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Arealpolitikk i Vestvågøy kommuneArealpolitikk i Vestvågøy kommuneArealpolitikk i Vestvågøy kommuneArealpolitikk i Vestvågøy kommune    

 
Kommuneplanen og dens strategiske del er vedtatt for perioden 2000-2012. 

Tilhørende er arealdelen som sist ble revidert i 1995. Samfunnsutviklingen og 

dagens arealforbruk stiller større krav til den helhetlige arealforvaltning. Således 

medfører denne revisjonen en vesentlig endring. 

 

Kommuneplanens kapittel 7 gir rammene som legges til grunn for arealforvaltningen 

i Vestvågøy kommune.  

 

Arealplanen er en del av den langsiktige planleggingen i kommunen. En søker her å 

samordne viktige behov både for vern, bruk og utbygging gjennom planmessig bruk 

av arealene. 

 

Målsettingen er å legge til rette for en positiv utvikling for å fremme trivsel og 

livskvalitet for kommunens innbyggere. Forutsigbare rammer for arealbruk er også 

et viktig element for næringslivet i kommunen. 

 

Grunnlaget for Vestvågøy kommune sin arealpolitikk er gitt i kommuneplanens 

kapittel 7 s. 47-48: 

 

Kommunens målKommunens målKommunens målKommunens mål    
• Areal- og naturressursene i kommunen skal forvaltes på en bærekraftig måte 
 
• Bærekraftig arealbruk i Vestvågøy kommune er en planmessig forvaltning av 

arealene, der endringer i arealbruken skjer på grunnlag av vurderinger av 
konsekvensene for naturressurser, miljø, næringsliv og samfunn 

 
• Arealplanen skal sikre en god planmessig utbygging for å ivareta gode 

boområder, offentlig- og næringsmessig virksomhet, kommunikasjon og 
landbruk/friluftsliv. 

 
 
 
 
 

Kommunens strategierKommunens strategierKommunens strategierKommunens strategier    
• Arealforvaltningen skal skje på grunnlag av helhetlige arealplaner som gir 

påregnelige og langsiktige løsninger i bruk og vern av arealer 
 
• Større endringer av arealbruken skal skje på grunnlag av vurderinger av 

konsekvenser både for naturressurser, miljø, næringsliv, kulturminner og 
samfunn 

 
• Kulturminner og kulturmiljøer skal sikres som ressurs og grunnlag for 

opplevelse av historisk kontinuitet, kunnskapsutvikling, stedsidentitet og 
aktiv bruk 

 
• Tilstrebe høy estetisk standard på bygg og fysisk miljø ved for eksempel 

opprettelse av eget utvalg 
 

• Ved utforming av offentlige og publikumsrettede bygg og tilrettelagte 
uteområder, boliger, arbeidsplasser og adkomst til transportmidler, skal 
tilgjengelighet for alle legges til grunn 

 
• Barn og unges interesser i planleggingen skal vektlegges 

 
• Sikkerhet for mennesker og materielle verdier skal sikres gjennom aktiv bruk 

av kommunens risiko- og sårbarhetsanalyse. 
 
UtbyggingsområderUtbyggingsområderUtbyggingsområderUtbyggingsområder    

• Boligbyggingen i tettstedene må skje innenfor regler og krav i arealplaner. 
Boligbygging bør kunne skje i hele kommunen når det ikke berører 
landbruket eller kommer i konflikt med forurensningsloven og gjeldende 
lovverk. 

 
• Boligbygging bør kunne skje i hele kommunen, men planmessig, slik at 

landbruks-, natur- og friluftsområdene vernes og at vann- og 
avløpsordningene er akseptable. 
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Arealpolitikk i Vestvågøy kommuneArealpolitikk i Vestvågøy kommuneArealpolitikk i Vestvågøy kommuneArealpolitikk i Vestvågøy kommune    

 

NæringNæringNæringNæring    
• Gjennom arealplanen må det sikres tilstrekkelige og tilgjengelige arealer til 

vekst, vedlikehold og omstilling av næringslivet 
 

• Arealbruken skal legges til rette slik at ressursgrunnlaget for fiskeri, havbruk, 
jordbruk og skogbruk ikke forringes 

 
• Arealbruken skal skje etter en avveining mellom nærings-, friluftslivs- og 

verneinteresser. Hensynet til biologisk mangfold og naturens tåleevne må 
veie tungt der hvor næringslivet er avhengig av naturen som ressursgrunnlag 

 
• Forholdet rundt fiskerihavneutbyggingen, bruk av sjøarealene for ferdsel i 

tilknytning til fiskerihavnen og arealdisponeringen på land skal trekkes inn i 
den samlede planprosessen. 

 
KystsonenKystsonenKystsonenKystsonen    

• Utbygging/tiltak skal fortrinnsvis gjennomføres etter plan 
 

• Arealplanen må sikre oppdrettsnæringen tilstrekkelige og tilfredsstillende 
arealer til en miljøvennlig og helsemessig god havbruksproduksjon 

 
• I områdene som gjennom arealplanen er avsatt til gyte- og oppvekstområder 

for fisk skal det ikke iverksettes virksomheter som kan skade disse områdene 
 

• De ville stammene av laks, sjørøye og røye må sikres 
 

• Arealbruken i 100-meterssonen skal fastlegges gjennom arealplanen, og 
allemannsretten til bruk av strandsonen skal sikres 

 
• Ved all arealplanlegging i sjø er det viktig å sikre den frie ferdsel til sjøs 

 
• Gjennom arealplanen kan det tilrettelegges for uttak av sand/grus i 

kystsonen. 
 

NaturområderNaturområderNaturområderNaturområder    
• Arealbruk i viktige inngrepsfrie naturområder må forvaltes slik at områdenes 

kvalitet ikke forringes 
 

• Arealplanen må avklare bruk og vern i de områder som omfattes av varig 
vernede vassdrag 

 
• Tillatelse til spredt hyttebygging gjennom praktisering av dispensasjon etter 

plan- og bygningsloven må begrenses. Hyttebygging i kommunen bør i 
vesentlig grad styres mot planlagte hyttefelt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EngasjementEngasjementEngasjementEngasjement    
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Målsetting for arealforvaMålsetting for arealforvaMålsetting for arealforvaMålsetting for arealforvaltningen i planperiodenltningen i planperiodenltningen i planperiodenltningen i planperioden                                Generelle bGenerelle bGenerelle bGenerelle bestemmelserestemmelserestemmelserestemmelser    

 

Det er ei klar målsetting at de føringene som ligger i arealplanen skal praktiseres slik 

at arealforvaltningen blir tydelig og forutsigbar. En legger ellers til grunn de mål og 

strategier som er gitt i kommuneplanens strategiske del. 

 

 

I planperioden er det flere tiltak tilknytta det overordna plansystemet en ser som 

viktig å få gjennomført / ferdigstilt / revidert: 

• Hovedplan for vann 

• Hovedplan for avløp med  

o Lokal forskrift for mindre avløpsanlegg 

• Kommunedelplan for landbruk (Revisjon bør vurderes) 

• Kommunedelplan for kulturminne gjeldende (NY) 

o Regionalt viktige minner 

o Lokale viktige minner 

• Kommunedelplanene for tettstedene (Revisjon) 

• Vegplan for Vestvågøy kommune (Revisjon) 

• Ny reguleringsplan for Leknes lufthavn 

• Lage ferdig veiledningsmateriell for bl.a. plan, bygg og deling 

• Fortsette systematisering av analogt planarkiv og oppgradering av dette til 

digitalt planarkiv 

• Temakart friluftsområder 

• Gjennomføre ”Barnetråkkregistrering”  

• Ferdigstille / samkjøre Kystsoneplan og Marin næringsplan 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

For hele kommunen gjelder at:For hele kommunen gjelder at:For hele kommunen gjelder at:For hele kommunen gjelder at:    

 

• Dersom ikke annet er sagt i arealplanen eller kommundelplanene vil vedtatte 

regulerings- og bebyggelsesplaner fortsatt være gjeldende. 

 

• Til oppstart av regulerings- eller bebyggelsesplan skal det gjøres en planfaglig 

vurdering i samsvar med kommunen sitt ”Temahefte for regulerings- og 

bebyggelsesplaner”. Der det er nødvendig skal administrasjonen som minimum gi 

en skriftlig uttalelse for fagområdene landbruk, miljø, vann, avløp, vei og havn. 

 

• For areal som ikke er lagt ut til byggeområde eller der ønska tiltak innebærer 

vesentlig endring av arealbruksformålet kan / vil det stilles krav om utarbeiding av 

planprogram. Behovet for konsekvensutredning skal vurderes. Det faste utvalg for 

plansaker kan gjøre unntak for plankravet 

 

• Det skal i enkeltsaker og planarbeid ellers legges avgjørende vekt på den areal -

diffrensieringen som legges til grunn i arealplanen og ”Lokale retningslinjer for 

arealforvaltning i LNF-områdene” 

 

• Det skal stilles krav til regulerings- eller bebyggelsesplan i nye byggeområder. 

Areal egnet for rekreasjonsbruk (bl.a. badeplass, lek) i disse områdene skal 

bevares. Dette gjelder særlig i strandsonen til sjø, vann eller vassdrag 

 

• I et belte på 30m langs vann og vassdrag er det forbud mot anleggstiltak (gjelder 

ikke landbruket), spredt bygging av bolig, fritidsbolig og næringsbygg samt 

fradeling til slike formål.  

 

• Byggeavstand til sjø vil variere i forhold til hvilket område av kommunen en 

befinner seg i. Ut over hovedregelen som gir bygge- og deleforbud i 100m-beltet 

langs sjø kan det stilles egne avstandskrav 

 

• Vedtatt arealplan erstatter ikke bestemmelser i gjeldende særlover. Det medfører 

at f.eks. Lov om kulturminner gjelder uavkortet i hele kommunen. 
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Målsetting fMålsetting fMålsetting fMålsetting for arealforvaltningen i planperior arealforvaltningen i planperior arealforvaltningen i planperior arealforvaltningen i planperiodenodenodenoden                                RetningslinjerRetningslinjerRetningslinjerRetningslinjer    

 

1. 1. 1. 1. Helse i planHelse i planHelse i planHelse i plan    

Vestvågøy kommune er i perioden 2006 – 2010 med i et pilotprosjekt vedrørende 

helseforbyggende planlegging. 

 

2. Kommunedelplan Kulturminne2. Kommunedelplan Kulturminne2. Kommunedelplan Kulturminne2. Kommunedelplan Kulturminne    

Vestvågøy kommune har et mangfoldig spekter av for- og kulturminner. Med basis i 

”Regional kulturminneplan Lofoten” ser en mulighet for å utvikle et lokalt rammeverk 

der en både ivaretar og utvikler det historiske perspektiv.   

 

3. 3. 3. 3. Kommunedelplan LandbrukKommunedelplan LandbrukKommunedelplan LandbrukKommunedelplan Landbruk    

Vestvågøy kommune er en av Nordlands største landbrukskommuner. Som bidrag til 

en framtidsretta utvikling av næringen ønsker en å gi klart uttrykk for de priori-

teringer og verdivalg kommunen kan bidra med som medspiller til næringen. 

 

4. 4. 4. 4. VerdensarvVerdensarvVerdensarvVerdensarv    

Lofoten er under utredning som verdensarvområde. Det er ikke endelig avklart om 

det er hele eller deler av øygruppen som vil bli nominert til en slik status. For å bli 

verdensarvområde skal en oppfylle et sett med kriterier gitt av UNESCO. For Lofoten 

er kriteriene knyttet til natur (landskap) og kultur (historie, miljø, fisk). For å oppnå 

denne statusen må en synliggjøre en bevisst og aktiv arealforvaltning som sikrer at 

grunnlaget for nominasjonen blir ivaretatt for ettertiden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. 1. 1. 1. Gjennom prosjektperiodenGjennom prosjektperiodenGjennom prosjektperiodenGjennom prosjektperioden er det en målsetting for kommunes virksomhet at en 

skal bidra til utvikle verktøy som kan brukes av det offentlige og private i planarbeid 

og fysisk tilrettelegging. 

 

2. 2. 2. 2. KommunedelplanKommunedelplanKommunedelplanKommunedelplan for kulturminne skal søke å klarlegge bruk, vern og eventuell 

båndlegging av Vestvågøy sine for- og kulturminner. Dette gjelder også de samiske. 

Planen skal synliggjøre en tydelig forvaltningsstrategi knyttet til forholdet mellom 

kulturminneloven og plan- og bygningsloven. 

 

3. 3. 3. 3. KommunedelplanKommunedelplanKommunedelplanKommunedelplan for landbruk synliggjør en næringsmessig strategi og ramme for 

utvikling. Basis i planen er en aktiv og differensiert arealpolitikk med en bevisst bruk 

av virkemidler. En målsetting er å legge til rette for gode bomiljø og 

landskapsskjøtsel som et viktig element. 

 

4. 4. 4. 4. I de mulige verdensarvområderI de mulige verdensarvområderI de mulige verdensarvområderI de mulige verdensarvområder for Vestvågøy kommune skal det føres en 

arealforvaltning som sikrer formålet med en nominasjon. Forvaltningen skal utover 

de føringer som gjelder ellers søke å fremme de verdier og kvaliteter som gir 

grunnlaget for status som verdensarvområde.  

 

Det skal spesielt tas hensyn til kulturminne, (kultur-)landskap og bygningsmiljø, 

herunder kai, havneanlegg og hjellplasser (og fartøy/båt), som i seg selv eller samlet 

gjør synlig de verdier og kvaliteter en mulig nominasjon er basert på 
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1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder                          Bestemmelser          Bestemmelser          Bestemmelser          Bestemmelser    

 

1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder omfatter i utgangspunktet flere 

forskjellige utbyggingsformål. De mest vanlige 

gjelder bolig, fritidsbolig, industri og næring. 

 

Utover dette kan det angis og gis bestemmelser også 

for andre utbyggingsformål som faller inn under pbl 

§ 20-4, 1.ledd, nr.1. 

 

Oversikt over Oversikt over Oversikt over Oversikt over byggebyggebyggebyggeområder lagt ut i arealplanen områder lagt ut i arealplanen områder lagt ut i arealplanen områder lagt ut i arealplanen 

utenfor kommunedelplanene utenfor kommunedelplanene utenfor kommunedelplanene utenfor kommunedelplanene er vist i egen tabell, se er vist i egen tabell, se er vist i egen tabell, se er vist i egen tabell, se 

vedlegg 1.vedlegg 1.vedlegg 1.vedlegg 1.    

 

 

 

Her gis bestemmelser som vil være gjeldende Her gis bestemmelser som vil være gjeldende Her gis bestemmelser som vil være gjeldende Her gis bestemmelser som vil være gjeldende 

uavhengig av formål. Under pkt.uavhengig av formål. Under pkt.uavhengig av formål. Under pkt.uavhengig av formål. Under pkt.    1.1. 1.1. 1.1. 1.1. –––– 1. 1. 1. 1.10101010. er det . er det . er det . er det 

gitt bestemmelser som gjelgitt bestemmelser som gjelgitt bestemmelser som gjelgitt bestemmelser som gjelder det enkelte der det enkelte der det enkelte der det enkelte 

utbyggingsformål.utbyggingsformål.utbyggingsformål.utbyggingsformål.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. For områder lagt ut til byggeområde1. For områder lagt ut til byggeområde1. For områder lagt ut til byggeområde1. For områder lagt ut til byggeområde gjelder at tiltak som nevnt i plan- og bygningslova §§ 81, 84, 86a, 86b og 

93, samt fradeling til slike formål ikke kan finne sted før det foreligger godkjent regulerings- eller bebyggelsesplan 

etter pbl §§ 27-1 eller 28-2. For mindre byggeområde eller eiendom kan det faste utvalg for plansaker gjøre unntak 

for kravet om plan. 

 

For større anlegg og byggeprosjekt kan det kreves utbyggingsavtale mellom utbygger og kommunen om kommunal 

medvirkning i prosjektet, utbyggingstempo og etappevis utbygging, ferdigstilling av anlegg og om overtakelse av 

kommunaltekniske og andre anlegg. 

 

Plassering av bygg skal ivareta hensyn til landskap, terrengformasjon, eksisterende vegetasjon og kulturminner. 

Også i regulerte områder skal en anstrenge seg for å sikre tilgjengelighet til strandsonen, strandsonen i seg selv og 

allmennhetens ferdsel i strandsonen. Byggehøyder og antall etasjer kan variere men være tilpasset sine omgivelser. 

Bygningers karakter og uttrykk skal ikke avvike vesentlig fra eksisterende bygg og bygningsmiljø. Det kan settes 

rekkefølgebestemmesler for ulike tema innenfor hvert arealbruksformål. 

 

Bygg og uteoppholdsareal, lekeplass m.m. skal plasseres i god avstand fra høyspentlinjer. Trafikkareal, fareområde, 

støyområde (mer enn 55 dBA), areal brattere enn 1:3 og ikke allment tilgjengelig areal regnes ikke som uteareal. 

 

Teknisk norm for Vestvågøy kommune gjeldende vei-, vann- og avløpsanlegg skal legges til grunn for utbygging av 

nye kommunaltekniske anlegg. Nye bygg, veganlegg o.l. kan ikke plasseres slik at det kommer i konflikt med 

eksisterende eller planlagte vann- og avløpsanlegg. 

 

De utlagte byggeområdene er ikke fristilt i forhold til kulturminner. Kjente kulturminner skal forvaltes i samråd med 

kulturminnemyndigheten og nye planforslag skal vurderes som tidligere. 

 

Statens vegvesen sin ”Rammeplan for avkjøringer”, Handbok 017 og gjeldende ”Trafikksikkerhetsplan” for Vestvågøy 

kommune er førende for etablering av gang- og sykkelveier, nye avkjørsler, utvida bruk av eksisterende avkjørsler 

og planarbeid knyttet til vegsystemet ellers. 

 

For å oppnå tilfredsstillende frisikt i avkjørsler langs offentlige veier og i regulerte områder kan det ikke settes opp 

gjerde, hekk eller annen konstruksjon over 0,5 meter høyde i regulerte frisiktsoner. 

 

Innenfor de ulike byggeformålene kan det settes rekkefølgebestemmelser for gjennomføring av tiltak. 
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1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder                                                        BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

1.1. Eksist1.1. Eksist1.1. Eksist1.1. Eksisterende boligområdeerende boligområdeerende boligområdeerende boligområde    

Gjelder områder lagt ut til dette formålet i hele 

kommunen. 

 

Dette er områder som normalt er helt eller delvis 

utbygd der infrastruktur som vei, vann og avløp er 

tilrettelagt. 

 

Fortetting eller mindre justeringer i forhold til 

gjeldende planverk er normalt de mest aktuelle tiltak 

i disse områdene. 

 

Her gis spesielle bestemmelser knyttet til Her gis spesielle bestemmelser knyttet til Her gis spesielle bestemmelser knyttet til Her gis spesielle bestemmelser knyttet til 

eksisterende boligområder. Se for øvrig generelle eksisterende boligområder. Se for øvrig generelle eksisterende boligområder. Se for øvrig generelle eksisterende boligområder. Se for øvrig generelle 

bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.    

    

I tillegg er det gitt særlige bestemmelser knyttet til I tillegg er det gitt særlige bestemmelser knyttet til I tillegg er det gitt særlige bestemmelser knyttet til I tillegg er det gitt særlige bestemmelser knyttet til 

det edet edet edet enkelte området. Se vedlegg s. 27.nkelte området. Se vedlegg s. 27.nkelte området. Se vedlegg s. 27.nkelte området. Se vedlegg s. 27.    

    

 

 
AnsvarlighetAnsvarlighetAnsvarlighetAnsvarlighet    

 

1.1. I områder1.1. I områder1.1. I områder1.1. I områder avsatt til eksisterende avsatt til eksisterende avsatt til eksisterende avsatt til eksisterende    boligboligboligboligområdeområdeområdeområde 

kan fortetting skje ved fradeling av enkelttomter. 

 

Dersom fortettingen omfatter flere eiendommer / 

større område skal planmyndigheten vurdere endring 

av eksisterende plan eller egen bebyggelsesplan. 

 

For den enkelte tomt gjelder at: 

• Nye bygginger skal tilpasses eksisterende 

byggeskikk og bygningsmasse 

• Utnyttingsgraden skal være i tråd med 

gjeldende plan eller maksimum 35 % BYA 

• På hver tomt skal det være minimum 200 m2 

uteoppholds- / lekeareal, jfr. kravene i pbl. § 

69 om utomhusløsning 

• Ha godkjent adkomst og avkjørsel før 

fradeling 

 

I eksisterende boligområde kan det: 

• på boligtomt bygges garasje med grunnflate 

på inntil 50 m² innenfor gjeldende U-grad 

• på boligtomt bygges frittliggende mindre 

bygg på inntil 15m2 

• i område avsatt til leke- eller friareal settes 

opp mindre bygg på inntil 15m2 som fremmer 

reguleringsformålet og/eller er til nytte for 

beboere/barn/allmennheten 

 

Bruksendring til fritidseiendommer /-bolig tillates 

ikke.  

 

Det kan settes rekkefølgebestemmesler. 

 

 

1.1. Nye tomter tilpasses øvrig eiendomsstruktur og1.1. Nye tomter tilpasses øvrig eiendomsstruktur og1.1. Nye tomter tilpasses øvrig eiendomsstruktur og1.1. Nye tomter tilpasses øvrig eiendomsstruktur og 

en bør søke gode arronderingsløsninger. 

 

Endring eller utarbeiding av egen plan følger regler 

som ellers, jfr. Pbl §§ 27 og 28. 

 

Endring av plan bør ikke utvanne intensjon og formål 

av opprinnelig plan. Spesielt bør en søke å ivareta 

struktur og kvalitet på leke- og friareal. Omdispone-

ring av disse arealene bør i utgangspunktet ikke skje. 

Ved eventuell omdisponering må det legges til rette 

fullverdige erstatningsareal. 

 

For alle typer avkjøring er Statens vegvesen sin 

rammeplan og Handbok 017 førende. En bør søke å 

utnytte eksisterende infrastruktur. 

 

Der hvor utgiftene ikke er urimelige, vil det (kunne) 

stilles krav om tilknyting til offentlig vann- og 

avløpsnett. 

 

Det bør tas hensyn til øvrig bebyggelse når det 

gjelder bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindus-

setting, fargebruk, takvinkel, hovedmøneretning m.v, 

jfr. pbl. § 74 nr. 2). 
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1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder                                                        BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

1.2. Framtidig boligområde1.2. Framtidig boligområde1.2. Framtidig boligområde1.2. Framtidig boligområde    

Gjelder områder som i arealplanen er lagt ut til dette 

formålet. 

 

Utbyggingen av disse områdene bør ta sikte for å 

legge til rette for et differensiert boligtilbud, der en 

både kommer i møte konkret etterspørsel og 

eventuelt kan fylle tomrom i gjeldende boligmarked.  

 

Disse områdene ligger innenfor kommunedelplanene. 

 

Det er utarbeidet flere typer veiledere for 

planlegging, utbygging og tilrettelegging i 

boligområder. Noen av disse er tilgjengelige på 

Vestvågøy kommmune sin hjemmeside. 

 

 

 

Her gis spesielle føringer knyttet til nye Her gis spesielle føringer knyttet til nye Her gis spesielle føringer knyttet til nye Her gis spesielle føringer knyttet til nye 

boligområder. Se for øvrig generelle bestemmelser boligområder. Se for øvrig generelle bestemmelser boligområder. Se for øvrig generelle bestemmelser boligområder. Se for øvrig generelle bestemmelser 

under pkt.1 Byggeområder.under pkt.1 Byggeområder.under pkt.1 Byggeområder.under pkt.1 Byggeområder.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1111.2.2.2.2. . . . For disse områdene stilles det krav om godkjent For disse områdene stilles det krav om godkjent For disse områdene stilles det krav om godkjent For disse områdene stilles det krav om godkjent 

reguleringsplan før bygge og anleggstiltak kan finne 

sted. Ved særlige tilfelle kan det faste utvalg for 

plansaker gjøre unntak for kravet om plan. 

 

Der nye planområder grenser opp til eksisterende 

skal den samlede utnytting av bl.a. infrastruktur, 

leke- og friareal samt bygningsmiljø vurderes og 

vektlegges. 

 

Innenfor disse områdene kan ikke utbygging finne 

sted før rekkefølgen av følgende forhold er etablert / 

avklart / vurdert: 

• kommunaltekniske anlegg 

• strømforsyning 

• skole- og barnehagekapasitet 

• trafikksikker tilkomst for kjørende, sykelister 

og fotgjengere 

• framkommelighet for funksjonshemmede 

• areal til barn og unge 

• ROS- vurdering (bl.a. fare- og rasområde) 

 

Innenfor planområdet skal det pr. boenhet settes av  

• 25m2 til lekeplass eller 

• 70m2 til felles uteareal 

 

Lekeareal skal ligge sentralt, solrikt, skjerma fra 

trafikk og med god avstand frå høyspentlinjer og 

transformatorer. Barn og unge skal ha tilgang til 

friområde i sitt nærområde. 

 

Det kan settes rekkefølgebestemmelser. 

1.21.21.21.2.... Rekkefølg Rekkefølg Rekkefølg Rekkefølge i utbygginga og vurdering av dettee i utbygginga og vurdering av dettee i utbygginga og vurdering av dettee i utbygginga og vurdering av dette 

skal ha basis i kommunen sitt ”Temahefte for 

reguleringsplaner”. 

 

Det bør være trafikksikre ferdselsveier mellom 

boliger og lekeplassene. 

 

Der det er praktisk mulig, og hvor utgiftene ikke er 

urimelige, vil det stilles krav om tilknyting til offentlig 

vann- og avløpsnett. 

 

Lekeplasser, gatelys o.l. bør ferdigstilles samtidig 

med vei, vann og avløp eller når et visst antall boliger 

er bygd.  

 

Det bør tas hensyn til øvrig bebyggelse når det 

gjelder bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindus-

setting, fargebruk, takvinkel, hovedmøneretning m.v, 

jfr. pbl. § 74 nr. 2). 
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1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder                                                        BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

1.31.31.31.3. F. F. F. Fritidsbolig, caravanritidsbolig, caravanritidsbolig, caravanritidsbolig, caravan---- og campingplass og campingplass og campingplass og campingplass    

Gjelder eksisterende og nye områder der det etter 

utarbeidelse av regulerings- eller bebyggelsesplan 

kan bygges fritidsbolig med tilhørende infrastruktur 

eller oppstiling av campingvogner.  

 

Eksisterende regulert område for fritidsbolig: 

• Vågan 

 

Eksisterende regulert område for oppstilling av 

campinvogn: 

• Malnes og Knutstad 

 

I planperioden er det lagt til rette for regulering av 7 

byggeområder til fritidsformål.  

 

Eksisterende områder som er lik eller endret er:Eksisterende områder som er lik eller endret er:Eksisterende områder som er lik eller endret er:Eksisterende områder som er lik eller endret er:    

• Vestresand (TF7), Valberg (TF11), Storfjorden 

(TF14), Stormyra (TF16) 

Nye områder er:Nye områder er:Nye områder er:Nye områder er:    

• Hestneset (TF2), Kartneset (TF11), Lillehella 

(TF18) 

 

I planperioden legges det til rette for etablering av en 

ny campingplass: 

• Grunstad (TF9) 

 

 

 

Her gis spesielle føringer knyttet til områder for Her gis spesielle føringer knyttet til områder for Her gis spesielle føringer knyttet til områder for Her gis spesielle føringer knyttet til områder for 

fritidsboligerfritidsboligerfritidsboligerfritidsboliger og caravanplass og caravanplass og caravanplass og caravanplass. Se for øvrig generelle . Se for øvrig generelle . Se for øvrig generelle . Se for øvrig generelle 

bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.    

 

1.31.31.31.3. . . . For diFor diFor diFor disse områdene stilles det krav om godkjent sse områdene stilles det krav om godkjent sse områdene stilles det krav om godkjent sse områdene stilles det krav om godkjent 

reguleringsplan før bygge og anleggstiltak kan finne 

sted.  

 

På fritidseiendommer skal totalt bruksareal ikke 

overstige BRA = 100m2. Dette gjelder både nye og 

eksisterende eiendommer i og utenfor regulerte felt.  

Største tillatte tomtestørrelse er 1 da. 

 

Utforming av fritidsbolig skal ta hensyn til 

eksisterende bygningsuttrykk i sitt nærmiljø. Der det 

ikke er eksisterende bygninger skal tradisjonell 

utforming (form, farge og plassering) vekstlegges.  

 

Bruksendring av fritidseiendommer til bolig tillates 

ikke.  

 

Det skal tas særlig hensyn til vegetasjon, natur og 

landskapet, både ved utforming av fritidsbolig, 

terrengplassering, farge- og materialvalg. 

 

I randsonene av planområdet skal det være ei lokal 

tilpassing til kategoriene friluftsområde, friområde, 

naturområde og landbruk. 

 

Tilgjengelighet langs og til strandsona for 

allmennheten skal alltid sikres. 

 

For tilrettelegging av ny caravan- eller campingplass 

skal det utarbeides reguleringsplan. 

 

Det kan settes rekkefølgebestemmelser. 

1.31.31.31.3. Bygging av . Bygging av . Bygging av . Bygging av fritidsboliger børfritidsboliger børfritidsboliger børfritidsboliger bør føre til minst mulig føre til minst mulig føre til minst mulig føre til minst mulig 

inngrep i landskap og natur. 

 

Hyttene bør i størst mulig grad bli lokalisert i felt / 

gruppe tilpasset terrenget. Parkering / trafikkareal 

bør være felles så langt der er råd. 

 

Det bør ikke settes opp gjerde rundt hytter. I forhold 

til beitedyr bør gjerdeplikten overholdes ved at 

hytteområdet som helhet gjerdes inn. 

 

I forhold til utforming av fritidsbolig bør bygnings- 

og planmyndigheten tas med på råd tidlig i en 

byggeprosess eller utvikling av plan for et område. 

 

Det bør tas hensyn til øvrig bebyggelse når det 

gjelder bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindus-

setting, fargebruk, takvinkel, hovedmøneretning m.v, 

jfr. pbl. § 74 nr. 2). 

 

Camping– og Caravanplass kan reguleres innenfor 

areal avsatt til byggeområde eller spredt 

byggeområde for fritidsbolig 
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1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder                                                        BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

1.41.41.41.4. . . . Sjørelatert fritidsbebyggelseSjørelatert fritidsbebyggelseSjørelatert fritidsbebyggelseSjørelatert fritidsbebyggelse    

Gjelder område som ligger i direkte tilknytning sjø, 

havn og bryggemiljø. Noen av områdene kjenne-

tegnes av å være lite i bruk og bygningsmassen står 

til nedfalls/ er ikke i bruk. 

 

Potensialet knyttet til fritidsbolig og eventuelt reiseliv 

er til stede. Formålet er tilrettelegging for bygnings-

miljø med et tradisjonelt uttrykk. Som i et fiskevær vil 

sentrale element være rorbuer, bryggehus og naust 

der arealene utnyttes relativt tett.  

 

Eksisterende områder som er lik eller endret er:Eksisterende områder som er lik eller endret er:Eksisterende områder som er lik eller endret er:Eksisterende områder som er lik eller endret er:    

• Borgvåg (TF5), Kleivan (TF8), Brandsholmen 

(TF15) 

NNNNye ye ye ye byggebyggebyggebyggeområder er:områder er:områder er:områder er:    

• Lilleeidet (TF1), Eggum (TF4) 

 

1.5. Naustbebyggelse1.5. Naustbebyggelse1.5. Naustbebyggelse1.5. Naustbebyggelse    

Det er ikke lagt ut egne områder for naust-

bebyggelse. En forventer at bygging av naust vil skje i 

tilknytning til regulerte felt, ved småbåthavn eller 

tilfeldige bygg alene eller nær andre. 

 

En tar opp formålet for å synliggjøre kommunen sin 

holdning til plassering, størrelse, form og innhold. 

 

 

 

Her gis spesielle føringer knyttet til områder for Her gis spesielle føringer knyttet til områder for Her gis spesielle føringer knyttet til områder for Her gis spesielle føringer knyttet til områder for 

sjørelatert sjørelatert sjørelatert sjørelatert fritidsbfritidsbfritidsbfritidsbebyggelse og naust.ebyggelse og naust.ebyggelse og naust.ebyggelse og naust. Se for øvrig  Se for øvrig  Se for øvrig  Se for øvrig 

generelle bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.generelle bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.generelle bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.generelle bestemmelser under pkt.1 Byggeområder.    

 

 

1.1.1.1.4444....    For disse områdeFor disse områdeFor disse områdeFor disse områdene stilles det krav om godkjent ne stilles det krav om godkjent ne stilles det krav om godkjent ne stilles det krav om godkjent 

reguleringsplan før bygge og anleggstiltak kan finne 

sted.  

 

I randsonene av planområdet skal det være ei lokal 

tilpassing til kategoriene friluftsområde, friområde, 

naturområde og landbruk. 

 

Det skal som utgangspunkt nyttes tradisjonelle 

byggemateriale som naturstein i fundament og 

trekledning på vegger.  

 

Fargevalg skal holdes i en tradisjonell fargeskala og 

tilpasses de omkringliggende bygg. 

 

Det kan settes rekkefølgebestemmesler. 

 

 

1.5. 1.5. 1.5. 1.5. For ny eller eksisterende naustbebyFor ny eller eksisterende naustbebyFor ny eller eksisterende naustbebyFor ny eller eksisterende naustbebyggelse gjeld:ggelse gjeld:ggelse gjeld:ggelse gjeld:    

• Selvstendig tomter skal ikke være over 150m2 

• Skal ha takvinkel mellom 20°- 35° 

• Mønehøyde på max 5,0 m 

• Grunnflate på max 30m2 

• Kan ikke innredes for varig opphold 

• Bruksendring til fritidsbolig eller bolig tillates 

ikke 

 

Det kan ikke settes opp gjerde eller andre inn-

retninger som hindrer tilgjengelighet til eller fri 

ferdsel i strandsona. 

 

Det kan settes rekkefølgebestemmesler. 

 

 

1.4. 1.4. 1.4. 1.4. Enkelte av områdene er tatt inn i ”RegionalEnkelte av områdene er tatt inn i ”RegionalEnkelte av områdene er tatt inn i ”RegionalEnkelte av områdene er tatt inn i ”Regional 

Kulturmineplan Lofoten”. Tilrettelegging i disse 

områdene må gjøres i samråd med kultuminne-

myndigheten. 

 

Det skal legges vekt på minst mulig inngrep både på 

land og som utfylling i sjø. 

 

Det bør tas hensyn til øvrig bebyggelse når det 

gjelder bebyggelsens karakter, stiluttrykk, vindus-

setting, fargebruk, takvinkel, hovedmøneretning m.v, 

jfr. pbl. § 74 nr. 2). 

 

 

 

 

 

 

1.5. Vestvågøy kommune 1.5. Vestvågøy kommune 1.5. Vestvågøy kommune 1.5. Vestvågøy kommune legger til grunn at ett naust legger til grunn at ett naust legger til grunn at ett naust legger til grunn at ett naust 

er det som normalt kalles båtnaust. Alle andre bygg 

av ulik karakter som har preg av eller er tilrettelagt 

for kortere eller lengre opphold er ikke naust. 

 

Innredning for varig opphold er bl.a. mulighet for 

overnatting og oppholdsrom (hems med sofa o.l). 

 

Individuell utforming kan ta hensyn til øvrig 

bebyggelse bla. ved bebyggelsens karakter, stil-

uttrykk, vindussetting, fargebruk, takvinkel og 

hovedmøneretning. 

 

Ved vedlikehold og tillatte endringer bør en velge 

eksisterende eller tidligere materialbruk. 
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1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder                                                        BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

1.6. Småbåthav1.6. Småbåthav1.6. Småbåthav1.6. Småbåthavnernernerner    

Regulerte småbåthavner ligger i hovedsak innenfor 

kommunedelplanene. Det er utarbeidd regulerings-

plan i disse områdene: 

• Kræmmarvika, Gravdal, Ballstad (indre havn) 

 

Det arbeides med opparbeiding av havn / plan i disse 

områdene 

• Lilleeidet, Spannsteinsundet, 

 

For øvrig er disse områdene eller deler av dem i bruk 

som småbåthavn: 

• Kleivan, Vestresand, Stamsund, Steine, 

Tangstad, Vågan, Eggum, Leknessjøen, 

Finnhavn 

 

 

 

1.71.71.71.7. Offentlige og allmennyttige formål. Offentlige og allmennyttige formål. Offentlige og allmennyttige formål. Offentlige og allmennyttige formål    

I Vestvågøy kommune gjelder dette i hovedsak 

eksisterende offentlige bygninger eller eiendommer 

som ligger innenfor kommunedelplanene. Øvrige 

areal / eiendommer er vist i plankartet. 

 

Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i 

egen tabell, se vedlegg 1.egen tabell, se vedlegg 1.egen tabell, se vedlegg 1.egen tabell, se vedlegg 1.    

 

 

 

Her gis spesielle føringer knytteHer gis spesielle føringer knytteHer gis spesielle føringer knytteHer gis spesielle føringer knyttet til områder for t til områder for t til områder for t til områder for 

småbåthavner og offentlige / allmennyttige formålsmåbåthavner og offentlige / allmennyttige formålsmåbåthavner og offentlige / allmennyttige formålsmåbåthavner og offentlige / allmennyttige formål. . . . 

Se for øvSe for øvSe for øvSe for øvrig generelle bestemmelser under pkt.1 rig generelle bestemmelser under pkt.1 rig generelle bestemmelser under pkt.1 rig generelle bestemmelser under pkt.1 

Byggeområder.Byggeområder.Byggeområder.Byggeområder.    

1.6. I område avsatt til ny1.6. I område avsatt til ny1.6. I område avsatt til ny1.6. I område avsatt til ny småbåthavn kan arbeid og småbåthavn kan arbeid og småbåthavn kan arbeid og småbåthavn kan arbeid og 

tiltak som nevnt i plan- og bygningslova §§ 84 og 93 

og fradeling til slike formål ikke finne sted før det 

ligg føre godkjent reguleringsplan (§ 20-4 andre ledd 

pkt a) 

 

Ved utfylling eller mudring skal det klarlegges om 

tiltaket kan medføre forurensningsfare. 

 

Ved utfylling skal det benyttes rene masser. 

 

Det kan settes rekkefølgebestemmelser. 

 

 

 

 

 

 

1.71.71.71.7. I område avsatt til offentlig eller allmennyttige. I område avsatt til offentlig eller allmennyttige. I område avsatt til offentlig eller allmennyttige. I område avsatt til offentlig eller allmennyttige 

formål kan arbeid og tiltak som nevnt i plan- og 

bygningslova §§ 84 og 93 og fradeling til slike formål 

ikke finne sted før det er vedtatt godkjent 

reguleringsplan (§ 20-4 andre ledd pkt a). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.1.1.6666. Reguleringsplane. Reguleringsplane. Reguleringsplane. Reguleringsplaner børr børr børr bør bygge på: bygge på: bygge på: bygge på:    

• Arealutnyttinga skal være tilpasset plassen 

• Gode forhold for tilkomst, opplagsplass og 

parkering 

• Sikringstiltak med tanke på barn skal arbeides 

inn 

• Det skal ikke skje unødig planering og fylling 

av områda på land, strand eller i sjøen 

• For planlegging av naust i disse områdene 

gjelder bestemmelser og retningslinjer for 

naust, se kap.1.5. Naust 

• Badeplasser og allmennheten sine interesser 

skal eventuelt ivaretas 

 

 

 

 

 

1.71.71.71.7. I områder, areal eller eiendom avsatt til disse. I områder, areal eller eiendom avsatt til disse. I områder, areal eller eiendom avsatt til disse. I områder, areal eller eiendom avsatt til disse 

formålene må formålet angis / konkretiseres. F.eks. 

er eiendommen tiltenkt helseinstitusjon må dette 

angis i plankartet (reguleringsplan). 

 

Aktuelle arealbruksformål er sykehus, skole, 

barnehage, syke- / aldershjem, kirkegård, kirke m.fl. 
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1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder1. Byggeområder                                                        BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser                            Retningsli        Retningsli        Retningsli        Retningslinjernjernjernjer    

 

1.81.81.81.8. Næring. Næring. Næring. Næring og industri og industri og industri og industri    

Holand, Storfjorden 

 

NæringsvirksomhetNæringsvirksomhetNæringsvirksomhetNæringsvirksomhet    

Forretning, kontor, service, hotell, camping,  

 

 

 

IndustriIndustriIndustriIndustri    

 

 

 

 

 

1.91.91.91.9. Kommunaltekniske a. Kommunaltekniske a. Kommunaltekniske a. Kommunaltekniske anleggnleggnleggnlegg    

Vann- og avløpsledninger med tilhørende anlegg 

(bygg, pumpestasjon, basseng m.m.) 

 

 

 

 

1.10. K1.10. K1.10. K1.10. Kraftverkraftverkraftverkraftverk og energianlegg og energianlegg og energianlegg og energianlegg    

Heimerdalen (Eggum) og Saupstad 

 

I planforslaget er det ikke inne forslag til nye 

områder knyttet til kraftanlegg. Verken vann eller 

vindbaserte. 

 

 

Her gis spesielle føringer knytteHer gis spesielle føringer knytteHer gis spesielle føringer knytteHer gis spesielle føringer knyttet til områder for t til områder for t til områder for t til områder for 

næring / industri, kommunaltekninæring / industri, kommunaltekninæring / industri, kommunaltekninæring / industri, kommunaltekniske anlegg og ske anlegg og ske anlegg og ske anlegg og 

kraftverkkraftverkkraftverkkraftverk. Se for øvrig generelle bestemmelser under . Se for øvrig generelle bestemmelser under . Se for øvrig generelle bestemmelser under . Se for øvrig generelle bestemmelser under 

pkt.1 Byggeområder.pkt.1 Byggeområder.pkt.1 Byggeområder.pkt.1 Byggeområder.    

1.81.81.81.8....    I område I område I område I område avsatt til næring / industriavsatt til næring / industriavsatt til næring / industriavsatt til næring / industri kan kan kan kan arbeid 

og tiltak som nevnt i plan- og bygningslova §§ 84 og 

93 og fradeling til slike formål ikke finne sted før det 

er vedtatt godkjent reguleringsplan. 

 

Unntak for eksisterende virksomheter dersom tiltaket 

ikke vanskeliggjør utarbeiding / gjennomføring av 

reguleringsplan. 

 

Industriområder skal ikke lokaliseres slik at det 

utløser økte krav om brannvern. Før utbygging skal 

eventuelt andre fare- eller beredskapsmessige 

forhold være vurdert og klarlagt. 

 

1.1.1.1.9999. Tiltak i tråd med gjeldende Hovedplan for vann. Tiltak i tråd med gjeldende Hovedplan for vann. Tiltak i tråd med gjeldende Hovedplan for vann. Tiltak i tråd med gjeldende Hovedplan for vann 

eller avløp og deres handlingsprogram kan 

gjennomføres uten reguleringsplan. Der 

planmyndigheten eller annen fagmyndighet finner 

det nødvendig kan det likevel stilles krav om 

reguleringsplan. 

 

1.10. I område avsatt til dette formålet kan arbeid og1.10. I område avsatt til dette formålet kan arbeid og1.10. I område avsatt til dette formålet kan arbeid og1.10. I område avsatt til dette formålet kan arbeid og 

tiltak som nevnt i plan- og bygningslova §§ 84 og 93 

og fradeling til slike formål ikke finne sted før det er 

vedtatt godkjent reguleringsplan. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.81.81.81.8.... Reguleringsplanen skal bygge Reguleringsplanen skal bygge Reguleringsplanen skal bygge Reguleringsplanen skal bygge på: på: på: på:    

• Industrivirksomheter som er konfliktskapende 

innbyrdes med hensyn til forurensing til ytre miljø 

bør lokaliseres separat 

• Industrivirksomheter som krever sjønær 

lokalisering skal ha prioritet i de 

industriområdene som ligger til sjøen, 

fortrinnsvis til de med tjenlige kaianlegg. 

 

 

 

 

 

 

1.91.91.91.9. En må uansett gjennomføre kunngjøring og. En må uansett gjennomføre kunngjøring og. En må uansett gjennomføre kunngjøring og. En må uansett gjennomføre kunngjøring og 

nabovarsel samt innhente grunneiererklæringer 

 

En må ivareta interesser knyttet til bl.a. natur, miljø 

og kulturminner. 

 

 

1.10. Ved etablering av nye bygg i tilknytning til1.10. Ved etablering av nye bygg i tilknytning til1.10. Ved etablering av nye bygg i tilknytning til1.10. Ved etablering av nye bygg i tilknytning til 

eksisterende anlegg bør det tas nødvendige hensyn 

til landskap, miljø, plassering og omgivelsene ellers. 

 

I LNF-område kan det etableres kraftverk / 

minikraftverk som energikilde til stedbunden næring. 

Ved anlegg utover dette vil det kreves regulering eller 

dispensasjon. 
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2. Landbruks2. Landbruks2. Landbruks2. Landbruks----, natur, natur, natur, natur---- og friluftsområde og friluftsområde og friluftsområde og friluftsområde                      Bestemm          Bestemm          Bestemm          Bestemmelserelserelserelser    

 

2.1. LNF2.1. LNF2.1. LNF2.1. LNF----områdeneområdeneområdeneområdene    

Vestvågøy er en stor landbrukskommune med aktive 

utøvere som representerer ei mangfoldig næring. 

Presset på jordbruksarealene er økende og det er 

behov for en forutsigbar forvaltning av produksjons-

arealene og kulturlandskapet. 

 

Vestvågøy kommune har bl.a. gjennomført 

kartlegging av biologisk mangfold, viltområder, 

beiteområder, produksjonsareal og kulturlandskap. 

Dataene blir bruk i den daglige arealforvaltningen 

sammen med lovverk, politiske føringer og ei 

lokalfaglig vurdering. 

 

Med basis i gjeldende Landbruksplan og disse 

kartleggingene er det i samråd med bonde-

organisasjonene vedtatt lokale retningslinjer for 

forvaltning av LNF-områdene. 

 

Sentrale virkemiddelSentrale virkemiddelSentrale virkemiddelSentrale virkemiddel i forvaltningen av LNF-områder i 

Vestvågøy kommune er bl.a: 

• Aktiv bruk av landbruksplanen  

• Lokale retningslinjer for arealforvaltning i 

LNF-områdene 

• Strategiplan for bruk av SMIL-midler 

• Beitebruksplan 

• 0-konsesjon kan vurderes 

 

 

 

 

 

 

2.1. Sammenhengende jordbruksareal, herunder åker, eng, beite og skog med tilhørende bygnings2.1. Sammenhengende jordbruksareal, herunder åker, eng, beite og skog med tilhørende bygnings2.1. Sammenhengende jordbruksareal, herunder åker, eng, beite og skog med tilhørende bygnings2.1. Sammenhengende jordbruksareal, herunder åker, eng, beite og skog med tilhørende bygnings---- og gårdsmiljø og gårdsmiljø og gårdsmiljø og gårdsmiljø 

skal ivaretas. I disse områdene er det som hovedregel bare åpent for bygge- og anleggsarbeid som er ledd i 

stedbunden næring samt for tilrettelegging av natur- og friluftsaktiviteter. 

 

For alle bebygde bolig- eller fritidseiendommer og for ubebygde bolig- og fritidseiendommer som ble fradelt etter 

november 1990 i LNF-områder gjelder bestemmelsene under pkt 2.2 LNF-områder lagt ut til spredt bygging.   

(vedtatt i KS 076/11 den 25.10.2011) 

 

På landbrukseiendommer åpnes det for bi- / tilleggsnæring som har direkte tilknytning til den drift som pågår på 

eiendommen eller som er innenfor de rammer gitt i f.eks. ””””LandbLandbLandbLandbrukspluss”rukspluss”rukspluss”rukspluss” og ”Ta landet i bruk”. og ”Ta landet i bruk”. og ”Ta landet i bruk”. og ”Ta landet i bruk”. 

 

Tiltak eller virksomhet som kommer i konflikt med kjente kulturminne-, miljø-, natur-, biologisk mangfold-, vilt- 

kulturlandskaps- eller landskapsregistreringer vil som utgangspunkt ikke være tillatt. Det kan likevel tillates 

tilrettelegging for bi- / tilleggsnæring som enten utfyller og fremmer eller tar tilstrekkelig hensyn til den aktuelle 

registrering, landskap eller jordbruksmiljø. 

 

Bygninger må tilpasses det aktuelle næringsformålet. De må ha en utforming og omfang knyttet til det forventede 

næringspotensialet samt harmonere med det aktuelle gårdsmiljøet for øvrig. Dersom fradeling er aktuelt for 

gjennomføring av næringsutvikling på gården kan det godtas fradeling ned til sjø, vann eller vassdrag.  

 

Uavhengig av formål kan ikke bygninger og bygningsmessige tiltak lokaliseres nærmere enn 50m fra sjøen, 30 m fra 

vann eller vassdrag og ikke nærmere privat veg enn 4 meter. I forhold til offentlig veg gjelder veglovens 

byggegrenser.  

 

Så fremt det ikke er direkte tilknyttet landbruksdriften, næringsutøvelsen eller beitegjerde kan det ikke settes opp 

annet gjerde eller innretninger som hindrer tilgjengelighet til eller fri ferdsel i strandsone og utmark. 

 

Føringene som er gitt i ”Lokale retningslinjer for arealforvaltning i LNF-områdene” skal vektlegges. 

 

Rundt eller i et kulturminneområde kan en ikke gjennomføre tiltak eller inngrep som på kort eller lang sikt kan 

redusere opplevingsverdien eller kulturminne i seg selv. 
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2. Landbruks2. Landbruks2. Landbruks2. Landbruks----, natur, natur, natur, natur---- og friluftsområde og friluftsområde og friluftsområde og friluftsområde                                                BBBBestemmelserestemmelserestemmelserestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

2.2. LNF2.2. LNF2.2. LNF2.2. LNF----områder lagt ut til spredt byggingområder lagt ut til spredt byggingområder lagt ut til spredt byggingområder lagt ut til spredt bygging    

av bolig, fritidsbolig eller næringsbygg. Gjelder tiltak 

som ikke er knyttet til stedbunden primærnæring. 

 

Områdene lagt ut til dette formålet er i tilknytning til 

eksisterende spredt bebygde områder i hele 

kommunen. 

 

Områdene til dette formålet er allerede oppdelt, 

perforert eller på anna måte har redusert verdi i 

forhold til det en vurderer som viktige jord-, skog 

eller kulturlandskapsinteresser. 

 

Eksisterende byggEksisterende byggEksisterende byggEksisterende bygg    

Fradelte eiendommer med eksisterende bolig, 

fritidsbolig, næringsbygg eller naust. 

 

Nye byggNye byggNye byggNye bygg    

Bolig, fritidsbolig, næringsbygg eller naust. Det som 

normalt blir oppfatta som naust, ikke rorbu, sjøbu o.l 

 

 

 

 

 

 

Her gis spesielle føringer knytteHer gis spesielle føringer knytteHer gis spesielle føringer knytteHer gis spesielle føringer knyttet til områder for t til områder for t til områder for t til områder for 

sprsprsprspredt bygging i LNFedt bygging i LNFedt bygging i LNFedt bygging i LNF----områdeområdeområdeområde. Se for øvrig . Se for øvrig . Se for øvrig . Se for øvrig 

bestemmelser under pkt. 2.1bestemmelser under pkt. 2.1bestemmelser under pkt. 2.1bestemmelser under pkt. 2.1    LNFLNFLNFLNF----områder.områder.områder.områder.    

 

 

 

 

2.2. 2.2. 2.2. 2.2. For alle områder lagt ut til spredt bygging For alle områder lagt ut til spredt bygging For alle områder lagt ut til spredt bygging For alle områder lagt ut til spredt bygging 

gjelder at bebyggelse ikke kan: 

• plasseres på fulldyrka mark 

• plasseres på skogsmark med høy bonitet eller 

i plantefelt 

• ha tilkomst over fulldyrka mark eller høy-

produktiv skogsmark 

• medføre drifts- eller miljømessige ulemper 

for landbruket 

 

Ved etablering av mer enn 3 enheter eller når 

planmyndigheten finner det nødvendig kan det stilles 

krav om reguleringsplan. 

 

Størrelse på tomt er for bolig inntil 2 da og for 

fritidsbebyggelse inntil 1 da. For næringsbygg en 

tilpassning til det aktuelle formålet. 

 

Bebygd areal (BYA) skal ikke overstige 30 % for bolig 

og 40 % for næringsformål. For fritidsbebyggelse 

gjelder BRA = 100m2. Bolig og næringsbebyggelse 

kan ha inntil 2 etasjer. Fritidsbebyggelse skal ha 1 

etasje. 

 

Ny bebyggelse med avkjørsel til E10 må knyttes til 

eksisterende avkjørsler. 

 

Det tillates ikke oppført ny bebyggelse nærmere en 

50m til sjø og 30m vann eller vassdrag. 

 

OmfanOmfanOmfanOmfanget av ny bebyggelse get av ny bebyggelse get av ny bebyggelse get av ny bebyggelse og særlige bestemmelserog særlige bestemmelserog særlige bestemmelserog særlige bestemmelser    

for hvert for hvert for hvert for hvert område område område område erererer gitt i egen tabell f gitt i egen tabell f gitt i egen tabell f gitt i egen tabell for spredt or spredt or spredt or spredt 

bebyggelse, bebyggelse, bebyggelse, bebyggelse, se se se se vedlegg 1vedlegg 1vedlegg 1vedlegg 1....    

    

2222.2. Ved etablering av ny tomt .2. Ved etablering av ny tomt .2. Ved etablering av ny tomt .2. Ved etablering av ny tomt børbørbørbør en søke å finne en søke å finne en søke å finne en søke å finne 

felles grense med eksisterende tomt. Dette for at 

verdien av restarealet i minst mulig grad blir redusert 

som jordbruksareal og tilgjengeligheten for 

allmennheten opprettholdes.    

 

Utforming av tomt og endelig plassering av bygg bør 

gjøres i samråd med plan- og bygningsmyndigheten. 

Det bør holdes forhandskonferanse. 

 

Lokaliseringa skal være slik at en så langt som råd 

kan benytte eksisterende avkjørsel og vei, samt nytte 

samme resipient som etablert(-e) bolig(-er). 

 

Tilkomst kan også løses gjennom opprustning av 

landbruks- eller gårdsvei. Tiltaket bør ikke ha 

ulemper for landbruksdriften.  

 

Forhold som vektlegges er bl.a. markerte landskaps- 

former, vegetasjon kulturminne, allmenn 

tilgjengelighet, plassering, og tilkomst. 

 

Det vil kunne legges avgjørende vekt på de føringer 

som er gitt i ”Lokale retningslinjer for arealforvaltning 

i LNF-områdene”. 

 

Rundt eller i et kulturminneområde kan en ikke 

gjennomføre tiltak eller inngrep som på kort eller 

lang sikt kan redusere opplevingsverdien eller 

kulturminne i seg selv. 

 

 

 



ReguleringsbesteReguleringsbesteReguleringsbesteReguleringsbestemmelser og retningslinjermmelser og retningslinjermmelser og retningslinjermmelser og retningslinjer     
 

28. november 2013 

Kommuneplan for Vestvågøy kommune perioden 2007 - 2011  
16 

2. Landbruks2. Landbruks2. Landbruks2. Landbruks----, natur, natur, natur, natur---- og friluftsområde og friluftsområde og friluftsområde og friluftsområde                                                RetningslinjerRetningslinjerRetningslinjerRetningslinjer    

 

2.3. Re2.3. Re2.3. Re2.3. Retningslinjer saksbehandlingtningslinjer saksbehandlingtningslinjer saksbehandlingtningslinjer saksbehandling    

Hovedregelen for bruk og utnytting av LNF-områdene 

er at tiltak skal være tilknyttet stedbunden næring 

 

Det vil legges avgjørende vekt på at landbruket har 

høy prioritet og de virkemiddel som er nevnt under 

pkt. 2.1. 

 

En viser for øvrig til de bestemmelser og 

retningslinjer som er gitt under pkt. 2.1. og 2.2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
RespektRespektRespektRespekt    

 

2.3. Dispensasjon til fradeling og bygging kan finne sted når2.3. Dispensasjon til fradeling og bygging kan finne sted når2.3. Dispensasjon til fradeling og bygging kan finne sted når2.3. Dispensasjon til fradeling og bygging kan finne sted når bl.a: bl.a: bl.a: bl.a:    

� Tiltaket ikke kommer i konflikt med annet lovverk 

� Tiltaket ikke kommer i konflikt med kommunen sine krav til byggeskikk og god landskapstilpassing 

� Vei, vann og kloakk kan løses på tilfredsstillende miljømessig måte 

� Tiltaket ikke kommer i konflikt med allmennheten sine interesser 

� Utbygginga ikke kommer i konflikt med natur-, kulturminne- og friluftsinteresser 

�  

 

Forhold som for øvrig vektlegges er bl.a. markerte landskapsformer, vegetasjon kulturminne, allmenn 

tilgjengelighet, plassering, og tilkomst. 

 

Det vil legges avgjørende vekt på de føringer som er gitt i ”Lokale retningslinjer for arealforvaltning i LNF-

områdene”. 

 

Det kan gjøres unntak for etablering av kraft / telefonledninger til boliger og stedbunden næring, kommunikasjons-

master og for tiltak i sammenheng med kommunaltekniske anlegg. Avhengig av tiltakets omfang og størrelse vil 

planmyndigheten vurdere behov for kunngjøring, varsling eller krav til utarbeiding av plan med tilhørende konse-

kvensutredning og krav om dokumentasjon. 
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3. Område for råstoffutvinning3. Område for råstoffutvinning3. Område for råstoffutvinning3. Område for råstoffutvinning                                                    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

3.1.3.1.3.1.3.1. Masseuttak Masseuttak Masseuttak Masseuttak    ---- M M M M    

Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i 

egen tabell, se vedlegg 1.egen tabell, se vedlegg 1.egen tabell, se vedlegg 1.egen tabell, se vedlegg 1.    

 

3.1.1. Masseuttak Sand / sj3.1.1. Masseuttak Sand / sj3.1.1. Masseuttak Sand / sj3.1.1. Masseuttak Sand / sjø / Mø / Mø / Mø / M----SSSS    

I forslaget til arealplan er det ikke lagt ut områder i 

sjø eller strand for uttak av skjellsand. Det er 2-3 

områder som kan være aktuelle men dette er ikke 

endelig avklart. Disse områdene er, Eggum, 

Vestresand og Skifjord. 

 

 

 

3.13.13.13.1.2. Masseuttak Stein / land / M.2. Masseuttak Stein / land / M.2. Masseuttak Stein / land / M.2. Masseuttak Stein / land / M    

 

 

 

 

 

 
RaushetRaushetRaushetRaushet    

 

 

 

 

 

3.1.3.1.3.1.3.1.1.1.1.1. I samband med søknader om konsesjon for I samband med søknader om konsesjon for I samband med søknader om konsesjon for I samband med søknader om konsesjon for 

skjellsandopptak skal fiskeristyresmaktene, lokale 

fiskarlag, lokale naturvernlag, kulturminne-

myndigheten (Tromsø museum), Fylkesmannen og 

grunneiere i nærområdet få mulighet til å uttale seg. 

 

Råstoffutvinning i sjø kan ikke finne sted før det er 

utarbeidet reguleringsplan for området. 

 

3.1.2. Ved etabl3.1.2. Ved etabl3.1.2. Ved etabl3.1.2. Ved etablering av nye masseuttak ellerering av nye masseuttak ellerering av nye masseuttak ellerering av nye masseuttak eller 

utvidelse av eksisterende kan ikke arbeid settes i 

gang før det er utarbeid reguleringsplan for området. 

 

Det må søkes om byggetillatelse før drift av masse-

uttaket kan igangsettes.  

 

Uttak av masser skal skje i henhold til godkjent 

driftsplan. Bergvesenet godkjenner driftsplanen i 

samråd med Vestvågøy kommune. 

 

Innenfor planområdet kan det, i driftsfasen, føres 

opp mindre konstruksjoner og bygninger med 

tilknytning til driften.  

 

Slike konstruksjoner, bygninger, anleggsmateriell og 

maskiner skal fjernes når driften avsluttes. 

 

Uttak skal til enhver tid sikres slik at det ikke oppstår 

fare for ulykker. Med sikring menes her oppsett av 

gjerder, skilt m.m. 

 

 

 

 

3.1.3.1.3.1.3.1.1.1.1.1. Det er Nordland fylkeskommune som gir Det er Nordland fylkeskommune som gir Det er Nordland fylkeskommune som gir Det er Nordland fylkeskommune som gir 

konsesjon for opptak av skjellsand, kommunen er 

høringsinstans. Omfanget av eventuelt uttak skal 

rapporteres til Vestvågøy kommune. 

 

Tidspunkt for skjellsandopptaket bør skje etter avtale 

med de lokale fiskarlagene. 

 

 

3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. 3.1.2. Gjennom oppstartsmelding av reguleringsplanGjennom oppstartsmelding av reguleringsplanGjennom oppstartsmelding av reguleringsplanGjennom oppstartsmelding av reguleringsplan 

skal uttakets omfang vurderes og i den sammenheng 

om det forligger utredningsplikt i.h.h.t. forskrift om 

konsekvensutredning. 

 

 

 

 

 

 

 

Reglene for midlertidige og transportable 

konstruksjoner er gjeldende. Ut over dette gjelder 

også melde eller søknadsplikten for varige bygg og 

konstruksjoner. 
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3. Område for råstoffutvinning3. Område for råstoffutvinning3. Område for råstoffutvinning3. Område for råstoffutvinning                                                    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

3.1.2. Masseuttak Stein / land / MU3.1.2. Masseuttak Stein / land / MU3.1.2. Masseuttak Stein / land / MU3.1.2. Masseuttak Stein / land / MU----LLLL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utslipp av støy og støv skal ligge innenfor rammene 

til Statens forurensningstilsyn (SFT). Kommunen kan 

gi pålegg om støy- og støvdempende tiltak. 

 

Masseuttak i steinursteinursteinursteinur må sikres slik at det ikke 

oppstår fare for steinras som kan påføre skader på 

mennesker og bygninger nedenfor uttaksområdet. 

Tiltakshaver plikter å gjøre en fortløpende 

risikovurdering. 

 

Det kan gis særlige bestemmelser om tidspunkt for 

bl.a. boring, sprenging, knusing og transport. 

 

Tiltakshaver kan pålegges å gjennomføre støy- og 

støvmålinger under drift for å dokumentere at 

kravene tilfredsstilles. 

 

I steinur bør skråningene plastres med stein slik at 

området bærer preg av å være en steinur også etter 

at uttaket er avsluttet. Der forholdene ligger til rette 

for det, bør tiltakshaver i driftsfasen fortløpende 

rehabilitere området. 

 

Boring, sprenging og knusing bør ikke foregå  

• mellom kl.18.00 og 07.00 på hverdager 

• på søn- og helligdager 

• mellom kl. 18.00 - 07.00 på lørdager eller 

dager før helligdager 

 

Transport av masser kan foregå til: 

• kl. 22.00 på hverdager 

• kl. 20.00 på lørdager og dagen før helligdager 
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3. Område for råstoffutvinning3. Område for råstoffutvinning3. Område for råstoffutvinning3. Område for råstoffutvinning                                                    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

3.1.2. Masseuttak Stein / land / MU3.1.2. Masseuttak Stein / land / MU3.1.2. Masseuttak Stein / land / MU3.1.2. Masseuttak Stein / land / MU----LLLL    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Bakkeplanering3.1.3. Bakkeplanering3.1.3. Bakkeplanering3.1.3. Bakkeplanering    

Med bakkeplanering forstås arbeid med å gjøre 

brattlendt eller kupert dyrkbart og tidligere dyrket 

areal skikket for maskinell jordbruksdrift.  

 

 

 

 

AvslutningAvslutningAvslutningAvslutning skal skje i henhold til godkjent plan for 

avslutning av masseuttak. Arbeid med avslutning skal 

skje fortløpende i forhold til massene som tas ut. 

 

Ved Avslutning av masseuttaket skal kanter mot 

reguleringsgrensene ikke overskride 45 grader. 

 

Tiltakshaver skal ved avslutning av masseuttaket 

søke å få til en best mulig tilpasning til 

omkringliggende terreng.  

 

3.1.3. For igangsetting av bakkeplanering kreves3.1.3. For igangsetting av bakkeplanering kreves3.1.3. For igangsetting av bakkeplanering kreves3.1.3. For igangsetting av bakkeplanering kreves 

godkjenning etter forskrift om bakkeplanering samt 

tillatelse etter pbl § 93. 

 

Gjennomføringen av tiltaket skal følge de føringer 

som er gitt i pkt.3.1.2. så langt det passer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3. Tiltak og inngrep som omfatter borttransport3.1.3. Tiltak og inngrep som omfatter borttransport3.1.3. Tiltak og inngrep som omfatter borttransport3.1.3. Tiltak og inngrep som omfatter borttransport 

av masser regnes i utgangspunktet ikke som 

bakkeplanering og det må søkes om dispensasjon. 

 

Tiltak under 1 da kommer ikke inn under reglene i 

gjeldende forskrift. 

 

Landbruks- og Matdepartementet har gitt ut veileder 

i tilknytning til anlegg og drift av planeringsfelt. 
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4. Områd4. Områd4. Områd4. Område som er båndlagt eller skal båndleggese som er båndlagt eller skal båndleggese som er båndlagt eller skal båndleggese som er båndlagt eller skal båndlegges                                        RetningslinjerRetningslinjerRetningslinjerRetningslinjer    

 

For disse områdene kan det bare gis bestemmelser 

etter særlov eller gjennom vedtatt reguleringsplan. 

Utover dette gis det bare retningslinjer 

 

4.1. Friluftsområde4.1. Friluftsområde4.1. Friluftsområde4.1. Friluftsområde    

Områder som i dag er båndlagt er Hauklandsstrand, 

Hagskaret og Odden. 

 

Kommunen vil arbeide aktivt for at følgende nye 

områder skal båndlegges; Kyllingdalen, Løkta, 

Vikstranda, Hermannsvika, Æsøya,  

 

4.2. Naturvernområde4.2. Naturvernområde4.2. Naturvernområde4.2. Naturvernområde    

Område som i dag har vern etter naturvernlova er 

Borgvær og Eggum landskapsvernområde samt  

Storeide og Æsholman naturreservat. 

 

Det er i planen foreslått ett nytt naturvernområde 

utenfor Mortsund, Leirværan. 

 

4.3. Drikkevann og nedslagsfelt4.3. Drikkevann og nedslagsfelt4.3. Drikkevann og nedslagsfelt4.3. Drikkevann og nedslagsfelt    

Både kommunale og private drikkevannskilder med 

tilhørende nedslagsfelt er vist i plankartet.  

 

Mørkdalsvannet, Justad, Stamsund, Ballstad, Eggum, 

Pettvik og Ramsvik, Mortsund, Ure, Knutstad, Evjen. 

 

 

 

 

 

 

 

Når rettsvirkningen for båndlegging utløper vil arealet fremstå som udisponert eller regulert av tidligere vedtatt 

regulerings- (eller bebyggelsesplan?). Det kan nedlegges midlertidig forbud mot deling og bygging til revisjon av 

arealplan er gjort eller reguleringsplan er vedtatt. 

 

4.1. 4.1. 4.1. 4.1. I de sikra områdene er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak, arbeid, I de sikra områdene er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak, arbeid, I de sikra områdene er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak, arbeid, I de sikra områdene er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak, arbeid, inngrep eller aktiviteter som kan redusere 

opplevelsesverdiene eller allmennhetens ferdsel. Tiltak som fremmer friluftsliv, aktivitet og formålet ellers kan 

likevel gjennomføres. Bestemmelser er gitt i servituttavtale for det enkelte området. 

 

De foreslåtte områdene må reguleres innen 4 år fra godkjenning av arealplanen. Fristen kan forlenges med 2 år. 

Dersom ikke blir områdene ført tilbake som LNF-område. 

 

 

4.2. 4.2. 4.2. 4.2. I naturI naturI naturI naturvernområdevernområdevernområdevernområdenenenene er det ikke tillatt å gjennomføre tiltak, arbeid, inngrep eller aktivitet som er i strid med 

verneformålet. Konkrete bestemmelser for det enkelte område er gitt gjennom vedtak i medhold av naturvernlova. 

Det skal tas hensyn til vegetasjon og dyreliv ved lokaliseringa av f.eks. avløpsledninger, byggetiltak m.m. i nærheten 

av områdene.     

 

De / det foreslåtte område må reguleres innen 4 år fra godkjenning av arealplanen. Fristen kan forlenges med 2 år. 

 

 

4.3. 4.3. 4.3. 4.3. Drikkevannskilder har vern etter Vannressursloven, jfr. Drikkevannskilder har vern etter Vannressursloven, jfr. Drikkevannskilder har vern etter Vannressursloven, jfr. Drikkevannskilder har vern etter Vannressursloven, jfr. ”Drikkevannsforskriften” § 14 som gir rammer for tiltak 

og begrensninger som ligger til disse områdene. For øvrig vil eventuelle godkjente klausuleringsvedtekter normalt 

være førende for alle typer tiltak i nedslagsfeltet (sikringssonen). 

 

Det er normalt ikke tillatt med noen type tiltak eller inngrep i sikringssonen. Etter særskilt vurdering kan likevel 

tilrettelegging for allmennheten eller friluftslivet aksepteres. 

 

I reservevannkildene og deres nedslagsfelt skal tiltak etter Pbl §§ 84 og 93 og fradeling til slike formål vurderes 

særskilt opp mot at nedslagsfeltet kan bli framtidig vannkilde. 
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4. Område som er båndlagt eller skal båndlegges4. Område som er båndlagt eller skal båndlegges4. Område som er båndlagt eller skal båndlegges4. Område som er båndlagt eller skal båndlegges                                        RetningslinjerRetningslinjerRetningslinjerRetningslinjer    

 

4.4. Fareområde4.4. Fareområde4.4. Fareområde4.4. Fareområde    

� Flyplass 

Leknes lufthavn 

 

� Skytebane 

Slydalen 

 

� Skred- og rasområde 

 

 

 

4.5. Kulturminneområde4.5. Kulturminneområde4.5. Kulturminneområde4.5. Kulturminneområde    

� Automatisk freda område / objekter 

Spredt over hele kommunen med 

tyngdepunkt rundt Borg og Buksnesfjorden 

 

� Regional Kulturminneplan Lofoten 

I hovedsak nyere tids minner som i 

utgangspunktet ikke er underlagt særskilt 

vern. Regionale kulturminner som er 

foreslått bandlagt er 

 

� Kommunedelplan Kulturminne 

Det er en målsetting å utarbeide samlet plan 

for kulturminner i kommunen i løpet av 

planperioden. 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.4. Gjeldende reguleringsplan for flyplassen4.4. Gjeldende reguleringsplan for flyplassen4.4. Gjeldende reguleringsplan for flyplassen4.4. Gjeldende reguleringsplan for flyplassen er ”Leknes lufthavn Støysone II. Planen angir støysoneområde og visse 

begrensinger for de nærliggende eiendommer. Regulering knyttet til flyplassen vises detaljert i ”Kommunedelplan 

Leknes”. 

 

Skytebanen med tilhørende sikringssoneSkytebanen med tilhørende sikringssoneSkytebanen med tilhørende sikringssoneSkytebanen med tilhørende sikringssone båndlegges gjennom arealplanen. Området må reguleres innen 4 år etter at 

arealplanen vedtas. Fristen kan forlenges med 2 år.  

 

Store areal i VestvågøyStore areal i VestvågøyStore areal i VestvågøyStore areal i Vestvågøy er registrert som potensielt skred- og rasutsatt. Det er for omfattende å båndlegge disse. 

Alle byggeområder og områder for spredt bygging i LNF-områder er tilpasset kartleggingen. Det gis ikke tillatelse 

for bygging innenfor disse områdene. Ved fradeling kan del av eiendommen være innefor fareområdet. 

 

4.5. Automatisk freda kulturminner 4.5. Automatisk freda kulturminner 4.5. Automatisk freda kulturminner 4.5. Automatisk freda kulturminner har direkte vern etter kulturminneloven. . . . Disse er fra før 1537 og er normalt 

omgitt av en buffersone. I disse områdene kan det ikke igangsettes noen form for tiltak. For samiske kulturminner 

gjelder dette minner eldre enn 100 år. Bygninger og bygningsmiljø kan være automatisk freda eller etter vedtak. For 

Vestvågøy gjelder at bevaringsverdige bygg utenom kirkebygg er registrert i SEFRAK-registeret. 

 

Regional kulturminneplanRegional kulturminneplanRegional kulturminneplanRegional kulturminneplan berører både enkeltobjekt og større sammenhengende områder. Tiltak eller inngrep 

knyttet til objekter gitt i planen har et generelt innsigelsesvern. Enkelte objekt mener kommunen er særlig viktig og 

kan båndlegges gjennom arealplanen. Det må utarbeides reguleringsplan for disse objektene innen 4 år etter at 

arealplanen vedtas. Fristen kan forlenges med 2 år. 

 

Tiltak eller inngrep utenfor regulert område eller som griper inn i kulturminneområde skal forelegges kommunen og 

/ eller overordnet forvaltningsmyndighet til uttalelse. Tradisjonell landbruksdrift utøves uten meldeplikt. Ved tiltak 

og inngrep som griper inn i et kulturminneområdet må dette skje i samråd med kulturminnemyndigheten. 

 

Rundt eller i et kulturminneområdet kan en ikke gjennomføre tiltak eller inngrep som på kort eller lang sikt kan 

redusere opplevingsverdien eller kulturminne i seg selv. 

 

For alle typer tiltak gjelder uansett en generell aktsomhetsplikt. Tiltakshaver er pliktig til å gjøre seg kjent med 

plansituasjonen i området Dersom en under arbeid, graving m.m. avdekker spor, rester eller gjenstander som kan 

ha kulturhistorisk verdi er en pliktig til å melde fra om dette. 
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5. Område for særskilt bruk/vern av sjø/vassdrag5. Område for særskilt bruk/vern av sjø/vassdrag5. Område for særskilt bruk/vern av sjø/vassdrag5. Område for særskilt bruk/vern av sjø/vassdrag                                    RetningslinjerRetningslinjerRetningslinjerRetningslinjer    

 

For disse områdene kan det bare gis bestemmelser 

etter særlov eller gjennom vedtatt reguleringsplan. 

Utover dette gis det bare retningslinjer 

 

Flerbruksområder i sjø gjelder ferdsel, fiske, 

friluftsliv, natur og akvakultur. 

 

5.1. Sjøareal5.1. Sjøareal5.1. Sjøareal5.1. Sjøareal    

 

5.1.1.5.1.1.5.1.1.5.1.1.    FNFFFNFFFNFFFNFF    Fiske, Fiske, Fiske, Fiske, Natur, FerdselNatur, FerdselNatur, FerdselNatur, Ferdsel og og og og F F F Friluftslivriluftslivriluftslivriluftsliv    

Utgjør største delen av sjøarealene i kommunen. 

 

5.5.5.5.1.1.1.1.2222....    NANANANA    NNNNaturområdeaturområdeaturområdeaturområde 

Område for sjøfugl og havstrandlokalitet. Sjøområdet 

rundt reservatet på Æsholman og Borgvær. 

 

 

5.5.5.5.1.31.31.31.3....    FRFRFRFR    FFFFriluftsområde i sjøriluftsområde i sjøriluftsområde i sjøriluftsområde i sjø    

Område prioritert for tradisjonelt naturbasert 

friluftsliv. 

 

 

5.5.5.5.1.41.41.41.4....    AKAKAKAK    AAAAkvakulturområdekvakulturområdekvakulturområdekvakulturområde    

Område prioritert for fiskeoppdrett. 

 

Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i Oversikt over områder lagt ut i arealplanen er vist i 

egen tabell, se vedlegg 1.egen tabell, se vedlegg 1.egen tabell, se vedlegg 1.egen tabell, se vedlegg 1.    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I områder avsatt til akvakultur bør det ikke påregnes å få tillatelse til etablering av anlegg når: 

• anlegget blir i umiddelbar nærhet av kabel i sjø 

• det er inntegnet ankringsplass 

 

 

 

 

5.5.5.5.1.1.1.1.1.1.1.1.    Det børDet børDet børDet bør ikke ikke ikke ikke tillates tillates tillates tillates anlegg for akvakultur anlegg for akvakultur anlegg for akvakultur anlegg for akvakultur i disse områdene i disse områdene i disse områdene i disse områdene. . . . Tiltak eller inngrep som kan være til hinder for 

fiske, ferdsel, friluftsliv, vilt- og fuglelivet bør ikke tillates. 

 

5.5.5.5.1.21.21.21.2. Bruk som er i strid med naturverninteressene. Bruk som er i strid med naturverninteressene. Bruk som er i strid med naturverninteressene. Bruk som er i strid med naturverninteressene    tilknyttet områdene er ikke tillatt. Områdene er vernet gjennom 

vedtak etter Naturvernloven. Det er gitt egne regler for bruk av området og ferdsel. Eks. på bruk som er i strid er 

skjellsandgraving, fyllinger, dumping og konstruksjon av f.eks. brygger. Tradisjonelt fiske bør ikke pålegges 

restriksjoner uten i samråd med fiskerimyndighetene. 

 

5.5.5.5.1.31.31.31.3. Friluftsliv (sport) som medfører . Friluftsliv (sport) som medfører . Friluftsliv (sport) som medfører . Friluftsliv (sport) som medfører sjenerendesjenerendesjenerendesjenerende forurensing, støy eller vesentlig reduserer området sine 

naturkvaliteter, har ikke prioritet i området. Motorisert vannsport eller lignende aktivitet er ikke å regne som 

naturbasert friluftsliv. Tradisjonelt fiske bør ikke pålegges restriksjoner uten i samråd med fiskerimyndighetene. Det 

bør ikke legges nye oppdrettsanlegg i området. 

 

5.5.5.5.1.1.1.1.4. Fiskeoppdrettsanlegg bør4. Fiskeoppdrettsanlegg bør4. Fiskeoppdrettsanlegg bør4. Fiskeoppdrettsanlegg bør ikke lokaliseres slik at ikke lokaliseres slik at ikke lokaliseres slik at ikke lokaliseres slik at bruken av kaste- og låssettingsplasser til tradisjonelt fiske 

og alminnelig ferdsel på sjøen blir hindret. Nyetablering av fiskeoppdrettsvirksomhet bør ikke skje nærmere enn 

1km fra sikra friluftsområde, naturreservat og bosetning. Lokalisering av fiskeoppdrettsanlegg bør ikke skje nær 

badeplasser og fritidsboliger. 

 

SkjeSkjeSkjeSkjellllllll---- og skaldyranlegg bør og skaldyranlegg bør og skaldyranlegg bør og skaldyranlegg bør tillates tillates tillates tillates der der der der    anleggetanleggetanleggetanlegget ikke er til hinder for allmenne interesser. Av merdanlegg er det 

bare marinfiskeanlegg, som ikke belaster resipienten som kan tillates. Tiltak eller inngrep bør ikke tillates på steder 

som kommer i konflikt med fiske-, ferdsel-, natur- eller friluftslivsinteresser. 
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5. Område for særski5. Område for særski5. Område for særski5. Område for særskilt bruk/vern av sjø/lt bruk/vern av sjø/lt bruk/vern av sjø/lt bruk/vern av sjø/vassdragvassdragvassdragvassdrag                                    RetningslinjerRetningslinjerRetningslinjerRetningslinjer    

 

5.1.5.5.1.5.5.1.5.5.1.5.    KLKLKLKL    KasteKasteKasteKaste---- og låssettingsplasser og låssettingsplasser og låssettingsplasser og låssettingsplasser    

 

 

5555....1.1.1.1.6.6.6.6.    FIFIFIFI / GY / GY / GY / GY    FFFFiskeiskeiskeiske---- / gyte / gyte / gyte / gyteområdeområdeområdeområde    

Område der tradisjonelt fiske har prioritet 

 

 

5.2. Vann og vassdrag5.2. Vann og vassdrag5.2. Vann og vassdrag5.2. Vann og vassdrag    

Alt ferskvann, herunder vann, bekk, elv og 

grunnvann.  

 

 

5.2.1. 5.2.1. 5.2.1. 5.2.1.     FNFF FNFF FNFF FNFF ---- Fiske, Ferdsel, Fiske, Ferdsel, Fiske, Ferdsel, Fiske, Ferdsel, Natur og Natur og Natur og Natur og F F F Friluftslivriluftslivriluftslivriluftsliv    

Gjelder for alle vann og vassdrag. 

 

 

 

5.2.25.2.25.2.25.2.2. NA . NA . NA . NA ---- Naturområde Naturområde Naturområde Naturområde    

Biologisk mangfold, viltregistrering 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.1.5.  Registrerte kaste5.1.5.  Registrerte kaste5.1.5.  Registrerte kaste5.1.5.  Registrerte kaste---- og låssettingsplasser og låssettingsplasser og låssettingsplasser og låssettingsplasser er vist i plankartet med et rødt punkt og en ”KKKK”.  For tradisjonelt fiske 

har bruken av disse områdene prioritet i den eller de deler av året da lagring av levende fisk er nødvendig. 

 

5.1.5.1.5.1.5.1.6666. Område merket. Område merket. Område merket. Område merket FI (fiskeområde) med suffiksa GY FI (fiskeområde) med suffiksa GY FI (fiskeområde) med suffiksa GY FI (fiskeområde) med suffiksa GY (gyteområde)(gyteområde)(gyteområde)(gyteområde) viser at tilvist bruk skal ha prioritet i 

tidsrommet når aktiviteten er aktuell. 

 

 

Føringer for motorisert ferdsel i vann og vassdrag er gitt i Lov om Motorferdsel. I utgangspunktet er dette ikke 

tillatt.  Det bør holdes en inngrepsfri sone på  50m fra naturlig strandlinje.  

 

 

 

5.2.15.2.15.2.15.2.1. Tiltak eller inngrep som kan hindre. Tiltak eller inngrep som kan hindre. Tiltak eller inngrep som kan hindre. Tiltak eller inngrep som kan hindre fiske, ferdsel, friluftsliv eller natur, vilt- og fuglelivet bør ikke tillates. 

 

 

 

 

5.2.25.2.25.2.25.2.2. Bruk. Bruk. Bruk. Bruk som er i strid med naturverninteressene som er i strid med naturverninteressene som er i strid med naturverninteressene som er i strid med naturverninteressene    tilknyttet områdene bør ikke skje eller tillates. I plankartet er 

Storeidvatnet, Skjerpvatnet og Gårdsvatnet markert som naturområde. 
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6. Viktige ledd i kommunikajonssystemet6. Viktige ledd i kommunikajonssystemet6. Viktige ledd i kommunikajonssystemet6. Viktige ledd i kommunikajonssystemet              Bestemmelser          Bestemmelser          Bestemmelser          Bestemmelser                            Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer        Retningslinjer    

 

6.1. Vegnettet 6.1. Vegnettet 6.1. Vegnettet 6.1. Vegnettet     

Vegnettet er vist i fire nivå i plankartet; Europavei 

(E10), riksvei (RV), fylkesvei (FV) samt kommunal og 

privat 

 

Føringer for tiltak og arbeid i tilknytning til vegnettet 

er gitt gjennom: 

• gjeldende Trafikksikkerhetsplan 

• Statens vegvesen sine holdningsklasser for 

avkjøring 

• Handbok 017 gjeldende utforming av 

avkjørsler 

• gjeldende Vegplan for Vestvågøy kommune 

• Norm for vei, vann og avløp 

 

 

 

 

6.2. Havneområde og innseilingsleder6.2. Havneområde og innseilingsleder6.2. Havneområde og innseilingsleder6.2. Havneområde og innseilingsleder    

Det er i plankartet vist hovedinnseilingsleder og 

trafikkområder på sjø i tilknyting til fiskeri- og 

godshavn. 

 

Vestvågøy havnedistrikt administreres av Havnestyret 

og Havnesjefen. 

 

Sentrale virkemiddel i forvaltningen av havne-

områdene ved siden av Havne- og farvannsloven og 

pbl er: 

• Gjeldende Havneplan 

• Plan for havneavfall 

• Forskrift om bruk og orden i havner m.m. 

(under utarbeiding, vedtas høsten 2007) 

 

6.1. 6.1. 6.1. 6.1. For arbeid og tiltak tilknyttet riksFor arbeid og tiltak tilknyttet riksFor arbeid og tiltak tilknyttet riksFor arbeid og tiltak tilknyttet riks---- og fylkesveg  og fylkesveg  og fylkesveg  og fylkesveg 

vises til veglovens bestemmelser og føringer gitt i 

plan- og bygningslova.... 

 

For arbeid og tiltak tilknyttet kommunal og private 

veger vises til veglovens bestemmelser og føringer 

gitt i plan- og bygningslova. 

 

Spesielt for Vestvågøy kommune gjelder vedtatt 

Vegplan og ”Norm for Vei, Vann og Avløp”. 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.2. For tiltak og inngrep i de områder som dekkes 6.2. For tiltak og inngrep i de områder som dekkes 6.2. For tiltak og inngrep i de områder som dekkes 6.2. For tiltak og inngrep i de områder som dekkes 

av Vestvågøy havnedistrikt vises til de føringer som 

er gitt i Havne- og farvannsloven samt plan- og 

bygningsloven. 

 

For øvrig vises det til gjeldende Havneplan og lokal 

”Forskrift om bruk og orden i havner m.m”. 

 

I areal avsatt som havneområde der en har 

eksisterende naustmiljø kan det fortettes med nye 

naust, samt deles fra nausttomter ved andre naust. 

 

En må her ta hensyn til eksisterende byggeskikk, 

allmennheten sine interesser og miljøet generelt. 

Viser for øvrig til pkt.1.5. om bestemmelser knyttet 

til naust. 

6.1. Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal6.1. Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal6.1. Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal6.1. Rikspolitiske retningslinjer for samordna areal---- 

og transportplanlegging 

 

Trafikksikkerhetsplanen bør ligge til grunn ved 

etablering av avkjøring, utarbeidelse av regulerings-

plan, prioritering av gang- og sykkelveger, 

sikkerhetstiltak generelt samt ved langsiktige og 

strakstiltak. 

 

Forhold som bør vurderes og klarlegges er bl.a. 

byggegrenser og vegtrafikkstøy, utbygging og nye 

boliger (generelle krav på 50m (RV) og 15m (FV)). 

 

Økonomiske faktorer ved samla vurdering av areal- 

og tilretteleggingskostnader, trafikkgrunnlag, 

trafikkstøy og miljøforhold ellers. 

 

 

6.2. 6.2. 6.2. 6.2.     

 

 

 

 
HumorHumorHumorHumor    
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6. Viktige ledd i kommunikajonssystemet6. Viktige ledd i kommunikajonssystemet6. Viktige ledd i kommunikajonssystemet6. Viktige ledd i kommunikajonssystemet              Bestemmelser          Bestemmelser          Bestemmelser          Bestemmelser                                  Retningslinjer      Retningslinjer      Retningslinjer      Retningslinjer    

 

6.36.36.36.3    FlyplassFlyplassFlyplassFlyplass    

Leknes lufthavn 

 

 

 

 

 

6.4. Kraftforsyning6.4. Kraftforsyning6.4. Kraftforsyning6.4. Kraftforsyning    

Gjelder kraftstasjoner samt eksisterende og planlagte 

kraftledningstraséer. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6.3. 6.3. 6.3. 6.3. For flyplassen vises det til Kommunedelplan forFor flyplassen vises det til Kommunedelplan forFor flyplassen vises det til Kommunedelplan forFor flyplassen vises det til Kommunedelplan for 

Leknes og til en hver tid gjeldene reguleringsplan for 

flyplassområdet. 

 

Det kan ikke igangsettes eller gjennomføres tiltak 

som hindrer eller vanskeliggjør planformålet. 

 

6.4.6.4.6.4.6.4. Kraftverk krever behandling etter pbl § 93. Tiltak Kraftverk krever behandling etter pbl § 93. Tiltak Kraftverk krever behandling etter pbl § 93. Tiltak Kraftverk krever behandling etter pbl § 93. Tiltak 

som har konsesjon i følge vassdragslovgivningen er 

unntatt fra byggesaksbehandling. 

 

I LNF-område kan det oppføres kraftverk / 

minikraftverk som energikilde til tradisjonell 

landbruksdrift / stedbunden næring. Tiltak som 

større eller annet omfang skal behandles som 

planendring eller dispensasjon. 

 

I område med viktige frilufts- / natur-/ 

ferdselsinteresser skal det ikke plasseres 

kraftinstallasjoner. 

 

Det skal tas spesielt hensyn til verdifulle terreng og 

landskapsformasjoner. 

 

Framføring av nye linjer til godkjent byggeområde 

over LNF-område, blir regnet å være i samsvar med 

arealplanen. Saken skal likevel sendes inn på vanlig 

måte. 

 

Ombygging / fornyelse innenfor ett belte på +/- 

20m langs eksisterende trase regnes for å være i 

samsvar med arealplanen. 

 

 

6.3.6.3.6.3.6.3. For gjennomføring av tiltak i nærhet For gjennomføring av tiltak i nærhet For gjennomføring av tiltak i nærhet For gjennomføring av tiltak i nærhetenenenen av av av av 

flyplassområdet eller innenfor støy- eller 

sikkerhetssone bør det tas spesielle hensyn. Om 

nødvendig bør en innhente uttalelse fra AVINOR. 

 

 

 

6.4.6.4.6.4.6.4. Arealplanen bør i nødven Arealplanen bør i nødven Arealplanen bør i nødven Arealplanen bør i nødvenddddig utstrekning viseig utstrekning viseig utstrekning viseig utstrekning vise 

eksisterende og planlagte kraftledningstraséer med 

spenning over 22kV.  

 

Ved oppføring av høyspentlinje bør denne plasseres i 

god avstand frå boliger og utbyggingsområde.  
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7. Samfunnssikkerhet7. Samfunnssikkerhet7. Samfunnssikkerhet7. Samfunnssikkerhet              RetningslinjerRetningslinjerRetningslinjerRetningslinjer    

 

Beredskap/ TryggingstiltakBeredskap/ TryggingstiltakBeredskap/ TryggingstiltakBeredskap/ Tryggingstiltak    

Som et ledd i arealplanleggingen skal Vestvågøy 

kommune med basis i kjente registreringer og de 

fysiske omgivelsene ellers gjennomføre Risiko og 

Sårbarhetsanalyse (ROS) for kommunen samt en 

konsekvensvurdering av nye områder som planlegges 

til utbyggingsformål. 

 

 

 

 

 
MotMotMotMot    

 

 

 

Vestvågøy kommune har som mål at en hver utbygging skal være trygg. Ved planlegging av større tiltak eller tiltak 

som blir vurdert med høy risikofaktor, skal det i planarbeidet gjennomføres en risikoanalyse med tilhørende forslag 

til tiltak for av avverge, sikre eller unngå skade og risiko. 

 

Vestvågøy kommunes risiko- og sårbarhetsanalyse utarbeidet i tilknytning til arealplanen skal legges til grunn for all 

fysisk planlegging, utbygging og tilrettelegging. Det vises til vedlegg 2.Det vises til vedlegg 2.Det vises til vedlegg 2.Det vises til vedlegg 2. 

 

Nye areal til utbyggingsformål er vurdert i grovmasket konsekvensvurdering. Denne vurderingen skal legges til 

grunn ved utbygging i områdene. Det vises til vedlegg 3.Det vises til vedlegg 3.Det vises til vedlegg 3.Det vises til vedlegg 3.    Konsekvensvurderingen inneholder også en gjennomgang 

av innspill som er mottatt i planprosessen. Dette er innspill som ikke er tatt inn eller bare delvis er tatt inn i 

forslaget til revidert arealplan. 

 

For den generelle beredskap knyttet til samfunnssikkerhet legges Vestvågøy kommune sin Beredskapsplan til grunn. 
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

 

Vedlegg 1 Vedlegg 1 Vedlegg 1 Vedlegg 1 ––––    Byggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNF----områder dområder dområder dområder der spredt bygging eer spredt bygging eer spredt bygging eer spredt bygging er tillatt, mar tillatt, mar tillatt, mar tillatt, masseuttak, sseuttak, sseuttak, sseuttak, 

offentlige områder, offentlige områder, offentlige områder, offentlige områder, erverv, erverv, erverv, erverv, oppdrettsområderoppdrettsområderoppdrettsområderoppdrettsområder og regionale kulturminner. og regionale kulturminner. og regionale kulturminner. og regionale kulturminner.    

 

Byggeområde bByggeområde bByggeområde bByggeområde bolig olig olig olig ----    BBBB    

Markert i plankartet med kode B og fortløpende nummerering. Det er krav til 

reguleringsplan. Det er angitt særlige bestemmelser ut over det som er gitt i kapittel 

1 – Byggeområder. 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    PlankravPlankravPlankravPlankrav    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser    

    

B1 Mortsund R Jordloven gjelder ikke. 

 

B2 Holsdalen R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B3 Haug R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B4 Tussan R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B5 Farstad R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B6 Eltoft R Jordloven gjelder ikke. 

 

B7 Tangstad R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B8 Unstad R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B9 Eggum R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

 

 

 

 

 

 

 

Særlig bestemmelseSærlig bestemmelseSærlig bestemmelseSærlig bestemmelserrrr    

I område B1, B7, B8, B9, B10, B11, B12 og B15 tillates etablering av bygg for erverv 

(f.eks. forretning, bertning, reiseliv, næring) 

 

I område B8 og B9 tillates ikke industrietablering. 

 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    PlankravPlankravPlankravPlankrav    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser    

    

B10 

 

Vestresand R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B11 

 

Valberg R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B12 Steine R Jordloven gjelder ikke. 

 

B13 Sennesvik I R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B14 Sennesvik II R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B15 Ure R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B16 Skulbru R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 

B17 Stormyra R Jordlovens §§ 9 og 12 er gjeldende 

inntil regulering er gjennomført 
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

 

8.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 1    

Byggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNF----områder der spredt bygging er tillatt, maområder der spredt bygging er tillatt, maområder der spredt bygging er tillatt, maområder der spredt bygging er tillatt, masseuttak, offentlige sseuttak, offentlige sseuttak, offentlige sseuttak, offentlige 

områder, områder, områder, områder, erverv, erverv, erverv, erverv, oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.    

 

ByggeomrByggeomrByggeomrByggeområde fritidsbåde fritidsbåde fritidsbåde fritidsbolig olig olig olig ----    TFTFTFTF    

Markert i plankartet med kode TF og fortløpende nummerering. Det er krav til 

reguleringsplan. Det er angitt særlige bestemmelser ut over det som er gitt i kapittel 

1 – Byggeområder. 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    PlankravPlankravPlankravPlankrav    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser    

    

TF1 Lilleidet R Sjørelatert fritidsbebyggelse, se 

kap 1.4 (s.12) 

TF2 Vågan R  

 

TF3 Eggum R Sjørelatert fritidsbebyggelse, se 

kap 1.4 (s.12) 

TF4 Borgvåg R Sjørelatert fritidsbebyggelse, se 

kap 1.4 (s.12) 

TF5 Knutstad R  

 

TF6 Vestresand R  

 

TF7 Kleivan R Sjørelatert fritidsbebyggelse, se 

kap 1.4 (s.12) 

TF8 Malnes 

 

R  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    PlankravPlankravPlankravPlankrav    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser    

    

TF9 Hestøya R  

 

TF10 Kartneset R Byggegrense på 50m mot sjø 

 

TF11 Storfjord R  

 

TF12 Brandsholmen R Sjørelatert fritidsbebyggelse, se 

kap 1.4 (s.12) 

TF13 Stormyra R  

 

TF14 Nystad R  

 

TF15 Lillehella R  

 

TF16 Skreda R Sjørelatert fritidsbebyggelse 

Eksisterende anlegg 

 

 

 

 

 

 



ReguleringsbesteReguleringsbesteReguleringsbesteReguleringsbestemmelser og retningslinjermmelser og retningslinjermmelser og retningslinjermmelser og retningslinjer     
 

28. november 2013 

Kommuneplan for Vestvågøy kommune perioden 2007 - 2011  
29 

8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

8.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 1    

Byggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNF----områder der spredt bygging er tillatt, masseuttak, offentlområder der spredt bygging er tillatt, masseuttak, offentlområder der spredt bygging er tillatt, masseuttak, offentlområder der spredt bygging er tillatt, masseuttak, offentlige områder, ige områder, ige områder, ige områder, erverv, erverv, erverv, erverv, oppdreoppdreoppdreoppdrettsområder og regionale kulturminner.ttsområder og regionale kulturminner.ttsområder og regionale kulturminner.ttsområder og regionale kulturminner.    

 

LNF LNF LNF LNF ---- områder utlagt til spredt boligbygging områder utlagt til spredt boligbygging områder utlagt til spredt boligbygging områder utlagt til spredt boligbygging    ---- SB SB SB SB    

Markert i plankartet med kode SB og fortløpende nummerering. Det er angitt særlige bestemmelser ut over det som er gitt i kapittel 2 – LNF-områder. 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    BestemmeBestemmeBestemmeBestemmelserlserlserlser    

SB1 Liland I Det tillates bygd inntil 4 hus i området 

SB2 Liland II Det tillates bygd inntil 4 hus i området 

SB3 Skjerpen I En ytterligere fortetting, 4 hus, i området kan tillates under forutsetning av tilfredsstillende avløp. Området har sin avrenning til Skjerpvatnet som er 

en del av Farstadvassdraget. 

SB4 Skjerpen II En ytterligere fortetting, 4 hus, i området kan tillates under forutsetning av tilfredsstillende avløp. Området har sin avrenning til Skjerpvatnet som er 

en del av Farstadvassdraget. 

SB5 Eltoft Området kan bebygges med boliger. Det tillates oppført maksimalt 3 boliger. Avløp fra området må gis en tilfredsstillende løsning. Avløp bør 

kanaliseres mot vest og ikke i retning Holdalsvatnet. 

SB6 Holdal Det tillates bygd inntil 3 hus i området 

SB7 Klevstad Det tillates bygd inntil 3 hus i området 

SB8 Krogtoft Det tillates bygd inntil 3 hus i området 

SB9 Sletteng Det kan tillates kun 4 nye boliger på grunn av avløpsforholdene. 

 

SB10 Petvika Innenfor det avgrensede området kan det bygges 3 boliger. 

SB11 Leitebakken Det tillates bygd inntil 3 boliger i området 

SB12 Gjerstadåsen Det er tillatt å fradele til boligformål innenfor avsatt areal. Før fradeling kan skje må kommunens avløpsplan tilfredsstilles. 
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

8.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 1    

BBBByggeområder, LNFyggeområder, LNFyggeområder, LNFyggeområder, LNF----områder der spredt bygging er tillatt, maområder der spredt bygging er tillatt, maområder der spredt bygging er tillatt, maområder der spredt bygging er tillatt, masseuttak, sseuttak, sseuttak, sseuttak, erverv, erverv, erverv, erverv, offentlige områder, oppdrettsområder og regionale kulturminner.offentlige områder, oppdrettsområder og regionale kulturminner.offentlige områder, oppdrettsområder og regionale kulturminner.offentlige områder, oppdrettsområder og regionale kulturminner.    

 

LNF LNF LNF LNF ---- område område område områder utlagt til spredt boligr utlagt til spredt boligr utlagt til spredt boligr utlagt til spredt bolig---- og fritidsbebyggelse  og fritidsbebyggelse  og fritidsbebyggelse  og fritidsbebyggelse ---- SBF SBF SBF SBF    

Markert i plankartet med kode SBF og fortløpende nummerering. Det er angitt særlige bestemmelser ut over det som er gitt i kapittel 2 – LNF-områder. 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser    

SBF1 Storfjorden Område rundt Storfjordvika kan bebygges med bolig- og fritidsbebyggelse. Bebyggelsen må plasseres 25 meter fra strandlinjen bortsett fra på 

Finneset der bebyggelsen kan ligge i strandsonen. Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF2 Storfjorden Området kan bebygges med bolig og fritidshus avgrenset fra Arhaugen, gnr 56/5, langs Fv840.  Området kan bebygges med maksimalt 3 enheter 

før det er aktuelt å vurdere utslippsforholdene.  

SBF3 Skifjord Området kan bebygges med maksimalt 3 enheter før det er aktuelt å vurdere utslippsforholdene. 

SBF4 Skifjord Området kan bebygges med maksimalt 3 enheter før det er aktuelt å vurdere utslippsforholdene. 

SBF5 Justad På Justad Nedre kan det bygges bolig- og fritidshus. Byggegrensen mot stranda settes til 25 meter. Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF6 Kangerura Det tillates bolig- og fritidsbebyggelse i området nedenfor Rv 815. Byggegrensen mot stranden settes til 25 meter. Området kan bebygges med 2 

nye enheter. 

SBF7 Rolfsfjord Området har en særegen karakter. Det bør utarbeides egne bestemmelser for området med tanke på skjøtsel av både innmark og utmark. Det tillatt 

med bolig- og fritidsbebyggelse langs vegen til Steinbakkan og på Moan. Området kan bebygges med 2 nye enheter. 

SBF8 Rolfsfjord Området kan bebygges med maksimalt 3 enheter før det er aktuelt å vurdere utslippsforholdene. 

SBF9 Rolfsfjord Området kan bebygges med maksimalt 3 enheter før det er aktuelt å vurdere utslippsforholdene. 

SBF10 Rolfsfjord Området kan bebygges med maksimalt 3 enheter før det er aktuelt å vurdere utslippsforholdene. 

SBF11 Rolfsfjord Området kan bebygges med maksimalt 3 enheter før det er aktuelt å vurdere utslippsforholdene. 

SBF12 Kutjønna Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF13 Skokkelvik Innenfor det avgrensede området mellom Rv 815 og rasfaregrensen er det tillatt med. Området kan bebygges med 4 nye enheter. 
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NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    BeBeBeBestemmelserstemmelserstemmelserstemmelser    

SBF14 Dal I området Klauva og Risøyhamn er det tillatt med inntil 4 enheter.  

SBF15 Dal øvre Området kan bebygges med 4 nye enheter.  

SBF16 Dal nedre Området kan bebygges med 4 nye enheter.  

SBF17 Horn I området fra ungdomshuset og til og med gnr 137/11 er det tillatt med inntil 4 enheter.  All bebyggelse skal ligge på vestsiden av Rv 815. 

SBF18 Vikjord Området kan bebygges med 4 nye enheter.  

SBF19 Moland Området kan bebygges med 4 nye enheter.  

SBF20 Grunstad I området rundt Grønhaugen/Skjulhaugen er det tillatt med inntil 6 enheter.  

SBF21 Grunstad Området ved Hellarhaugen inn mot Bjørnhaugen langs vegen er det tillatt med inntil 4 enheter.  

SBF22 Grunstad Området kan bebygges med 3 nye enheter 

SBF23 Grunstad Området kan bebygges med 3 nye enheter 

SBF24 

 

Knutstad/ 

Alstad 

Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. Bebyggelsen avgrenses av Alstadveien. For området avgrenset av eiendommene 

gnr 120/48 til gnr 120/2 kan det tillates bebyggelse i strandsonen. 

SBF25 Limstrand Området kan bebygges med 4 nye enheter 

SBF26 Smedvik Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter på øvresiden av veien frem til og med gnr 114/1.  

SBF27 Valle Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. 

SBF28 Rekdal Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter i området frem til gnr 111/4. Mot fjellet avgrenses området av rasgrensen og 

utmarksgjerde (steingjerde). Mot sjøen fastsettes grensen på 25 meter fra strandlinjen. 

SBF29 Kvalnes Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 6 enheter. 

SBF30 Høynes Området kan bebygges med 4 nye enheter 

SBF31 Bø Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. Avgrensingen av området mot sør går nord for Nonshaugen. 
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NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser    

SBF32 Sand Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. Bebyggelsen må ligge langs vegen i en bredde på 75 meter. Mot øst avgrenses 

byggeområdet av utmarksgjerdet. 

SBF33 Haukland Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 6 enheter. På øvre side avgrenses området av kote 25. På nedre side avgrenses bebyggelsen 

som vist på kartutsnitt. Hensyn til verna vassdrag i området skal ivaretas. 

SBF34 Elstad Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. Fra Eidet, gnr 118/16 og frem til avgrensningen mot E10 tillates det bolig- og 

fritidsbebyggelse dog i en avstand på 50 meter fra Hauklandsvatnet og Steirapollen. 

SBF35 Indre 

Borgfjord 

Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. Her tillates bolig- og fritidsbebyggelse på innmarka avgrenset av kote 25. 

Byggegrensen langs pollen settes til 50 meter. 

SBF36 

 

Løvdalen Området kan bebygges med bolig- og fritidsbebyggelse avgrenset fra Storelva og rundt til utmarksgjerdet (steingjerde). Det tillates ikke bebyggelse 

nærmere vatnet enn 25 meter. Området kan bebygges med 3 nye enheter 

SBF37 Li Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. Øvre del av grenda kan bebygges med boliger eller fritidshus. Området avgrenses 

av steingjerde og avsluttes på gnr 97/6. 

SBF38 

 

Vendalsjord Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. Hele grenda i en avstand på ca 150 meter fra vegen kan bebygges med fritidshus 

eller boliger. Området avgrenses med utmarksgjerdet (steingjerde). 

SBF39 

 

Handberget Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. Området kan bebygges med bolig- og fritidsbebyggelse på vestsiden av 

fylkesveien. Byggeavstanden er 25 meter fra strandlinjen. 

SBF40 Sletteng Området kan bebygges med boliger. Det kan tillates 4 nye boliger på grunn av avløpsforholdene. 

SBF41 Evjen Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 4 enheter. På Saltsteinneset kan det bygges 2 fritidshus.. Byggegrensen for fritidshusene 

settes til 25 meter fra strandlinjen. 

SBF42 Strøm Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF43 Hjelvoll Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF44 Saupstad Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF45 Mærvoll Innenfor det avmerkede området er det tillatt med inntil 8 enheter. 

SBF46 Valberget Området kan bebygges med 3 nye enheter. 

SBF47 Offersøya Området avgrenset av E10 kan bebygges med bolig- og fritidsbebyggelse. Utbyggingstakten fastsettes til 4 enheter. Ved eventuell utvidelse av denne 

grensen, må det utarbeides en plan for vann og avløpssituasjonen i området. 

SBF48 Skarsjøen Området er avsatt til bolig- og fritidsbebyggelse. Området kan bebygges med 4 nye enheter 
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NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser    

SBF49 Gjerstadnesset Området kan bebygges med 3 nye enheter. 

SBF50 Gjerstad Området kan bebygges med 3 nye enheter. 

SBF51 Finstad Finstadnesset er avsatt til bolig- og fritidsbebyggelse. Det kan ikke bygges nærmere strandsonen enn 50 meter. Området kan bebygges med 4 nye 

enheter. 

SBF52 Kylpesnes Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF53 Skaftnes Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF54 Ramsvik Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF55 Stormyra Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF56 Berg Her tillates også gruppebebygglese. Krav om reguleringsplan før tiltak igangsettes. I forhold til enkeltsaker kan området kan bebygges med 8 nye 

enheter 

SBF57 Vevika Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF58 Kjerkåsen Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SBF59 Horn Området kan bebygges med 2 nye enheter. 

SBF60 Storfjord Området kan bebygges med 2 nye enheter 
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

8.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 1    

Byggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNF----områder der spredt bygging er tillatt, mområder der spredt bygging er tillatt, mområder der spredt bygging er tillatt, mområder der spredt bygging er tillatt, masseuttak, asseuttak, asseuttak, asseuttak, erverv, erverv, erverv, erverv, offentlige områder, oppdrettsområder og regioffentlige områder, oppdrettsområder og regioffentlige områder, oppdrettsområder og regioffentlige områder, oppdrettsområder og regionale kulturminner.onale kulturminner.onale kulturminner.onale kulturminner.    

 

LNF LNF LNF LNF ---- område område område områder utlagt til spredt fritidsbebyggelse r utlagt til spredt fritidsbebyggelse r utlagt til spredt fritidsbebyggelse r utlagt til spredt fritidsbebyggelse ---- SF SF SF SF    

Markert i plankartet med kode SF og fortløpende nummerering. Det er angitt særlige bestemmelser ut over det som er gitt i kapittel 2 – LNF-områder. 

 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser    

SF1 Solstrand Området kan bebygges med 3 nye enheter.  

SF2 Helldalen Området avgrenses av høydedragene samt av kote 25. Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SF3 Mortsund Området kan bebygges med 3 nye enheter. 

SF4 Storhella Området kan bebygges med 3 nye enheter. 

SF5 Finstad Området kan bebygges med 2 nye enheter. 

SF6 Steine Området kan bebygges med 1 ny enhet. På nordre side. 

SF7 Tjønndalen Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

 

SF8 Langdraget Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SF9 Finnhamn Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SF10 Malnes Området fra og med gnr 139/3 (innmarka) og forbi kaia i Sjåvika kan bebygges med fritidshus på øvresiden av veien. Området kan bebygges med 5 

nye enheter. 

 

SF11 Smorten, 

Sandvika 

Området kan bebygges med 2 nye enheter. 

SF12 Smorten Området kan bebygges med 2 nye enheter. 

 

SF13 Haugen Området rundt odden er avsatt til fritidsbebyggelse. Området avgrenses ved kote 20. Området kan bebygges med 3 nye enheter. 
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NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    BestemmelserBestemmelserBestemmelserBestemmelser    

SF14 Storneset Det tillates fritidsbebyggelse fra kirkegården og ut mot Storøya. Byggegrense mot stranda på 50 meter. Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SF15 Storøya Det tillates fritidsbebyggelse fra kirkegården og ut til og med Storøya. Bebyggelsen skal ligge langs veien innenfor et belte på 100 meter med en 

byggegrense mot stranda på 50 meter. Området kan bebygges med 2 nye enheter. 

 

SF16 Elstad Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SF17 Sandøya Det tillates kun spredt fritidsbebyggelse langs eksisterende veinett. Det kan opparbeides adkomstvei langs eksisterende kjerreveg rundt øya 

(sørsiden). Bebyggelsen må ligge 50 meter fra strandsonen. Området kan bebygges med 5 nye enheter.. 

 

SF18 Ramberg Her tillates fritidsbebyggelse. Langs Rambergsvika er byggegrensen mot sjø satt til 50 meter. Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SF19 Langvågen Innenfor det avgrensede området kan det oppføres fritidsbebyggelse. Byggegrense på 50 meter mot strandlinjen. Det tillates å sette opp ett 

båtnaust for hver fritidsbolig. Området kan bebygges med 5 nye enheter. 

 

SF20 Nesje Byggelinjen mot havet settes til 50 meter. I Osen settes byggelinjen til 25 meter Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SF21 Nesjeøya Området kan bebygges med 2enheter. Byggegrensen mot stranda er til 50 meter. 

SF22 Slydalen Området avgrenses av veien og utmarksgjerdet. Innenfor området er det tillatt med fritidsbebyggelse. Det kan tillates oppført maksimalt 4 enheter. 

Ved videre utbygging må avløpsforholdene i området dokumenteres. 

 

SF23 Sortland Innenfor området er det tillatt med fritidsbebyggelse. Området kan bebygges med 2 nye enheter. 

SF24 Bjørnsand Området kan bebygges med 2 nye enheter. 

 

SF25 Vetting Nord- og SørVetting kan bebygges med fritidsboliger avgrenset av utmarksgjerde og rasgrensen. Området kan bebygges med 4 nye enheter. 

SF26 Gjerstad Området kan bebygges med 2 nye enheter. 

 

SF27 Vendalsjord Området kan bebygges med 4 nye enheter. 
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

 

8.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 1    

Byggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNF----områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er 

tillatt, masseuttak,tillatt, masseuttak,tillatt, masseuttak,tillatt, masseuttak, erverv, erverv, erverv, erverv, o o o offentlige områder, ffentlige områder, ffentlige områder, ffentlige områder, 

oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.    

 

MasseuttakMasseuttakMasseuttakMasseuttak    

Markert i plankartet med kode M og fortløpende 

nummerering. Dette er en oversikt og det er ikke gitt 

særlige bestemmelser ut over bestemmelser og 

retningslinjer gitt i kapittel 3 – Råstoffutvinning. 

 

I arealplanen er det avsatt 8 større masseuttak. Totalt 

er uttakskapasiteten rundt regnet 3 mill m3 (se 

tabell). 

 

Årlig uttak er anslagsvis 30 000 m3. Det vil si at 

eksisterende masseuttak har en driftstid på over 100 

år 

 

I tillegg til disse tallene kommer mindre uttak i 

forbindelse med markarrondering. Disse mindre 

uttakene administreres av landbruksfaglig ansvarlig. 

 

Det bør være et offentlig ansvar å sørge for at gamle 

masseuttak i samarbeid med ansvarshavende og 

grunneiere blir avsluttet på en tilfredsstillende måte.  

 

De fleste nedlagte masseuttakene er i tillegg fylt med 

anleggsskrap som utrangerte lastebiler, 

gravemaskiner og steinknusere. 

 

 

 

 

 

 

 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    PlanstatusPlanstatusPlanstatusPlanstatus    Anslått volumAnslått volumAnslått volumAnslått volum    

    

M1 Tussan Det foreligger ikke reg.plan for uttaket. 

 

100 000 m3 

M2 

 

Bolle Oppstart av regulering meldt, planarbeid igangsatt 200 000 m3 

M3 

 

Vian Regulert 50 000 m3 

M4 

 

Voll Det foreligger ikke reg.plan for uttaket. 100 000 m3 

M5 

 

Nykmarka Reg,plan med bestemmelser, datert  xx.xx.xxxx. 100 000 m3 

M6 

 

Tangstad Reg,plan med bestemmelser, datert  xx.xx.xxxx. 500 000 m3 

M7 

 

Kartneset Eksisterende uttak, ikke regulert. 

Ikke lagt til rette for utvidelse. 

50 000 m3 

M8 Lilleeidet Eksisterende uttak, ikke regulert. 

Lagt til rette for utvidelse med plankrav. 

30 000 m3 

M9 Offersøy Eksisterende uttak, ikke regulert. 

Lagt til rette for utvidelse med plankrav. 

 50 000 m3 

M10 Skulbrusjøen Nytt uttak. Krav om reguleringsplan. Tilbakeføres til 

landbruksformål etter endt drift. 

250 000 m3 

  

 

SUMSUMSUMSUM    1 481 481 481 480000    000 000 000 000 MMMM3333    
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

 

8.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 1    

Byggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNF----områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er 

tillatt, masseuttak,tillatt, masseuttak,tillatt, masseuttak,tillatt, masseuttak, erverv, erverv, erverv, erverv, offentlige områder,  offentlige områder,  offentlige områder,  offentlige områder, 

oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.    

 

ErvervErvervErvervErverv    

Markert i plankartet med kode E og fortløpende 

nummerering. Dette er en oversikt og det er ikke gitt 

særlige bestemmelser ut over bestemmelser og 

retningslinjer gitt i kapittel 1 - byggeområder. 

 

Kategorien erverv omfatter ulike typer nærings-

aktivitet. Planformålet ligger ellers inn under reglene 

for byggeområde. 

 

I arealplanen er det lagt ut 7 områder for erverv. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NrNrNrNr    

    

OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    PlanstatusPlanstatusPlanstatusPlanstatus    KommentarKommentarKommentarKommentar    

E1 

 

Flæsa LNF-område, foreslått endret til erverv – turistanlegg, 

hytteutleie, bobil, kiosk, servering m.m. 

Krav om reguleringsplan. 

 

E2 

 

ASVO Eksisterende ervervsområde, foreslått utvidet, ikke 

plankrav. 

 

E3 

 

Strømmen 

Elektro 

Eksisterende LNF, foreslått endret til erverv - ombygd 

snekkerfabrikk – lager, detaljhandel, verksted, leilighet 

Ikke reguleringsplan. 

 

E4 

 

Tjønndal Eksisterende tettbebygd fritidsbolig. Endret til erverv – 

bilverksted, slag av bil, detaljhandel. 

Ikke reguleringsplan. 

 

E5 

 

Brustrand 

Camping 

Eksiterende tettbebygd fritidsbolig. Endret til erverv – 

oppstilling bobil, hytteutleie, telt, campingvogn, kiosk 

Ikke reguleringsplan. 

 

E6 

 

Lofoten Midnattsol 

Camping 

LNF-område, foreslått endret til erverv – kiosk, 

servering, bobiloppstilling, hytteutleie, camping 

Krav om reguleringsplan. 

 

E7 

 

Alstad 

Turistsenter 

Eksisterende område for erverv – servering, kiosk, 

hytteutleie, camping, bobil. 

Ikke reguleringsplan 

E7 

 

E8 Eggum havn Eksisterende fiskemottak. Utleie av rom for 

overnatting. 
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

 

8.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 1    

Byggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNF----områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er 

tillatt, matillatt, matillatt, matillatt, masseuttak,sseuttak,sseuttak,sseuttak, erverv, erverv, erverv, erverv, offentlige områder,  offentlige områder,  offentlige områder,  offentlige områder, 

oppdretoppdretoppdretoppdrettsområder og regionale kulturminnetsområder og regionale kulturminnetsområder og regionale kulturminnetsområder og regionale kulturminner.r.r.r.    

 

Offentlige områderOffentlige områderOffentlige områderOffentlige områder    

Markert i plankartet med kode O og fortløpende 

nummerering. Dette er en oversikt og det er ikke gitt 

særlige bestemmelser ut over bestemmelser og 

retningslinjer gitt i kapittel 1 – Byggeområde. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NrNrNrNr    OmrådOmrådOmrådOmråd    KomKomKomKommentarmentarmentarmentar    

    

O1 Vik kirkegård  

O2 Opdøl skole  

O3 Voll kirkegård  

O4 Eltoft skole  

O5 Unstad kirkegård  

O6 Haukland skole  

O7 Vestresand kirkegård  

O8 Smedvik kirkegård  

O9 Borge bygdeheim  

010 Avfallsdeponi, Haugen  

011 Malnes kirkegård  

012 Valberg kirke  

013 Valberg skole  

014 Skifjord kirkegård  

015 Sennesvik gamle kirkegård  

016 Sennesvik kirkegård  

017 Petvik kirkegård  

O18 Hol kirke  
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

 

8.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 1    

Byggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNF----områder der spredt bygging er tillatt, maområder der spredt bygging er tillatt, maområder der spredt bygging er tillatt, maområder der spredt bygging er tillatt, masseuttaksseuttaksseuttaksseuttak,,,, erverv, erverv, erverv, erverv,    

offentlige områder, offentlige områder, offentlige områder, offentlige områder, oppdrettsområderoppdrettsområderoppdrettsområderoppdrettsområder og regionale kulturminner og regionale kulturminner og regionale kulturminner og regionale kulturminner....    

 

AkvakulturAkvakulturAkvakulturAkvakultur    

Markert i plankartet med kode A og fortløpende nummerering. Dette er en oversikt 

og det er ikke gitt særlige retningslinjer ut over de som er gitt i kapittel 5 - Område 

for særskilt bruk / vern av sjø / vassdrag. 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    ArtArtArtArt    

(primær)(primær)(primær)(primær)    

KommentarKommentarKommentarKommentar    

    

A1 Voiepollen Torsk  

A2 Flæsa Torsk  

A3 Haug Torsk  

A4 Græna nord Torsk  

A5 Græna sør Torsk  

A6 Grænholmen Torsk  

A7 Roholmen Laks  

A8 Sandholman Laks  

A9 Gjermesøy Laks  

A9A Kattholmen Laks  

A10 Bergland Laks  

A11 Kjeøy Laks  

A12 Kjeøy nord Laks  

A13 Nystad Laks  

A14 Vedvika Laks  

A15 Selnes Laks  

A16 Styrvollsholmen Laks  

A17 Buvika Torsk  

A18 Døløya Laks  

A19 Kylpesneset Laks  

 

 

 

 

 

 

NrNrNrNr    OmrådeOmrådeOmrådeOmråde    ArtArtArtArt    

(primær)(primær)(primær)(primær)    

KKKKommentarommentarommentarommentar    

A20 Meøypollen Torsk  

A21 Gåsøyflaget Laks  

A22 Æsøya Torsk  

A23 Eidissholmen Torsk  

A24 Gjeva Torsk  

A25 Kvannholmen Torsk  

A26 Bukkholmen Torsk  

A27 Gårdsholmen Torsk  

A28 Trollneset Skjell  

A29 Kartneset Skjell  

A30 Kråkøy Skjell  

A31 Okholmen Torsk  

A32 Hestøya Torsk  

A33 Malnes Torsk  

A34 Molandsvika Torsk  

A35 Grønhaug Skjell  

A36 Limstrandpollen S Skjell  

A37 Limstrandpollen N Skjell  

A38 Smedvika Skjell  

A39 Valvika Skjell  

A40 Borgvåg Skjell  

A41 Steinsfjorden N Torsk  

A42 Sortlandsvika Torsk  

A43 Mærvoll Skjell  

A44 Steinsfjorden S Torsk  
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

 

8.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 18.1. Vedlegg 1    

Byggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNFByggeområder, LNF----områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er områder der spredt bygging er 

tillatt, masseuttak, offentlige områder, tillatt, masseuttak, offentlige områder, tillatt, masseuttak, offentlige områder, tillatt, masseuttak, offentlige områder, 

oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.oppdrettsområder og regionale kulturminner.    

 

Regional KultuRegional KultuRegional KultuRegional Kulturminneplanrminneplanrminneplanrminneplan utarbeidet av Nordland 

Fylke – Prioriterte kulturminner og kulturmiljøer på 

Vestvågøy. 

Oversikten inneholder ikke de kulturminnene som ligger innenfor de 5 kommundelplanene over tettstedene i 

kommunen. 

 

Kulturminneplanen er pr.d.d. ikke behandlet av Vestvågøy kommune. Planen sin funksjon i kommunal planlegging 

er for øyeblikket en vær varsom plakat og et innsigelsesverktøy for fylket. Vestvågøy kommune har som mål å 

utarbeide ”Kommunedelplan Kulturminne” i kommende planperiode. 

 
Lokalitetene er i plankartet vist med ”R” .  

 

 

LokalitetLokalitetLokalitetLokalitet    

    

NavnNavnNavnNavn    StedStedStedSted    

(navn, gnr/bnr…)(navn, gnr/bnr…)(navn, gnr/bnr…)(navn, gnr/bnr…)    

StatusStatusStatusStatus    InnholdInnholdInnholdInnhold    

82 Einangen Gnr 60/65 bnr 5 m.fl Automatisk freda To store gravrøyser, tidlig jernalder 

87 Skrivarneset Hol – gnr 68 bnr 13 Automatisk freda Naustområde, middelalder / etterreformatorisk tid 

88 Holsøya Hol-Holsmo, gnr 68  Automatisk freda 

Nyere tids kulturminne 

Hol kirke, kirkevei, gravholmer, nausttufter, gammetuft 

89 Haug Gnr 2 bnr 167 Automatisk freda Gårdshaug 

90 Sværsvika Offersøya, gnr 23 Automatisk freda Groptufter, gårdsanlegg, gravrøys, rydningsrøys 

91 Rokkvika Stamsund, gnr 53 Nyere tids kulturminne Krigsminne 

93 Litlgjeva Myklevik, gnr 50 Automatisk freda Gravholme, jernalder 

94 Stor-Osneset Myklevik, gnr 50 bnr 15 m.fl. Automatisk freda Groptufter, steinalder 

95 Storfjorden Gnr 43 bnr 1 m.fl. Automatisk freda 

Nyere tids kulturminner 

Gårdsanlegg,  

Katolsk kloster, verdifullt bygningsmiljø, Madonna-grotte 

96 Bakjordøyan Kartfjord / Rolvsfjord, gnr 132 Automatisk freda Gravholmer 

97 Kollahaugen Kangerurden, gnr 49 Automatisk freda Groptufter 

98 Steinbakken Kongsjorden-ø, gnr 125 Automatisk freda Gårdsanlegg, hustufter, gravrøyser, jernalder og middelalder 

99 Tjønndalen Kongsjorden-ø/n, gnr 124/125 Automatisk freda Hulveier 

100 Skjerpen Skjerpen-øvre, gnr 70 Automatisk freda 

Nyere tids kulturminner 

Gårdanlegg, hustufter, gravrøyser, jernalder 

Samisk fellesgamme, husmannsplass 

101 Lilandsosen Li, gnr 97 Automatisk freda 

Nyere tids kulturminner 

Maritimt kulturmiljø, forhistoriske nausttufter 

Båtstøer, nausttufter, etterreformatoriske/middelalder 

103 Borgvær Borgvær, gnr 104 Automatisk freda 

Nyere tids kulturminner 

Tre bosettingsområder, gårdshaug, gravrøys 

Eldre fiskevær, pomorhandel, rorbutufter, båtstøer m.m. 
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LokalitetLokalitetLokalitetLokalitet    

    

NavnNavnNavnNavn    StedStedStedSted    

(navn, gnr/bnr…)(navn, gnr/bnr…)(navn, gnr/bnr…)(navn, gnr/bnr…)    

StatusStatusStatusStatus    IIIInnholdnnholdnnholdnnhold    

104 Skokkelvikøyan Gnr 134-136 Automatisk freda Gravholmer 

105 Malnes Malnes, gnr 139 Automatisk freda Ødegårdanlegg, langhus, gårdshaug, bauta, nausttufter… 

106 Bustrandvika Malnes, gnr 139 Automatisk freda Groptufter, ødegårdsanlegg, gravminner, langhus.. 

107 Moland Moland, gnr 140 Automatisk freda Gårdsanlegg, langhus, gravrøyser, jernalder 

108 Smorten Smorten, gnr 141 Nyere tids kulturminner Gruver 

113 Ure Bunes, gnr 62 bnr 1 m.fl. Nyere tids kulturminner Bygningsmiljø, bolig, uthus, rorbuer, brygger, steinkai m.m. 

114 Steine Steine, gnr 54 Nyere tids kulturminner Fiskeværsmiljø, væreierbolig, rorbuer, naust m.m. 

119 Unstad Unstad, gnr 85 Automatisk freda 

Nyere tids kulturminner 

Gårdshaug 

Tett bygningsmiljø (klyngetun), våningshus, driftsbygninger 

m.m. 

121 Eggum Eggum, gnr 86 Automatisk freda 

Nyere tids kulturminner 

Gårdhaug m.m. 

Fiskevær/landsby, bygningsmiljø og kulturlandskap m.m. 

122 Kvalnes Kvalnes, gnr 110 Nyere tids kulturminner Ruiner etter fiskevær 

123 Kleivan Kvalnes, gnr 110 Nyere tids kulturminner Fiskeværsmiljø, molo, kaianlegg, fiskebruk, rorbuer m.m. 

124 Æsholmen Uttakleiv, gnr 29 Nyere tids kulturminner Ruiner etter fiskeværsmiljø, tufter, steinkaier, båtstøer m.m. 

125 Valberg kirke Valberg, gnr 133 Nyere tids kulturminner Valberg kirke, 3.kirke på stedet, kirkested siden 1600-tallet 
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8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg8. Vedlegg    

 

Vedlegg 2 Vedlegg 2 Vedlegg 2 Vedlegg 2 ----    RisikoRisikoRisikoRisiko---- og sårbarhetsanalyse (ROS) og sårbarhetsanalyse (ROS) og sårbarhetsanalyse (ROS) og sårbarhetsanalyse (ROS)    

 

Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel Kommuneplanens arealdel ---- Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse Risiko og sårbarhetsanalyse    

 

Alvorlige ulykker, katastrofer og svikt i samfunnsviktige systemer avslører ofte at 

samfunnet ikke er godt nok forberedt på å håndtere en vanskelig situasjon 

tilfredsstillende. Selv mindre forstyrrelser resulterer ofte i vesentlige tap for 

enkeltpersoner, miljø eller virksomheter.  

 

Med enkle midler kunne mange slike situasjoner vært unngått. Naturkatastrofer har 

vi alltid måttet leve med, men i tillegg har den tekniske og økonomiske utviklingen i 

samfunnet ført til et stadig økende antall uønskede hendelser, som branner og 

eksplosjoner, miljøforstyrrelser, driftsstans og forsyningssvikt.  

 

Hensikten med risiko- og sårbarhetsanalyser er å utarbeide et grunnlag for 

planleggingsarbeidet slik at beredskapsmessige hensyn kan integreres i den 

ordinære planleggingen i kommunen.  

 

 

 

 

Begrepene risiko og sårbarhet Begrepene risiko og sårbarhet Begrepene risiko og sårbarhet Begrepene risiko og sårbarhet     

 

Risiko uttrykker den fare som uønskede hendelser representerer for mennesker, 

miljø, økonomiske verdier og samfunnsviktige funksjoner. Risiko er et resultat av 

sannsynligheten (frekvensen) for og konsekvensene av uønskede hendelser.  

 

Sårbarhet er et uttrykk for et systems evne til å fungere og oppnå sine mål når det 

utsettes for påkjenninger. 
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NaturNaturNaturNatur---- og miljøforhold og miljøforhold og miljøforhold og miljøforhold    

    
Forhold / uønsket hendelse ja/nei 

 

Vurdering 

 

Jord-/leire-/løsmasseskred Ja Jord- og løsmasseskred har forekommet i kommunen. Vi har ingen kartlegging som viser forekomsten av slike 

skred. Ut fra den kjennskap man har til slike hendelser i kommunen antar man at risikoen for at slike hendelser 

skal inntre er relativ lite. Ved utbygging vil det bli stilt krav om nærmere undersøkelser.  

 

Kvikkleire, ustadige grunnforhold Nei Ikke kjent 

 

Steinras, steinsprang Ja Skred kan forekomme. Historisk sett har det gått skred i kommune som har krevd menneskeliv. Gjennom 

arealplanen har man tatt utgangspunkt i alle tilgjengelig skreddata. Gjennom en arealanalyse har man sikret at 

ingen nye utbyggingsområder faller innenfor potensielle fareområder for skred. 

 

Is-/snøskred Ja Skred kan forekomme. Historisk sett har det gått skred i kommune som har krevd menneskeliv. Gjennom 

arealplanen har man tatt utgangspunkt i alle tilgjengelig skreddata. Gjennom en arealanalyse har man sikret at 

ingen nye utbyggingsområder faller innenfor potensielle fareområder for skred. 

 

Kjente historiske skred, utbredelse Ja Tatt hensyn til å arealplanen. Data på ”Skrednett” er gjennomgått og vurdert. Ingen nye utbyggingsområder er lagt 

i områder hvor man har kjente historiske skred. 

 

Flomfare Ja Det er en del vassdrag i kommunen. Vannføringen av en slik karakter at sannsynligheten for flom er relativt liten. 

Vi har lite bebyggelse rom ligger slik til at den kan bli utsatt for flom. Ser ikke behov for nærmere kartlegging. 

 

Springflo Ja Springflo og høye bølger i kystsonen kan forekomme. Erfaringene tilsier at dette tema må tas på alvor. Høy 

vannstand inntreff etter en kombinasjon av høy springflo (høyt astronomisk tidevann) og 

høy stormflod (lavtrykk og pålandsvind). 

 

Ved bygging i strandsonen hvor det ikke er skjerming mot høye bølger stiller kommune krav om 

konsekvensvurdering før bl.a. byggetillatelse kan gis. Bebyggelse må ikke plasseres slik at en eventuell springflo 

kan forårsake skader.  

 

Vestvågøy kommune velger i denne planperioden ikke å gå inn på spørsmålet om de globale klimaendringene vil 

medføre at havnivået vil stige. 
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Flomsonekart, historiske flomnivå Nei Lite relevant da vi har relativt små vassdrag i kommunen. Liten risiko i vårt område. 

 

Sterkt vindutsatt, storm/orkan etc.  Ja Vi har ingen områder i kommunen som krever spesiell vurdering. Sterk vind kan forekomme. Generelt sett må 

byggeforskriftene legges til grunn ved dimensjonering. 

 

Mye nedbør Ja Mye nedbør kan forekomme. Liten risiko i vårt område. 

 

Store snømengder Ja Kan forekomme. Bygninger dimensjoneres i henhold til byggeforskriftene med hensyn på snølast. Ved ekstremt 

snøfall kan det være nødvendig å iverksette tiltaks om for eksempel rydding av tak. For øvrig har vi ingen områder 

som er spesielt utsatt for store snømengder. 

 

Radon Ja Det er foretatt en omfattende kartlegging i kommunen. Resultatet viser at radom ikke er noe stort problem i 

kommunen. 

 

Anne Nei  

 

 

 

    

Drikkevann o.a. biologiske ressurserDrikkevann o.a. biologiske ressurserDrikkevann o.a. biologiske ressurserDrikkevann o.a. biologiske ressurser    

    
Forhold / uønsket hendelse ja/nei 

 

Vurdering 

 

Utbyggingsplaner (boliger, fritidsbebyggelse, 

næring/industri, infrastruktur etc.) i nærheten av:  

• Drikkevannskilder 

• nedslagsfelt, grunnvann 

• landbruksareal, 

• oppdrettsanlegg m.m. 

 

Ja Gjennomarealplanen er det foretatt en sikring av alle drikkevannskildene. De største drikkevannskildene ligger 

forholdsvis langt fra bebyggelsen. Nye utbyggingsplaner kommer ikke i konflikt med viktige drikkevannskilder.  

 

Vi har flere oppdrettsanlegg i kommunen. Rømming av laks- og sjøørret kan representere en trussel for 

lakseførende vassdrag i kommunen. Sannsynligheten for at rømming skal inntreffe er til stede. Slike hendelser har 

inntruffet tidligere.  

 

Kommune vil ikke tillate lokalisering av oppdrettsanlegg for laks- og sjøørret i nærheten av viktige lakseførende 

vassdrag. 
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Virksomhetsbasert sårbarhetVirksomhetsbasert sårbarhetVirksomhetsbasert sårbarhetVirksomhetsbasert sårbarhet    

    
Forhold / uønsket hendelse ja/nei 

 

Vurdering 

Brann/eksplosjon ved industrianlegg Ja Kan forekomme, men kommunen har ingen større industrianlegg som kan representere stor fare for omgivelsene 

ved brann/eksplosjon. Ved flere av fiskebrukene er det lagret ammoniakk, kan medføre fare for omgivelsene ved 

brann/eksplosjon. 

  

Kjemikalieutslipp o.a. forurensning Nei Ikke kjent 

Olje-/gassanlegg Ja Vi har ingen større anlegg i kommunen. Det finnes mindre tankanalegg. Utslipp fra disse anleggene kan inntreffe. 

Sannsynligheten for slike hendler er relativt liten. 

 

Lagringsplass for farlige stoffer f.eks. industrianlegg, 

havner, bensinstasjoner, radioaktiv lagring 

Ja Vi har flere bensinstasjoner i kommunen. Det finners også lager for sprengstoff. Områdene er sikret i henhold til 

gjeldende regelverk. Anser ikke risikoen for uønskede hendelser for å være stor. 

 

Høyspentledninger Ja Det er en rekke linjer i kommunen. Gjennom arealplanleggingen legges gjeldende regleverk til grunn ved at det 

stilles krav om regulering av sikkerhetssoner langs slike anlegg. Det finnes ikke entydig dokumentasjon på at 

stråling fra slike anlegg representerer fare for mennesker og dyr. Ledningseier har ansvaret for å påse at 

anleggene ikke representerer fare for omgivelsene. 

 

Anlegg for deponering og destruksjon av farlig avfall Nei  

Strålingsfare fra div. installasjoner Nei  

Gamle fyllplasser Ja Gammelt avfallsdeponi i Myklevik er utlagt til landbruks-, natur- og friluftsområde sone A hvor bygging og 

fradeling ikke er tillatt. Ingen bebyggelse i nærheten av deponiet. 

 

Forurenset grunn og sjøsedimenter, endret bruk av 

gamle industritomter 

Ja Havneområdene i Stamsund og Ballstad er forurenset. Ved havneutbygging legges SFT’s krav til grunn. Alle 

arbeider skal godkjennes av bl.a. Fylkesmannen. 

 

Militære og sivile skytefelt Ja Vi har en skytebane i kommunen. Anlegget er opparbeidet og sikret i henhold til gjeldende regelverk. 

 

Dumpeområder i sjø  Ja Område sør for Ballstad. Representerer ingen fare for liv og helse. Området benyttes ikke i dag. Avmerket på 

sjøkart. Representerer i liten grad noen fare for omgivelsene (ferdsel/fiske) 

. 
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InfInfInfInfrastrukturrastrukturrastrukturrastruktur    

    
Forhold / uønsket hendelse ja/nei 

 

Vurdering 

Vil utilsiktede/ukontrollerte hendelser som kan 

inntreffe på nærliggende transportårer utgjøre en 

risiko for området? 

• hendelser på veg 

• hendelser på jernbane 

• hendelser på sjø/vann 

• hendelser i luften 

Ja Flysikkerheten i Norge er generelt svært god, statistisk ligger vi helt i verdstoppen når det gjelder antall 

flybevegelser uten ulykker. Internasjonale tall viser en ulykkesrate på mellom 1,5 og 3,0 fatale ulykker pr 10 mill 

flybevegelser. Avinor opererer i dag ut i fra et mål om en ulykkesrate på mindre enn en fatal ulykke pr 10 mill 

flybevegelser. En flystyrt i nærheten av Leknes lufthavn kan få katastrofale konsekvenser, men sannsynligheten for 

at en slik hendelse skal inntreffe er liten. Av den grunn er det ikke nødvendig å gjennomføre tiltak. 

 

Brann/eksplosjon om bord i cruiseskip eller hurtigruta kan utgjøre en viss risiko for omkringliggende områder. 

Men i kaianleggene i Leknes havn og Stamsund ligger forholdsvis langt fra boligbebyggelse og en eventuell 

hendelse vil i liten grad representere fare for boligområder eller institusjoner. 

 

Veger med mye transport av farlig gods Nei  

Ulykkesbelastede veger Ja Det er en del ulykker på veinettet i kommunen. Vi har ikke registrert konkrete ulykkespunkt. Trafikksikkerhetsplan 

for Vestvågøy kommune ivaretar alle forhold som har med trafikksikkerhet å gjøre. 

 

Støysoner ved infrastruktur Ja Rundt Leknes lufthavn er det utarbeidet støysonekart. Noe bebyggelse ligger innenfor støysoner hvor bygging 

ikke bør forekomme. Ved planlegging av nye utbyggingsområder legges bebyggelsen utenfor disse støysonene. 

Mindre støyproblemer kan forekomme langs riksveinettet, men problemet antas å være lite i kommunen. 

 

Ved godkjenning av nye masseuttak stilles det krav om at SFT’s krav til utslipp av støy skal legges til grunn. Ved 

planlegging kreves det utført støyberegninger. 
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Strategiske / sårbare objekterStrategiske / sårbare objekterStrategiske / sårbare objekterStrategiske / sårbare objekter    

Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, Objekter som kan være særlig utsatt for sabotasje/terror, og/eller er sårbare i seg selv og/eller er sårbare i seg selv og/eller er sårbare i seg selv og/eller er sårbare i seg selv og derfor bør ha en grundog derfor bør ha en grundog derfor bør ha en grundog derfor bør ha en grundig vurderingig vurderingig vurderingig vurdering    

Forhold / uønsket hendelse ja/nei 

 

Vurdering 

Sykehus/helseinstitusjon Ja Lofoten sykehus kan i en krisesituasjon være utsatt for sabotasje/terror. Antar sannsynligheten for å være meget 

liten for at en slik hendelse skal inntreffe. 

 

Sykehjem/omsorgsinstitusjon Nei  

Skole/barnehage Nei  

Flyplass Ja Leknes lufthavn kan være utsatt for sabotasje.  

 

Viktig vei/jernbane Nei  

Jernbanestasjon/bussterminal Nei  

Havn Ja Leknes havn og Stamsund havn. Anløp av hurtigrute/cruiseskip. Antar sannsynligheten for å være meget liten for 

at en slik hendelse skal inntreffe. Havnene er sikret og godkjent i henhold til gjeldende internasjonalt regelverk, 

ISPS. 

  

Vannverk/kraftverk Nei  

Undervannsledninger/kabler Nei  

Bru/Demning Nei  
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8. Ved8. Ved8. Ved8. Vedlegglegglegglegg    

 

Vedlegg 3 Vedlegg 3 Vedlegg 3 Vedlegg 3 ---- Konsekvensvurdering Konsekvensvurdering Konsekvensvurdering Konsekvensvurdering    

 

KonsekvensvurderingerKonsekvensvurderingerKonsekvensvurderingerKonsekvensvurderinger    

Med utgangspunkt i Plan- og bygningslovens 

bestemmelser er det utført en konsekvensvurdering 

av arealplanen. Konsekvensvurderingen er utført med 

utgangspunkt i tilgjengelige planer, temakart og 

lokalkunnskap. 

 

MetodeMetodeMetodeMetode    

Ved utarbeidelse av arealplan skal alle større 

endinger av utbyggingsområder og lignende vurderes 

med hensyn på hvilke vesentlige virkninger de kan ha 

for miljø, naturressurser eller samfunn. Gjennom 

planprogrammet er utviklet en enkel modell for en 

slik konsekvensvurdering. 

 

KriterierKriterierKriterierKriterier    

For nye utbyggingsområder i arealplanen eller der 

endring av formål ellers sannsynligvis vil ha stor 

betydning er det gjort en verdi- og 

konsekvensvurdering. Dette for å vurdere egnetheten 

til område og eventuelle konsekvenser av planlagte 

formål. 

 

Vurdering av verdier og konsekvenser er basert på 

kjente registreringer i kommunens (arealisbase), 

analyser, faglig skjønn, befaringer og andre kjente 

opplysninger. 

 

KU-vurderingen er todelt. Den ene delen gjelder for 

alle mottatte innspill som ikke er eller bare delvis er 

tatt inn i arealplanen. Den andre delen berører end-

ringer som er gjort i forslaget til revidert arealplan. 

I denne verdiI denne verdiI denne verdiI denne verdi---- og konsekvensvurderingen er  og konsekvensvurderingen er  og konsekvensvurderingen er  og konsekvensvurderingen er følgende tema vurdertfølgende tema vurdertfølgende tema vurdertfølgende tema vurdert::::    

 

Miljø og naturreMiljø og naturreMiljø og naturreMiljø og naturressurser:ssurser:ssurser:ssurser:    

• Naturverdier, biologisk mangfold 

• Jord- og skogbruksinteresser 

• Landskap 

• Kulturmiljø og –minner 

• Forurensing og støy 

• Andre miljøkonsekvenser 

Samfunn:Samfunn:Samfunn:Samfunn:    

• Friluftsliv og rekreasjon 

• Barn og unge 

• Samfunnssikkerhet (ROS) 

• Samferdsel 

• Tilgjengelighet 

• Infrastruktur 

 

 

Det første stegetDet første stegetDet første stegetDet første steget er å vurdere de enkelte områdenes karaktertrekk og verdier innenfor hvert enkelt tema så objektivt 

som mulig. Verdien blir fastsatt langs en skala fra liten verdi til svært stor verdi. 

 

Det andre stegetDet andre stegetDet andre stegetDet andre steget består i å vurdere mulige konsekvenser av mulige tiltak. Konsekvensene blir vurdert på en skala fra 

svært store negative konsekvenser til svært store positive konsekvenser. 

 

KonsKonsKonsKonsekvensen av planlagt formål erekvensen av planlagt formål erekvensen av planlagt formål erekvensen av planlagt formål er så vurdert opp mot verdien av område. så vurdert opp mot verdien av område. så vurdert opp mot verdien av område. så vurdert opp mot verdien av område.    

 

Verdivurdering Verdivurdering Verdivurdering Verdivurdering ----    Nytte / verdiNytte / verdiNytte / verdiNytte / verdi    

 

                 1     =     Liten verdi 

                 2     =     Middels verdi 

                 3     =     Stor verdi 

                 4     =     Svært stor verdi 

 

Konsekvensvurdering Konsekvensvurdering Konsekvensvurdering Konsekvensvurdering ----    KonfliktgradenKonfliktgradenKonfliktgradenKonfliktgraden    

  

         -4     =     Svært store negative konsekvenser 

         -3     =     Store  

         -2     =     Middels  

         -1     =     Små  

           0     =     Ingen konsekvenser 

           1     =     Små positive konsekvenser 

           2     =     Middels 

           3     =     Store 

           4     =     Svært store 

 

 

KU KU KU KU –––– VURDERING  VURDERING  VURDERING  VURDERING ---- SE EGET VEDLEGG! SE EGET VEDLEGG! SE EGET VEDLEGG! SE EGET VEDLEGG!    
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Notater:Notater:Notater:Notater:    
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Forslag til endringer:Forslag til endringer:Forslag til endringer:Forslag til endringer:    
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