
DATO AVSENDER MERKNAD/ INNSIGELSE KOMMENTAR 

19.08.19 Fiskeri- 

direktoratet 

Utdrag: 

A- formål er i konflikt med fiskeplasser 

med passive og aktive redskaper, 

gyteområder og låssettingsplasser har 

ikke blitt vurdert. Det er heller ikke alle 

akvakultur-områdene som har blitt 

konsekvens-utredet, kun de områdene 

der kommunen har foreslått endringer 

eller justeringer. Kunnskapsgrunnlaget 

endrer seg over tid, og områder som har 

vært avsatt til akvakultur og videreført 

ved revideringer av arealplaner men ikke 

har blitt tatt i bruk til akvakultur, kan med 

økende kunnskap over tid vise seg å være 

i konflikt med andre interesser.  

Fiskeridirektoratet region Nordland mener 

at det burde vært gjort 

konsekvensutredning av alle områder 

avsatt til akvakultur der det ikke er 

etablert akvakultur, særlig i en kommune 

som Vestvågøy, der deler av sjøarealene 

har fiskeriinteressene av nasjonal verdi. 

Fiskeridirektoratet ønsker å ivareta 

gyteområder, og ville i en planprosess ved 

utarbeidelse av en kystsoneplan kommet 

med innspill om at gyteområder kartlagt 

av Fiskeridirektoratet bør 

avsettes til én bruk fiske i plankartet. 

Gyteområder er ofte sammenfallende 

med de viktigste fiskeplassene, men de 

har også en økologisk funksjon, og de er 

viktige å ivareta for å opprettholde 

torskebestanden på lang sikt. Det ble i 

2015 igangsatt et forskningsprosjekt i 

regi av Havforskningsinstituttet på 

Nordmøre i kommunene Smøla og Aukra, 

der blant annet gyte- og 

vandringsadferden til kysttorsk forsøkes 

kartlagt, etter at det har blitt etablert en 

ny oppdrettslokalitet for laksefisk i 

nærheten av gyteområder. Det er nylig 

Generelt er revisjon a kommunens 

A områder er i hovedsak en 

arealavklaring.  

Kunnskapsgrunnlaget i kystnære 

fiskeridata - Yggdrasil og naturbase, 

nordlandsatlas er konsekvent 

benyttet i konsekvens-utredningen. 

Bakgrunnen for at fiskeredskaper 

ikke er tatt konkret inn, er i samlet 

vurdering sammenfallende med 

øvrig aktivitet og registreringer. I 

konsekvensutredningen som 

omhandler natur og miljø som lå 

ved saksframlegget er kun 

fiskeriregistreringer av oppvekst, 

gyte og beiteområder som er 

vurdert opp mot akvakultur. 

Registreringene i Kystnære 

fiskeridata er omfattende og over 

store areal. Der foreslått havbruk 

grenser til, eller inngår i ytterkant 

er havbruksformålet vurdert 

videreført, når arealbeslaget er 

minimalt, opp mot registrert 

polygon for enkelte fiskeritema. I 

vestvågøy kommune er det fiskeri 

som er dominerende aktivitet langs 

kysten og vi vurderer derfor ikke 

det er nødvendig med ensrettet 

fiskefelt (dataene er også gamle 

2001-2005, og trenger 

oppdatering) med gjeldene data.  

De mindre A- områdene er tenkt til 

LUR arter, ikke laks, og vurderes 

ikke like konfliktfylt, mot 

registreringene til gyte, oppvekst 

og beiteområder. Men generelt det 

er i den enkeltsøknaden 

tiltakshaver gjør rede for 

produksjon av arter, hvor 

kommune og myndigheter vil gjøre 

en ny virderinger.  Registrerte f VA 



igangsatt et nytt forskningsprosjekt i tre 

fjorder i Finnmark, også dette i regi av 

Havforskningsinstituttet, for å undersøke 

det samme. Det finnes i dag for lite 

kunnskap om temaet til at en kan 

konkludere med effekten av oppdrett av 

laksefisk i gyteområder for torsk. På 

bakgrunn av de kartlagte gyteområdenes 

verdi som fiskeplass, og som viktige 

områder for reproduksjon og 

rekruttering til bestanden, ønsker vi i 

hovedsak at det ikke avsettes 

akvakulturområder innenfor disse. 

4 og 5 : er videreføring av 

havbruksområder fra 2008 planen, 

og ligger i randsonen av 

fiskeriregistreringer som inngår i et 

større fiskefelt. Låssettingsplassen 

er registrert fra forrige arealplan, 

og vil også inngå her. VA 8 er en 

videreføring av havbruksområdene 

fra forrige planperiode. Registrerte 

fiskeredskaper er i randsonen i et 

større kartlagt området, fra 2002-

2005. VA 11 er redusert. VA 12 er 

noe redusert. VA 13 tas ut. VA 14 

er noe redusert. A 22 er revidert, 

tilgrensende registrert oppvekst og 

beiteområde inngår i et større 

polygon, og vurderes minimal med 

arealbeslag. VA 22 er redusert til 

gjeldene arealformål. VA 25 

grenser til og i registrert 

gyteområdet, som er et større 

registrert gyteområdet, dette A 

området vil derfor opprettholdes. 

VA 26 revideres noe, VA27 

opprettholdes og videreføres fra 

gjeldene arealplan. Planprosess: 

Yggdrasil, med , gyte, oppvekst, 

fiske og beiteområder er 

konsekvent brukt i 

konsekvensutredningen. Passive og 

aktive redskaper er ikke tatt inn 

konkret da de sammenfaller stort 

sett med gyte og beiteområder. 

Foreslåtte akvakulturområder som 

ikke er KU vurdert, er videreføring 

fra 2008 planen, det er ikke krav til 

KU, om ikke ny kunnskap 

foreligger. (kunnskap registrert I 

Yggdrasil er fra 2002 og 2005). 

Medvirkning; kommunen har 

utover hørings/ generell uttalelse 

kontaktet lokale fiskarlag, og 

næringen vedr. revisjon av 

havbruksarealer. Og hadde møte 

før sommeren med det lokale 

fiskarlaget og en fiskeriaktør- 

Pr.d.d er det ikke registrert 



merknader fra lokale  fiskarlagene 

eller havbruksaktørene. 

20.08.19 Kystverket Kystverket har sett på forslaget som 

foreligger og har planfaglige råd for 

følgende områder: 

VA1, VA 18, VA 22, VA24: Farvannet er 

oppmerket med jernstenger og flytestake 

og benyttes av mindre fartøy. Kommunen 

bør vurdere å justere arealet, eller 

formålet for å gi rom for at farvannet 

fortsatt kan benyttes av småbåtflåten. 

Merknaden tas til følge, VA 1 er 

tatt ut, øvrige A - formål er revidert 

etter lokale leier, angitt konkret i 

innspillet fra Kystverket. 

13.08.19 Nordland 

fylkeskomm

une 

Utdrag : Planfaglig 

Materialet som er lagt ut til høring og 

offentlig ettersyn fremstår ikke som et 

komplett planforslag, og derfor er det 

vanskelig for oss å ta endelig stilling til 

det. Blant annet kan fylkeskommunen ikke 

se at det er utarbeidet en planbeskrivelse, 

og forslag til bestemmelser fremgår kun i 

saksfremlegget. Vi kan ikke se at aktuelle 

næringsaktører eller andre 

interessegrupper har fått anledning til å 

medvirke. På bakgrunn av dette stiller 

fylkeskommunen spørsmål ved om 

oversendelsen kan betraktes som et 

planforslag, samt den faktiske nytten av 

høring / offentlig ettersyn. 

 
Både Nordland fylkeskommune og andre 
høringsparter er avhengig av å se 
sammenhengen med omkringliggende 
arealer og bestemmelser for disse for å 
kunne uttale oss om konsekvensene av 
forslaget. Vi har bl.a. sett til gjeldende 
arealdel for å vurdere konsekvenser for 
omkringliggende sjøareal. 
Nordland fylkeskommune forutsetter at 
havbruksarealene inkluderes i et samlet 
planforslag med plankart, planbeskrivelse, 
bestemmelser og konsekvensutredning 
som legges ut til    2. gangs høring og 
offentlig ettersyn. Fylkeskommunen vil da 
gi en samlet uttalelse, og må dessverre 
forbeholde oss retten å fremme 
innsigelser ved 2. gangs offentlig ettersyn. 

Det er tidlig gjort klart at 

havbruksarealene skulle utredes i 

en egen prosess. Utredninger og 

begrunnelser og anbefalinger er 

utarbeidet av konsulenter. 

Kommunen har kontaktet samtlige 

havbruks-  og fiskeriaktører for 

innspill, med møtet senest i juni.  

Havbruksarealene vil tas inn i 

revidert planforslag i 

2.gangshøringen, hvor land og 

sjøsiden kan sees i sammenheng 

som etterspurt. Merknader om 

anlegg som er tilbaketrukket, 

og/eller eksisterende areal vil på 

nytt gjennomgås jf. foreslått 

arealbruk.  



08.08.19 FYLKESMAN

NEN I 

NORDLAND 

Varsel om mulig innsigelse fra Avinor. 

Konklusjon; Dersom akvakulturområdene 

VA1, VA2, VA11 og VA13 ikke tas ut av 

forslag til nye havbruksarealer i 

kommuneplanens arealdel 19-2031, må 

dette brev forstås som en innsigelse fra 

Avinor med hensyn til nye 

havbruksarealer i kommuneplanens 

arealdel, jf. Plan- og bygningsloven § 5-4 

samt følgende bestemmeler i EU-regulativ 

nr. 139/2014: · ADR.OPS.B.020 Wildlife 

strike hazard reduction (b) og (c). · 

ADR.OPS.B.075 Safeguarding of 

aerodromes (a) (3). · AMC1 

ADR.OPS.B.075 (a).  

  

Innsigelsen til Avinor tas til følge; A 

1 , 2 , 11 og 13 tas ut.  

12.08.19 Norges 

Kystfiskarlag 

Utdrag: Vi har ikke hatt kapasitet til å 

sette oss inn i alle de 19 områdene i 

detalj, men er tilfreds med at område A6 

Grænholmen vest, som Kystfiskarlaget 

tidligere har hatt innvendinger mot, er 

tatt ut. Grænholmen vest ligger som kjent 

i nærhet til det lakseførende 

Farstadvassdraget og innenfor viktige 

område for fiske, og registeret gytefelt, 

beite- og oppvekstområde for torsk, hyse, 

sei, sild og rødspette.   

  

Vi mener at A4 Grænholmen nord og A5 

Grænholmen øst som ligger med samme 

nærhet til laksvassdraget og nær opptil 

gyte- og oppvekstområdene må gis en 

grundigere vurdering og om nødvendig 

også tas ut. Område A2 Flæsa bør tas ut i 

tråd med anbefalingen gitt i 

konsekvensutredningen, da dette 

området også ligger i tilknytning til 

laksevassdraget og i umiddelbar nærhet til 

gyteområde for rødspette, registrerte 

fiskeplasser og oppvekst- og beiteområder 

for torsk, hyse, sei, sild og rødspette.   

  

Innspillet tas delvis til følge. På 

bakgrunn av merknader gitt av 

Avinor og NFF, NVFL, vil 

havbruksarealene utenfor og 

tilgrensende nappstraumen og 

Gjerstadvassdraget anbefales å 

reduseres, utover A 2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



06.08.19 Naturvern-

forbundet i 

Lofoten 

Utdrag: Regjeringen ønsker vekst i norsk 

oppdrettsnæring. Naturvernforbundet er 

sterkt imot vekst i en næring som har et 

så stort økologisk fotavtrykk. 

Fiskeoppdrett i åpne anlegg i sjø og 

fjorder må fases ut og all oppdrett må 

over i lukkede anlegg som hindrer 

spredning av lakselus og forurensning og 

reduserer næringens miljøpåvirkning.  

Kommunen tar i kystsoneplanen stilling til 

om-, og hvor akvakultur kan tillates jf. 

plan og bygningsloven §11-7 punkt 6 og § 

11-9 punkt 6. Da kan kommunen også lage 

en ordning som gir tillatelse på visse 

vilkår. «Fra det mer til det mindre» er her 

et grunnleggende prinsipp som vil si at 

dersom kommunen kan forby noe helt så 

kan kommunen tillate «det mindre» som 

er å gi tillatelse, men på visse vilkår. 

Vilkårene kan stilles så lenge det ikke 

dreier seg om myndighetsmisbruk. 

Kommunen har ikke bare rett til å ivareta 

vannkvaliteten, men også plikt. Her må 

kommunen legge til grunn 

naturmangfoldlovens førerprinsipp som 

gjelder ved all offentlig saksbehandling jf. 

naturmangfoldloven § 9. I tillegg så skal 

EUs vanndirektiv være innført jf. EØS-

avtalen artikkel 7. ...Hold Nappstraumen 

fri for oppdrett! NOF Lofoten lokallag og 

Naturvernforbundet har tidligere uttalt 

oss om lakseoppdrett ved Grenholmen i 

Nappstraumen (17.12.2018, vedlegg). Vi 

mener Nappstraumen er uegnet til 

lakseoppdrett på grunn av de negative 

konsekvensene på det biologiske 

mangfoldet og har også lagt ved vår 

uttalelse fra 17.12.2018.  

Lokalitetene VA 1, 2, 4 og 5 må tas ut av 

planen.  

Innspillet tas til orientering.  På 

bakgrunn av vurderinger gjort i KU 

på et overordnet nivå, opp mot 

registrerte natur og kulturverdier, 

gjenstår 21 A - områder, med noen 

få utvidelser. Prinsipielt om 

tilrettelegging av havbruksaktivitet 

og oppdrett, så er dette ønsket fra 

den politiske styringsgruppen.  

Samlet havbruksarealer er 

betraktelig redusert, fra 

arealplanen i 2008. Når det gjelder 

oppdrettsvirksomhet i 

Nappstraumen, er A 2 foreslått tatt 

ut, med arealer som må tas ut, som 

følge av innsigelsen  gitt av Avinor 

på A-områdene i Buksnesfjorden. 

06.08.19 NOF Lofoten 

lokallag 

v/Johan 

Sirnes 

Utdrag: VA 2 – Flæsa anbefales ikke i 

saksframlegget på grunn av 

konsekvensene for laksepopulasjonen i 

Farstadvassdraget.  

I denne forbindelse ser vi ingen forskjell 

på de fire foreslåtte lokalitetene fordi de 

alle ligger i Nappstraumen som er en sterk 

Innspillet tas til orientering.  På 

bakgrunn av vurderinger gjort i KU 

på et overordnet nivå, opp mot 

registrerte natur og kulturverdier, 

gjenstår 18 A - områder, noen få 

utvidelser. Prinsipielt om 

kommunen ønsker tilrettelegging 



tidevannsstrøm som skifter retning to 

ganger i døgnet. Det vil si at uansett hvor 

man plasserer et anlegg i straumen, vil 

lakseluslarver og sykdomssmitte bli spredt 

i hele straumen på få timer. 

Farstadvassdraget/Lakselva som er 

Lofotens beste lakseelv, munner ut i 

Offersøypollen og vandring av gytemoden 

laks og utvandring av smolt skjer gjennom 

Nappstraumen.  

De rike forekomstene av fisk og bunndyr 

(bl.a. bløtdyr, mark og krepsdyr) gjør at 

denne grunne straumen er blant de aller 

viktigste stedene for overvintrende 

sjøfugl. NOF Lofoten har telt sjøfugler i 

straumen siden 1980-tallet på oppdrag fra 

Norsk institutt for naturforskning (NINA). 

Blant de vanligste artene er ærfugl (nær 

truet (NT) www.artsobservasjoner.no, og 

dermed tilgjengelig i Artskart), 

praktærfugl, havelle (NT), teist (sårbar 

VU), alke (sterk truet EN) og krykkje (EN), 

samt storskarv og toppskarv. Flere av 

disse artene er også globalt rødlistet, for 

eksempel har havellen fått sin 

verdensbestand redusert med 30-40% på 

få tiår, ifg. den globale rødlisten fra 

Verdens naturvernunion (IUCN). 

Gulnebblom sees regelmessig i straumen. 

Denne arten, som hekker på den russiske 

arktiske tundraen, er en ansvarsart for 

Norge, og har status som NT både på 

global og nasjonal rødliste. Det antas at vi 

har mer enn 90% av europeeisk 

vinterbestand. Denne arten er avgjørende 

for opprettelsen av Lofoten Important 

Bird and Biodiversity Area (IBA). Over 

1000 sjøfugler kan tidvis opptre i 

Nappstraumen, med ærfugler, 

praktærfugler og haveller som de 

dominerende artene, f.eks. 785 ærfugl, 

310 praktærfugl og 24 haveller 20 februar 

2018. 

av havbruksaktivitet er et ønske fra 

den politiske styringsgruppen.  



29.07.19 Nordland 

Fylkes 

Fiskarlag 

Utdrag :  

 

Innspillet tas til orientering. Når 

det gjelder kunnskapsinnhentingen 

i forbindelse med 

konsekvensutredningen er 

Yggdrasil, og andre offentlige 

databaser konsekvent benyttet. At 

redskapsbruken ikke er synliggjort 

tilstrekkelig i 

konsekvensutredningen, er at de 

sammenfatter med fiskeområdene 

og gyteområdene.  

Ku – utredningene er kun for A 

områder som er foreslått utvidet. 

Eksisterende A områder i gjeldene 

plan er ikke KU utredet, det 

foreligger i databasene ikke nye 

registreringer (fra 2001-05). 

Akvakulturlokalitene som er 

beskrevet problematisk vil gis en ny 

vurdering. Det gjøres oppmerksom 

på at vi vurderer at registrert beite, 

redskapsområder og fiskeplasser er 

registrert over store areal. Det 

vurderes at ensrettet A områder 

også skal ha plass i kysten. Ifb. med 

planprosessen ble det holdt møte 

med fiskerinæringen og det lokale 

fiskarlaget i Vestvågøy. Se øvrig 

kommentarer gitt til kystverket og 

Fiskeridirektoratet. 

24.07.19 Norges 

arktiske 

universitets

museum 

Utdrag: Vi har ingen konkrete innspill til 

planforslaget for vurdering av fremtidig 

akvakulturlokaliteter på nåværende 

tidspunkt men vil påpeke at som ansvarlig 

myndighet for forvaltning av kulturminner 

under vann, er det viktig at UM blir 

trukket inn i planleggingsprosesser på et 

tidlig stadium. Å gi innspill til arealplaner 

som omfatter sjøareal er et forebyggende 

arbeid som forhindrer konflikter i 

forvaltning av kulturminner på et senere 

tidspunkt.  

Tas til orientering 



23.07.19 Fylkesmanne

n i Nordland 

Avklaring: Etter det vi kan se innebærer 

ikke forslaget at det legges ut noen nye 

sjøarealer til akvakultur, eller til andre 

formål. Derimot foreslås det 

begrensninger i forhold til hva slags type 

oppdrett som kan etableres på de ulike 

lokalitetene. Vi ser at det foreligger en 

vurdering av et mulig nytt akvakultur 

offshore, sør-øst for Valberg, men at 

konsulenten ikke anbefaler at dette tas 

inn i planen i denne omgangen.  

Tas til orientering 

11.07.19 Avinor Utdrag: Forslag til nye akvakulturområder 

i sjø 

Vi ser av forslag til akvakulturområder i 

sjø, plankart datert 04.04.19, at det er lagt 

inn 4 nye 

akvakulturområder som ligger 7 km eller 

nærmere med hensyn til Leknes lufthavn: 

· VA1 

· VA2 

· VA11 

· VA13  Dersom akvakulturområdene VA1, 

VA2, VA11 og VA13 ikke tas ut av forslag 

til nye 

havbruksarealer i kommuneplanens 

arealdel 19-2031, må dette brev forstås 

som en innsigelse 

fra Avinor med hensyn til nye 

havbruksarealer i kommuneplanens 

arealdel, jf. Plan- og 

bygningsloven § 5-4 samt følgende 

bestemmeler i EU-regulativ nr. 139/2014: 

· ADR.OPS.B.020 Wildlife strike hazard 

reduction (b) og (c). 

· ADR.OPS.B.075 Safeguarding of 

aerodromes (a) (3). 

· AMC1 ADR.OPS.B.075 (a). 

Det bør også vurderes tiltak ovenfor 

eksisterende akvakulturområder innenfor 

7 km sonen, særlig 

anleggene som ligger i Buksnesfjorden. 

Hvis det gjøres feil prioriteringer, kan 

dette sette sterke 

begrensninger på bruken av Leknes 

lufthavn i framtiden. 

Eksempler på avbøtende tiltak for 

eksisterende akvakulturanlegg kan være 

Merknaden tas til følge i kart og 

bestemmelser. 



følgende vilkår: 

· Undervanns-foring. 

· Ikke foring ved de sterkeste 

strømforhold, slik at foret ikke drifter av 

under vann og kan 

samle organismer som igjen kan tiltrekke 

fugl utenfor anleggene. 

· Tildekking av anleggene slik at fugler ikke 

ser fisken i anleggene. 

· Varsling til lufthavnen om fugl, spesielt 

måker og ørn. 

11.07.19 Direktorat 

for mineral-

forvaltningag 

Uttalelse fra DMF 

DMF kan ikke se at planen kommer i 

konflikt med registrerte forekomster av 

mineralske ressurser. Ut ifra foreliggende 

informasjon kan vi heller ikke se at planen 

medfører uttak av masser som vil 

omfattes av mineralloven. DMF har derfor 

ingen merknader til offentlig ettersyn av 

reviderte og nye havbruksarealer i 

 kommuneplanens arealdel for Vestvågøy 

kommune. 

Tas til orientering 

21.06.19 Nordland 

fylkeskomm

une 

Innsigelse: (utdrag)  

Det fremmes totalt 4 innsigelser som er 

knyttet til følgende vesentlige regionale 

interesser: kystsone, friluftsliv, 

allmennhetens tilgang til strandsonen, 

naturmangfold, landskap, samordnet 

bolig-, areal- og transportplanlegging og 

jordvern. Med bakgrunn i de forhold som 

er gjort rede for i saken ber fylkesråden 

kommunen foreta følgende grep og legge 

planen ut på nytt offentlig ettersyn:  

• Gjennomgå KU-katalogen.  

• Sikre samsvar mellom 

plandokumentene.  

• Lage tabell som angir hvor mange nye 

enheter det tillates etablert innenfor 

hvert område for spredt bolig-, fritid- og 

næringsbebyggelse.  

• Vurdere innsigelser knyttet til følgende 

områder:  

1. Gjerstadnesset/Skarsjøen – N 47 – 

Fremtidig næring og havneområde.  

2. Vestersand – Fremtidig arealer til bolig, 

næring og fritidsformål.  

Tas til følge. Plandokumenter og 

prosesskrav imøtekommes ved 

2.gangshøring.  

Begrunnelse, arealregnskap, 

klimaregnskap og vurdering av 

virkninger av arealplanen er 

ytterligere synliggjort i 

planbeskrivelsen. 

Innsigelser knyttet til følgende 

områder: Gjerstadneset – 

Skarsjyen tas ut, og foreslås å ta 

inn med ren Landbruk, Natur og 

Friluftsliv. 

Vestresand - bolig, fritid og 

næringsområder. Næringsområdet 

tas ut, og Urdvassdraget sikres med 

hensynsone og vernesone 

Foreslått arealbruk innenfor 

bygrensen er tatt ut. Leknessletta 

F2 og B74 er tatt ut. 

Innsigelse vedr. LNF spredt er 

gjennomgått, og matrisen er 



3. Leknessletta, F2 – Forretningsformål.  

4. Leknessletta, Bygge og anlegg. B74 – 

Bolig.  

revidert med hvor mange nye 

enheter som tillates innenfor hvert 

området. 

 

14.06.19 Fylkes-

mannen i 

Nordland 

INNSIGELSER (utdrag)  

1. Fylkesmannen fremmer innsigelse til 

planforslaget som helhet på grunn av 

følgende planformelle mangler:  

 

Bestemmelsene ikke i tilstrekkelig grad 

avklarer omfang og lokalisering av spredt 

bebyggelse.   

 

Grunnlaget for å legge ut nye områder 

ikke i tilfredsstillende grad er klargjort i 

konsekvensutredningene. Må begrunnes 

bedre rel. Arealbehov, opp mot 

landbruksareal og myr jf. Forskrifter. 

 

Manglende sammenheng mellom plankart 

og konsekvensutredninger gir dårlig 

grunnlag for medvirkning i henhold til 

plan- og bygningslovens bestemmelser.  

 

2. Avinor fremmer innsigelse med krav om 

innarbeidelse av følgende 

planbestemmelser:  

 

- Endring av planbestemmelse § 9.1 – 

Sikringssone slik at byggerestriksjoner 

rundt flynavigasjonsanleggene i henhold 

til BRA-kartet legges inn som egen 

hensynssoneH190_2 (Avinors tegning 

ENLK-P-09), jf. punkt 1.  

Tas til følge. Plandokumenter og 

prosesskrav imøtekommes ved 

2.gangshøring. Innsigelser knyttet 

til følgende områder: tydeliggjøring 

av plassering og omfang av spredt 

bebyggelse. Arealene er redusert, 

og gitt antall enheter, pr. 

spredtområdet i bestemmelsene.  

Det er i planbeskrivelsen 

utarbeidet oppdatert 

arealregnskap og klimaregnskap 

viser begrunnelsen for utleggelse 

av framtidige byggeområder, jf. 

befolkningsutvikling angitt til 2030.      

Manglende sammenheng mellom 

KU og kart er rettet opp i , og 

oppdatert.  

Begrunnelse for planens virkninger 

er tydeliggjort i planbeskrivelsen. 

Avinors varsel om innsigelse tas til 

følge, og sikres i bestemmelsene.        



 

- Innarbeidelse av korrekt hensynssone 

H190_1 (Avinors tegning ENLK-P-08) og ny 

hensynssone H190_2 (Avinors tegning 

ENLK-P-09) i kartløsningen (Norkart) til 

kommunen, jf. punkt 1.  

 

- Innarbeidelse av planbestemmelse om 

turbulensforhold ved Leknes lufthavn, jf. 

punkt 2.  

For begrunnelse vises det til Avinor sin 

uttalelse med innsigelse datert 15.05.19. 

Vil  imøtekommes.  

03.06.19 NORGES 

VASSDRAGS- 

OG 

ENERGIDIRE

KTORAT 

(NVE) 

Lengre innspill: Hensynet til naturfare er 

omtalt for de fleste av de enkelte 

områdene i detaljert KU. Noen av 

vurderingene har ingen kommentarer på 

ROS analysen, er det da ikke vurdert? 

Hensynssoner er ivaretatt i 

planbeskrivelse og bestemmelser, men 

ikke vist fullstendig i kart. NVE anbefaler 

at hensynssoner basert på alle 

eksisterende faresoner og aktsomhetskart 

for skred (aktsomhetskart for snø-, og 

steinsprang samt for jord-, og flomskred), 

bør synliggjøres i plankart eller temakart. 

Verna vassdrag. Verna vassdrag  

Vestvågøy kommune har to varig verna 

vassdrag, Bøvassdraget og Urdvassdraget.   

Kommunen skal legge opp til en arealbruk 

som ikke forringer verneverdiene.  Det må 

derfor legges til grunn en strengere 

forvaltningspraksis i verna vassdrag enn i 

vassdrag for øvrig. Rikspolitiske 

retningslinjer (RPR) for verna vassdrag av 

10. nov. 1994 omfatter hovedelv, 

sideelver, større bekker, sjøer og tjern og 

et område på inntil 100 meters bredde på 

begge sidene av disse, samt andre deler 

av nedbørsfeltet som det er faglig 

dokumentert har betydning for 

vassdragets verneverdi.  

 

NVE har tidligere anbefalt at 

vassdragsvernet skulle markeres i kartet.  

Vi kan ikke se at dette er gjort eller at de 

Merknadene tas til følge. 

Faresonene er synliggjort som 

digitale temakart, med 

hensynssoner. Det blir tatt inn 

hensynssoner for varig verna 

vassdrag for Urdvassdraget og 

Bøvassdraget. Dette sikres også i 

planbeskrivelsen og 

planbestemmelser. Bestemmelser 

om usikre grunnforhold sikres i 

planbestemmelser.  

 

Det vil i bestemmelsene sikre 

grunnundersøkelse ved utfylling i 

sjø. 



verna vassdragene er omtalt i 

planbeskrivelsen eller i 

planbestemmelsene.  Vi ber om at dette 

oppdateres i plandokumentene.   

 

Bestemmelser: Men vi anbefaler at det 

kan tydeliggjøres at det er viktig at også 

eventuelt usikre grunnforhold vurderes i 

planbestemmelsen for 2.7 og 2.9.   

Vi minner om at NGUs løsmassekart kun 

gir informasjon om marine avsetninger i 

strandsonen, og ikke i sjø, det er derfor 

ekstra viktig at grunnundersøkelser blir 

ivaretatt ved alle tiltak i sjø. Vi anbefaler 

at man i planbestemmelsene presiserer 

behov av grunnundersøkelser ved utfylling 

i strandsonen/sjø.   

  

31.05.19 Husbanken utdrag: Planbeskrivelsen har en svært god 

oppbygning av de ulike 

samfunnsområdene, der det knyttes 

prioriterte utredninger til beskrivelsene. I 

kapittel 9. By-, tettsted og bygdeutvikling 

pekes det på mangel på tilgjengelige 

boliger på riktig sted og av riktig type. I 

tillegg er det på folkemøtet kommet 

innspill på behov for botilbud for eldre og 

unge, og sosiale boliger. Spørsmålet er om 

de prioriterte utredningene nevnt i 

kapittel 9. er dekkende for å kunne svare 

på de boligsosiale utfordringene i 

Vestvågøy. Særlig relevant er det å se på 

utfordringsbildet i lys av de siste nasjonale 

forventningene til regional og kommunal 

planlegging, jfr. 

https://www.regjeringen.no/contentasset

s/cc2c53c65af24b8ea560c0156d885703/n

as jonale-forventninger-19-bm.pdf som 

blant annet påpeker betydningen av å ta 

boligsosiale hensyn i areal- og 

samfunnsplanleggingen gjennom krav til 

boligstørrelse og nærområder, og ved å 

regulere nok tomter?  

Tas  til følge i det videre 

planarbeidet 



31.05.19 Statens 

vegvesen 

Region Nord 

Hensynssoner 
Hensynssonene vises ikke i plankart, og er 
nødvendig å ha med i et fullstendig 
plandokument med tilhørende 
bestemmelser. Vi har ikke kunnet vurdere 
de hensynsonen som er tenkt lagt i 
plankartet, og har derfor ingen merknader 
ut over dette når det gjelder 
hensynssoner. 
 
«Før-etter» bilder 
Dokumentet gir en god oversikt område 
for område hva som er endret, men vi 
savner en kort beskrivelse under hvert 
bilde.  
 
FT10 Flæsa 

Er dette riktig benevnelse, det må i så fall 

stemme overens i alle dokumenter. 

Vi ønsker ikke at det tilrettelegges for 

byggeområde ved og over tunnelportal 

Nappstraumstunnelen. Dette med 

bakgrunn i fare for rystelser og skader på 

tunnelen og en eventuell fremtidig 

utbedring av Nappstraumstunnelen. Vi 

foreslår her at arealformål Fritids og 

turistformål blir redusert, eller at det 

legges inn byggegrenser og knyttes 

bestemmelser til området. 

B50 Tussan  
Det må knyttes følgende bestemmelse til 
området: 
- Gang- og sykkelveg må etableres fra B50 
frem til veien/krysset Haugsmyra før 
midlertidig brukstilatelse for første bolig 
gis. 
- Atkomst skal skje via eksisterende 
kryss/kommunal veg Tussan. 
 
4.1 Veg 
Holdningsklasse: Rammeplanen er under 
revisjon, og vil kunne endres også i 
fremtiden. Bytt derfor ut vegoversikten og 
bruk heller følgende tekst: «Den til enhver 
tid gjeldene Rammeplan for Nordland». 
 
Næringsområder 
Det er bra at fremtidige næringsområder 
har krav om regulering, men områdene 
kunne gjerne vært definert med hvilken 

Innspillet tas til følge. 



næring som kan tillates her. Vi ville da 
kunne vurdere om vegnett og 
tilknytningspunkt til riks- og fylkesveg var 
dimensjonert for en slik etablering. 
LNF-områder med spredt bebyggelse 
Det legges opp til at innenfor disse 
områdene kan en fradele inntil to tomter 
per eiendom. Det er vanskelig å lese hvor 
mange fradelinger en maksimalt kan 
oppnå med en slik begrensning for spredt 
utbygging. Her bør det heller knyttes 
bestemmelser for maksimalt 
antall fradelinger for hvert område. 
 
KVU Lofoten 

Statens vegvesen har utredet alternative 

måter å korte inn og utvikle E10 mellom 

Fiskebøl og Å. For Vestvågøy kommune 

har en prioritert to korridorer mellom 

Skullbru –Limstrandpollen, og korridorene 

vil ha en buffersone på 200 meters 

bredde. 

Vi vil anbefale kommunen å legge inn 

fremtidig korridor for E10. 

29.05.19 

 

 

 

 

Forsvars-

bygg 

Forsvaret har installasjoner og aktivitet i 

kommunen, og dette må kunne 

videreføres på en optimal måte. Vi nevner 

spesielt at adkomst til Vestvågøy stasjon 

ikke må endres eller forringes. 

Utover dette har vi ingen merknader til 

høringsutkastet. 

Innspillet tas til orientering.  

 

25.05.19 

Naturvern-

forbundet  

og NOF 

Vi savner en plan for å ivareta truede arter, og 

en beskrivelse hvordan dette samlet sett er 

ivaretatt i kommunens arealplan. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Det må komme klart frem at områder satt av 
til ulike formål i arealplanen er gjort på et 
overordnet nivå, ofte/oftest med svært 

Kommunen har ikke hatt ressurser til å 

utvikle en naturmangfoldsplan, der 

fokus på truede arter inngår, som 

ønsket del av utredningsgrunnlaget for 

arealplanen. Administrasjonen ønsker 

å argumentere for behovet for en 

artsmangfoldplan i ny planstrategi, 

som vil gjelde for perioden 2020-2023. 

Kommunen er også innstilt på at 

kommuneplanen skal rulleres 

minimum hvert fjerde år. Dette betyr 

mulighet til å innlemme hensyn som 

dagens kunnskapsgrunnlag ikke kan 

fordre. 

Vurdering etter naturmangfoldloven 

ivaretas i hver enkelt søknad om tiltak. 

Dette er også formidlet i 



manglende kunnskap. Naturmangfoldlovens § 
8 setter krav til kunnskapsgrunnlaget, og det 
dette må imøtesees i en reguleringsplan og 
andre prosesser senere. At et areal er avsatt i 
kommuneplanen betyr ikke automatisk at man 
her kan få igjennom alle sine ønsker i tråd med 
formålet.  
Det må etableres juridisk bindende 
hensynsoner, der også byggehøyde er angitt.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Videre nedbygging av Storeidhalvøya må 
stanses, og de resterende arealene avsettes til 
enten naturvern (se under) eller LNF-område.  
 
Viktige naturområder i kommunen må 
avsettes til naturvern. Dette er like selvfølgelig 
som at annet areal avsettes til andre formål.  
Vi foreslår at Leknes våtmarkssystem IBA og 

områder beskrevet som viktige i naturbase får 

dette arealformålet. 

 
 
 
Kantvegetasjon er beltet av trær, busker, 
blomster og andre planter som vokser vilt 
langs elver, bekker og vann. Grunneieren, 
tiltakshavere og berørte fagmyndigheter, kan 
kreve at kommunen fastsetter bredden på 
beltet. Bredden kan også fastsettes i rettslig 
bindende planer etter plan- og bygningsloven. 
Vi ber Vestvågøy kommune påse at hensynet 
til kantsoner ivaretas langs vassdrag i 
kommunen. Konklusjon: Hensynssoner må 
avsettes i kommuneplanens arealdel.  
 
100-meterssonen må respekteres, og nye 
områder må ikke legges ut til fritidsbebyggelse 
der det ikke allerede er infrastruktur og 
etablert bebyggelse.  
 
Utfyllinger i sjø og strandsone må ikke 
forekomme. Inngrep i f.eks. Fyglefjæra er i 
strid med EUs vanndirektiv, som Norge har 
forpliktet seg til å følge.  
 
Ordbruken rundt myr må endres, slik at den er 

bestemmelsene kap. 2.19 

Naturmangfold. 

 

 

Hensynssoner kan kun være 

retningsgivende. Beskrivelse og 

retningslinjer om hensynssoner for IBA 

er gjennomgått og oppdatert i 

bestemmelsene (for bindende 

bestemmelser må områdene avsettes 

som båndleggingssoner, som er 

tidsbegrenset til fire år i påvente av 

vedtak etter lov. Dette har kommunen 

ikke kapasitet til foreløpig). 

Områdene (Halsvågen og 

Storeidhalvøya) innenfor bygrensen vil 

vurderes nærmere i kommende arbeid 

med byplan.  

Formålet «naturvern» er et 

reguleringsplanformål. Alternativt 

kunne en avsette områder med 

formålet «naturområde», men 

kommunen har ikke hatt ressurser til å 

prioritere dette ved denne rulleringen 

av plan. Hensynene anses som 

ivaretatt med formålet «LNF», i tillegg 

til vurdering etter naturmangfoldloven 

i hver enkelt sak.  

Byggegrense langs vassdrag som 

ivaretar kantvegetasjon er lagt inn i 

plankartet. Der det ikke er definert 

byggegrense gjelder bestemmelsen i 

kap. 2.12, om byggegrense på 10-50 

meter fra vassdrag.  

Kommunen har ved 2.gangsbehandling 

utvidet hensynssonene for IBA til å 

inkludere randsonen (hensynssone 

sammenfaller med byggegrense). 

 

 

 

 

 

 



i tråd med nasjonal verdisetting av myras 
funksjoner.  
 
Vi ber Vestvågøy kommune se til at 
naturverdiene i disse internasjonalt viktige 
fugleområdene ikke forringes. Det bør tas 
spesielle hensyn her, og IBAene bør figurere i 
kommunens planarbeid på en oversiktlig 
måte. Vi kan bistå slik at dette kommer inn i 
kartverkene (GIS eller lignende). Hvilke hensyn 
som må tas, varierer fra område til område. 
Konklusjon: IBAer er internasjonalt viktig natur 
som ikke under noen omstendigheter må 
forringes.  

Hensynstatt. I tillegg kan nevnes at i 
LNF –spredt arealene redusert, myr og 
dyrkbar areal er tatt ut. 

 

Samtlige IBA’er er tatt inn som 

hensynssoner, med tilhørende 

beskrivelse og retningslinjer.  

 

 

 

 


