundet hyttefelt 

 

Vega kommune: 

Reguleringsplan Igerøy Sentrum II R5                                           vedtatt 7.6. 1983 

Statlig sikret friluftsområde Eidem 

Reguleringsplan for Vega turist- og konferansesenter R7         vedtatt 26.2. 1995 

Reguleringsplan for Rørøyøya R18                                                 vedtatt 29.11.2007 

Reguleringsplan Nes Kirkøy B5                                                        vedtatt 3.6.2010 

                      

Reguleringsplan Gardsøya R3 og R17                                              vedtatt 13.3.2014 

Reguleringsplan Viksåssjøen vest R2                                                vedtatt 19.6.2014 

Reguleringsplan Vegstein B4                                                              vedtatt 18.04.2013 

 

Vevelstad kommune: 

 

Dønna kommune: 

Karvika Hytteområde                                                                          (plan ID 1040) 

Selvika Campingområde                                                                      (plan ID 1041) 

Rigmorhåjen hytteområde                                                                  (plan ID 1042) 

Detaljregulering for Breivika                                                               (planID 18272009001) 

Sund Hyttefelt                                                                                        (planID 18272009002) 

Detaljregulering for Høgåsen Hytteområde                                      (planID 2011002) 

Trettøy                                                                                                      (planID 1034) 

Reguleringsplan Vandve Gnr 22 Bnr 23                                               (planID 1036) 

Reguleringsplan Vesterheim Hyttefelt                                                 (planID 1038) 

Reguleringsplan Innsøy  Del av Gnr 22 Bnr. 4                                     (planID 1044) 

Skarberget Hytteområde                                                                        (planID 1002) 

Stavseng Hyttefelt                                                                                    (planID 1003) 
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Nordøy Hytteområde                                                                               (planID 1004) 

Valhaugen Hytteområde                                                                          (planID 1016) 

Skei Hyttefelt                                                                                              (planID 1017) 

Skipåsen Hyttefelt                                                                                      (plan ID 1018) 

Langåsen/Skipåsen hyttefelt                                                                    (planID 1019) 

Nordøyvalen                                                                                                (planID 2025) 

Skipneset og utvidelse Skipåsen øst                                                        (planID 1030) 

Volnes hyttefelt                                                                                           (planID 1031) 

Torsvik hyttefelt                                                                                           (planID 1032) 

Reguleringsplan for Stavseng Båtforening                                              (planID 1048) 

Våg hyttefelt                                                                                                 (planID 1050) 

Åkerneset hyttefelt                                                                                      (planID 2009003) 

Vikneset hyttefelt                                                                                         (planID 
18272010003) 

Detaljregulering Nausttofta hytteområde                                               (planID 2013001) 

Detaljregulering for fiskereihavn, Åkerøyvågen                                      (planID 2013003) 

Detaljregulering for Straumvågen – del av 11/35                                   (planID 2013004) 

Kommunedelplan Solfjellsjøen                                                                   (planID 2012001) 

Kommunedelplan Bjørn                                                                               (planID 2013002) 

Holand Hyttefelt                                                                                            (planID 1012) 

Selvika hytteområde                                                                                     (planID 1014) 

Sjybakken hyttefelt                                                                                        (planID 1015) 

Reguleringsplan Breivika                                                                               (planID 1022) 

Fiskerihavn Høla                                                                                            (planID 1027) 

Sandstrak hyttefelt                                                                                        (planID 1033) 
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Nesna kommune: 

Detaljreguleringsplan - Langsetvågen Industripark (planid: 18282017002) 

Detaljreguleringsplan - Helgeland Lagune (planid: 18282007001) 

Kommunedelplan - Nesna sentrum (planid: 18282012001) 

Detaljreguleringsplan - Hammarøysand friluftsområde (planid: 18281997002) 

Detaljreguleringsplan - Vikholmen (planid: 18282006002) 

Detaljreguleringsplan - Svalengneset (planid: 18282006001) 

Detaljreguleringsplan - Husby (planid: 18282015001) 

 

Leirfjord kommune: 

Reguleringsplan Sjøbakken Fiske og camping området ID 30062 

Reguleringsplan for Angarsnesvikja småbåthavn og fritidsområde ID 30049 

Reguleringsplan for Bardal Sentrum ID 30016 

Reguleringsplan for Levang bolig – og industrifelt ID 30052 

Reguleringsplan for Høgbergan hyttefelt ID 30028 

Reguleringsplan for Bakken og Sletten ID 200901 

Reguleringsplan for Remmen hytte- og campingfelt ID 30009 

Reguleringsplan for Fagervika Lille ID 30005 

Reguleringsplan for Notvika Lille Fagervik ID 30057 

Reguleringsplan for Ennan Landbruks- og hytteområde ID 30023 

Reguleringsplan for Nymoen hyttefelt ID 30013 

Reguleringsplan for Fagerbakk hyttefelt ID 30041 

Reguleringsplan for Løkvik Vest ID 30069 

Reguleringsplan for Løkvika Havn- og campingområde ID 30079 

Reguleringsplan for Sandviktangen hytteområde ID 30008 

Reguleringsplan for Øyvalen – Krokvika ID 30018 

Reguleringsplan for Andreas Bensovikja ID 30033 

Reguleringsplan for Leines bolig og industriområde ID 30067 

Reguleringsplan for Leines fergeleie og småbåthavn D30043 

Reguleringsplan for Leines turist og friluftsområde ID 30011 
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Reguleringsplan for Hjartland hyttefelt ID 30003 

Reguleringsplan for Leland sentrum 4 ID 30039 

Reguleringsplan for Leland Havn ID 30077 

Reguleringsplan Åselva industrifelt ID 30019 

Reguleringsplan Selvågen hyttefelt ID 30015 

Reguleringsplan for Hellesvika hytte- og rorbugrend ID 30042 

Reguleringsplan for Hellesvik bolig-  og industrifelt ID 30036 

Reguleringsplan for Leinesodden Maritime Servicebase ID 201501 

Lurøy kommune: 

Træna kommune: 

Reguleringsplan Træna Havn                                        (planID 1835201201) 

Vardøya vindkraftverk                                                    (planID 1835200901) 

Husøy havneområde Syd                                                (planID 1835198301) 

Fløholmen revidert                                                          (planID 1835200601) 

 

Herøy kommune: 

Ingen reguleringsplaner i sjø innenfor planområdet. 

 

Rødøy kommune: 

Reguleringsplan for Ferjekai Nordnesøy (planID 1836 03011010)  

Reguleringsplan for Kjærringskjæret (planID 1836 03011110) 

Reguleringsplan for Ferjekai Storselsøy (planID 1836 03021010)  

Reguleringsplan for Berglund Hytteområde (planID 1836 03031010)  

Reguleringsplan for Søndre del av Selsøy (planID 1836 03031110)  

Reguleringsplan for Ferjeleie Kilboghamn (planID 1836 03041010)  

Reguleringsplan for Hilstad (planID 1836 03041110)  

Reguleringsplan for Kilbognesodden (planID 1836 03041210)  

Reguleringsplan for Staulen Hytteområde (planID 1836 03041310)  

Reguleringsplan for Breivika Hytteområde (planID 1836 03041411)  

Reguleringsplan for Hamnstrupen Hytteområde (planID 1836 03041511)  
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Reguleringsplan for Stenalandsholmen (planID 1836 03041610)  

Reguleringsplan for Vikran Hyttefelt (planID 1836 03051010)  

Reguleringsplan for Gråtarvik Hytteområde (planID 1836 03051110)  

Reguleringsplan for Oldervik Småbåthavn (planID 1836 03051210)  

Reguleringsplan for Melfjordbotn (planID 1836 03061010)  

Reguleringsplan for Brattland Hytteområde (planID 1836 03071210)  

Reguleringsplan for Einvik Hytteområde (planID 1836 03071410)  

Reguleringsplan for Våga Kai- og Næringsomr. (planID 1836 03081111)  

Reguleringsplan for Industriområde Reppen (planID 1836 03081310)  

Reguleringsplan for Selvågen Sør (planID 1836 03101111)  

Reguleringsplan for Skålneset (planID 1836 03101210)  

Reguleringsplan for Storhågen (planID 1836 03101310)  

Reguleringsplan for Lille Indre Rosøy (planID 1836 03101410)  

Reguleringsplan for Fv. 441 Gjerøy (planID 1836 03111010) 
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Vedlegg C: 6800 KOMBINERTE FORMÅL I KPH
Vedlegg C : 6800 KOMBINERTE FORMÅL I KPH 
Låssetting og akvakultur: 
 
Bindal: 
1811 L/A 1 : Sandvika 1811 – A8: ID: 10914 
1811 L/A 2 : Mulingen 1811 – A9 : ID: 10858 
1811 L/A 3 : Båsen 1811 – A11 ID: 10862 
1811 L/A 4: Øksningen 1811 – A14 ID 14019 
1811 L/A 5: Klampvika 1811 – A17 
 
Dønna: 
1827 L/A 1: «Låssetting sild og fortøyning» Breivika 1827-A17 
1827 L/A 2: «Låssetting sild og fortøyning» Slapøya N 1827-A19 
 
Herøy: 
1818 L/A 1: Labukta 1818 – A1 
 
Vevelstad: 
1816 L/A 1: Aunholmen 1816 A11 
 
Fiskeri og akvakultur: 
 
Bindal: 
1811 F/A 1: Sandvika ID 10914 
1811 F/A 2: Heggvika ID: 10425 
 
Vevelstad: 
1816 F/A 2 «Fiskeri reke, gyte kveite oog fortøyning» Storurdvika 1816 A15 
1816 F/A 4 «Fiskeri reke, kveite og fortøyning» Stokkasjøen 1816 – A10 ID 31217 
 
Herøy: 
1818 F/A 2 «Fiskeri reke, sei, sild, torsk, hyse, kveite, uer og fortøyning» Bukkholmen i 
Alstahaug 
1818 F/A 5 «Fiskeri reke og akvakultur» 
1818 F/A 7 «Fiskeri og akvakultur» 
1818 F/A 8 «Fiskeri og akvakultur» 
1818 F/A 9: «Fiskeri sild og akvakultur» 
1818 F/A 8: «Fiskeri sild og akvakultur» 
1818 F/A 10: «Fiskeri gytefelt torsk og akvakultur» 
1818 F/A 11: «Fiskeri gytefelt og akvakultur» 
1818 F/A 12: «Akva/Snurreva/Fiske 
 
Rødøy:  
1836 F/A 5: “Fiskeri reke og fortøyning” Ørnstolen 1836-A5 
1836 F/A 6: “Fiskeri reke og fortøyning” Stangholmen 1836-A6 
1836 F/A 7: “Fiskeri reke og fortøyning” Renga N 
1836 F/A 8: “Fiskeri reke og fortøyning” Kvalvika 1836-A9 
1836 F/A 9: “Fiskeri reke og fortøyning” Digermulen 1836-A10 
1836 F/A 10: “ Fiskeri torsk og fortøyning” Skrinvær1836-A12 

1836 F/A 11: Kvalvik 
 
Naturformål og akvakultur 
 
Vega: 
1815 N/A 3 Hysværet 
 
Akvakultur, ferdsel og fiske: 
 
Bindal 
1811 AFF 1 1811 - A8: Sandvika ID: 10914 
1811 AFF 2 1811 – A9: Mulingen ID: 10858 
1811 AFF 3 1811 – A11: Båsen ID: 10862 
1811 AFF 4 1811 – A14 Øksningen ID: 14019 
1811 AFF 5 1811 – A17 Klampvika 
 
Dønna: 
1827 AFF 1        Tidligere A2: Nye Skorpa ID: 33297 
1827 AFF 2        1827-A17: Breivika og Breivika sør ID: 28336 og 32897 
1827 AFF 3         1827-A27: Lille Åsvær ID: 10990 
 
Vega: 
1815 AFF         1815 F/A 1: “Fiskeri og fortøyning” Bøbukta 1815 A-1      
 
Vevelstad: 
1816 AFF 2          1816 – A10 – Aunholmen ID 10870 
1816 AFF 3          1816 – A7 Forvik ID: 10880 
1816 AFF 4           1816 – A9 Kalvhylla. Foreslått flyttet fra Storurdvika 1816 -A9 . Tidligere 
1816 F/A 3 
Leirfjord: 
 1822  AFF1          1822 – A6: Klipen 
 
Nesna:  
1828 AFF (Nordbotnet) 
 
Lurøy:  
1834 - Varpet - AFF 
1834 - Korsvika – AFF 
1834 - Risvær – AFF 
1834 - A33657 Movikodden – AFF 
1834 - A38517 Måvær – AFF 
1834 - A13765 Breivikem – AFF 
1834 - A28676 Olvika – AFF 
1834 - A17235 Ørnes – AFF 
1834 - A13764 Kokvika – AFF 
1834 - A15118 Kalvøya – AFF 
1834 - A32037 Grasholman – AFF 
 
Rødøy: 
1836 AFF 1         1836 F/A 1: “Fiskeri reke, torsk,hyse og fortøyning” Linesvika 1836-A1 
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1836 F/A 11: Kvalvik 
 
Naturformål og akvakultur 
 
Vega: 
1815 N/A 3 Hysværet 
 
Akvakultur, ferdsel og fiske: 
 
Bindal 
1811 AFF 1 1811 - A8: Sandvika ID: 10914 
1811 AFF 2 1811 – A9: Mulingen ID: 10858 
1811 AFF 3 1811 – A11: Båsen ID: 10862 
1811 AFF 4 1811 – A14 Øksningen ID: 14019 
1811 AFF 5 1811 – A17 Klampvika 
 
Dønna: 
1827 AFF 1        Tidligere A2: Nye Skorpa ID: 33297 
1827 AFF 2        1827-A17: Breivika og Breivika sør ID: 28336 og 32897 
1827 AFF 3         1827-A27: Lille Åsvær ID: 10990 
 
Vega: 
1815 AFF         1815 F/A 1: “Fiskeri og fortøyning” Bøbukta 1815 A-1      
 
Vevelstad: 
1816 AFF 2          1816 – A10 – Aunholmen ID 10870 
1816 AFF 3          1816 – A7 Forvik ID: 10880 
1816 AFF 4           1816 – A9 Kalvhylla. Foreslått flyttet fra Storurdvika 1816 -A9 . Tidligere 
1816 F/A 3 
Leirfjord: 
 1822  AFF1          1822 – A6: Klipen 
 
Nesna:  
1828 AFF (Nordbotnet) 
 
Lurøy:  
1834 - Varpet - AFF 
1834 - Korsvika – AFF 
1834 - Risvær – AFF 
1834 - A33657 Movikodden – AFF 
1834 - A38517 Måvær – AFF 
1834 - A13765 Breivikem – AFF 
1834 - A28676 Olvika – AFF 
1834 - A17235 Ørnes – AFF 
1834 - A13764 Kokvika – AFF 
1834 - A15118 Kalvøya – AFF 
1834 - A32037 Grasholman – AFF 
 
Rødøy: 
1836 AFF 1         1836 F/A 1: “Fiskeri reke, torsk,hyse og fortøyning” Linesvika 1836-A1 
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1836 AFF 2       1836 F/A 2: “Fiskeri reke, torsk, hyse, og fortøyning” Storstrompan 1836-A2 
1836 AFF 4           1836 F/A 4: “Fiskeri reke og fortøyning” Renga S 1836-A4 
1836 AFF 5            1836-A5 : Ørnstolen ID 11088 
1836 AFF 6            1836-A6 : Stangholmen ID: 28896 
 
Træna: 
1835 AFF 1            Del av 1835-A1 Rensøya N settes av til AFF 
 
Sømna: 
1812 AFF 1            1812 – A6: Jektvika 2 ID: 10885 
1812 AFF 2            1812 – A7: Olderbakken ID: 27876 
1812 AFF 3            1812 – A 10: Klubben ID: 19755 A1I plan. (Deler av Brønnøy 1813 – A3 
klubben) 
1812 AFF 4             1812 -           Laksvika 
 
Fiskeri og friluftsliv: 
 
Nesna: 
 
Fiske, ferdsel og friluftsliv 
 
Bindal: 
1811 FFF 1 Indre Harrangsfjord 
1811 FFF 2 Utløp av Terråkelva 
1811 FFF 3 Utløp Åelva 
1811 FFF 4 Floet 
 
Leirfjord:  
1822 FFF1       1822 – FFF1 
1822 FFF2       1822 – FFF2 
1822 FFF3       1822 – FFF3 
1822 FFF4       1822 – FFF4 
1822 FFF5       1822 – FFF5 
1822 FFF6       1822 – FFF6 
1822 FFF7       1822 – FFF7 
1822 FFF8       1822 – FFF8 
1822 FFF9       1822 – FFF9 
 
Nesna:  
1828 FFF (Tomma vest) 
1828 FFF (Handnes/Johella) 
1828 FFF (Huglen) 
1828 FFF (Huglnesan) 
1828 FFF (Hammarøya) 
1828 FFF (Fransvik/Lillevik) 
1828 FFF (Skaga/Juvika) 
 
 
 
 

Fiskeri, ferdsel, natur og friluftsliv: 
 
Leirfjord:  
1822 FFNF1   1822 – FFNF1 
1822 FFNF2   1822 – FFNF2 
1822 FFNF3   1822 – FFNF3 
1822 FFNF4   1822 – FFNF4 
 
Bindal: 
1811 FFNF Utløp av Terråkelva 
 
Lurøy: 
1834- Lovundværet - FFNF 
1834- Slenesværet - FFNF 
1834- Sjona - FFNF 
1834- Røsøy -FFNF 
1834- Møla - FFNF 
1834- Vedøyene – FFNF 
 
Herøy: 
 
FFFN 
 
 
Hensynssone reindrift (svømmelei) 
 
Bindal: 
H520_1101 Stavøysundet 
H520_1102 Kråksundet 
H520_1103 Liaholmen – Fornesodden 
H520_1104 Reppsundet 
H520_1105 ØyfjordenHensynssone friluftsliv: 
 
Bindal: 
H530_1101 Gaupeiedet friluftslivsområde 
H530_1102 Eidsvatnet friluftslivsområde 
H530_1103 Sagholmane friluftslivsområde 
H530_1104 Leirosen friluftslivsområde 
H530_1105 Vikestadvågen friluftslivsområde 
H530_1106 Greisneset friluftslivsområde 
 
Hensynssone bevaring naturvern: 
 
Bindal: 
H560_1101 Osan 
 
Hensynssone båndlegging for regulering etter PBL 
 
Bindal: 
H710_1101 Bindalsfjorden - Tosenfjorden 
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Fiskeri, ferdsel, natur og friluftsliv: 
 
Leirfjord:  
1822 FFNF1   1822 – FFNF1 
1822 FFNF2   1822 – FFNF2 
1822 FFNF3   1822 – FFNF3 
1822 FFNF4   1822 – FFNF4 
 
Bindal: 
1811 FFNF Utløp av Terråkelva 
 
Lurøy: 
1834- Lovundværet - FFNF 
1834- Slenesværet - FFNF 
1834- Sjona - FFNF 
1834- Røsøy -FFNF 
1834- Møla - FFNF 
1834- Vedøyene – FFNF 
 
Herøy: 
 
FFFN 
 
 
Hensynssone reindrift (svømmelei) 
 
Bindal: 
H520_1101 Stavøysundet 
H520_1102 Kråksundet 
H520_1103 Liaholmen – Fornesodden 
H520_1104 Reppsundet 
H520_1105 ØyfjordenHensynssone friluftsliv: 
 
Bindal: 
H530_1101 Gaupeiedet friluftslivsområde 
H530_1102 Eidsvatnet friluftslivsområde 
H530_1103 Sagholmane friluftslivsområde 
H530_1104 Leirosen friluftslivsområde 
H530_1105 Vikestadvågen friluftslivsområde 
H530_1106 Greisneset friluftslivsområde 
 
Hensynssone bevaring naturvern: 
 
Bindal: 
H560_1101 Osan 
 
Hensynssone båndlegging for regulering etter PBL 
 
Bindal: 
H710_1101 Bindalsfjorden - Tosenfjorden 


