Merknadsbehandling
Alle innspill er kommentert og behandlet. I matrisen er innspillene disponert etter datoen når
innspillet er registrert i saken.
Innspill som foreslår arealbruksendring, eksempelvis fra landbruk til fritid, er konsekvensutredet (KU)
etter forskriften, og er henvist til KU-rapport (se vedlegg).
En komplett oversikt i hvilken grad en merknad eller et innspill er tatt til følge, vil framgå av
arealplankartet (se vedlegg). Svaret vil gis med et eiendomssøk for den konkrete eiendommen eller
området.

Dato

Navn

Innspill til kommuneplanens
arealdel

Kommentar

18.12.17

Kenneth Bolle
Ole Johan
Johansen
Arild Johansen

Gnr. 20 bnr. 1, 2, 11 og 65 er i
dag regulert til LNF område.
. Vi ser i avisen at
lufthavnen skal endres og
tenker at det vil være greit à
være i forkant og tilrettelegge
for utvikling og aktivitet også på
Bolle siden av lufthavnen!

Tas til orientering. Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 2.

09.03.18

Odd Magne
Kartfjord

Med bakgrunn i dette kommer
vi som er de største grunneiere i
området med
følgende innspill:
Gnr. 20 bnr. 1, 2, 11 og 65
omreguleres fra dagens LNF til:
1) Samferdselsanlegg og teknisk
infrastruktur, med underformàl
' lufthavn og parkering,
2) til bebyggelse og anlegg, med
underformál
' bolig og fritid
' naeringsbebyggelse
Jeg ønsker i den forbindelse at
følgende kan tas bort i den nye
reguleringsplanen:
1. A29 området som ligger i
havet utenfor eiendom 132/6
og 132/3. Dette ble lovet i
formannskapet i 2015 av Terje
Wiik og Børge Iversen i
etterkant av befaring på
eiendom 132/6.
2. "krav til reguleringsplan" for
min eiendom 132/6.
Eiendommen er i hovedsak

Tas til orientering.
A 29 området tas ut i KPA, alle
akvakulturarealer skal
gjennomgås. og krav om
reguleringsplan tas ut for
bygging av enkeltenheter, LNF
– spredt

Dato

Navn

21.05.18

Thomas Johan
Thomassen

21.05.18

Tussan
Velforening v.
Monica Olsen

23.05.2018

SHA v/Åsmund
Rajala
Strømnes

tenkt som fritidseiendom for
eget bruk og ikke planlagt som
tettbygd hyttefelt.
Innspill til kommuneplanens
arealdel
Ønsker omregulering av sin
eiendom 18/17 fra LNF til
boligformål. Det er er lagt ved
tre vedlegg, med ulike
løsningsforslag.
Henviser til gjennomført
kapasitetsberegning mai 2016
angående kommunal
vannforsyning for
områdene Tussan og Skreda.
Konklusjonen var at
eksisterende ledninger til
Skreda og Tussan allerede
har for liten kapasitet. Det ble
derfor besluttet å ikke tillate
nytilkoblinger i dette området
før det var gjennomført
kapasitetsøkende tiltak
Turistanlegget i Skreda ble
godkjent for tilkobling til
kommunalt vann i 2011. Det vil
si at alle regulerte
tomter i turistanlegget vil få
godkjent sin tilkoblingssøknad
etter hvert som de bygges.
Av den grunn bør det settes på
dagsorden at vannledningen
utbedres, risikoen får å få et
enda dårligere vanntrykk er
økende og mulighet for videre
utvikling/bygging i dette
området er nå minimal.
På vegne av grunneiere på gnr
18 bnr 1 og 17, samt gnr 17 bnr
7.
Innspillet gjelder de deler av
eiendommene som ligger på
sørsiden av E10. Vi er engasjert
til å utarbeide en
mulighetsstudie, og videre
mulig regulering av området fra
Storeidøya og frem til
«fjøskrysset»
I mulighetsstudiet vil vi
undersøke/se på mulighet for
bolig, næring og fritid på de

Kommentar
Tas til orientering. Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 12.

Tas til orientering. Økning av
vann og avløpskapasitet kan
ikke løses i arealplanen, men
det er som påpekt viktig å se
sammenheng mellom
utlegging av byggeområder og
kapasitet. Om det ikke er
kapasitet, eller
påkoblingsplikt, må vann og
avløp løses privat.

Tas til orientering. Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 15.

aktuelle eiendommene samt
også adkomst fra Storeidøya til
Leknes for myke trafikanter
(spesielt turisttrafikk).
22.05.18

Ole og Janicke
Eliassen

Dato

Navn

23.05.18

Karl Klevstad

Jeg er eier av eiendommen
17/19, 30 på Storeide, Leknes.
Jeg har lenge hatt et ønske om å
utvikle deler av eiendommen til
boligformål. Jeg er innforstått
med at eiendommen nå er
regulert til LFN-formål. I en så
langsiktig plan som den
foreliggende Kommuneplanen
er,
mener jeg det vil være rimelig å
vurdere om det fremtidige
behovet for areal for
boligbygging
innenfor området LeknesGravdal, bør utvides.
Innspill til kommuneplanens
arealdel
Mesteparten av den gamle
bebyggelse ligger ovenfor
Slydalsveien.
Likeså har det også vært et
ønske om å få til en
hyttebebyggelse langs veien på
nedsiden for
å skape mere liv i dalferet.
at Vestvågøy Kommune har
vedtatt at bebyggelsen skal
ligge på øvre siden
av veien.

Tas til orientering. Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 16.

Kommentar
Tas til orientering. Innspillet er
konsekvensutredet , se KU 17.

24.05.18

Liv Fønnebø

Generelt innspill, til
kommuneplanprosessen. By,
tettsted og bygdeutvikling, og
spesielt til føringene i setningen
"Legger til rette for godt og
variert botilbud, boareal og
diversitet av boligtyper":

Tas til orientering. Innspillet
tas med videre i
kommuneplan-prosessen.

Min menig er at i områder som
allerede er bebygd med
gårdshus, burde det råde mye
fleksibilitet mht plassering av
bolighus på egen eiendom. For
eksempel burde ikke kategorien
utmark (dvs ikke oppdyrket
jord) være til hinder for at
nyoppføring av hus kan
plasseres der; og særlig i de
tilfeller der husene til
nabogårdene ligger i
umiddelbar nærhet, kanskje
bare 100 - 200 meter unna, og
kommunal vannledning og
kloakk er enkel å kople til.
5.4 i arealplanen, Natur- og
kulturmiljø, og spesielt til
setningen "Fremmer
bærekraftig bruk og vern av
naturmangfoldet til det beste
for fremtidige generasjoner
utslipp av syre og avfall fra
jordbruk er det et tegn på
ubalanse, og ødeleggelse av
naturressurser. Det finnes gode
og praktiske løsninger på slike
utfordringer i dag.
Arealplanleggerne oppfordres
til å finne balansen mellom et
beløp som turister kjenner er et
anstendig bidrag og som
samtidig ikke avskrekker dem
fra å besøke Lofoten.
Dato

Navn

Innspill til kommuneplanens
arealdel

Kommentar

25.05.18

25.05.18

Geir Fjelnset

Norsk
Ornitologisk
Forening
og
Naturvernforb
undet

Planer for Borgvåg.
Vi har tenkt å starte en
mellomstor Backpacker/Hostel
her ute med sengeplass til 3040 pers.
(i første fase). En typisk
backpacker har både ordinære
rom og sovesaler i ulike
størrelser. I
tillegg er det ofte fellesareal,
felles kjøkken og enkel
servering. Det fungerer også
som et knutepunkt og en slags
turistinformasjon som
samarbeider med en rekke
turoperatører. Et
slikt tilbud eksisterer ikke i vår
region såvidt vi vet.
Vi skulle også gjerne tilbudt
besøk i Borgvær, men såvidt jeg
forstår så er det ikke lov å gå i
land der gjennom
sommermånedene.
BirdLife International har siden
1981 identifisert og kartlagt et
nettverk av viktige områder for
naturmangfold og fugler, og
Norsk Ornitologisk Forening
(NOF) har hatt ansvaret for
dette arbeidet i Norge.
Områdene går under navnet
«Important Bird and
biodiversity Areas» (IBAer).
Den biologiske produksjonen er
høy, og det er dette som danner
grunnlaget for det rike
fuglelivet. Områdene er utpekt
på grunnlag av faglig anerkjente
kriterier.

Innspillet vurderes å være av
generell karakter, og kun til
orientering til kommunen.
Adgang til Borgvær
Naturreservat, kan ikke
vurderes i kommuneplanens
arealdel, men må omsøkes
konkret til kommunens
miljøansvarlig

Å ta inn hensynsoner for
særlig viktig naturtype,
hekkeområder , med
utgangspunkt i IBA er tatt inn i
arealplanen.
Videre er Bollemyrane og
deler av farstadvassdraget og
enkelte vannforekomster gitt
en hensynssone, med
bestemmelser hvor
naturmangfold er gitt
prioritet.
Tas til orientering. Innspillet
tas med videre i
kommuneplanprosessen.

Leknes våtmarkssystem IBA
IBAet er lokalisert i Leknesområdet i Vestvågøy kommune i
Lofoten.
Dato

Navn

Innspill til kommuneplanens
arealdel

Kommentar

25.05.18

Bjørnar
Pettersen

Angående reguleringsplan Vestvågøy kommune - 132/4
Kartnes.
Jeg ønsker i den forbindelse at
følgende krav kan tas bort i den
nye reguleringsplanen: "krav til
reguleringsplan"
for min eiendom 132/4.
Da eiendommen er i hovedsak
tenkt som fritidseiendom for
eget bruk og ikke planlagt som
tettbygd hyttefelt.

Tas til orientering.
Krav om utarbeidelse av
reguleringsplan er tatt ut ved
bygging av en enhet, i LNF
spredt områdene.

25.05.18

Marius N
Lindgaard

Som eier av gnr 84 og bnr 1 og 3
i Vestvågøy kommune. Så
ønsker vi en dialog med
Vestvågøy
kommunen om arealbruk av
eiendommen.
Vi ønsker bruke eiendommen til
næring og fritidsbebyggelse.

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 23.

28.05.18

Gravdal Opp
og Fram
Innbyggerfore
ning
v/Randi W
Rasmussen

Områdeløft for Gravdal
vedrørende
bolig, grønnstruktur,
havneområdet Gravdal, vei,
avløp, gang sykkelvei,
kulturminner, byggegrense mot
sjø, miljøkartlegging
Buksnesfjorden

Tas til orientering.
Innspillet tas med videre i
framtidig byplan. Se
Konsekvensutredning 117.

Dato

Navn

25.05.18

Kyrre Rystad

Innspill til kommuneplanens
Kommentar
arealdel
I høringsutkastet diskuteres
Tas til orientering. Innspillet er
spredt bolig- og
konsekvensutredet, se KU 24.
fritidsbebyggelse i LNFområder. I gjeldende plan er det
avsatt flere områder rundt
Innerpollen til spredt bolig- og
fritidsbebyggelse (SBF 35, 36, 37
m.fl.), men ikke på gnr. 94
Rystad.
Behovet for slikt SBF-område på
gnr. 94 er minst like stort som
på de andre gårdene. Derfor bes
det i revisjon av planen om at
det også på gnr. 94 avsettes
område for spredt bolig- og
fritidsbebyggelse, med samme
bestemmelser som de andre

26.05.18

Nann-Kristin
Lauritsen

27.05.18

Alan gård v/
Knut og Tove
Åland

Dato

Navn

28.05.18

Morten
Bakjord

SBF-områdene rundt
Innerpollen.
Vedr sak 17/1755
kommuneplanens arealdel.
Jeg eier gnr 54 bnr. 7 i VV
kommune, og jeg ønsker å
kunne fradele denne til totalt 4
eller 5 tomter for bygging av
boligeiendommer.
I denne forbindelse har gården
planer om videre utbygging som
begrenses av eksisterende
høyspentlinje som krysser
gården på to forskjellige steder.
Vi har derfor behov for at i
forbindelse med ny arealplan
planlegges, kartlegges flytting
av kraftlinjer
slik at de får en trasé, istedenfor
to som det er i dag.
Pr. i dag ligger gården mellom
to linje - traséer som er svært
hemmende for videre aktivitet
på
gården.
Vei til Lauvdalen:
Veien til Lauvdalen er i perioder
en stor begrensning for
aktiviteten vår.
Kunne derfor vært nyttig med
en trafikktelling til Lauvdalen i
sommermånedene slik at man
kan få
dokumentert trafikken hit.
Egne tellinger av besøkende til
gården pr. år er ca. 15 000
En oppgradert veistandard vil
være avgjørende for videre
satsing på gården.
Innspill til kommuneplanens
arealdel
Gbnr 129/2 - Indre Bakjord er et
eldre nedlagt gårdsbruk.
Området er i dag uregulert LNFR i dagens arealdel.
Vi ber om at eiendommen blir
avsatt til
LNFR med anledning til spredt
bebyggelse. Likeledes at det
legges opp til at det kan
gjennomføres byggetiltak uten

Tas til orientering. Arealet er
avsatt til boligformål, fradeling
av eiendommen kan ikke
fradeles i
kommuneplanprosessen,
dette må omsøkes konkret.
Tas til orientering.
Vedr. flytting av høyspentlinjer
må Lofotkraft kontaktes.
Vei til Lauvdalen, og behov for
oppgradering kan ikke løses i
kommuneplanens arealdel.
Det ble gjennomført
vedlikehold på veistrekket
2017. Det foreligger ingen
konkret tiltak for utbedring av
vei fra kommunens side. Dette
må fremmes og løses privat.

Kommentar
Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, KU 27.

forutgående regulering.
Ber om at parsell av eiendom
112/2 på gården Valle blir
avsatt til LNF-F. Parsellen har
felles grense mot gården
Smedvik og ligger på sjøsiden av
fylkesveien. På gården Valle er
det i stor grad bare dyrket areal.
Nevnte parsell har derimot aldri
vært dyrket og fremstår som
«utmark».

28.05.18

Dag Walle

28.05.18

Trones Maskin
AS

Det er ønskelig i fra vår side at
deler av område i skifjorden, fra
ABS til FKP blir omregulert til
næring, slik at man kan
samlokalisere næringsarealer i
Stamsund utenfor bebyggelsen.

28.05.18

Vestvågøy
landbruksforum

Vi savner fokus på viktigheten
Innfor tema Natur og
av en aktiv beitenæring i utmark kulturressurser vil flere av
både innen punktene
merknadene belyses, det
gjelder landbruk som
næringsleverandør, og
- næring (I Vestvågøy er
landbruksnæringen synlig både kulturbærer i kommunen.
Kjerneområdene for landbruk
som moderne næring og
er gjennomgått, hvor sone en
kulturbærer s 19) og
og to er tatt inn i arealplanen,
hvor landbrukshensynet
- arealstrategier (Vestvågøy
prioriteres. Videre er det
bevarer og utvikler rikt og
avsatt LNF spredt bolig, fritid,
variert natur -og kulturmiljø, s
næring med byggegrense som
23)
hensyntar landbrukshensynet.
Vestvågøy sitt kulturlandskap er
Det legges inn i
bygget opp over hundrevis av
år, med grønne lier der sau, geit bestemmelsene bevaring av
matjord.
og storfe har beitet og vært
med å skapt dette landskapet.
Hvis beitebruken i utmark blir
redusert, vil vi risikere
gjengroing i de fjellene reiselivet
markedsfører. Gårdbrukere er
avhengig av en viss inntekt for å
opprettholde aktiviteten, og
trenger kommunens støtte til å
få gjennomslag politisk.
KJERNEOMRÅDE LANDBRUK OG
REVISJON AV AREALFORMÅL
Kjerneområdene for landbruk

Tas til orientering.
Eiendommen er tatt inn i LNFspredt formål.

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 29.

kan revideres ved at det som er
dyrket, fremtidige dyrkbart og
beiteområder sikres som
LNF/landbruksarealer, mens
mindre arealer (f.eks. på
knauser, eller annet ikke
dyrkbart areal) kan reguleres til
boligbygging. Det må samtidig
sikres at utbyggere nært
landbruksareal er klar over
landbrukets behov for spreing
av husdyrgjødsel, og annen
nødvendig aktivitet, og ikke kan
stille krav som vil begrense
landbruksdriften.
Det vil være mest interessant å
åpne for "spredt bolig» i enkelte
områder, for å bevare bygdene.
Fritidsbebyggelse vil være
mindre interessant i det
perspektivet. Landbruket i
Vestvågøy er avhengig av aktive
bygder og mulighet for gode
sosiale arenaer.
JORDVERN Hovedmål er å verne
all matjord for kommende
slekters behov for fremtidig
matproduksjon. Det billigste og
sikreste er å verne matjorda der
den ligger.

28.05.18

Borg/ Liland
Velforening

Det er viktig at kommunen
legger til rette for flytting av
matjord og for nydyrking
gjennom klare og enkle
saksbehandlingsrutiner. Det er
stor etterspørsel etter arealer
og en fremtidig
landbrukspolitikk der man
forventer større fokus på
kortreist fôr vil øke behovet for
dyrket areal.
Boligområde B2 fremstilles på
kommunens hjemmeside
fortsatt som bare
halvparten så stor som den ble
vedtatt å være. Dette må rettes
opp, jfr.
vedlagte plankart.

Innspillet tas til orientering, og
er konsekvensutredet. Se KU
35.

2. Reguleringsplan for
trafikksikring ved E10/Bøstad
skole må utarbeides
snarest. Kommunen fikk som
kjent kr 200 000 i tilskudd hos
Statens vegvesen
for å få dette gjort i løpet av
2018. Utferdigelse av denne
planen er en
forutsetning for at de nye
områder B1 og B2 skal kunne
bygges ut. Dette har følgende
sammenheng:
Vi oppnår best effekt med tanke
på å utvikle det nordlige
tettstedet på
Vestvågøya med
næringsvirksomhet og andre
fasiliteter ved å utvide K
(kombinert
formål) sørover mot B1.
BLVF vil samtidig påpeke at det
også er viktig at ny bebyggelse
på nåværende FT og
K, samt på en utvidet K,
matcher vikingmuseet på en bra
måte.
28.05.18

Ole-Jørgen
Stensen

29.05.18

Gisela Lindahl
Kurt Atle
Hansen

Jeg ønsker at deler av min
eiendom i Skarsjyen (gnr/bnr
14/2) blir omregulert til
fritidsbebyggelse.
Formålet med omregulering er
en moderat utbygging av hytter
for utleie.
Vi bor på vår eiendom Kleppen,
Gnr. 16 Bnr. 200 på Gravdal. Det
er i plankart merket inn at en
stor del av vår eiendom skal tas
til utvidelse av Buksnes
kirkegård. Dette vil vi protestere
mot på det sterkeste, da dette
vil medføre store ulemper og
redusert verdi av eiendommen.
Området som er avmerket til
utvidelse omfatter dyrka mark
som er i aktiv bruk. Vi har i
mange år dyrket og forbedret
jorda, og var leverandør av
økologiske grønnsaker og

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 34.
Etter gjennomgang i politisk
styringsgruppe er innspillet
tatt ut.
Tas til orientering.
Innspillet tas med videre i
kommuneplan-prosessen.
Norges Kirkelige fellesråd
fremmer forslag å
opprettholde framtidig areal
til Gravlund, med en utvidelse
nordover. Arealforslag til
Kirkelige fellesrådet er
hensyntatt på bakgrunn av
Gravdal er et pressområdet
for arealbehov.

poteter en periode. Nå brukes
jorda til produksjon av tørrhøy
for Aalan Gård, som et viktig
bidrag til deres produksjon av
økologisk geitost. Nedbygging
av jordbruksarealet på Kleppen
vil medføre problem i deres
produksjon.
Til slutt vil vi poengtere at vi er
sterkt imot eventuelle planer
om å etablere renseanlgg for
kommunal hovedkloakk på
Kleppen, slik det er nevnt som
en mulighet fra kommunens
side.
Dato

Navn

Innspill til kommuneplanens
arealdel

Kommentar

29.05.18

Lofotr bygg og
anlegg AS

1.Grense for størrelse på
fritidsboliger lempes, og det
legges opp til å tillate
fritidsboliger tilpasset
samfunnsutviklingen for øvrig.
En grense på kun 100 m2 er ikke
tilstrekkelig.
2. Det bør tillates boligbygging i
større grad, også utenfor
regulerte områder.
3. Nye boligområder
a. Eltoft. Det foreslås å tillate
utvidet boligbygging i
tilknytning til eksisterende
boligområde
sør for skolen.
b. Tillate utvidelse av
boligområdene på Voll i
tilknytning eksisterende
boligbebyggelse.
c. Tillate utvidelse av
boligområdene på Himmelstein
i tilknytning til Himmelstein
vest.
d. Tillates nytt boligområde på
Himmelstein mot sørøst.
Området vil være en naturlig
utvidelse av boligstrukturen i og
rundt Leknes
4. Utvidelse av eksisterende
hytteområde i Vågan.
5. Tilrettelegge for massetak i
etablert massetaksområde. For

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 36.

Dato

Navn

30.05.18

Sverre-Peder
Dammen
Mathisen

Dato

Navn

30.05.18

Are Johansen
Asbjørn Sjølie
Anne Lise
Hakestad

30.05.18

Lofoten
Sjøprodukter
AS

å sikre tilgjengelige masser til en
større utvidelse av
infrastrukturen i og nær Leknes,
vil behov for nye massetak være
tilstede.
Innspill til kommuneplanens
arealdel
Jeg ønsker at min eiendom
17/12 omreguleres fra ren LNF
eiendom til LNF område med
spredd
bebyggelse og spredt industriell
utnyttelse for mulig etablering
av industri og boliger utover det
som er etablert i dag. Dagens
LNF regulering av eiendommen
setter store begrensninger for
hva
eiendommen kan brukes til.
Eiendommen har større
potensial innenfor turisme en
rent landbruk,
og jeg ønsker derfor å få
regulert om eiendommen slik at
det enklere kan planlegges og
etableres
industri innenfor turisme på
eiendommen i fremtiden.
Innspill til kommuneplanens
arealdel
Med dette innspillet ønsker vi å
sette fokus på mulighetene som
ligger lå bygge bro i ytre del av
Fyglsjøen. Det er denne
forbindelsen som har
gjort Vestvågøy til et livskraftig
samfunn langt tilbake i
historien.
Trinn 1. Bro over ytre del av
Fyglesjøen.
Trinn2. Forbindelse mellom
kirkene mellom Hol og Buksens
Trinn 3. Forbindelse mot
Ramsvikveien og Mortsund
Trinn 4. Buksnesfjorden rundt
Gnr. 64, bnr. 18 er i gjeldende
arealplan beliggende i LNFområdet utlagt til spredt
fritidsbebyggelse - SF3. Utenfor
eiendommen er det utlagt
sjøareal med formål

Kommentar
Tas til orientering.
Innspillet tas med videre i
kommuneplan-prosessen.

Kommentar
Tas til orientering.
Innspillet tas med videre i
byplanprosessen med
oppstart høsten 2019, med
forslag å utvide bygrensen og
utviklingsområder rundt
Buksnesfjorden.

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 42.

Dato

Navn

30.05.18

Tor Høyen

31.05.18

Lars
Salomonsen

aquakultur - merket i plankart
med kode A17.
Formålet med en kommunal
arealplan, er at den skal sikre
god, planmessig utbygging for
å ivareta god, næringsmessig
virksomhet. Større endringer av
arealbruken skal skje med
grunnlag i vurdering av
konsekvensen det vil ha for
næringslivet. Avsette areal til
næringsformål.
Innspill til kommuneplanens
arealdel
1.VIDEREFØRING AV GANG OG
SYKKELSTI E10 FRA FRIDHEIM
OG NORDOVER.
2.MULIGHETER FOR UTVIKLING
AV FLERE BYGGETOMTER I
OPDØLOMRÅDET
3.MULIGHETER FOR UTVIKLING
AV TURSTIER MELLOM LEKNES
OG LILAND
5 innspill.
Innspill 3:
Kommunens eiendom, gnr
18/150 bør avsettes til bevaring
siden deler av eiendommen er
en del av
en Ødegård. Avgrensningen av
ødegården er viktig.
Innspill 5:
Foreslår at resterende arealer i
Leknes syd avsettes til
utbyggingsformål. Det
gjelder spesielt gnr 18/1 som
ligger langs E10 og som også
grenser opp mot boligfeltet,
Breidablikk. I området mot Mj
åneset kan det være aktuelt å
plassere en ny barneskole.

Kommentar
Innspillet tas med videre i
kommuneplan-prosessen.
Tilrettelegging av turstier vil
sikres i en turruteplan, med
tilrettelegging og
opparbeiding. Det er også
avsatt tilrettelegging av
boligområder på Oppdøl.
Innspill 1,2, 4 og deler av 5 er
konsekvensutredet. Se KU 48
for innspill 1 og 2, KU 15 for
innspill 4 og KU 130 og KU 125
for innspill 5.
Innspill 3:
Det er ikke registrert noen
kulturminne eller kulturmiljø
på nevnte areal. Det er
registrert ødegårdsanlegg
(AUT) på 18/171, 18/162,
18/172 og 18/1, lengre nord.
Dette er hensyntatt med
hensynssone i plan, H730_2.
Det er også registrert gravhaug
(AUT) på 18/666 og 18/113
(hensynssone H730_3).
https://kulturminnesok.no/min
ne/?queryString=https://data.k
ulturminne.no/askeladden/lok
alitet/150772
https://kulturminnesok.no/min
ne/?queryString=https://data.k
ulturminne.no/askeladden/lok
alitet/47535
Innspill 5:

Dato

Navn

06.06.18

Vestvågøy
Næringsforening

13.06.18

Lofoten
fritidsbolig

Innspill til kommuneplanens
arealdel
Vestvågøy Næringsforum slutter
seg til foreslåtte
utredningsoppgaver i
arealplanens kommuneplan for
Næringsvekst og nyskaping,
men vil presisere at det ikke
bare er nødvendig med
kartlegging, det må også foretas
konkrete valg og prioriteringer.
Næringsarealer med lett tilgang
til sjøtransport må prioriteres.
Det er ikke tilstrekkelig med
«kartlegging av masseuttak».
Lokalisering og etablering av
masseuttak med kvalitativt
gode masseforekomster må
prioriteres.
Innspill til revisjon av
kommunedelplanen - område
sjøsiden Gravdal sentrum/
Storeidøya.
Vi viser til kommunestyremøte
av 24.05.2016, sak nr. 049/16 16/6775, der det ble vedtatt
å utsette og endre
behandlingen av område
Gravdal sentrum/Storeidøya,
sjøsiden i ny kommunedelplan
for Leknes-Gravdal.
Vårt forslag til
utnytting av området er bruk til
boligbebyggelse som
leilighetsbebyggelse, rekke- og
eneboliger i kombinasjon med
tjenesteytende servicenæring
som handel, kontorer,
overnatting, bespisning, marina
o.l. Dette vil være en løsning
som bidrar til å binde sammen
Gravdal og Leknes med en
maritim bebyggelse som gir liv,
ferdsel og aktivitet.

Ift. innspill om barneskole i
område tas dette til
orientering. Ses på i
sammenheng med byplan og
evt. reguleringsplan for
Leknessletta syd.
Kommentar
Tas til orientering.
Kommuneplanen har vurdert
flere nye næringsarealer som
er konsekvensutredet, etter
innspill fra private, den
politiske styringsgruppen og
administrasjonen. Etter
undersøkelser om ytterlig
behov for nye masseuttak og
etter kontakt med relevante
aktører, vurderes det at i
denne planperioden ikke er
behov for tilrettelegging for
nye arealer.

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 57.

Dato

Navn

Innspill til kommuneplanens
arealdel
I byggefeltet på Folkneset i
Borge, er det visstnok slik at
man kun kan bygge garasje
inntil 45 m2. Jeg vil komme med
forslag til endring der, at det
økes betraktelig, om så helt
opptil
150 m2.
Mitt forslag er enkelt og greit å
øke maksarealet på garasjer i
byggefeltet på Folkneset,
opptil 150 m2. Uansett hva
slags størrelse man lander på,
må man jo kunne få en liten
"bonus" for å bo der man bor,
og ikke i bykjernen.

Kommentar

19.06.18

Ken-Gøran
Mikkelsen

21.06.18

Jens Rune
Johnsen
Ronny Nyborg

På folkemøte på Eltoft den
19.06.2018 var det stort flertall
for å bedre klimaet i
borgpollene. Forlaget går ut på
å åpne strømmen til sin
opprinnelige dybde.
Vi ønsker en tilbakemelding på
situasjonen og hva som blir
gjort i saken, slik at vi eventuelt
for ta dette videre med en
høyere instans.

Tilrettelegging til forbedring
av strømforholdene, kan
vanskelig løses i en arealplan.
Dette er et konkret tiltak som
vil bli ledet av
miljøfagansvarlig.

25.06.18

Søren Fredrik
Voie

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet se KU 61.

Dato

Navn

27.06.18

Sigbjørn
Korneliussen
og Trine
Bergsdal
Mads Hammer

INNSPILL TIL KOMMUNENS
AREALPLAN
Eier av g.nr. 24. b.nr. 6 på Voie i
Vestvågøy kommune.
I området er det i dag etablert
fem eneboliger og en hytte
(fritidsbolig). Innspill med ønske
om tilrettelegging av bolig og
fritidsbolig.
Innspill til kommuneplanens
arealdel
Innspill om tilrettelegging for
boligbygging , gnr/bnr 18/171
Skogkanten 9, Leknes
Jeg sender inn forslag om avsatt
areal til utvidelse vei fortau fra
avslutning i Torvhaugan og til
Fygleveien gjennom Stærveien
og Bedehusbakken.

Behov for fremtidig
trafikksikring og opprusting er
prioritert i kommunens
hovedplan for vei. Innspill
som gjelder konkret

27.06.18

Tas til orientering.
Innspillet tas med videre i
kommuneplan-prosessen.
Arealplanen foreslår en økning
av arealstørrelse på garasje/
bod/ uthus til 70 m2

Kommentar
Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 62.

Dato

Navn

02.07.18

Irene Arntzen

11.07.18

Anita
Laumann og
Kenneth
Pedersen
Fritz Karl
Pedersen v.
Lofotr Bygg
Reidar
Samuelsen

17.07.18

23.07.18

Frode
Hallingbye

Dato

Navn

31.07.18

Marina
Johnsen og
Åsmund Rajala
Strømnes

På vedlagt tegning er det satt av
3m til fortau og 5m til vei. Det
vil være viktig å få på plass
arealformål raskt, spesielt på
området som Lofotkraft eier.
I fremtiden antas det fortsatt å
øke i trafikkbilde mellom
Fygleveien og Torvhaugan og
det vil være viktig å ta hensyn til
at denne trafikken går gjennom
et boligfelt, og for veldig mange
langs en skolevei.
Innspill til kommuneplanens
arealdel
SØKNAD OM OMDISPONERING
ANGÅENDE NY AREAL PLAN
Jeg eier en eiendom på
Grundstad Gnr. 123 Bnr. 12
Hellarhaugen 55. Eiendommen
er på 35 dekar. I forbindelse
med ny arealplan, ønsker jeg
eiendommen omgjort til
fritidsbebyggelse med mulighet
til 5 til 6 hyttetomter.

trafikksikkerhet til skolevei
skal gjennomgås i forestående
trafikksikkerhetsplan, med
oppstart i vår, og kan gis
innspill til.

Ønsker om tilrettelegging av
boligtomt. Arealendring fra LNF
til Bolig

Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 65.
Innspillet er tatt inn etter
politisk ønske.
Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 66.

Følgende innspill ønskes
fremmet i forbindelse med
kommuneplanens arealdel:
Gnr. 52 bnr. 7 Store-Buøya,
Stamsund
Fritz Karl Pedersen drift as vil
med dette fremme innspill til
kommuneplanens arealdel en
omregulering
av 52/7 til
næring/turisme/fritidsbebyggel
se/industri.
Samlet innspill fra Vestresand
og omegn grendelag
Bolig, fritidsbolig og næring
Innspill til kommuneplanens
arealdel
På vegne av Marina Johnsen,
grunneier av gnr 40 bnr 10 i
Vestvågøy kommune, kommer
vi med følgende innspill i den

Kommentar
Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 64.

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 67.
Kommentar
Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 69
A.

pågående
kommuneplanprosessen for ny
arealdel:
Sørlige parsell av gnr 40 bnr 10
avsettes til fremtidig boligfelt.

31.07.18

Arne Sørensen
og Åsmund
Rajala
Strømnes

På vegne av grunneier på gnr 10
bnr 16 på Ballstad kommer vi
med følgende innspill i den
pågående
kommuneplanprosessen for ny
arealdel.:

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet se KU 69 B.

På den nordlige delen av
eiendommen, i forlengelsen av
vegen inn i boligfeltet Utsikten,
vil det være naturlig at det kan
fradeles og bygges boliger. I
gjeldene kommunedelplan er
området avsatt til kombinert
formål med underformål,
fiskeriaktivitet, fritids- og
turistformål, servering og
fritidsbebyggelse. Det vil være
en fornuftig utvidelse av
boligfeltet på Utsikten.

Dato

Navn

09.08.18

Rolf H Hansen

10.08.18

Einar Klevstad

Innspill til kommuneplanens
arealdel
Innspill om omdisponering av
gnr/bnr 52/42 fra spredt fritid
til fritidsbebyggelse, turisme og
næring og salg av fritidsboliger.
Grunneier vurderer
bevaringsområdet kulturmiljø
på eiendom er ukorekkt om bør
kun gjelde på eiendom 52/575
Innspill til arealplan.

Kommentar
Tas til orientering.
Gnr 52, Bnr 42 er i
reguleringsplan for Ytre
Stamsund avsatt til Spredt
fritid og bevaringsområdet
Kulturmiljø.
Innspill om arealbruksendring
er konsekvensutredet, se KU
71.
Tas til orientering.

22.08.18

Lofoten Ship
Agency

Ønsker med dette å komme
med innspill til arealplanen for
Bøstad.
Vi har i området opplevd en
nedslående trend i at næring
flytter til Leknes, og vi har
mistet det meste
av tilbud både kommunalt og
privat de siste 4 år.
Områder jeg eier på Bøstad,
92/4 Nergård , ca. 16 daa , samt
92/16 Fagerli
ca. 5 daa ( begge merket på kart
) å får omdisponert dette til
næring N1 eventuelt K1.
Innspill om to
arealbruksendringer
Storeidet:
Formålsendring til bolig på
Storeidet ble allerede spilt inn
da delplanen for
Leknes/Gravdal var oppe. Det
var da tatt med et større
område som også inkluderte
dyrket mark og som
overliggende myndighet
motsatte seg. Hele området ble
da tatt ut av planen.
Nå er området justert ned og
området med dyrket mark
omfatter ikke initiativet lengre.
Justad:
Selskapet Arctic Travel Invest AS
kjøpte området for noen år
siden. Huset som står på
eiendommen er snart
totalrenovert. Selskapet ønsker
å utvikle overnatting og
aktivitetscamp i det skisserte
området.

Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 72.

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 74

22.08.18

Lasse
Vebostad m.fl.
Lasse
Vebostad
Magne
Jacobsen
Sondre Mikal
Alvær
Erik Magnus
Samland

Gnr. 1 bnr. 29 Eidnesset, 8372
Gravdal
Eiendommen er i dag regulert
som LNF-område. Vi ønsker den
regulert om til
nærings/fritidsbebyggelse/turisme

Tas til orientering.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 75

27.08.18

Lofoten
Sjøprodukter
AS v. Advokat
Tjønndal

Gnr 64/ bnr 18
Innspill om formålsendring fra
LNF til Næring tilknytning
fiskeri/ havbruk

Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 76
og 42.

20.09.2018

Thor-Rune
Solstad

Innspill til Kommuneplan
Arealbruksendringen fra LNF til
Boligformål ved strandsonen
Jeg ønsker å få omgjort 3 mål
fra gnr. 58 - bnr. 3 til
boligformål.
Jeg skal sette opp en helårsbolig
på tomten.

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 83

Dato

Navn

Innspill til kommuneplanens
arealdel
Arealplanlegging
mortsund/einangen

Kommentar

13.09.2018 3 mottakere...

Sitter og ser på en boligtomt i et
LNF-område.
Flere av disse tomtene som vist
på utklipp nedenfor (øver-side
Einangen og Mortsundvegen) er
og har fungert over flere år som
boligformål.
11.09.2018 Sundsfjord,
Runa

Innspill til kommuneplanens
arealdel Rolvsfjord
Ønske om tilrettelegging for
gårdsbesøk, med tilhørende
aktiviteter, med historis
tilbakeblikk. Og kunne bruke
kystsonen.

Tas til orientering, i det videre
kommuneplanarbeidet.
LNF – områdene er revidert i
plankart med byggegrense, til
LNF spredt bolig.

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 81.

30.08.2018 Ingeniør
Lennart
Vebostad
02.09.2018 Anfrid
Gunvaldsen

07.09.2018 Åsmund Rajala
Strømnes

Dato

Navn

22.08.2018 Lasse
Vebostad m/fl

INSPILL TIL AREALPLAN
Forslag på vegne av flere
grunneiere om omdisponering
fra LNF til boligformål.
Innspill til kommuneplanens
arealdel gjelder gnr 93 bnr 10
Som eier av gnr. 93 og bnr. 10
gir jeg min fulle tilslutning til de
innspill til
kommuneplanenes arealdel fra
Borg/Liland velforening, datert
27.05.18. Både det som angår
område
B1 og forslaget om utvidelse av
K område inn på vår eiendom, i
retning B1.
201854 VK Innspill
kommuneplanprosessen
Eiendommene gnr 10 bnr 6 og
bnr 39 er i gjeldene
kommuneplan avsatt til
næringsvirksomhet. Det er
ønske om å få avsatt
området til sentrumsformål.

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 79.

Innspillet om utvidelse av Kområdet er vurdert og
konsekvensutredet, etter flere
innspill. Se KU 35.

Innspillet er konsekvensutredet. Se KU 77.

Innspill til kommuneplan

Kommentar

Innspill arealplan gnr 1 bnr 29
eidsnesset

Innspillet er konsekvensutredet.

Ønske om endring av
arealformål fra LNF til Næring,
friluftsliv og turisme.

Se KU 75.

29.09.2018 Midt i Lofoten

Innspill til kommuneplanens
arealdel

Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 84.

Ønske om bruksendring fra LNF
til fritidsbebyggelse, reiseliv.
30.09.2018 Borg/Liland
velforening
v/Roger
Jensen

Dato

Navn

05.10.2018 Kjell Sletteng

12.10.2018 Christian
Engelke

16.10.2018 Jens Rune
Johnsen

Kommuneplanens arealdel
velforening. Borg/Liland
velforening foreslår at gnr. 71
bnr. 47 på Liland avsettes til
industriformål.
Dette fordi maskinentreprenør
Trygve Martinsen & Sønn AS
allerede har tatt i bruk
denne eiendommen til slikt
formål.
Innspill til kommuneplan

Eiendommen er behandlet i
dispensasjons-behandling og
gitt tillatelse til drift
Næringsformål. Dette vil tas
inn i arealplanen.

Innspill kommuneplan
Gnr 73 Slydlalen vist i kart

Innspillet om
arealbruksendring er
konsekvensutredet, se KU 87.

Ønske om tilrettelegging til
fritidsboliger / hytter i Slydalen
Tilrettelegging av gang- og
sykkelvei mellom Leknes og
Ramsvika. Det samme gjelder
for såvidt avsnittet mellom
Fygle og opp til Hagskaret. Det
er veldig skumle veier
mtp ungene på veien til skole. I
tillegg kommer bobiltrafikken
på sommeren.
Bedre klimaet i borgpollene.
Den ene strømmen er i dag
fysisk blokkert med en sten
demning gjort av grunneierne.
Per i dag er det dårligere
gjennomstrømning til pollene
enn det som tidligere var
naturlig. Er dette lov? i tillegg
kunnefolk passere denne
strømmen med småbåter.
En slik åpning vil kunne bedre
miljøet i pollene i positiv
retning. Så forlaget går ut på å

Kommentar

Tilrettelegging av Gang og
sykkelvei skal vurderes i
fremtidig byplan og
forestående
trafikksikkerhetsplan, med
særlig fokus på skoleveier.

Tilrettelegging til forbedring
av strømforholdene, kan
vanskelig løses i en arealplan.
Dette er et konkret tiltak som
må ledes av miljøfagansvarlig,
og prosjektplan.

17.10.2018

Dato

Eilert
Hartviksen
m.fl.
Navn

åpne strømmen til sin
opprinnelige dybde.
Innspill om arealbruksendring
fra LNF til Bolig

Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 93.

Innspill til kommuneplan

Kommentar

19.10.2018

Sigbjørn
Korneliussen

Innspill om tilrettelegging for
bygging av boliger

Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 62.

22.10.2018

Lofotr Bygg AS

Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 92.

23.10.2018

Hans-Christian
Jahren

Flere innspill om
arealbruksendring fra LNF til
boligformål
Innspill (Bruk og vern av sjø og
vassdrag) i KDP til parkering;
anlegg

23.10.2018

Hans-Christian
Jahren

23.10.2018

Hans-Christian
Jahren

24.10.2018

Lofotr Bygg AS

Dato

Navn

25.10.2018

Knut Gjernes
Arkitektkontor
AS
For Apartment
Hjemmehotell
Norsk
Landbruksrådg
ivning Nord
Norge v/Are
Johansen

26.10.2018

Innspill om arealbruksendring
fra LNF til båthavn , naust med
tilhørende anlegg
Innspill om flytte kryssingen av
Langsundet lenger mot syd enn
hva som vises i
gjeldende reguleringsplan, og
bygge vegen på fylling/molo KAI
Innspill til kommuneplan om
arealbruksendring fra LNF til
Bolig
Innspill til kommuneplanens
arealdel
Innspill til kommuneplanens
arealdel om bruksendring fra
Landbruk, til fritid og turisme

Utdrag fra referat etter møte
med VLF.
Landbruksforum er enig i forum
med å ta inn sone en og to for
kjerneområder for landbruk.
Det er behov for at
planbeskrivelsen skal utdype
hvilke vurderinger som ligger
bak
soneinndelingen. I områder som
har store beite – og
jordressurser som ikke brukes i
dag må man også
beskytte de beste ressursene
fro fremtidig bruk. I bygder med

Eiendommen er i dag regulert
til parkering (RV817 (200708)
reguleringsplan er under
revisjon
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 104
Innspillet er konsevensutredet
se KU 105

Innspillet er
konsekvensutredet se KU 94.
Kommentar
Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 95

Kommuneplanen har tatt inn
sone en og to for hvor
landbrukshensynet skal
prioriteres. Videre er det
vurderte LNF – spredt bolig/
fritid / næring som er
redusert, ved å ta ut
landbruksjord.
Forslag om bygrense vil også
tydeliggjøre utvikling og
bevaringsområder for
landbruk og boligbygging.

stor aktivitet er det også viktig å
ha
klare føringer på arealbruken.
Det er behov for bygrense rundt
Leknes for å redusere presset
på arealene som grenser til
byen.
Samtidig er det viktig at de
beste landbruksarealene
innenfor en fremtidig bygrense
også blir ivaretatt.
28.10.2018

Jahn Bjørnar
Gjerstad

Innspill til Buvik, i
Mortsund.(Utdrag) Området er
tidligere avsatt til LNF for spredt
fritids bebyggelse — boliger (SF
3 ).
Har registrert det er ønske fra
Lofoten Sjøprodukter A/ S om å
få dette omgjort til
industriformål «fisk og havbruk»
Området er for lite og ikke
forsvarlig egnet til dagens
industriformål.
Industri «fisk og havbruk»
fungerer ikke sammen med
fritidsboliger og boligformål

29.10.2018

Teodor E
Hanssen

Innspill om tilrettelegging av
Bolig i strandsonen, Stamsund,
og fritidsbebyggelse

31.10.2018

Nils Kristian
Finstad

01.11.2018

Erik
Mäkitaavola

01.11.2018

Martin Eggen

Innspill om arealbruksendring
fra LNF til Næring, fritid og
turisme
Innspill om arealbruksendring
fra LNF til Spredt fritid, bolig og
næring.
Større innspill fra Norsk
Ornitologiforening om
kommunens IBA arealer og
registreringer

Innspillet er vurdert, og
kommunen erkjenner at det i
området har vært utfordringer
mht. fiskeri og havbruk og
fritidsnæringen. Kommunen
vurderer at det er viktig at
bedriften får fortsette, at
arealet var tidligere avsatt til
LNF, var ikke en god vurdering,
man må også hensynta at
området har en
fiskeritradisjon og næring.
Mht. til infrastruktur, må
kommunen stille krav til
bedrift om hensynta øvrige
beboere, og kommunen må ta
sitt ansvar med tilrettelegging
av trafikksikring.
Innspillet er
konsekvensutredet med, med
samtlige innspill av innsender.
Se KU 98,110 og 111
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 99
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 101
Registrerte IBA områder er i
dag sikret med hensynsoner i
kommunedelplaner, disse vil
utvides med 20 meter, videre
avsettes det det et større
sammenhengende
hensynssone over
Bollemyrane, registrert som
høyatlantisk myr, viktig IBA
området.

Dato

Navn

05.11.2018

Mortsund og
Berg
Grendeutvalg
Sigrid
Arctander

06.11.2018

07.11.2018

SF Bygg AS

07.11.2018

Larsen, Hans
Tore

29.10.2018 Teodor E.
Hansen

07.11.2018 Teodor E
Hansen
Dato

Navn

09.10.2018 Kåre Skulbru

15.11.2018 Uttakleiv
grendelag

15.11.2018 Ottar Løvdal

Innspill til kommuneplanens
arealdel
Større områdeinnspill med 13
områder, til boligbygging m.m.

Kommentar

Ivaretagelse av areal som
ubebygd, er i kommunedelplan
avsatt til bolig, B2, innspill om
gang og sykkelvei LeknesGravdal.
Innspill om tilrettelegging Bolig,
næring, infrastruktur, turisme.
Innspill til hyttebebyggelse,
tomteutvidelse og byggegrense
mot sjø på Mærvoll.

Innspillet tas inn videre i
byplan og er
konsekvensutredet. Se KU 107

Regulering Stamsund
Regulering Stamsund
Innspill til tilrettelegging til bolig
og fritid i Stamsund
Regulering Stamsund
Innspill til tilrettelegging til bolig
og fritid i Stamsund
Innspill til kommuneplanens
arealdel
Innspill til kommunens
arealplan
Ny fløy bo- og servicesenter,
tursti Halsvågen og Borgvatnet skilting turstier mm, grønne
lunger i tettstedene, vern av
enkelte bygg og
stedsnavnskilting
Innspill til kommuneplanens
arealdel

Innspill til kommuneplanens
arealdel gnr 94 bnr 4. 5. innspill
om Lauvdalen og Stamsund.
Innspill 4:
Gjelder gnr 51 bnr 22, ønsker å
anlegge boligfelt på
eiendommen.
Innspill 5:
Gjelder gnr 53 bnr 41, ønsker å

Innspill er konsekvensutredet.
Se KU 106.

Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 108
Se nytt område for Mærvoll
(SBF45). Byggegrense er lik
formålsgrensen ned til sjø.
Bruksareal for fritidsbolig med
uteområdet er satt til 150 m2,
se bestemmelser.
Tre innspill som er
konsekvensutredet Se KU 98,
110 og 111
Tre innspill som er
konsekvensutredet Se KU 98,
110 og 111
Kommentar
Innspillet er
merknadsbehandlet i
medvirkningsrapport (HB). Boog service er ferdig regulert,
turstier og grønne lunger tas
med (grønnstruktur turruteplan) - bygningsvern
tas i kulturminneplan.
Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 113
og planbestemmelser med
retningslinjer for
bestemmelsesområde.
Innspill 1-3 om Løvdalen er
konsekvensutredet, se KU 114.
Innspill 4:
Bygging av boligfelt på gnr 51
bnr 22 er iht. gjeldene plan
hvor område er avsatt til bolig,
bft. Det stilles derimot krav
om regulering ved flere
enheter enn to.

ha mulighet til å etablere
garasje på eiendommen, samt
utvide bolig.

15.11.2018 Monica og
Vegard Nyvoll
Skaufeldt
15.11.2018 Lofotr Havn

Innspill til ny kommuneplanens
arealdel. Innspill om å ta ut
byggegrense mot sjø.
Innspill fra Lofotr Havn, v.
O.Mosseng.
Områdeinnspill rundt
Buksnesfjorden:
Hotell, bolig promenade,
gangbru, utvikling av Lofotr
Havn

15.11.2018 Gravdal opp
og fram

Innspill fra Gravdal opp og fram.
Større innspill til
områdetransformasjon av
Gravdal, mot Buksnesfjorden.
Reguleringsplan Skarsjøen
Innspill til oppføring av naust,

19.11.2018 Eugenia
Kokkinos

19.11.2018 Voie, Roger
19.11.2018 Helmersen,
Anne Lise
Dato

Navn

21.11.2018 Anniken
Solhaug
Johansen
21.11.2018 Yngve Larsen

22.11.2018 Jan Arne
Eliassen
28.11.2018 Olaf
Alexandersen

Innspill til arealplan.
Innspill om hyttebebyggelse.
Innspill til kommuneplanen

Innspill 5:
Etablering av garasje og
utvidelse av bolig på gnr 53
bnr 41 er også iht. plan.
Eiendommer er avsatt til bolig
i reguleringsplan Ytre
Stamsund. En må derimot
forholde seg til
utnyttelsesgrad avsatt i
reguleringsplan.
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 115.
Innspillet er
konsekvensutredet; se KU 116,
og vil tas videre med Byplan.

Innspillet er
konsekvensutredet, og tas inn
videre i byplan. Se KU 117
Innspillet er ivaretatt i planens
bestemmelser , og inngår i SBF
48, hvor det tillates
naustbebyggelse.
Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 119
Innspillet er
konsekvensutredet, se KU 120

Innspill til kommuneplan

Kommentar

Innspill til arealplan

Innspill er konsekvensutredet,
se KU 122

Innspill til arealplan gnr 134 bnr
15. Innspill gjelder gnr 134 bnr
15, ønske opprettholde formål
spredt bolig/hyttebebyggelse
som i gjeldene plan.
Innspill til arealplanen Haukland og Vestresand

Arealet er avsatt til LNF –
spredt bolig og opprettholdes i
ny kommuneplan

Innspill til reguleringsplan

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU
124.
Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU
125.

Dato

Navn

28.11.2018 Norconsult AS

Innspill til kommuneplanens
arealdel
Arealet er i gjeldene
kommuneplan avsatt til LNF
spredt bolig- og
fritidsbebyggelse. Innspillet
gjelder ønske om at det åpnes
for flere enheter i område, og
det uten krav til detaljplan.

30.11.2018 Katrine og Ole
Kristian
Fjelltun-Larsen

Innspill til kommuneplanens
arealdel

03.12.2018 Vestvågøy
kirkelige
fellesråd

Brev om ny arealplan - areal til
kirker og gravplasser

05.12.2018 TEFT Prosjekt
AS

Innspill til revisjon av
kommuneplan Innspillet
omhandler
områdetransformasjon mot
Buksnesfjorden.
Oppfølging av tidligere innspill
til kommuneplanens arealdel.
Denne mulighetsstudien vil
danne utgangspunkt for
utarbeidelse av en
reguleringsplan, som vil
legge til rette for en
sammenhengende bebyggelse
mellom Leknes og Gravdal, og
samtidig ivareta
viktige naturressurser og
kulturminner.
Studien viser også et forslag til
gangvei for turister mellom
cruise-havnen og Leknes
sentrum
Innspill til kommuneplanen
Tilrettelegging av gang og
sykkelvei mellom Gravdal og
Leknes

06.12.2018 Magnussen
Eiendom AS

06.12.2018 Lillian Nyborg

Dato

Navn

29.11.2018 Arild Emilsen

Kommentar
Det gis anledning til å bygge
rett fra kommuneplan, uten
reguleringskrav opp til to
enheter, se bestemmelser for
LNF spredtområder. Videre er
område og innspillet vurdert
ved gjennomgang av område
SBF42. Bygges det flere
enheter kreves det
reguleringsplan.
Innspill om arealbruksendring
er Konsekvensutredet, se KU
127
Innspillet er
Konsekvensutredet. Se KU
128, Endringer etter innspill.
Se KU 158
Dette er 1 av 3 innspill rundt
utbygging rundt
Buksnesfjorden, og vil tas med
videre i Byplan oppstart
høsten 2019. Se også KU 130.
Innspillet omhandler
områdetransformasjon mot
Buksnesfjorden. Dette er 1 av
3 innspill rundt utbygging
rundt Buksnesfjorden, og vil
tas med videre i Byplan
oppstart høsten 2019.

Innspill til kommuneplan

I byplan for Leknes, vil
framtidig gang og sykkelvei tas
inn. I KPA vil framtidig gang og
sykkelvei tas inn som
hensynssone framtidig
infrastruktur.
Kommentar

Kommunedelplan for Gravdal –
innspill.

Arealbruksendring til
boligformål er

30.11.2018 Arild Emilsen

29.11.2018 Ingvald
Hanssen Riise

07.12.2018 Stein Hamre
Arkitektkontor
AS v/Åsmund
Rajala

07.12.2018 Ole Kristian
Dalehaug

07.12.2018 Advokatfirmae
t Steenstrup
Stordrange DA

Dato

Navn

Areal avsettes til Boligformål
gnr 16/ bnr 5
Kommunedelplan for
Borg/Bøstad - innspill
vedrørende avkjørsel E10 x
Rystadveien. Forslag om flytting
av Rystadveien mot Leknes, mht
trafikksikkerhet og ulykker
Innspill til kommuneplanens
arealdel - generelt og spesielt
for gnr 72 bnr 36 og 45.
Med tilrettelegging mente man
bl.a. at det måtte bli enklere å
få tillatelse til å
Bygge
boliger/garasjer/driftsbygg/uth
us på eksisterende
eiendommer.
På vegne av grunneier av deler
av gnr 52 bnr 316, Fritz Karl
Pedersen Drift as, i Stamsund
kommer vi med
følgende innspill i den pågående
kommuneplanprosessen for ny
arealdel:
Det er ønske om at deler av bnr
316 avsettes til fritidsbolig eller
til bolig.
Innspill til rullering av
kommuneplanens arealdel
Lofoten Sjøprodukter AS, for en
fremtidig arealbruk rundt
eksisterende
næringsareal/fiskeanlegg i
Mortsund
Denne driftsomleggingen gjør at
selskapet har et trengende
behov for nye lokaliteter som
kan supplere utsett i
Buksnesfjorden, slik at man har
tilgjengelig fisk i hele
produksjonssyklusen fra
smoltutsett. Dette muliggjør
også reetablering av slakteriet i
Mortsund som skaper mange
arbeidsplasser, i tillegg til at
visningsaktiviteten da kan
opprettholdes mest mulig
kontinuerlig i Lofoten.
Innspill til kommuneplanens

konsekvensutredet: se KU 133
Veisikring løses ikke i
arealplanen, men i hovedplan
Vei og trafikksikkerhet.

I bestemmelsene er det tatt
høyde for utvidelse,
utbygging og utbedring
tilhørende eksisterende
eiendommer uten å måtte
søke om dispensasjon, med en
begrensing på to enheter.
Dette gjelder i eksisterende
boligområder, vist som B
områder, og i areal avsatt til
LNF – spredt bolig.
Arealet er i Reguleringsplan
Stamsund avsatt til Fritidsbolig
12, endring til
kombinertformål er KU
vurdert i KU 136

Vurdering av nye
akvakulturområder vil
vurderes ifb. Med
Næringsplanen.
Næringsarealet er
konsekvensutredet, se KU 137
Vurdering av
akvakulturområder vil
vurderes i næringsplanen,
hvor alle A områder skal
gjennomgås. Lofoten
Sjøprodukt vil da kontaktes
vedr. arealbehov.

Kommentar

11.12.2018 Ole Johan
Pettersen

arealdel
Innspill
1. Området som i dag består av
gartneri ønsker vi å fortsatt
beholde i kombinasjon med
annen
næring.
2. Området nede på andre siden
av veien ønskes omregulert til
næring,fritidsbolig mot øst
3. Øvre del av eiendommen
ønsker vi å regulere til
aktivitetspark-næring
4. Området som ligger på
oversiden mot Tabakken/Helle
ønsker vi å få regulert til bolig
mot vest

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 139

14.12.2018 Knut
Nikolaisen

Innspill kommunedelplanen
Storgata 92, Leknes

Vurdering av Hensynssonen
570 kulturmiljø Elvegården vil
vurderes ifb. Med revisjon av
byplan med oppstart høst
2019.

14.12.2018 Ole Johan
Pettersen

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU
141.

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU
139.
Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 144

07.12.2018

Sara
Johansson

Innspill til arealplan for eiendom
52/12 – Stamsund
Anterior Investment AS eier
eiendommen 52/12 i
Stamsund der en del av
eiendommen er regulert til
næring.
Dersom det lar seg gjøre ønsker
jeg å få omregulert dette bygget
til kombinert bolig og
næringsformål.
Innspill til kommuneplanens
arealdel - Øvelsesfelt for brann.

16.12.2018

Petter Bolstad

'Re: Sak 17/1755

Areal er konsekvensutredet.
Se KU 142

17.12.2018 Våg Arkitektur
AS

Innspill til Kommuneplanens
arealdel på vegne av Ballstadøy
AS

18.12.2018 Arnulf Hansen

Innspill til kommuneplanens
arealdel Uttakleiv

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 145

17.12.2018

Innspill Arealplan

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU
146.

Geir Fjelnset

18.12.18

Line, Andre og
Rune
Arctander

Kommuneplanens arealdel –
innspill
Dette har dere i
Administrasjonen fått
presentert fra politikerne/ Voie:
Skarsjyen. Nystad og
Kobbosen. Oransje farge. Hva
betyr dette?
Skarsjyen - Gjerstadnesset.
Legge inn dele og byggeforbud.
Gjerstadnesset. Må «sikre»
området for fremtiden. Legge
inn hensynssone for
industri/næring.

Innspillene kom etter
gjennomgang av potensielle
fremtidige næringsarealer.
Forslag om Skarsjøen er ikke
tatt inn i planforslaget.
Oransje fargen er arealformål
for fritidsbebyggelse.
Det vil ikke legges inn bygge
og deleforbud på fem år, dette
kan ikke legges inn uten
konkret plan for området.
Gjerstadneset videreføres til
Landbruk, natur og friluftsliv.

Dato

Navn

Innspill til kommuneplanens
arealdel

Kommentar

20.12.18

Gisle Normann
Melhus og
Åshild Elton
Jacobsen

Innspillet tas til orientering,
Det vurderes som positivt at
arealet skal oppdyrkes til
økologisk matproduksjon
Arealet videreføres til
landbruk, natur og friluftsliv
som i dag.

21.12.18

Lofoten
Sjøprodukter
AS

Orientering om oppstart av
gårdsdrift i Myklevik. orientere
om at vi i løpet av våren 2019
kommer til å igangsette jord -og
landbruk på
eiendommen 50/1 i Myklevik,
Stamsund. Hovedformål vil
være dyrkning av økologiske
grønnsaker for salg til den
lokale hotell -og
restaurantbransjen, og til bruk
som råvarer til fremstilling av
egne gårdsprodukter.
Innspill om lokalitetsendring av
akvakulturormåder. 11201
kolvikodden, ved Mortsund.
Ønske om relokalisere sør-øst.

21.18.18

31.12.18

Lofoten
Sjøprodukter
AS

Våg Arkitektur
AS

Innspill arealplanprosess
Vestvågøy kommune.
Innspill om visningssenter i
Mortsund, og behov for
oppgradering av fylkesvei pga
trafikkbelastning. Det er også
ønske om tilrettelegging for
boligbygging og
fritidsbebyggelse. Det er også
behov for tørkeområde for fisk.
Innspill til kommuneplanens
arealdel. Utarbeidet
prosjektforslag om
områdetransformasjon ved
Leknessjøen, til kombinert bolig

Kystsonen med
akvakulturlokalitetene er
under revisjon ifb med
Næringsplanen, og innspill om
lokalitetsendring tas inn der.
Et større innspill om
områdeutvikling i Mortsund,
med visningssenter,
tørkeareal, veioppgradering,
bolig og fritidsbolig.
Ønske om områdeutvikling må
løses i detalj i
detaljreguleringsplan, for å få
vurdert arealbehov, tiltak,
hensyn og brukerbehov.
Innspill er konsekvensutredet,
se KU 130 og 125.
Arealbruksendring og
områdeutvikling må tas inn i
framtidig byplan, med

og næring.

oppstart tidligst høst 2019.

17.12.18

Jan Odin
Olavsen

Kommuneplanens arealdel merknad

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU
152.

Dato

Navn

Innspill til kommuneplanens
arealdel

Kommentar

19.12.18

A.M. Pettersen Innspill til kommuneplanen
Eiendom AS
Storgata 95, ta ut hensynssone
kulturmiljø, pga brann av
eiendom som skal
gjenoppbygges

04.01.19

Roger Voie

Innspill arealbruksendring til
hytte og fritidsbolig

07.01.19

Våg Arkitektur
AS

Innspill til kommuneplanens
arealdel
Innspillet gjelder gnr 18 bnr 2,
gnr 18 bnr 5, gnr 18 bnr 11 og
gnr 18 bnr 310.
I innspillet ber vi kommunen om
at området i kommende
rullering av kommuneplanen
reguleres fra LNF
til kombinasjon bolig/næring.
Vi oversender herved
kompletterende
illustrasjonsmateriale samt
oppdatert kartmateriale som
illustrerer siste revisjon av
prosjektet Leknes 2030.
Justeringene som er gjort
endrer ikke ønsket om

Ønske om å ta ut hensynssone
H 570_4 Kulturmiljø, for
bevaring gitt i
kommunedelplan for Leknes –
Gravdal 2016. I
bestemmelsene er det krav at
dette vurderes i
reguleringsplan og byggesak.
Å ta ut hensynsonen må sees i
sammenheng med
kulturområdet hensynssonen
dekker, dette vil skje i
forekommende byplan med
oppstart høsten 2019.
Når det gjelder
gjenoppbygging av aktuelle
eiendom og branntomten kan
kulturminnehensynene
vurderes i reguleringsplan/ og
eller byggesak.
Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 155
Innspillet er kommentert,
førstegang etter innspill
oversendt 31.12.18. Se også
KU 130 og 125.

formålsendring fra LNF til
kombinasjon bolig/næring
19.12.18

Lofoten
Sjøprodukter
AS
Kurt Atle
Hansen og
Gisela Lindahl

Innspill arealprosess - Mortsund

Se svar gitt til innspill datert
21.18.18.

Merknad til kommuneplanens
arealdel

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 158

21.01.19

Våg Arkitektur
AS

Innspill til kommuneplanens
arealdel revidering

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 160

22.01.19

Stefinn AS

Innspill til kommuneplanens
arealdel

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 161

25.01.19

Svein Bjørkås

Innspill til gjennomgang av
kommuneplanens arealdel

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 162

07.02.19

Gustav A.
Karlsen

Innspill kommuneplanen

Innspillet er
konsekvensutredet. Se KU 163

10.01.19

