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1. Innledning  
Hvorfor er en arealplan viktig? 
Det er godt å bo på Vestvågøya. Samtidig er det utfordringer her som andre steder. Vi trenger sterke 
bedrifter og trygge arbeidsplasser, flere boliger, vi må løse miljø- og klimaproblemer, og vi må jobbe 
for at det er godt for alle å vokse opp, bo og arbeide, og å bli gammel i kommunen. En god og 
bærekraftig samfunnsutvikling betyr at kommunen bidrar til å ivareta disse tingene.  

Vestvågøy kommune rullerer arealplanen, som skal vise sammenhengen mellom 
samfunnsutviklingen og arealbruk i hele kommunen. Det betyr at vi må se på nåværende og 
fremtidige behov for areal til for eksempel boligbygging og næringsutvikling. Vi må vurdere hvor det 
er fornuftig å legge offentlige og private tilbud slik som skoler, sykehjem og forretninger. Vi skal også 
utvikle veier for gående og syklende, og jobbe for grønnere by og tettsteder. Vi skal verne om 
jordbruksland og viktige landskap og naturområder. Og vi skal bidra til å nå klimamål.  

Alt tar plass og finner sted. Vi kan ikke prioritere alt for alle på alle steder. Kommunens ansvar er å 
ivareta ulike interesser og balansere forskjellige hensyn, for eksempel mellom enkeltpersoners eller 
lokalsamfunnets ønsker om utbygging og vern av kulturarv, naturområder og klimahensyn.  

Planlegging handler om å bestemme en kurs, forhandle mellom interesser, og prioritere mellom ulike 
hensyn, med sikte på en bærekraftig utvikling. Arealplanen er viktig fordi den gir retning til hvor og 
hvordan utviklingen skal skje og hvilke områder som ikke skal utvikles.  

Kunnskap fra lokalsamfunnet   

 

For å finne gode arealløsninger kan ikke kommunen arbeide alene. Vi må bruke kunnskap, og vi må 

være kreative for å finne nye løsninger på dagens og morgendagens utfordringer. Selv om politikerne 

og administrasjonen kan være kreative nok, som bilder over antyder, trenger de å få kunnskap om de 

ulike interessene, behovene og målene i Vestvågøysamfunnet. Med den kunnskapen kan arealplanen 

bli mest mulig balansert og rettferdig, og dermed også en best mulig plan.  

Første planutkast skal behandles i Kommunestyret 26. mars 2019. Deretter vil planutkastet sendes ut 

på høring i minimum seks uker. Det betyr at alle kan gi innspill igjen. Høringsdato annonseres på 

kommunens nettsider. Planleggerne vil ha kontortid på Meieriet. 

Denne rapporten viser den bredden av innbyggere, næringsliv, lag og foreninger som har brukt av 

tiden sin på å bidra til arealplanarbeidet og derigjennom samfunnsutviklingen. Vi vil derfor rette en 

stor takk for alle gode, interessante og hyggelige møter og samtaler i 2018.  
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En systematisk jobb for å få god kunnskap  
 
Når man jobber med planlegging og samfunnsutvikling er det viktig å hente inn kunnskap og 

synspunkter fra ulike hold. Siden det fins mange, og mange ulike vinklinger, tema og grupperinger, er 

det viktig at jobben gjøres systematisk. Og det er viktig å ha tenkt gjennom hvorfor man trenger 

kunnskap om et tema eller sted, for deretter å bestemme seg for hvem man må spørre for å få denne 

kunnskapen. Deretter må en spørre seg når i planprosessen det er smartest å innhente innspill for at 

de skal være nyttige, og hvordan (metode) man skal spørre for å få den kunnskapen som trengs.   

Vestvågøys planleggere har på denne bakgrunnen utarbeidet et involveringshjul for planprosessen -

fra begynnelse og slutt - der spørsmålene over lå til grunn for tidsplanen. Derpå har vi kommet fram 

til en modell for involvering som vi har jobbet etter. Modellen er enkel: våren 2018 gikk vi bredt ut og 

hadde åpne arrangement som alle kunne komme og gi innspill på. Vi hadde stand på Lofotsenteret, 

utekontor på Meieriet, og vi holdt folkemøter rundt på hele øya. Høsten 2018 målretta vi innsatsen 

mot grupper som det er spesielt viktig å få innspill fra. Tre befolkningsgrupper ble valgt ut - barn/ 

unge, innvandrere, og eldre - grupper som har særlig behov for å bli ivaretatt i arealplanlegging. 

Grunnen er at det er ekstra viktig at deres behov blir ivaretatt i arealplan; at de ikke nødvendigvis blir 

hørt på linje med andre grupper, og/eller at de ikke nødvendigvis deltar på åpne arrangement. Vi har 

derfor ønsket å ivareta demokratiske hensyn om likeverdig deltakelse. Men vi imøtegår også et 

effektivitetshensyn, ettersom en god plan krever et bredt tilfang av innspill i tidlig planfase. 

For å ivareta næringsutviklingen har vi hatt møter med næringsforum og landbruksforum. Vi har 

møtt og fått innspill fra Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne.  

Vi har hentet innspill fra kommunens ledersamling, og vi har hatt politikerne våre som 

styringsgruppe. Styringsgruppa har møttes i snitt hver fjortende dag siden april. I tillegg til å bestå av 

orienteringer, diskusjoner og beslutninger, har styringsgruppa også fått fremlagt muntlige innspill fra 

Ornitologisk forening, som la frem kunnskap om våtmarksystemene på Vestvågøya. I tillegg kom 

elever ved Vest-Lofoten videregående skole, fra programmet Politikk og menneskerettigheter, og la 

frem resultatene fra en elevundersøkelse som svarte på spørsmålet: Hva skal til for at det skal være 

best mulig å være ung (voksen) på Vestvågøya i åra framover? Elevgruppene hadde valgte ut 

byutvikling, bygdeutvikling og naturopplevelser som tema for undersøkelsene.  

Kommunen legger også fram planinnholdet for fylkeskommunen to ganger i løpet av planprosessen. 

Den første gangen var i juni 2018.   

Til sammen har dette vært et stort arbeid som har løpt parallelt med at administrasjonens faglige 

vurderingsarbeid av de ulike hensynene som skal tas i planen. Det har vært verdifullt og lærerikt, og 

vi håper og tror at involveringsarbeidet bidrar til at arealplanen blir av høy kvalitet. 
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Hva er en kommuneplan?  
 Verktøykassa til politikere og administrasjonen 

 Kommuneplanen er en overordnet plan, i utgangspunktet liten detaljeringsgrad 

 Kommuneplanen består av kart og bestemmelser som er juridisk bindende og viser tillatt 

arealbruk (bolig, næring, landbruk, fritid, fiske) 

 

 

Prinsippleverandører for arealplanarbeidet  

 

Nasjonale og regionale 
bestemmelser

Politiske 
beslutningstagere

Forvaltningsapparatet/ 
Planfaglige vurderinger

Innbyggere, grunneiere 
og interessenter
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2. Oppstart: Ka e det førr slags oppstyr?  
 

                                                              OPPSUMMERING 
Flest folk som kom på standen er stolte av naturen, kulturlandskapet og fiskeriet i Lofoten. Folk er 
glade i stedene sine; i naboskapet, turmulighetene og naturskjønnheten. Det som savnes av dem 
som kom til standen er bedre trafikksikkerhet med gang- og sykkelveier, og bedre 
søppelhåndtering. På Leknes ønskes flere grønne lunger, og folk heller enn biler i sentrum. På 
ordførerens Meieritime tok ungdommen til orde for et større tilbud for unge, f.eks. på Qltura, og 
en skaterampe. Voksne ønsket seg flere møteplasser, på tvers av alder.                                          

 

I april hadde kommunen oppstart av arbeidet med å hente innspill, kommunisere og informere om 

arealplanarbeidet. Første dag ut var lørdag 14. april, da kommunen representert ved planleggerne, 

ordfører og rådmann, hadde stand på Lofotsenteret i forbindelse med folkehelseuka. Det ble hengt 

opp områdekart der innbyggerne kunne tegne inn sine turruter, en visjonsvegg der folk hang opp 

post-it lapper om hva som gjør dem til stolte Lofotinger, og et kart hvor innspill om stedet enn bor på 

kunne gis. Og det ble mange gode diskusjoner rundt kartene. Oppsummeringen av de skriftlige 

innspillene om visjonene for Lofoten ble brukt som grunnlag for en offentlig samtale på Meieriet 

mellom planlegger og ordfører om hvordan vi skal ta vare på fjellene, havet, og kulturlandskapet, 

som var det de fleste var opptatt av 

Grunnen til at vi endte opp med å kalle alle åpne arrangement i våres for Ka e det for slags oppstyr er 

at Greta som stod på kommunestanden ble stilt dette spørsmålet av en treårig som stabbet seg bort 

til henne. Administrasjonen ble sjarmert av hendelsen, som viste seg å være en liten utsending på 

vegne av ho mormor. Uansett, kommunen ønsket å lage litt oppstyr for å gi informasjon og skape 

engasjement om planarbeidet. Så den tittelen passet godt, synes vi.   

Stolt Lofoting post-itvegg  
Naturen, lyset og fjellan, havet                          Det vakre landskapet  

           Artig            Turområdene                    Rein luft og rein natur           Naturen er rein terapi!  

Fersk fesk, lever og rogn       Snø; senteret; sol          Kulturarv: vikingan på Borg & fisketradisjon  

                   Naturen          Fjellan og havet           Folkene; historien; atmosfæren        FISK 

    Bygda, naturen, mulighetene!!:)          De fine strendene og havet        Humor og humør 

Folkan og fesken           Surfestranda på Unstad                Nærmiljøet og engasjement         Folkan  

           Naturen vi har her; alle turmulighetene; folket             Tørrfesk       Nærhet til fantastisk natur  

Dyrelivet         Å gå tur på heia                        Jeg liker Lofoten fordi at det er så mye sol  

        Naturen og menneskene som er så flotte!             Landskapet          

LYS OG LUFT. Lyset til alle årstider! MEN-få vekk granskogen!!!                Fjellan   

Naturen; fjella; fjæra; folket            Det er den fantastiske naturen vi har                    Fjellan 

                                      Fiskerinæringa                                    Lyset og fjellan  
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    Ramsvika  

bra at det er skog og sånt 

men litt for mye søppel  

 

 

Stedslapper på kommunekartet  
 

Leknes 

          Alt er bra synes jeg, men vi trenger litt bredere veier   Gjerstad –fin utsikt: tett på naturen; 

gode naboer   Få hotell opp i sentrum raskt, gjør noe med det!    Leknes skole, første trinn er BRA. 

For der lærer man mye   For lite grøntareal, for mye biler i sentrum   Ønsker en      kolonialbutikk i 

nærheten av Leknes Bo- og servicesenter    Bedre rundt Borgvatnet. Mange tilbud fra Leknes     Til di 

snile fålka    Fløtt bensinstasjon ut av sentrum. Vi treng folk inne i sentrum   Få ungdommen med på 

å gjøre Leknes rent og fri for søppel om sommeren slik det er nå er det bare trist      Kor fint skulle 

det ikke være med gangfelt uten hull, og et torg om sommeren       Mye søppel rundt Leknes skole 

(som skoleunga som kaster etter seg?) Hilsen 2.klassing Forslag: enveiskjøring ved biblioteket pga. 

leveringstrafikk, feilparkerte bil og busstrafikk    Mye bra bortsett fra forsøpling   Passe stor plass; 

kjenner de fleste; oversiktelig; mange tilbud for store og små    Leknes er bra! Trenger matbutikk i 

nærheten av gamle Bohus. Rust opp sykkelgangstien og grøntareal, park i sentrum  

 

Berg    

   flott å bo  

                 

  

 

 

 

Gravdal   

Jeg bor på Gravdal og trives godt pga at vi har utsikt mot havet og Skottind        Sette mer 

fokus på Gravdal, turister, ved kirka         Fint for barn og unge. Fint på Lykta. Godt miljø   Åpent og 

fint. Trivelige folk. Savner toalett til turister     Utsikten   Løkta og skolen min er rett ved siden av 

huset    Haug Dårlig vei      Mange hyggelige folk     Bra: det er butikk der pluss av vi   skal få kafe. 

Dårlig: titanic bygget bør rives         Bedre til rette for turista      Sund: elsker kulturlandskapet, 

villsauan som beite            Ute på Sund er bra men det kan bli bedre å få en butikk ute der  

Bøstad 

 

tenk kor bra det blir når vi får et trygt 

gangfelt mellom skola og byggefeltet 

på Borg. Då kan jo B1 og B2 bygges 

på. Der vil jeg bo     Vi har butikker 

og vi kjenner alle. Vi ønsker at det 

ikke er så mye søppel der 

                                  Vestresand Vakrest i Lofoten  

Sennesvika      mange 

barn etter hvert, flott natur- 

hav og fjell; Grendehuset; alle 

kjenner alle; godt klima   

 
Offersøy       

Prima landbruk, 

fugleliv 

Offersøystrøm

men  

Voie Sol 

lenge  

 

Knutstad 

Utbedring av E10!!! 
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Tangstad / Eltoft  

Eltoft Gode naboer; populære turområder; 

GOD SKOLE; mange unge tilflyttere de senere 

årene   Steinfjorden; nydelig plass, flott natur, 

samhold, tilhørighet; flott skole   Skolmen (fjell) 

Nydelig tur som absolutt bør besøkes en sen 

sommerkveld med midnattsol; Øst-

Himmeltind; topptur opp fra Bjørnsand, 

dessverre ikke sti, men magisk og eventyrlig 

tur med verdens fineste utsikt!  

 

 

 

 

Ballstad 

God utsikt; fred og ro; trygt    Flotte turstia; flotte folk; dugnadsånd som e levende   At vennan     

mine bor her (Gutt, 7 år)   Friluftsliv      At det blir gang- og sykkelsti          Samhold      Veiene på             

                              Ballstad er dårlige   Kræmmarvika: passe langt fra «byen»; flott å gå tur på  

fjellet; nært havet (og måser og ørna) 

 

            Unstad 

Viktig å tenke på byggeskikk når det bygges nytt;  

 Bevare gammel byggestil; dårlig tilrettelagt for besøkende;  

          parkering, toalett, camping etc. Vakker strand,  

                 flotte turområder, ikke bare for surfere  

 

 

 

 

 

Stamsund  

Stamsund er rolig, alle kjenne alle (nesten);  

godt naboskap   Fantastisk utsikt og pub     

Alpinbakken trekker unge og gamle den tiden den er åpen.  

Svarholtveien bør forlenges til Nybyen.  

Tilrettelegge for boligfelt her. Det trengs!;  

mangler gang og sykkelsti fra Joker. Dette har  

vært utsatt flere ganger. Må ordnes.    

Stamsund i vekst!     

Fantastiske folk stor dugnadsånd blant folk oxs. Alpinbakken; flott natur                       

               Fantastiske folk! Eg trives! 
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Ordførers meieritime  
Onsdag 6.juni 2018 laget kommunen litt oppstyr på Meieriet. Samfunnsplanlegger hadde invitert 

ordfører Remi Solberg til å forklare hva han legger i kommunens visjon Stolt Lofoting, og hva han vil 

gjøre for å nå denne visjonen for Vestvågøya.  

I samtalen ble de tingene som på Lofotsenteret kom frem som viktigst for innbyggernes stolthet og 

tilhørighet. Hvordan vil ordfører trygge dem for framtida? Ikke overraskende var det fjellene, havet 

og landskapet som flest trakk fram. Og så husket enkelte på fisken. Samtalen gikk derfor på 

spørsmålene: Hvordan vi skal ta vare på fjellene, havet, og kulturlandskapet i framtida? Skal vi 

fortsatt være et levende fiskeri- og jordbrukssamfunn, eller ligger fremtida vår i andre næringer? 

Hvordan skal en liten kommune som vår bidra til at vi også har ren fisk i havet i fremtiden? Hvordan 

skal en arealplan som kommunen nå jobber med trygge utviklingen? Publikum ble med i ordskiftet, 

og tok opp ting som er viktige for at en skal være stolte lofoting. Ordføreren snakket også om 

hvordan vi kan bidra til å løse utfordringer slik som at mange dropper ut av videregående skole, eller 

at mange i kommunen er ensomme. Det ble også tid til å snakke om Leknes sin framtid.  

Fra publikum fikk Remi mange spørsmål fra Meieribarna, som var opptatt av å styrke tilbudet til 

ungdommen, slik som flere utflukter og aktiviteter i regi av Qltura fritidsklubb, lærernes pedagogiske 

metoder, branntekniske spørsmål om Meieriet, og tidspunkt for ny skatepark. Qltura trenger i såfall 

flere ressurser om de skal øke aktiviteten, mens skaterampen er et privat initiativ, som kommunen 

tidligere har støttet. Kommunen har gode lærere, påpeker ordfører, men samtykker at motivasjon og 

læringsopplegg er viktig for elevenes trivsel og mestring. Brannveggen som mangler på Qltura er kun 

til hinder for overnatting, og er ikke et problem på dagtid.  

Andre i publikum påpekte at kommunen må informere godt, og gjøre forbedringer på Leknes, som 

innbyggere har ventet på i mange år. Som kommunen jobber for ble det også snakket om hvor viktig 

det er med møteplasser, også på tvers av alder. Et annet spørsmål var hva kommunen gjør for 

tilflyttere i kommunen. Remi fortalte her om invitasjonen kommunen gjør til nyinnflyttede hvert år, 

til et møte der de diskuterer deres behov og ønsker. Bolig er såklart en viktig faktor, og her skal 

kommunen gjøre mye fremover, blant annet i et prosjekt med Husbanken og i arealplanen.  
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3. Folkemøter på seks steder på Vestvågøya  
Oppsummering og behandling av innspill til arealplanarbeidet. 
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Det viktigste den nye arealplanen skal gjøre er å tilrettelegge for en balansert utvikling, mellom vern 

og vekst. Her er de trinnbyggernes synspunkter veldig viktige. Kommunen er derfor glad for at det 

kom mange til folkemøtene for å diskutere de muligheter og utfordringer i lokalsamfunnene på 

Vestvågøy som kan imøtegås i en arealplan.  

Folkemøtene ble holdt seks steder rundt om på Vestvågøy, og ble organisert i godt samarbeid med 

bygdelag og foreninger (se plakat nedenfor). Hvert møte på to timer ble innledet med en kort 

orientering om hva en arealplan er, hvorpå bord etter geografisk tilhørighet arbeidet med seks 

spørsmål, basert på arealplanens hovedtema: 

 

By tettsted og bygdeutvikling: Er det behov for flere boliger, og hvor bør de være? Hvilke 
type boliger? Bolig, leiligheter, fritidsboliger? 
Sosial og teknisk infrastruktur: Er det tilstrekkelig kapasitet på vann, avløp der du bor? 
Hva er behovet for er skole, barnehager, eldre og omsorgsboliger, og tilbud? 
Næringsvekst og nyskaping: Hvilke typer næringsareal er det behov for? Hvor bør de 
plasseres?  
Natur og kulturmiljø: Hvilke naturområder bør tas vare på? Fins det spesielle kulturmiljø 
som bør tas vare på? 
Areal og utbyggingsbehov: Hva er viktigste å prioritere for din heimplass og nærområdet? 
Prioriter tre behov i gruppen uavhengig av plantema 
 

 

Oppsummeringen av prioriterte areal- og utbyggingsbehov fra de ulike stedene står i forkortet form i 

boksene nedenfor. Alle innspill er samlet og vurdert i tabellene i Vedlegg 1.  

Innspill som ikke vil bli vurdert eller løses i arealplanen, kan være tiltak å jobbe med senere, for 

eksempel nærmiljøtiltak. Noen innspill kan heller ikke løses fordi kommunen ikke har myndighet. Så 

har det også kommet innspill som ikke arealplanen løser men som vi har gitt over til kommunens 

fagpersoner: Deres svar på innspill om vann, avløp, vei og fiber står i høyre kolonne i dokumentet og 

er skravert med gult i innspillsfelt.     

Administrasjonen utreder innspill og de som vurderes som å være uten større konsekvenser for 

andre hensyn vil tegnes inn i planen og behandles av Kommunestyret. Alle innspill er kommentert/ 

merknadsbehandlet.  

Samtidig er det mange innspill som har måttet bli behandlet andre steder, eller på andre måter. 

Dette er enten fordi det ikke har vært nok tid til å behandle enkelte tema grundig nok i 

arealplanarbeidet, eller fordi en arealplan ikke kan løse dem. Kommunen ønsker for eksempel å 

behandle kulturmiljø og kulturminner grundig i en egen kulturminneplan, slik at det blir et mer 

helhetlig grep om hvordan vi best kan ivareta kulturhistorien på øya. I tillegg planlegges oppstart av 

byplanarbeidet til etter arealplanen er vedtatt. Relevante innspill i Leknes- og Gravdalsområdet vil 

der tas inn på måter som ikke har vært mulig eller hensiktsmessig i arealplanen.  
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Nord-Borge 18. juni 
 
Prioriterte areal- og utbyggingsbehov per sted  

Grunstad og Lyngedal 
1. Boliger til familier med attraktive tomter/ beliggenhet  
2. Barnehage (gårdsbarnehage)  
3. Internett  
4. Bedre skilting til fjellene og tilgang til havet, Et sted og stoppe for turister med kart   
5. Drikkevann for utvikling/ tilflytting  
 

Alstad, Smevik  
1. Boligutbygging, der folk har lyst til å bo, ikke byggefelt  
2. Barnehage  
3. Vann og vei  
4. Bensinstasjon og nærkiosk  
5. Tilbud for eldre: i forbindelse med gamle gamlehjemmet  
 

Haukland, Vestresand 
1. Boligbygging, ønsker litt mindre restriksjoner og ikke fortetting  
2. Fiber 
3. Bevare fiskerihavna  
4. Næringsareal, brygge og lagerrom  
5. Eldre og omsorgsboliger  
 

Vestresand Sandøy Haukland 
1. Boligbygging. Fortetting av eksisterende boligmasse. Folk skal få bygge hvor de vil.  
2. Kommunal overtakelse av vannverk  
3. Næringsvirksomhet tilknyttet nisjeprodukter, jmf. fra jordbruk  
4. Fredet strandsone  
5. Fiber, internett utbygging  
6. Barnehage 
  

Vestresand  
1. Eneboliger samt leiligheter for eldre og unge. Utvide eksisterende boligfelt  
2. Kommunal overtakelse av vannverk  
3. Næringsareal i området ved ungdomshuset og rundt havna 
4. Infrastruktur for turisme  
5. Vern av Sandøya 
6. Strandsonen endres  
7. Forenkle byggesaksbehandling og muligheter til å få flere fastboende 
8. behov for kommunale veier 
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Borgfjord, Bøstad, Liland, Steinfjorden, Unstad, Eggum med omegn 19.juni  
 
Prioriterte areal- og utbyggingsbehov per sted  

Steinfjorden 1 
1. Spredt boligbebyggelse (enebolig, leiligheter, eldre- og omsorgsboliger). Fritidsboliger skal ikke 
prioriteres. Ikke bygging på dyrkbar jord, dyrke myrområder  
2. Felles kommunalt avløp 
3. Avgi areal ved behov for utbygging av skole og barnehage  
4. Ønske om biogassanlegg sentralt i Steinfjorden  
5. Jord nær gårdsbruk, slippe kjøring, også gunstig for trafikksituasjonen  
Steinfjorden 2 

1. Eneboliger der folk ønsker å bo og bygge uten å forringe landbruksareal.  
2. Bedre kapasitet i barnehagene 
3. Næring: bygderådet høringsinstans ved oppretting av nye næring 
4. Verne Unstad: strandsonevern  

Steinfjorden 3 
1. Videreføre næring, tilrettelegge og skape fleksibilitet 
2. med brygge 

 
Hagvågen, Liland Bøstad 
1. Rydde opp i avløp som ikke er knyttet til det offentlige avløpsnettet 
2. Borgpollen, fokus på bedre vannmiljø, åpne opp strømmen  
3. Tomter for bolig og næringsformål  

 
Borg Liland  

1. Dele inn i LNF 2 som gjør det enklere å få igjennom byggeprosess 
2. Gang og sykkelsti, fullføring fra Liland ned til Oppdøl  
3. Bøstad skole med byggefelt på en siden og skole og idrettsanlegg på andre.  
4. Utvikle Borg-vassdraget (Lilandsvatnet, inner- og ytterpollen) Vatnet er ødelagt. 

 

Indre Borgfjord, ytre Borgfjord 
1. Prioritere eneboliger, bygge på begge sider av veien, så å si ubegrenset boligbygging 
2. Vi må ha vann for å ha bosetting  
3. Ønsker sykkelsti mellom Hagvågen til Strømgård (trafikksikkerhet)  
4. Støtte opp om de næringer som allerede er: jordbruk 
5. Støtter forslag om Pollenvassdraget (økt fiske mv.)    

 
Mærvoll 

1. Kortere saksbehandlingstid i kommunen 
2. Få prioritert lagerbrygg og fiskerirelatert til det. 
3. behov for eneboliger og leiligheter. Stor etterspørsel.  

 
Eggum  

1. Eneboliger og fortetting (småhus) mellom Eggum og Hagvågen.  
2. Ivareta viktige bygningsmiljø, spesielt Gjeldvold (fiskebondelandskap) Unngå hytter men gi 

mulighet for å bygge naust  
3. Internettilgang  
4. Vann er en utfordring (bolig/næring) 
5. Natur/kulturmiljø Kvalhausen/Borge; beitelandskap, miljøet i pollene, åpne opp 
6. Parkeringsplasser (bobil) styring av parkering mellom turister og fastboende   
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Opdøl, Rise, Uttakleiv, Offersøy, Leknes og Skulbru med omegn 25.juni  
 
Prioriterte areal- og utbyggingsbehov per sted  

 

  

Opdøl 1 
1. Tomter i området her, Høybakkmo, i tilknytning til boligfeltet på Farstad  
2. Gang- Og sykkelsti  
3. Kloakk. Vi forventer at det blir gjort noe med det. Kloakkanlegg betyr flere boliger  
Opdøl 2 
1. Gang- og sykkelvei mot Bøstad  
2. Utvikling av næring må sonderes, god tilgang til internett/ infrastruktur er sentralt  
3. Tomteområder, flere folk gir positiv utvikling  
4, Kommunalt vann og kloakk er veldig viktig  
 

Skulbru  
1. Boligtomter 
2. Barnehage. For at unge folk skal få bygge og bo her  
3. Ta vare på vatnene rundt Skulbru med merking, parkering og tilrettelegging turisme  
 

Rise   
1. Ferdigstille gang- og sykkelsti 
2. Boligtomter, omgjøre landbrukstomter i tilknytning til husene, mange nedlagte fjøs. 
Videreutvikling av boliger i tilknytning til skolen 
3. Gapahuk og flytebrygge 

Offersøy 
1. Tilrettelegging av boligareal i LNF for å få tilflytting 
2. Utbygging og oppdatering av strømnettet, et smart strømnett med lokal produksjon  
3. Bredbånd må bli bedre  
 

Leknes 1 
1. God og variert fortetting  
2. Trafikksikring i boligfelt og i sentrum (gående og syklende)  
3. Borrivatnet og gangvei rundt vannet, evt. med turisme. Truckstopp. Gjøre det til et attraktivt 
området. Det samme med Leknesvågen 
4. Videre utvikling av Storeidøya, med nye næringsareal.  
Leknes 2 
1. Vann- og avløp  
2. Leknes sentrum med grønne lunger, park, paviljonger 
3. Gangvei fra Lekneshallen inn til sentrum.  
 

Utakleiv  
1. Trafikksikkerhet og effektivitet på vei til Haukland og Vik  
2. Utvikling av mobilnett og internet 
3. Reiseliv/turisme -utnytte muligheter  
4. Ta vare på landbruket  
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Gravdal, Ballstad, Storeide, Haug og Skotnes med omegn 26.juni  
Prioriterte areal- og utbyggingsbehov per sted  

Gravdal  
1. Utvikle variert bolig- og næringsområder hele veien langs fjorden med utfylling 
2.  Ha bort kloakken fra Gravdal, for det blir midt i det nye boligfeltet 
3. Fiskeriskolen utvikles til campus 
4.  Industrien i Storeidøya med utnytting av arealmulighetene  
5. Bevare Løkta som friluftsområde  

 
Skotnes 
1. Legge avløp over Skotnesmyra. Vann 
2. Omgjøre Øvre Skotnes fra LNF til spredt boligområde for nybygging 
3. Bevare landbruksområdet  
4. Svømmebasseng på Ballstad skole er kjempeviktig  
 5. Strategi for å forhindre gjengroing  

 
Ballstad 
1. Utfordringene med vann og avløp er en hemsko for all utvikling  
2. Behov for eneboliger og leiligheter. Fritidsboliger som resultat av fremtidige behov 
3. Den øvrige delen av Gjermesøya bør brukes til fritid., potensial for næringsutvikling  
4. Utdyping av havna: dere på kommunen får ut fingeren og gjør det i den takten som trengs  
5. Ballstadheia med stier bør bevares uten bygging  
 

Lilleeide/ Haug 
1. Haugheia bør brukes som turområde. Beiteområde bør utvikles, det gror igjen  
2. Behov for stor lagerhall i Lilleeideområde 
3. Boligbehov, mulig område på Haug, og mot Gravdal. Blanding av eneboliger og rekkehus. 
4. Trygg skoleveien til Gravdal 
5. Infrastruktur (Vann og avløp) 
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Ure, Sennesvik, Finstad, Hag, Fygle, Berg, Ramsvik, Petvik og Mortsund m/omegn 27.6 
 
Prioriterte areal- og utbyggingsbehov per sted 

Fygle  
1. Gang- og sykkelsti fra Hag til Fygle skole (i sammenheng med skiløypa) 
2. Tilrettelegging for nye boliger, utvide bygrense Leknes, spredt bebyggelse. Ivareta landbruk 
3. Omsorgsboliger og servicenæring, butikker, kafe evt. –nærmere oss. For miljøet: får vi 
servicebedrifter i nærheten har man muligheten til å bevege seg uten bil 
 

Fygle/ Hol 
1. Trafikkløsning ved Fygle skole. Parkering, avhenting, gang- og sykkelvei  
2. Infrastruktur og miljø: avløpssystem til Leknessjøen  
3. Bevaring av Holsøya slik den er med kun litt tilrettelegging  
 

Berg 
1. Gang- og sykkelvei 
2. Ordentlig fiber  
3. Boligbygging i området rundt oss  

 

Berg - Ramsvik  
1. Tilrettelegge for eneboliger (ikke fritid), på oversiden av veien uten å ta jordbruksland 
2. Vann, avløp og strøm 
3. Trafikksikkerhet er et must. Gang og sykkelvei  
4. Tilrettelagt for nærturområde, særlig parkering  
 

Petvika - Mortsund  
1. Trafikksikkerhet helt fra Mortsund til Fygle 
2. Vann er viktig 
3. Store tomter rundt 1.5 mål.  
4. Liker ikke blanding mellom fritidsbolig og enebolig  

 

Mortsund  
1. Trafikksikkerhet, flaskehals ved bakken mot Mortsund som burde vært utbedret 
2. Vann - oppgraderes/renoveres 
3. Mye industribehov 
4. Bolig: kartlegge boliger, tilrettelegge for tomter. Spredt bolig/fritid, ansatteboliger  
5. Mobildekning 
 

Sennesvika 1 
1. Bolig - det er tilvekst til bygda 
2. Sikker og trygg vei, stor slitasje pga. bussene. Sykkelruta om Finstad er farlig  
3.Utvikling av fiber  
Sennesvika 2 

1. Fiber 
2. Boligbygging 
3. Parkering og utkikkspunkt på Einangen 

 

Sennesvika Finstad Ure 
1. Tilgang på vann (Finstad spesielt)  
2. Fiber 
3. Tilrettelegging for bosetting, inklusive for eldre, unge uføre  
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Stamsund, Valberg, Rolvsfjord, Kartfjord, Skifjord, Justad og Steine 28.juni   
Prioriterte areal- og utbyggingsbehov per sted 
 

Valberg 1 
1. Boliger (for utleie) til ungdom 
2. vann og avløp  

Valberg 2 
1. Involvering for å fylle skolebyggene med noe som gagner og samler lokalsamfunnet.  
2. Besøks- og naturforvaltning mht. strand/skjærgårdområdene 
3. Merking og vedlikehold, lysløype og turterreng 
4. tilgjengelige eiendommer og tomter  
 

Kartfjorden 
1. Tilgang til bolig 
2. Trygg ferdsel langs veien ved sti eller gang- og sykkelsti  
3. Tilrettelegging for attåtnæring til landbruk 
4. Biotopvern, tiltak mot mink, rev, gran og kråke å verne dette. Gjerdeplikt for sau i fjell  
 

Justad 
1. Tilrettelegge bedre for helårsvandringen i fjellet. Sterkt behov for parkeringsplass, ferister 
2. Hvis ønsket befolkningsvekst trengs bedre vannkapasitet 
 

Stamsund  
1. Mer tilflytting og vekst via tilrettelegging for bolig- og næring/næringstomter  
2. Utvidet drift av alpinanlegg, utleieenheter for mulig helårsdrift. Sykkelbane/ golf v. vannet? 

Steineveien/ Steine 
1. Boligområde har høyest prioritet. Enklere å bygge for allmennheten 
2. Vern av Storfjord gård som viktig sted og kulturminne  
3. Adkomst til friområder som ikke blir gjengrodd og sperret for allmennheten. Fjell/ sjø.   
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4. Barne- og ungdomsskoler  
 

 
Vi har snakket med elevrådsrepresentanter for alle barne- og ungdomsskolene på Vestvågøy. Barn 
og unge er veldig opptatt av trafikksikkerhet (særlig behov for gang- og sykkelveier og belysning). 
De kom med mange konkrete forslag til nye gangfelt og snarveier som bør sikres for framtiden. 
Mange barn synes at bilene kjører for fort. De fortalte også om steder det er fint å leke og å henge 
rundt om i kommunen. 
  

 

Takk til elevene i grunnskolen for en fantastisk hjelp til arealplanen! 
Planleggerne i Vestvågøy kommune har vært på alle åtte grunnskolene og fått barn og unges innspill 

til arealplanen. Elevrådene formidlet resultatene, og på flere av skolene har alle elevene vært 

engasjert i arbeidet i forkant. 

Barna på Vestvågøy utrykker stor trivsel i nærmiljøet, men er samstemte i at det er behov for 

tryggere veier. Det mangler gang og sykkelstier og belysning, og noen veier har skummel trafikk og 

støy. Her er noen eksempler fra skolene på ting de har gitt innspill på: 

I Buksnes har de så fine steder slik som Trollskogen, Klokkervika, Bekkefaret, Kirkebakken, 
Fjordvegen, Løkta, Haugheia. Men de har også en slitt lekeplass med vepsebol! 
 
På Ballstad ønsker de et stupetårn og et møtested slik som en ungdomsklubb. For det kan være 
ganske kjedelig i blant å være barn og ungdom på Ballstad. 
 
På Bøstad er det fint og rolig, og Blesthallen byr på mange aktivitetstilbud. Ellers er det ting som også 

voksne er oppgitt over som er mindre bra, slik som den hullete Indrepollenveien som er vanskelig 

både å kjøre bil og sykle på. 

Barna på Eltoft skole synes det er masse artig å ta seg til utendørs i nabolaget sitt. Men de føler seg 

veldig utrygge på veien utenfor skolen.  

På Svarholt skole synes barna at det er viktig å ta vare på Æsøya, skolegården, kaia, Valberg, 

alpinbakken, fotballbanen, ballbingen, Svarholtvannet og lysløypa. Skoleveien er svært skummel og 

farlig for de som må passere Vaglesvingen.  

På Fygle skole ønsker barna at skateparken ved Lofothallen skal bli utvidet. De synes også at det er 

viktig å ta vare på Holsøya, for det er fint å være på stranda der. Inngangen og utgangen til gangsti 

rundt Borgavatnet er uoversiktlig og skummel. 

Barna på Leknes synes Meieriet er en fin møteplass.  De trives når områdene er lyst opp, og hadde 

kanskje vært mer ute om det hadde vært mer gatelys. De forteller at det mangler gatelys i Villaveien, 

Granliveien, Lillevollveien og Holandsveien. 

Elevene på Opdøl har mye å ta seg til, de klatrer i trær ved Riseskogen, går til gapahuken ved 

Grønnlivatnet eller går på skøyter på Farstadsvatnet. Barna synes skoleveien nordover mot Liland er 

utrygg, da det mangler gang- og sykkelvei.  

Dette er noen av barnas syn på hvordan det er å bo og vokse opp på Vestvågøya, som planen skal ta 

hensyn til. Det er viktig at barn høres på linje med voksne når kommunen lager planer for framtida.  
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Vi stilte spørsmål på forhånd slik at elevrådsrepresentantene kunne stille dem i klassene sine: 

1) Hvordan trives dere ute når dere er hjemme? 

2) Hva er bra og mindre bra med områdene dere bruker? 

3) Er det områder som det er viktig å ta vare på for at dere skal trives og ha det gøy utendørs? 

4) Er det noen steder dere plages av støy og forurensning, eller er det andre ting som ikke er slik det 

burde være ute? 

5) Hvilke veier eller stier bruker dere når dere går til fra skolen? 

Synes dere det er trygt der dere går/sykler? 

Eltoft Montessoriskole 
19.10.2018. Til stede: En gruppe elever på småskole/mellomtrinnet (ca. 20 elever, med lærere) 

Tema Innspill Sted Vurdering 

 Uteområder  Barna bruker naturen mye til lek i 

sine nærområder 

Alle  Det er viktig at det finnes friareal 

for uorganisert lek  

 Trafikk-

sikkerhet  

 Barna setter pris på gang- og 

sykkelfelt og gammelveier der de 

finnes. Ellers føler de seg utrygge 

når de går og sykler på 

hovedveiene, særlig på grunn av 

bilenes høye fart, men også fordi 

det noen steder mangler gatelys 

Generelt langs 

hovedveiene 

Kommunen har påbegynt en 

trafikksikkerhetsplan med fokus på 

skolene. Noen gang- og sykkelveier 

er planlagt i kommunen, selv om 

det vil ta tid før de er bygde. 

Bygderådet har lenge jobbet for 

nedsenket fartsgrense forbi Eltoft 

skole.  

 Forurensning  Det er dumt at man ikke kan bade i 

Innerpollen pga. kloakk 

Innerpollen  Kommunen skal jobbe mer med 

løsninger for kloakk fremover, men 

det vil ta tid før pollene er rene, 

også pga. forurensning fra 

landbruk som må reduseres  

 Søppel og 

gjerde-hindre 

det er dumt at noen setter opp 

gjerder på eiendommen sin og lar 

det ligge skrot der  

generelt   Kommunen kan dessverre ikke 

gjøre noe med det siden det er på 

folks eiendom 

Lekeplasser Elevene mener det er viktig å ta 

vare på lekeplassene.   

Eltoft, Bøstad 

skole og på 

Tangstad  

 Det er viktig å ivareta lekeplasser 

selv om friområder også er viktige 

for barna 

 Busskur/ 

lekeplass    

 Ødelagt busskur og nedgradert 

lekeplass  

 Tangstad  De som har satt opp busskuret og 

skjøtte lekeplassen er varslet om at 

barna ønsker dem fikset  

 Trafikk-

sikkerhet 

Ønsket gangoverfelt/ tryggere 

kryssing i Lilandkrysset  

Lilandkrysset   Beskjed gis til veiansvarlig i 

kommunen og vurderes i 

trafikksikkerhetsplan  
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1) Hvordan trives dere ute når dere er hjemme? 

Ungene trives godt i Steinfjorden, på Borge, Liland, Hagvåg og Borgfjord 

 

2) Hvor er dere ute på fritiden? 

I nærområdet- sykkel, skøyter på elv, akebakke, klatre i trær, lage hytte i skogen, lager hoppbakke i 

akebakken, leker ute i hagen, bade i Holdalsvannet, ski 

Liland- stort grøntareal, brukes til tur 

Hagvågen- det er fint å gå ned til vannet, men over E10 til Innerpollen kan man ikke krysse.  

 

3) Hva er bra og mindre bra med områdene dere bruker 

BRA Generelt svarer barna at de har fine og store uteområder, både i hagen, i boligfelt, og i naturen,  

som mange bruker. De som bor på gård leker med dyrene. Det er særlig gøy å være ute om vinteren 

da barna kan ake, gå på skøyter og ski. Fint å sykle mellom Eltoft og Mærvoll/Tangstad, men 

skummel bakke fra tunnel mot Mærvoll. Fint å gå Gamleveien i Steinfjorden, ingen biler. Fint med 

gang- og sykkelsti til Bøstad skole 

 

MINDRE BRA Det er dårlig trafikksikkerhet for barna en del steder, der de føler seg utrygge når degår 

og sykler. Det gjelder i hele Steinfjorden, der det ikke er gang- og sykkelfelt. Bilene kjører fort og det 

er dårlig sikt enkelte steder. Det er også noen folk som setter opp gjerder selv om det ikke er dyr, og 

som lar det ligge søppel og skrot rundt forbi som barna ikke synes er noe bra. Det er også dumt at 

man ikke kan bade i pollene der det er kloakk.   

 

Noen steder med mindre trafikksikkerhet: Lilandskrysset (mye trafikk mot Steinfjorden når man har 

syklet fra Steinfjorden og skal over til sykkelstien), 80-sonen mellom Borge og avkjøring Borgvåg; 

Veien fra Hagvåg til Folkneset er dårlig; ved tunnelen mot Mærvoll; forbi skolen, og veien mot Liland.   

Hagvåg- kloakk i vannet, det er dumt for da er det ikke mulig å bade. 

 

4) Er det områder som det er viktig å ta vare på for at dere skal trives og ha det gøy utendørs? 

Lekeplassen på Eltoft og Bøstad skole og på Tangstad.  

5) Hvor er det dere går eller sykler på fritiden, hvilke veier eller stier bruker dere? 

Sykler mellom Tangstad og Mærvoll, det er greit men skummelt fra tunnelen og ned mot Mærvoll. 

Sykler på Liland/Borge og besøker venner, der er det sykkelvei. Sykler også på Bøstad skole. Går fra 

Tangstad til lekeplassen på dårlig traktorvei. Leker på Eltoft skole.  

6) Synes dere det er trygt der dere går/sykler? 

Ja men ikke i svingen fra skolen mot Liland, der er det heller ikke lys. I Indre Steinfjord mangler det 

også lys i noen av stolpene. Bilene kjører også for fort mange steder og det er skummelt. Det føles 

utrygt i krysset på Liland når man skal over fra Steinfjordveien til gang- og sykkelveien langs E10.  

 
7) Er det noen steder dere plages av støy og forurensning, eller er det andre ting som ikke er slik 

det burde være ute? 

Mye bilkjøring/støy v/Hjalmartun. Søppel i jorda/ på stranda. Kloakk i pollene Borge-Bøstad.   
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Kartfestet (se foto under)  
1) Lekeplass på Tangstad er ikke vedlikeholdt, mens skolenes lekeplasser er viktige på fritiden også 
2) Ødelagt busskur på Tangstad 
3) Dårlig vei + høy fart mellom Eltoft og Tangstad 
4) Høy fart over bakketopp på Holdal 
5) Lite gatelys langs vei, Tangstad 
6) Mangler gangfelt ved Eltoft skole 
7) Skummel vei fra tunell/Mærvoll 
8) Høy fart på biler rundt Steinfjorden 
9)  Fin traktorsti 
10) Ønske: Gangoverfelt/ tryggere krysser ved Lilandskrysset 
 

                    
Bilde t.v (1) Lekeplassen på Tangstad ønskes forbedres. Det er voksne i byggefeltet som skjøtter 

lekeplassen og som har kjøpt inn utstyr. Bilde t.h. Bøstad skole brukes som møteplass på fritiden. 

        

Bilder: Barna meldte at busskuret på Tangstad er nedfallent. Bygderådet tok saken.  
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Kart Eltoft (prikkene viser sted i kartet der barna hadde innspill)   

 

Kart Bøstad (prikkene viser sted i kartet der barna hadde innspill) 
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Bøstad skole 
19.10.2018. Hvem: Elevrådet, 2 jenter fra 7.trinn og 2 jenter fra 10.trinn 

Tema Innspill Sted Vurdering 

Trivsel og 

møteplasser 

Barn og unge trives i rolige 

Bøstadområdet, men kan savne 

en egen møteplass for ungdom. 

Butikken er en viktig møteplass  

generelt   Barn og ungdom synes å ha 

tilstrekkelig med tilbud i 

nærområdet sitt, men disse 

er utendørs eller knyttet til 

bruk av idrettshallen  

Lekeplass  Lekeplassen på Hagvåg er ikke 

vedlikeholdt 

-  

Hagvåg  Kommunen bør vurdere et 

prosjekt der lekeplasser 

rustes opp?   

Trafikksikkerhet  det er ikke  gangfelt rett ved 

busstopp ved kirken  

 Borge Plan for trafikksikkerhet 

igangsettes i 2019   

Kultur/naturmiljø Ønsker at minnesmerke og 

gapahuk ved Borgpollen bevares 

Borgpollen   Som nevnt på folkemøter 

kan kultursti vurderes i dette 

området?  

Finnkjerka foreslås med 

hensynssone for kultur  

Trafikksikkerhet 

kartfestet 

En rekke tiltak trengs for å bedre 

trafikksikkerheten i nærområdet.   

 Bøstad Borge  Plan for trafikksikkerhet 

igangsettes i 2019   

Turløyper   Ønskesti til Vervatnet  Borge  kommende turruteplan   

 

Hvordan trives dere ute når dere er hjemme? 

Inntrykket til elevrådet er at barn og ungdom generelt sett trives godt i nærområdet sitt. Det er rolig 

og fint på Borge. Det kunne eventuelt vært flere møteplasser for ungdom, for eksempel en liten 

ungdomsklubb, men ellers er det ting som også voksne er oppgitt over som er mindre bra, slik som 

den hullete Indrepollenveien som er vanskelig både å kjøre bil og sykle på.  

Hvor er dere ute på fritiden? 

Møteplassen er ofte skolen og fotballbanen bak Bøstad skole, evt. skolen på Eltoft. Lysløypa brukes 

mye til fottur og skitur. Andre møtesteder som nevnes er kaia nedenfor kirka, et sitte-sted langs 

Indrepollveien hvor det tidligere har vært en fotballbane som gror igjen nå. De synes også det er synd 

at det ikke er flere bord ute hos Kate, i og med at det er så mange som liker å sitte der. Fra Tangstad 

sykler ungdom også inn til Borge/Liland. 

Som møteplass er butikken til Kate veldig viktig, det samme er Blæsthallen (der det er mange 

aktiviteter som fotball, håndball, ski, turn).  

Møtesteder utendørs: Ungdommene lager avtaler for å møtes, det blir da tilfeldig om det er andre 

ungdom der, hvis så slår de seg sammen. Det er kanskje ikke steder mao. hvor man drar for å se om 

man treffer andre unge mer tilfeldig.  
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Hva er bra og mindre bra med områdene dere bruker? 

- Lekeplassen på Liland er fin 

- Det er rolig og trygt 

- Hullete veier flere steder, blant annet inn mot Aalen gård 

- Lekeplassen på Hagvåg er ikke vedlikeholdt 

- Ikke gangfelt rett ved busstopp ved kirken 

- 7.trinnsrepresentant savner møteplass for ungdom, slik som et lite ungdomshus.   

 

Er det områder som det er viktig å ta vare på for at dere skal trives og ha det gøy utendørs? 

Turruter: Tur til Finnkjerka (minnesmerke), gapahuk v/ Borgfjorden (benyttes også til skøyter) 

Sykler ned til Naustet sommerstid 

Hvilke veier eller stier bruker dere når dere går til fra skolen? 

Synes dere det er trygt der dere går/sykler? 

Det er ingen gang- og sykkelsti på Bøstad, og det gjør at ikke alle får sykle fra Hagvåg til skolen.   

Er det noen steder dere plages av støy og forurensning, eller er det andre ting som ikke er slik det 

burde være ute? Ingen store kilder til forurensning og støy 

Kartfestet: 
11) Ønskesti opp til Vervatnet, må tilrettelegges fra hovedsti 
12) Trær ved innkjøring ved Bøstad skole som hindrer sikt 
13) Ekstremt dårlig vei 
14) Trenger gangsti fra busskur til gang- og sykkelvei 
15) Fin tursti 
16) Trivselssted ved kai (Indrepollen) 
17) For høy fart 
18) Ønsker trafikkspeil i kryss 
19) Oppgradering av park/lekeplass 
20) Ønsker gang- og sykkelvei (i dag er det 80-sone) 
 

 

Bøstad skole brukes som møteplass på fritiden.  
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Kart Eltoft (prikkene viser sted i kartet der vi fikk innspill både fra elever på Eltoft skole) 

 

 

Kart Bøstad (prikkene viser sted i kartet der vi fikk innspill både fra elever på Eltoft og Bøstad skoler) 
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Opdøl Montessoriskole  
19.10.18 Oppmøtte fra Opdøl: 3 stk fra elevrådet og 1 lærer 

Tema Innspill Sted Vurdering 

Naturområder   Bak skolen flere stinett mot bl.a. 

Lindalsvatnet som benyttes i skole- 

sammenheng og på fritid.   

     Ved Lindalsvatnet ønskes etablert naust 

og brygge for utfart av kajakk, samt en 

utleiehytte til turister som skal driftes av 

elevene. Dette området er ofte brukt som 

rekreasjonsområde.  

     Sørøst på gnr 38 bnr 16 brukes bakken av 

elevene til akebakke og det er ønske om 

tilrettelegging for kulekjøring. 

Lindalsvatnet Nærmiljøtiltak, 

initiativ fra 

lokalsamfunnet    

Trafikksikkerhet  På og avstigning framfor skolen er lite 

trafikksikkert. Parkeringsplassen er liten og 

lager det uoversiktlig når bussen stopper 

fremfor skolen. Forslag til løsning er å lage 

avkjørselen enveiskjørt, det er også tanker 

om å utvide/flytte parkeringsplassen. 

Farstadsvatnet benyttes av skolen til 

skøytebane på vinteren – må krysse E10.   

Oppdøl, 

Farstadvannet 

  

 

- De tre elevene har en skolevei på ca. 3 km til 1 km. Alle elevene tar buss til skolen grunnet 

manglende fortsettelse på gang- og sykkelsti nordover mot Liland 

-  Bak Opdøl montessoriskole er det flere stinett mot bl.a. Lindalsvatnet og en grillhytte lengre 

ned. Disse benyttes i skolesammenheng og på fritid 

-  Ved Lindalsvatnet er det ønske om å etablere naust og brygge for utfart av kajakk, samt en 

utleiehytte til turister som skal driftes av elevene. Dette området er brukt hyppig som 

rekreasjonsområde 

-  Sørøst på gnr 38 bnr 16 brukes bakken av elevene til akebakke og det er ønske om 

tilrettelegging for kulekjøring 

- På og avstigning framfor skolen er lite trafikksikkert. Parkeringsplassen er liten og lager det 

uoversiktlig når bussen stopper fremfor skolen. Forslag til løsning er å lage avkjørselen 

enveiskjørt, det er også tanker om å utvide/flytte parkeringsplassen 

- Farstadsvatnet benyttes av skolen til skøytebane på vinteren – her må de krysse E10. Det er 

også ønske fra lokallag å etablere tursti rundt vatnet 

- Generelt er det tursti opp til Linddalen og videre til gammen som ligger ved 

Kringebotnsvatnet 

-  Det er også laget sti og bro til Grønlivatnet, hvor det er bygget en gapahuk med toalett 

- Riseskogen benyttes av skolen og lokalbefolkningen som rekreasjonsområde. Elevene liker å 

klatre i trærne. Det er også laget en hytte der. Det er derimot mindre trafikksikkert for skolen 

å gå dit, da de må gå langs E10 et stykke uten GS-vei.    
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Fygle barneskole  
24.10.18. Oppmøtte fra Fygle barneskole: 2 stk fra elevrådet og 1 lærer 

 

Tema Innspill Sted Vurdering 

 Trafikksikkerhet - Mangel på lys langs flere veier 

- Lite lys i undergangen fra skole til Fygle  

- Inngang og utgang til gangsti rundt 

Borgavatnet er uoversiktlig og skummel 

- Mange ferdes langs veien til Mortsund, 

også til skolen. Ikke GS-vei. Skummelt 

for barn. Trafikkstøy også. 

- Mangler gangfelt fra skolen over 

Ramsvikveien, skogen brukes av skolen  

Fygle med 

omegn   

trafikksikkerhetsplan  

 lekeplasser  - Oppgradering, utvidet skatepark, det 

brukes sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter  

- Lekeplass i Solbakken, brukes mye av 

skolen og elevene på fritiden. Ønskes 

forbedres 

- Ønsker lekeapparat og utvidelse av 

midlertidig park i sentrum av Leknes 

    

 

 

 

Unstadparken skal utvides 

 Trivsel  Kjedelig å bo i Sennesvik, ikke tilbud 

eller aktiviteter  

 Sennesvik vurdering av behov for 

område for barn i Sennesvik 

 Møtested  Meieriet, ungdommen tøffer seg, bråker 

– dette er skummelt, uhyggelig   

  beskjed til Meieriet 

 Trivsel 

uterområder 

Holsøya: Bruker stranda – ønsker at den 

skal tas vare på 

 Holsøya  inngår i hensynssone   
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- Elevene bor på Leknes, Fygle, Hag, Holsøya, Ramsvikveien, Holsdal, Mortsund, Sennesvik, Ure 

- Hage hjemme er bra å henge 

- Kjedelig å bo i sennesvik, ikke noen tilbud eller aktiviteter der 

- Nevner mangel på lys langs flere veier 

- Lite lys i undergangen fra skole til Fygle nabolag 

- 1. i kart: Lekesplass – muligheter for forbedringer, brukes på fritiden av elevene 

- 2. i kart: Ønsker lekeapparat, burde også utvides 

- 3. i kart: Utvide skatepark, det brukes sykkel, sparkesykkel, rulleskøyter ++ 

- Holsøya: Bruker stranda – ønsker at den skal tas vare på 

- Inngang og utgang til gangsti rundt Borgavatnet er uoversiktlig og skummel 

- 5. i kart: Gangfelt fra skolen til andre siden av veien, skolen bruker skogen se pkt. 4. 

- Mange ferdes langs fylkesveien til mortsund – ikke GS-vei. Skummelt for barn, skolen har i 

samarbeid med politien prøvd tiltak for å få barna til å ha refleksvest. Trafikkstøy også 

- 6. i kart: Skummelt å gå til skolen langs veien 

- Meieriet, ungdommen tøffer seg, bråker – dette er skummelt, uhyggelig  

 

I kart (Fra fygle skole) 

1. Lekeplass i Solbakken, brukes mye av skolen og elevene på fritiden. Ønskes forbedret 
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2. Parken i sentrum, ønsker lekeapparat og parken bør utvides 

 
3. Skateparken brukes mye på fritiden, ønsker at den skal utvides 

 
 

4. Skog som brukes av skolen 

5. Mangler gangfelt fra skolen over Ramsvikveien
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6. Farlig å gå langs veien til skolen, de yngre elevene blir kjørt eller tar taxi 
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Leknes skole  
22.10.2018. Hvem: En gruppe elever fra elevrådet på mellomtrinnet (6 elever). 

Tema Innspill Sted Vurdering 

 Møteplasser Møteplass er ofte skolen & skateparken ved 

Lofothallen (ellers Meieriet, Lofotsenteret, 

bassenget). De yngre barna ønsker seg en møteplass 

à la Qltura  

 Leknes  mangler 

møteplass for de 

yngste barna 

 Trafikksikkerhet - Mangel på gatelys, f.eks. i Villaveien, Granliveien, 

Lillevollveien & Holandsveien 

- Ikke gangfelt ved bo- og servicesenter, bilene 

stopper ikke for barna 

- Farlig kryss til Rema 1000 

- Farlig å krysse E10 fra boligfelt til flyplass 

- Bilene stopper ikke for gående i gangfelt ved skolen 

 Leknes   

Trafikksikkerhets

plan  

 Trivsel  - Bruker å ake i bakken bak Lofothallen 

- En del er på skateparken ved Lofothallen, 

Ballbingene, Meieriet, fortau 

- Skulbruvatnet brukes til å gå på skøyter, både med 

skolen og på fritiden  

- Elevene ønsker ikke så stor flyplass at vatnet blir 

ødelagt) 

 Lofothallen  bevaring sjekk 

akebakken 

 Møteplass  Meieriet er bra men ungdommene dominerer (som 

skumle) 

 Meieriet  beskjed til 

Meieriet 

 Infrastruktur 

 

Basseng  

 

Søppeltømming  

- Ønsker oppgradering av bassenget. Dusjene er 

dårlige. Ønsker også sklier. 

- Ønsker flere søppelkasser omkring, bl.a. ved 

ballbingen på skolen og ved veiene, se spesifisert 

under 

   Basseng er under 

politisk diskusjon 

 

 

Samtale med LAS 

Trafikksikkerhet   - Mangler GS-vei fra Rønsvold 

- Ønsker gangfelt over Coop Prix 

- Ønsker gangfelt mellom Betel og Myrstien 

- Engbakken, Rognbærstien og skogkanten trenger 

gatelys 

- Bakketopp langs Storeidmyra, vanskelig å se bilene 

Rønsvold   

Trafikksikkerhets-

plan   

 Aktivitet  Fotballbane ved Lofothallen ønskes brøytet om 

vinteren 

 Lofothallen  budsjett  

 grøntstruktur  - Eksisterende snarvei Borgveien -idrettsbanen  

- Eksisterende snarvei til Mjåneset (elevene som bor 

på Mjåneset går via Leknessletta 

- Eksisterende snarvei mellom Torvhaugan boligfelt 

og Fygle boligfelt 

- Snarvei mellom skogkanten og idrettsbanen er i dag 

blokkert med gjerde 

  Byplan   
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1) Hvordan trives dere ute når dere er hjemme? 

Trives godt 

 

2) Hvor er dere ute på fritiden? 

Møteplass er ofte skolen og skateparken ved Lofothallen (ellers Meieriet, Lofotsenteret, bassenget) 

De yngre barna ønsker seg også en møteplass som Kultura. 

 

3) Hva er bra og mindre bra med områdene dere bruker? 

- Trives når områdene er lyst opp 

- Meieriet er bra og en fin møteplass, men «Meieribarna» er skummel, barna ser at de røyker osv. 

Lite voksne tilstede og de større barna som er der oppfører seg stygt 

- Ønsker at bassenget var åpent i ferier (høstferie, vinterferie) 

- Hadde kanskje vært mer ute om det hadde vært mer gatelys 

- Mangler gatelys i Villaveien, Granliveien, Lillevollveien og Holandsveien 

- Ønsker oppgradering av bassenget. Dusjene er dårlige, få funker. Ønsker også sklier. 

- Ønsker flere søppelkasser rundt omkring, bl.a. ved ballbingen på skolen og ved veiene 

 

4) Er det områder som det er viktig å bevare for at dere skal trives og ha det gøy utendørs? 

- Bruker å ake i bakken bak Lofothallen 

- En del er på skateparken ved Lofothallen 

- Ballbingene, Meieriet, fortauene 

 

5) Hvor er det dere går eller sykler på fritiden, hvilke veier eller stier bruker dere? 

- Kjærlighetsstien til Lofothallen. Se kart. 

-  

6) Hvilke veier eller stier bruker dere når dere går til- fra skolen? 

Gangbrua, undergangen, kjærlighetsstien 

Mellom gamlehjemmet og barnehagen på sti 

Rett bak skolen og opp til Tore Hjorts vei 

Snarvei til Myrtråkket 

 

7) Synes dere det er trygt der dere går/sykler? 

Nei, turister kjører stygt. 

I tillegg nevnes det flere steder hvor det er mindre trafikksikkert, se kart. 

Mangler GS-vei fra Rønsvold 

 

8) Er det noen steder dere plages av støy og forurensning, eller er det andre ting som ikke er slik 

det burde være ute? 

Mye flystøy i Fjordgløtten (se punkt i kart) 

Synes det er dumt med mye støy fra brannstasjonen med hensyn til barnehagen. 

Mye søppel ved Betel 

Mye søppel ved fotballbane ved skolen 

Fotballbane ved Lofothallen ønskes brøytet om vinteren 
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Kartfestet: 

1. Ikke gangfelt ved bo og servicesenter, bilene stopper ikke for barna 

  
 

2. Ønsker gangfelt over Coop Prix
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3. Ønsker gangfelt mellom Betel og Myrstien 

 
 

4. Eksisterende snarvei mellom Borgveien og idrettsbanen 

 
 

5. Skulbruvatnet brukes til å gå på skøyter, både med skolen og på fritiden  

(elevene ønsker ikke så stor flyplass at vatnet blir ødelagt) 
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6. Farlig kryss til Rema1000 

 
 

7. Eksisterende snarvei til Mjåneset  

(elevene som bor på Mjåneset går via Leknessletta, mellom Pizzabakeren) 
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8. Farlig å krysse E10 fra boligfelt til flyplass

 
 

9. Elevene nevner at bilene ikke stopper ved gangfeltet ved skolen 
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10. Engbakken, Rognbærstien og skogkanten trenger gatelys 

 
 

11. Eksisterende snarvei mellom Torhaugan boligfelt og fygle boligfelt 

 
 

12. Eksisterende snarvei mellom torvhaugan og fygle 
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13. Tidligere snarvei mellom skogkanten og idrettsbanen (Er i dag blokkert med gjerde)

 
 

14. Bassenget på Leknes. Elevene ønsker en oppgradering

 

 

15. Meieriet kultursenter. De yngre barna ønsker en plass slik som Qltura 
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16. Mangler søppelkasse utenfor gatekjøkkenet og langs veien opp mot Borga

 
 

17. Bakketopp langs Storeidmyra, vanskelig for elevene å se bilene
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Buksnes skole  
22.10.18. Representanter fra 4., 5., 6. og 7. klasse 

 

Tema Innspill Vurdering 

 Møtesteder savner møtesteder    hva er implikasjonene 

jmf. er det inne eller 

utesteder de ønsker seg? 

 Gravdalgata  ikke bra.    vet ikke hva det menes. 

Følg opp i Barnetråkk? 

Naturmiljø - Ikke sag ned skogen på Haugheia 

- Bevar Trollskogen  

- Det begynner å vokse grantrær på Haugheia. 
- bevar Skogen bak fotballbanen nærmere 
Haugheia. Denne brukes mye av barne-hagen også, 
og kunne vært gjort litt finere. 

 

 Trafikksikkerhet - Det er vanskelig å komme seg over veien til 

Abelveien (like ved utløpet av Leirelva), ved gamle 

Posthuset og ved Bowlingen. 

- Veien er smal og skummel i svingen like før 
Haugkrysset. Ved BilExtra. 
- Sykehusbakken 
-Legdaveien  

 trafikksikkerhetsplan 

 trafikksikkerhet - Sundsveien er smal fra krysset 

Sundsveien/Bekkfaret og videre. Det er skummelt 

når vi skal til barnehagen (Gravdal barnehage) 

- Vi trenger gangfelt i Gravdalsgata, Buksnes -veien, 
her er det skummelt med biler som kommer fra 
Martabakken og Risaksla. Kirkeveien. 
- Tryggere skolevei. Gravdalsgata og 
Sykehusbakken er skumle 
- Flere gangfelt: over Gravdalsgata til Abelveien 
(like ved utløpet av Leirelva), ved det gamle 
Posthuset og ved Bowlingen, over veien når vi skal 
til Kleppen eller Klokkarvika og Trollskogen 

 trafikksikkerhetsplan 

 trivsel  Det er ikke fint ved småbåthavna der det er blitt 

flatt (Ståle Holdahl AS) 

Planer?  

 trivsel - Utbedre lekeplassene, Legdaveien er slitt, med 

vepsebol, dårlig mål 

- Trafikkavvikling, og flere gangfelt, gangfelt ved 

det gamle postkontoret, Kryss gamlevei og skolevei 

- Lavere fartsgrense 
- Gang- og sykkelsti langs Sundsveien og til 
Leknes/Tussan 
- Mer gatelys langs Gravdalsgata 

 flere trivselstiltak for 

barn, inklusive lekeplass 
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- At lyset i akebakken ved Legdaveien kan virke 
igjen. Det er en stolpe med bryter, men virker ikke. 
- Mindre huller i veiene. Særlig Abelveien  

 Sanitær - Fjerne søppel, glassbrott, trenger søppelposer, 

mangler tømming,  

- Søppelstativ på Løkta og stativ for hundeposer på 
Løkta og i Klokkervika, og at det fjernes søppel på 
Løkta 
- Det er mye bråk fra både Nyveien og 
Gravdalsgata. Spesielt forbi skolen. 
- Det er mye bråk langs Haugsmyra og i Tussan fra 
E10. 
- Det er ikke fint og bråker mye ved småbåthavna 
(Holdahl) 
- Vi trenger søppelkasser rundtomkring, det bør 
være søppelkasser, bæsjeposer. 

 søppelfjerning,   

 Trivsel Vi ønsker besøke hverandre i hele Gravdal   

 Lekeplasser  Lekeplasser er slitte og skulle vært bedre (alle. 

Men nevnt Bekkefaret, Legdaveien, ønsker 

lekeplass på Tussan  

 oppfølging hvordan? 

Skatepark Skatepark, hindre sykling på fotballbanen  

Forurensning 

støy 

- Det er mye bråk fra både Nyveien og 
Gravdalsgata. Spesielt forbi skolen 
- Det er ikke fint og bråker mye ved småbåthavna 
(Holdahl) 
- Vi trenger søppelkasser rundtomkring, det bør 
være søppelkasser, bæsjeposer . 
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Hvordan trives dere ute når dere er hjemme? 

Det som ikke er bra:  
● Vi har ingen steder å være sammen, utenom hjemme hos hverandre.  
● Det er ikke så fint rundt Bunnpris og Titanic. Der kunne det vært finere å være.  
● Gravdalsgata. 
● Det er mye søppel og hundebæsj på Løkta. Vi vil ikke bade der om sommeren fordi det er 

glasskår etter festene. 
● Det begynner å vokse grantrær på Haugheia. 
● Det er vanskelig å komme seg over veien til Abelveien (like ved utløpet av Leirelva), ved det 

gamle Posthuset og ved Bowlingen. 
● Veien er smal og skummel i svingen like før Haugkrysset. Ved BilExtra. 
● Sundsveien er smal fra krysset Sundsveien/Bekkfaret og videre. Det er skummelt når vi skal 

til barnehagen (Gravdal barnehage) 
● Det er mye bråk fra veien, både Nyveien og Gravdalsgata 
● Det er ikke fint ved småbåthavna der det er blitt flatt (Ståle Holdahl AS) 

 

Hva er bra og mindre bra med områdene dere bruker? 

Utbedre lekeplassene, Legdaveien, som er slitt, med vepsebol, dårlig mål 
Mangler: skolevei, lekeareal, - Sykehus bakken 
 
Fjerne søppel, glassbrott, trenger søppel poser, mangler tømming, trafikk avvikling, og flere gangfelt, 
gangfelt ved det gamle post kontoret, Kryss gamlevei og skolevei 
 
Områder vi vil ta vare på, hvor vi leker:  
● Ved Fotballbanen og rundt den 
● Skogen bak fotballbanen nærmere Haugheia. Denne brukes mye av barnehagen også, og kunne 

vært gjort litt finere. Fotballbanen brukes både til fotball, turning, sykling, flerbruk 
● Kleppen er badeplass om sommeren 
● Trollskogen 
● Barnehagene 
● Skolegården og parkeringsplassen til Gravdalshallen 
● Noen leker mellom Titanic og Bunnpris, men det er ikke så fint der 
● Hele Gravdalsgata 
● Basketballbanen 
● Utenfor kiosken 
● Sjokoladerommet er et fint sted å få være 
● Lekeplasser er slitte og skulle vært bedre (Bekkefaret, Legdaveien) 
● Lekeplassen ved Kirka er blitt bedre 
● Akebakke i Haug syd (mellom Legdaveien og Gulløkkveien?) 
● felles lekeplass i Tussan, lukter, helg øya, her begynner det å vokse grantrær, lekeplassen ved 

kirka 
 
Vi liker: Fotballbanen, Trollskogen, Haugheia og den rare skogen oppå Haugheia, Kleppen er fin som 
sommeren, skolegården, Gravdalshallen, Løkta, men der er det mye søppel. 
 
Hvor er det det er det går eller sykler på fritiden, hvilke veier eller stier bruker dere? 
Vi trenger gangfelt i Gravdalsgata, Buksnes veien, her er det skummelt med biler som kommer fra 
Martabakken og Risaksla. Kirkeveien. 
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Stier vi bruker:  
● Ned til badeplassen ved Kleppen 
● I Trollskogen og Klokkervika 
● I Bekkefaret er det sti fra Bekkefaret og bakover til Trolldalsfaret. Denne bruker vi. 
● Løkta 
● Haugheia 
● Over gresset fra Haugsveien og ned til parkeringsplassen foran Bowlingen 
● Kirkebakken og Fjordveien over Lekeplassen 
● Fra Kroken til Christian Volds vei 

 
Synes dere det er trygt der der går og sykler? Nei. 
 
Forbedringer: 
Hva vi ønsker oss:  

● Skatepark og sånn at de ikke sykler på fotballbanen 
● Utbedre lekeplassene som er gamle og slitte 
● Ny felles lekeplass for alle i Tussan 
● Tryggere skolevei. Gravdalsgata og Sykehusbakken er skumle 
● Lavere fartsgrense. 
● Søppelstativ på Løkta og stativ for hundeposer på Løkta og i Klokkervika, og at det fjernes 

søppel på Løkta 
● Flere gangfelt: over Gravdalsgata til Abelveien (like ved utløpet av Leirelva), ved det gamle 

Posthuset og ved Bowlingen, over veien når vi skal til Kleppen eller Klokkarvika og 
Trollskogen 

● Ikke sag ned skogen på Haugheia 
● Gang- og sykkelsti langs Sundsveien og til Leknes/Tussan 
● Mer gatelys langs Gravdalsgata 
● At lyset i akebakken ved Legdaveien kan virke igjen. Det er en stolpe med bryter der, men 

den virker ikke. 
● Mindre huller i veiene. Abelveien er veldig hullete 
● Vi ønsker å besøke hverandre overalt i Gravdal 

 
Er det andre steder dere plages av støy og forurensning eller er det andre ting som ikke er slik det 
burde være?  

● Det er mye bråk fra både Nyveien og Gravdalsgata. Spesielt forbi skolen. 
● Det er mye bråk langs Haugsmyra også og i Tussan fra E10. 
● Det er ikke fint og bråker mye ved småbåthavna (Holdahl) 
● Vi trenger søppelkasser rundtomkring, det bør være søppelkasser, bæsjepose. 
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Ballstad skole  
24.10.18. Representanter fra 5., 6. og 7. klasse. Ballstad 7.klasse – Skriftlig svar på spørsmålene 

 

Tema Innspill Vurdering 

trivsel   Trives godt, men kjedelig. Ikke så mye å gjøre.   Aktiviteter må organiseres 

av andre enn kommunen 

 Møteplasser - Fotballbana. Butikken er en bra møteplass, men det 

er/kan bli dyrt. Flere møteplasser under tak. 

Kyllingdalen. Skola. Moloen.  

- Skummelt nært havet. Bedre sikring på kaia. Brygge 

ved likvollen, stupetårn.  

- Ønsker park med klatrestativ, trampoliner og noe å 

gjøre i parken ved Allmenningen. 

- Fabrikkene (Arctic Harvest) kan flytte til ødemarka, 

kanskje til den øya som er til salgs eller mot Skarsjyen 

for der er det noe fabrikker fra før, og da kjenner vi ikke 

lukta. 

- Ønsker skatepark eller sykkelpark og bedre lekeplass, 

ved skolen. Sykkelbanen kan ikke sykles mye på, men 

brukes til gjemsel 

- Innspillene kan 
oversendes Destination 
Ballstad, lokal- og 
idrettslag 
- Lekeplass og øvrig 
grøntstruktur på 
Ballstadøya er søkt sikret 
-der er samtaler om 
luktproblemene med 
Arctic Harverst 

Trafikk-

sikkerhet 

- Gang og sykkelsti til barna.  
- Bedre sikt bedre stil på Harder veien. Container veien. - 
Borgosveien er hullete og dårlig. - Flere plasser mangler 
gatelys, for eksempel Moloveien, Hatvikvegen, 
Borgosvegen.  
- På øya? Sånn passe. På landet? Utrygt. Overgang ved 
skolen oppleves utrygg. 
- Ungene fra Landet og Øya er adskilt på fritida på grunn 

av skummel smal vei. Ballstadlandet er isolert. 

- Gang- og sykkelsti fra skolen utover landet, mellom 

landet og øya og til fotballbanen. 

- Fartsdumper i Øyaveien og på landet. 

- Akebakken kan være farlig. 
- Bru over fra Landet til Allmenningen. Ønsker bedre vei 

mellom landet og øya 

- Gjøre Gårdsbakken trafikksikker for aking 

- Gatelys i Borgåsveien, Moloveien, Hattvikvegen hvor 

mange lys er ødelagt, det er skummelt 

- Smal vei mellom skolen og resten av Ballstadlandet 

gjør at vi ikke kan gå/sykle til hverandre. Smal vei fra 

Landet til Øya gjør at vi ikke kan gå/sykle til hverandre 

- Smal vei til fotballbanen 

- Bilene kjører for fort 

 Trafikksikkerhetsplan er 

påstartet, og vil ha fokus 

på skoleområdene.  

Forurensning 

støy 

Bråk på Borgosveien. Drittlukt fra Artic Harvest. Lukt fra 
fjøs og gjødsling på fotballbanen.  
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 Aktivitet  Akebakken (på veien i Gårdsbakken) er skummel, den 
går rett ned på kaia hvor det er både trafikk og hav  

  

 Aktivitet - Ungdomshuset kan brukes mere, for eksempel til 

ungdomsklubb. 

- Brygge med stupetårn v badeplassen Likvollen 

- Ønsker oss kiosk på landet. 

- Basseng på Ballstad  

 Innspill kan overleveres 
Destination Ballstad og 
lokallag, idrettslag 

Bevaring   Det er viktig at butikken består 
Fotballbanen; Allmenningen; Skoleplassen; 

Kyllingdalen turområde; 

Badeplassen ved Likvollen 

 Kyllingdalen er foreslått 

markert i kartet for å 

bevare stiområdet 

Øvrige steder er ikke utsatt  

Infrastruktur  Basseng på Ballstad 
Ønsker ikke oljeboring 
eller vindmøller på fjellet 

 Innspill behøves når disse 

sakene eventuelt kommer 

til politisk behandling 

 
 
1. Hvordan trives dere ute når dere er hjemme? 

1.Trives godt, men kjedelig. Ikke så mye å gjøre. Ønsker park med klatrestativ ved Allmenningen. 
Store steiner og sitte på. 
2.Butikken, barna, og ulike trampoliner hos hverandre. 
3.Sosialt, aktivitet og gøy for barna 
3. Sosial aktivitet okay på bana. Butikken er en bra møteplass, men det er/kan bli dyrt. Akebakken 
kan være farlig. Gang og sykkelsti til barna. Flere møteplasser under tak. Skummelt nært havet. 
Brygge ved likvollen, stupetårn. 
4. Bedre sikring på kaia. Fotballbanen. Kyllingdalen. Skola. Moloen. 
5. Bedre sikt bedre stil på Harder veien. Container veien. Borgosveien er hullete og dårlig. Flere 
plasser mangler gatelys, for eksempel Moloveien, Hatvikvegen, Borgosvegen. 
6. På øya? Sånn passe. På landet? Utrygt. Overgang ved skolen oppleves utrygg. 
7. Bråk på Borgosveien. Drittlukt fra Artic Harvest. Lukt fra fjøs og gjødsling på fotballbanen. 
 

2. Hva er bra og mindre bra med områdene dere bruker? 

 Henger mye på Allmenningen og kafeen, kastes ut av og til. Ønsker et sted å være, inne som ute 

 Ungene fra Landet og Øya er adskilt på fritida pga. skummel smal vei. Ballstadlandet er isolert 

 Akebakken (vei i Gårdsbakken) er skummel, den går rett ned på kaia hvor det er trafikk og hav 

 Skummel vei fordi det er mørkt i Borgosveien, Moloveien og Hattvikveien. 

 

Forbedringer: 

 Ønsker oss et sted å møtes under tak 

 Ønsker park med klatrestativ, trampoliner og noe å gjøre i parken ved Allmenningen. 

 Fabrikkene (Arctic Harvest) kan flytte til ødemarka, kanskje til den øya som er til salgs eller mot 

Skarsjyen for der er det noe fabrikker fra før, og da kjenner vi ikke lukta. 

 Ønsker skatepark eller sykkelpark og bedre lekeplass, ved skolen. Sykkelbanen som er der i dag 

kan ikke sykles så mye på, men brukes til å leke gjemsel. 

 Kanskje Ungdomshuset kan brukes mere, for eksempel til ungdomsklubb. 

 Brygge med stupetårn ved badeplassen ved Likvollen 
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 Gang- og sykkelsti fra skolen utover landet, mellom landet og øya og til fotballbanen. 

 Fartsdumper i Øyaveien og på landet. 

 Ønsker oss kiosk på landet 

 Bru over fra Landet til Allmenningen 

 Gjøre Gårdsbakken trafikksikker for aking 

 Gatelys i Borgåsveien, Moloveien, Hattvikvegen hvor mange lys er ødelagt, det er skummelt. 

 Basseng på Ballstad 

 

3. Er det områder som det er viktig å ta vare på for at dere skal trives og ha det gøy utendørs? 

 Butikken. Det er viktig at butikken består 

 Fotballbanen 

 Allmenningen 

 Skoleplassen 

 Ønsker bedre vei mellom landet og øya 

 Kyllingdalen turområde 

 Badeplassen ved Likvollen 

 Vi ønsker ingen oljeboring 

 Vi ønsker ikke vindmøllepark på fjellet 

4. Er det noen steder dere plages av støy og forurensning, eller er det andre ting som ikke er 

slik det burde være ute? 

 Smal vei mellom skolen og resten av Ballstadlandet gjør at vi ikke kan gå/sykle til hverandre. 

 Smal vei fra Landet til Øya gjør at vi ikke kan gå/sykle til hverandre 

 Det lukter veldig vondt fra Arctic Harvest 

 Smal vei til fotballbanen 

 Bonden frauer under fotballkamp, veldig vondt lukt, det trenger han ikke gjøre. 

 Bilene kjører for fort 

 

5. Hvilke veier eller stier bruker dere når dere går til fra skolen? 

Synes dere det er trygt der dere går/sykler? 

 Går over Gjerneshaugen fra Landet til øya, men det er noen som eier der. De vet om det. 

 Ellers er det mest langs veiene, og de er smale og det er skummelt. 
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Svarholt skole  
26.10.2018. Hvem: En gruppe elever fra elevrådet  

 

Elevene kommer fra Skifjorden, Valberg, Steine, Storfjord og Stamsund 

 

Tema Innspill Sted Vurdering 

 Aktivitet og 

transport  

- ønsker mer tilbud for 

ungdom i Stamsund, koplet til  

bedre busstilbud inn/ut av 

Stamsund, spesielt på kveld 

 Stamsund Innspill til videre vurdering 

(evt. samarbeid kommune 

og lokale aktører)  

Uteområder  Skolen, Valberg, Joker, Hurtig- 

rutekaia, i fjæra, Svarholtvannet, 

akebakke i alpinbakken, CoopPrix 

-Snarvei i Hermannsvika for 

sykkel 

 Valberg, Stamsund   Tatt t.o 

 Områder for 

aktivitet og lek 

- Lite og gamle lekestativer skole 

- mye søppel på skolen 

- Få møteplasser innendørs 

   Formidle til skolen 

 Trafikksikkerhet   Mangler gang- og sykkelvei  

ytterst i Stamsund 

Biler stopper ikke ved 

overganger Vaglesvingen (se 

kart pkt.7) 

- Se kart  

 Ytre Stamsund Trafikksikkerhetsplan  

 Bevaring  Æsøya, Skolegården, kaia, 

Valberg, alpinbakken, fotball 

 Hele nærområdet  Tatt t.o,  
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bane, ballbinge, Svarholt- 

vannet, Lysløypa  

 Støy/forurensning Kloakk i Nilsvika  

Mye søppel  

Fyller bensin rett i havet fra 

fyllplassen for båt 

 Nilsvika,  

Generelt 

Sjøfronten  

Ny plan for vann og avløp 

LAS?  

 

Hvordan trives dere ute når dere er hjemme? 

Trives godt sammen med venner på steder man liker å være. 10. klasse nevner at de ønsker mer 

tilbud for ungdom i Stamsund, og bedre busstilbud inn/ut av Stamsund, spesielt om kveldene 

 

Hvor er dere ute på fritiden? 

Skolen, Valberg, Joker, Hurtigrutekaia, i fjæra, Svarholtvannet, akebakke i alpinbakken, Coop Prix 

 

Hva er bra og mindre bra med områdene dere bruker? 

God plass, mye å gjøre. Alpinbakken 

Lite folk på skolen 

Lite lekestativer på skolen og mye søppel på skolen 

Få møteplasser innendørs 

Mangler gang- og sykkelvei ytterst i Stamsund 

 

Er det områder som er viktig å ta vare på for at dere skal trives og ha det gøy utendørs? 

Æsøya (privat øy, kjører ut med båt) 

Skolegården, kaia, Valberg, alpinbakken, fotballbane, ballbinge 

Svarholtvannet 

Lysløypa 

 

Hvor er det dere går og sykler på fritiden, hvilke veier og stier bruker dere? 

Snarvei Hermansvika (til Joker) 

Gang- og sykkelsti (der det er) 

 

Hvilke veier eller stier bruker dere når dere går til – fra skolen? 

Gang- og sykkelsti (der det er) 

(se kart fra 9. (kartfestet pkt.4) og 10.trinn (kartfestet pkt.5)) 

 

Synes dere det er trygt der dere går/sykler? 

Biler stopper ikke ved overganger Vaglesvingen (se kart pkt.7) 

Ellers oppleves det som trygt 

 

Er det noen steder dere plages av støy og forurensning, eller det andre ting som ikke er slik det 

burde være ute? 

Kloakk i Nilsvika (kartfestet pkt.10) 

Mye søppel 

Fyller bensin rett i havet fra fyllplassen for båt 

Gamle lekeapparater utenfor skolen 
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Kartfestet (se kart under) 

1) Uoversiktlig kryss (brå sving, biler kjører fort) 

2) Svarholtvannet (bading og gapahuk) 

3) Snarvei 

4) Kart (se kart 9.kl) 

5) Kart (se kart 10.kl) 

6) Snarvei 

7) Biler stopper ikke ved overgangen ved Vaglesvingen 

8) 8 og 9) Ønskes gangvei langs hele veien mellom 8) og 9) (helt ned til kaia) 

 

 

Kart fra 9.trinn 
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Kart fra 10.trinn 
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5. Vest-Lofoten Videregående skole: Studiebidrag  
   

Elevene fikk i gruppeoppgave å finne ut hva unges ønsker og behov for framtidas Vestvågøy er 
gjennom «tematiske linser». De valgte å undersøke unges syn på Byutvikling på Leknes; 
Sentralisering/bygdeutvikling; og Naturmiljø. Konklusjonen i den første undersøkelsen var at få 
syntes Leknes er visuelt attraktiv, det trengs møteplasser og opprustning av nåværende sentrum.   
Studien om sentralisering/bygdeutvikling konkluderer at ungdommen på Vestvågøy ønsker at 
kommunen hører deres argumenter om at kvaliteter både i bygd og by er viktig for at kommunen 
skal være attraktiv for de unge. Den tredje oppgaven peker på naturens «unikhet og råskap» og 
betydningen av boligmarkedet for Lofotens attraktivitet overfor de unge.  

 

Samfunnsplanlegger og faglærer for Politikk & Menneskerettigheter på 3. trinnet på Vest-Lofoten 

Videregående skole jobbet med elevene i halvannen måned med temaet stedsutvikling og offentlig 

forvaltning med utgangspunkt i Vestvågøy kommunes arealplan. Elevene jobbet med gruppe-

oppgaver med utgangspunkt i den felles problemstillingen Hva skal til for at det skal være best mulig 

å være ung (voksen) på Vestvågøya i åra framover? - Tenk 30 år fram i tid. Elevene fikk i oppgave å 

intervjue medelever med ulik bakgrunn for å få et bredt sammensatt materiale å konkludere ut fra.   

Oppgaven: Ta gjerne utgangspunkt i ett eller flere av temaene for arealdelen: bolig, by- og 

tettstedsutvikling og bygdeutvikling; næringsutvikling; infrastruktur/tjenester slik som skole, 

sykehjem, barnehage, vann/avløp/vei/ gang- og sykkelvei; natur/kulturmiljø (turområder, 

kulturminner, sjeldne landskap) møtesteder.   

● For at kommunen skal være god å leve i for alle, og for derfor å få ulike unges innspill på hva de 

mener er viktig for utviklingen av kommunen, intervju 5-8 unge fra VGS som bør være forskjellige 

fra hverandre når det gjelder for eks. fag de studerer, kjønn, alder, etnisitet.     

● På bakgrunn av problemstillingen, still noen få, presise spørsmål til alle dere intervjuer. Bruk de 

samme spørsmålene.  

Oppsummer og diskuter de svarene dere har fått. Gi en analyse av hva svarene deres betyr, og kom 

med forslag til løsninger som enten kommer fra de dere intervjuer eller som dere finner selv. 

 

Gruppe 1 Byutvikling på Leknes  
I dette prosjektet skal vi ta for oss byutviklingen i Leknes, og ulike tiltak vi kan foreta for å gjøre 

Leknes til en bedre og mer attraktiv by. Vi skal undersøke hva ungdom er opptatt av i forhold til 

Leknes, og hvilke tiltak som må gjøres for at ungdom skal ønske å bo i Leknes i fremtiden.   

Vi skal ha kvalitative intervju med seks mennesker som går på videregående skole, både 

studieforberedende og yrkesfaglige linjer. Dette vil gjøre at vi får et bredere spektrum av innspill, 

både fra ungdom som mest sannsynlig skal flytte vekk for å studere, og ungdom som blir boende på 

Vestvågøya for å jobbe etter endt yrkesutdanning.   

Vi ønsker å legge vekt på hva som vil gjøre Leknes attraktivt for ungdom, hva som er attraktivt nå, og 

hvilke tilbud det burde bli på Leknes. Vi ønsker å forholde oss til kommuneplanen, der de skal utrede 

en plan for Leknes for 10 år frem i tid. 
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Spørsmål: 

Hva synes du om leknes? 
- Føler du det er noe du mangler? I så fall, hva? 
- Hvorfor mener du leknes er bra? 
- Under utvikling av Leknes, mener du det er noe vi bør ta vare på? 

Hvor mener du sentrum burde være? 
- Hva er bra med å ha leknes sentrum der det er nå? 
- Hvorfor burde vi flytte sentrum til x? 
- Hva burde skje med gamle sentrum? 

Hva kan gjøre leknes mer attraktivt for deg? 
- Hvorfor mener du leknes er bra som det er? 
- Finnes jobben du ønsker på Leknes? 
- Er leknes viktig for deg om du skal eventuelt flytte tilbake fra studier eller annet? 
- Hvorfor/hvorfor ikke? 

 
Intervju 1 ST VG3 18 år 
Eleven synes det er viktig å ha Leknes som by, men ønsker at byen skal utvikles bedre. Finere bygg, 
flere butikker og bedre møteplasser for ungdom ønskes. Eleven synes det er viktig å ta vare på 
butikkene, fordi det er bra å kunne kjøpe mat lokalt og prøve klær før man kjøper dem. Sentrum 
burde være der det er nå, så kan det eventuelt bli gågate ved Rema. Eleven ønsker også at det skal 
være større tilgang på boliger, både hus og leiligheter, og at de ikke skal være så dyre. Leknes har et 
godt utgangspunkt, men eleven synes at dette utgangspunktet utnyttes for lite. Det burde vært flere 
butikker og hus, og gjerne et hotell til, slik at turistene slipper å campe i hager i Lofoten. Det burde 
også være flere restauranter med for eksempel typisk norsk mat, det er det stor etterspørsel for. 
 
Intervju 2 EL VG2 17 år 
Eleven synes Leknes er en underutviklet og dårlig by som mangler en ungdomsarena og et større 
kulturtilbud for ungdom på ettermiddagstid. Eleven mener også at det er for høy leie på kommunale 
bygg, slik at ungdom ikke slipper til. Eleven mener det burde holdes en konferanse for utbyggingen 
av Leknes som ungdom kan delta på for å si sine meninger. Eleven mener sentrum burde være ved 
Rema fordi det blir nærmere skolen. Det er ikke så nøye hva som skjer med gamle sentrum(Storgata). 
Leknes blir mer attraktivt hvis vi får bedre veier og kollektivtransport. Synligere helsestasjon for 
ungdom, fordi det er mange som ikke vet hvor den er og at den finnes. Eleven sier at bedre veier er 
det som er viktigst for at Leknes skal bli en bedre by.  
 
Intervju 3 (Jente 18, Studiespes.) 
Denne eleven mener at leknes er generelt fint, men trenger et bedre parkområde og under utvikling 
av leknes mener han/hun vi burde ta vare på Meieriet og den nye skolen. Leknes sentrum mener 
han/hun burde være der det befinner seg nå og ikke på Leknes-sletta. Selv om eleven mener Leknes 
er generelt fint syntes han/hun at vi kan gjøre byen mer attraktiv ved å få flere butikker (bruker ikke 
så mye tid på Leknes for å vite helt spesifikt hva som mangler). Eleven kommer kanskje tilbake til 
leknes om det er jobb å få men har ikke noe spesielt forhold til leknes som gjør at eleven vil bo her.  
 
Intervju 4 (Jente 18, Studiespes.) 
Denne eleven er utvekslingselev fra Spania. Hun syntes leknes er en fin by med bra natur som er noe 
eleven vil beholde under utvikling, men aktiviteter etter skolen annet enn fotball og handball burde 
det vært mer av, og vi burde få bedre kollektivtransport. Sentrum burde være ved lofotsenteret, for 
der er det alltid mye folk, butikker og hus rundt. Eleven tenker kanskje å komme tilbake etter 
utveksling fordi det er fint her, men er ikke så mye å gjøre sier hun og er ikke helt sikker om jobben 
hun ønsker er her. 
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Intervju 5 (Gutt, 18, Byggfag) 
Intervjuobjekt 5 sier Leknes ikke er særlig bra, men der er hyggelige folk her. Han mener det mangler 
Burger King og klesbutikker, i tillegg ordentlig klubb, og generelt sosiale steder å være. I framtiden 
mener den intervjuede vi burde ta vare på ungdommen, men vi burde rive ned gamle bygg, særlig da 
de som står ubrukte. Han mener sentrum burde forbli der det er nå, og at vi heller kan bruke 
Leknessletta som handelspark. Storgata burde være sentrum fordi det er kortere vei fra skolen til dit 
akkurat nå, men mest fordi der ligger det sentralt. Sier det rett og slett bare passer best til å være 
sentrum. Han sier også vi burde utvikle Remastrekka mer. Snakker om en gågate i storgata, men er 
ikke helt sikker. For å forbedre Leknes nevnes det Street art og kunst slik som i andre større byer, og 
han mener dette ville være et trekkepunkt. Til slutt sier han at han nok ikke blir å finne sin ønskede 
jobb som arkitekt her på Leknes.  
 
Intervju 6 (Gutt, 18, Byggfag) 
Om leknes sier den intervjuede at det er en liten plass, men med greie folk. Han mener det mangler 
utvalg av klesbutikker, og spesifikt ønsker «Urban outfitters» og «Stress». Han mener vi bør ta vare 
på det nye senteret og Kultura i fremtiden, men mener vi bør bygge videre på senteret og gjøre det 
større. Han mener at sentrum Leknes burde å fortsette å være med storgata, fordi det er tilgjengelig 
og sentralt, og lett å få øye på fra veien. Sier han nok ikke kommer til å kunne finne jobb som arkitekt 
på Leknes, men heller må til Oslo for det. For å gjøre leknes mer attraktivt for han, må det være ledig 
tomt slik at han kan bygge hus, og han nevner andre byer som er visuelt mer attraktive, spesielt 
Svolvær som har brygge. 
 

Sammendrag av svar: 
Alle bortsett fra 2 intervjusubjekter sa at Leknes var en visuelt ikke-attraktiv by. 
Blant de intervjuede var det enighet om et behov for sosiale møteplasser. Blant annet var bedre 

park, ordentlig klubb, og flere organiserte aktiviteter nevnt. Det var også et ønske om flere 

klesbutikker nevnt av særlig to intervjuede. 

Av det vi burde ta vare på, var det sagt av to intervjuede at vi bør beholde de nye byggene, Kultura 

og senteret. I tillegg var det nevnt vi burde ta godt vare på naturen, og en nevnte at vi burde få 

meninger fra ungdommer når det skal bygges ut.  De fleste sitt naturlige vitsete svar var «riv alt». 

Alle bortsett fra en mente sentrum burde være der det er nå. Grunner var: storgata sentrum er mer 

tilgjengelig, flere folk tilbringer tid her, det er flere butikker, det er nært veien og lett å se fra veien, 

og det er sentralt. Var også nevnt at storgata sentrum er mer koselig. Et ønske om å ha Leknessletta 

som handelspark. Ønsket fra en om Leknessletta som sentrum var fordi der var nærmere skolen, og 

dermed lettere tilgjengelig for ungdommen. Ingen sa noe om hva som burde skje med gamle 

sentrum bortsett fra en som sa det ikke spilte noen rolle for dem. 

Spredte meninger om hva som vil gjøre leknes mer attraktivt. To intervjuede ønsker bedre 

kollektivtransport. To andre, som går på byggfag, sier at det vil være vanskelig å finne jobb i deres 

fremtidige yrke her. En ønsker bedre veier og kjøreopplæring, og det er et klart ønske fra flere om at 

Leknes bør utbygges og pyntes opp. En snakker om Street art, og at det ikke finnes mye kunst i byen. 

En sier også at de ikke føler at det er noe spesifikt som mangler, og at de ikke tilbringer mye tid på 

Leknes utenfor skolen. En av de intervjuede snakker om at de ønsker større engasjement innen 

ungdomsmedvirking, og mer synlige helsetjenester for ungdom. En annen sier at han ikke vil komme 

tilbake hvis det ikke er ledig tomt for ham til å bygge nytt hus.  
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Konklusjon 

● Leknes er ikke visuelt attraktiv 
● Sosiale møteplasser 
● Hva burde vi ta vare på? 
● Hvor burde sentrum være? 
● Spredte meninger om hva som vil gjøre Leknes mer attraktiv 

 

Gruppe 2 Sentralisering og distriktsutvikling 
Innledning 
I denne undersøkelsen vil vi finne ut hva som skal til for at noen skal bli eller flytte tilbake til 
distriktene og sentrum. Samtidig finne ut hva som skal til for å gjøre at distriktene og Leknes blir mer 
attraktivt å bo i. Denne undersøkelsen er et svar på kommunens et behov for innspill fra unge til 
arealplan-arbeider. Vi har valgt dette fordi vi synes det er interessant og viktig. 
 
Utvikling av sentrum: 

- Flytting av Statoil og lage gågate/park  
- Skape mer lærling- og arbeidsplasser 
- Lik stil i leknes 
- Aktiviteter/møteplasser 
- Flyplass/samferdsel/turisme  
- Flytte Statoil til sentrumsskolen.  
- Turistattraksjoner  

 
Utvikling av distrikter: 

- Bygge flere boliger/tomter 
- Arbeidsplasser 
- Styrke landbruk og fiskeri, mer attraktivt.  
- Barnehager og skoler, spesielt barneskoler og kanskje ungdomsskoler. 
- Matbutikker 
- Legge om slik at det er mulig og bygge på  

 
Elever som går yrkesfag har muligheter for å bo her etter videregående, men de fleste som ønsker 

universitetsutdanning må flytte, og det er ikke sikkert de kommer tilbake. Hvilke tilbud trenger vi for 

å gjøre Lofoten mer attraktivt? og hvordan kan vi legge mer til rette slik at personer med yrkesfaglig 

utdanning får jobb lokalt? 

Problemstilling: Hva skal til for at det skal være best mulig å være ung(voksen) på Vestvågøya i åra 

framover?  

 
KANDIDAT 1: GUTT 17 ÅR BOSTED: OPDØL LINJE: BYGGFAG 
 
Åpningsspørsmål: Ville du ha bodd i sentrum/distrikt, hvorfor? 
Godt spørsmål, kommer an på hvor eventuell familie ville slått seg ned, og hvor det er billig å leie. Er 
et fett for meg i grunn.  
 
Hvilke tanker har du om Vestvågøy nå, Hvilke tanker har du om distriktene? (Boliger, arbeid, skole, 

bhg, butikk) 

Skjønner ikke poenget med å bygge en ny Rema 1000, når det allerede er en der med Elkjøp. Jaja hva 

vet vel jeg, de har nå to Kiwi-er i Svolvær, hvorfor ikke heller ha en Kiwi her. Syns det er nok av 
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barnehager for øyeblikket, ser de driver å bygger en ny en litt forbi Betel, og den virket veldig 

oppegående. Når det gjelder arbeid og boligmarkedet har jeg ikke satt med så veldig inn i det, så 

lenge det er ledig lærlingplass til meg, er jeg fornøyd. 

Hva tenker du om sentralisering av Vestvågøy? (Tilbud, butikker, utseende osv.) 
For å være ærlig, bryr jeg meg ikke så mye om utviklingen distriktene, så jo bedre Leknes blir, jo 
bedre for meg. Er ikke så mange “kule” butikker her da. Hadde likt å sett flere klesbutikker for herrer 
og at flere restauranter/kjeder slå seg ned her. Som f.eks. McDonalds eller Burger King.  
 
Hva skal til for at du vil bli eller flytte tilbake til Vestvågøy? (Til tettsted/by/distrikt) 
Jeg har ikke planlagt å flytte fra Vestvågøy, men vil helst bo i “byen” då, men er sikkert greit å bo på 
landet også, har jo bil liksom. 
 
Hva kunne ha blitt gjort for at sentrum skal bli mer attraktiv?  
Ja, det jeg nevnt tidligere med butikker og sånn som hadde vært kult å hatt, som de har i mange 
andre byer på denne størrelsen og litt større.  
Hva kunne ha blitt gjort/bygget for å få flere aktivitetsmuligheter og jobbmuligheter 

Har ikke anelse, tar ikke i bruk noen av aktivitetsmulighetene så kan ikke si noe på det, det samme 

gjelder for så vidt angående jobbmuligheter og.  

Vil det hjelp og fokusere på turisme for at det skal bli en større utvikling? Hvilken fordeler/ulemper 
har det? 
Nei! Jeg fordrar ikke den økende turismen må jeg bare si. Alle går langs veien med de gigantiske 
kameraene sine, stopper opp mett på veien og andre ukurante plasser, er ikke fred å få. Ikke nok 
med det, så drit de ute i naturen og eier ikke skam, synes det er synd at det er blitt ei så stor næring 
her. 
 

KANDIDAT 2: GUTT 17 ÅR BOSTED: LEKNES LINJE: IDRETTSFAG 

Åpningsspørsmål: Ville du ha bodd i sentrum/distrikt, hvorfor? 
Jeg ville helst bodd i sentrum, da er jeg ikke like avhengig av bil, det er korte avstander, og da er jeg 
nærmere butikkene og aktivitetene på Leknes. Det er fint i distriktene og, men jeg foretrekker å bo 
på Leknes, ettersom det er det jeg er vant til. 
 
Tanker om Vestvågøy nå, Hvilke tanker har du om distriktene? Boliger, arbeid, skole, bhg, butikk 
Jeg synes boligprisene er alt for høye, hørt om et hus i Steinfjorden som gikk for over 1 million over 
takst, i tillegg virker det vanskelig å få seg tomt, men det gjelder kanskje mest for tomtene der det er 
muligheter for jordbruk. Det virker som det er et bred aspekter av jobber i kommunen, men få ledige 
stillinger innenfor hver yrkesretning.   
 
Hva tenker du om sentralisering av Vestvågøy? (Tilbud, butikker, utseende osv..)  
Jeg liker tanken om sentraliseringen av Vestvågøy, jeg vil at vi skal ha flest mulig tilbud på Leknes, slik 
at den blir en mer attraktiv by å komme til og bo i. Slik at vi kan konkurrere med andre byer, og at 
flere tilflyttere kan komme til. 
 
Hva skal til for at du vil bli eller flytte tilbake til Vestvågøy? (Til tettsted/by/distrikt) 
Skal ikke mye til, jeg er fornøyd med slik det er akkurat nå, og har lyst til å bo her i sentrum etter at 
jeg har tatt utdanning. Familien min bor her, så om de fortsetter med det, og jeg finner sted å bo, er 
det stort sett det som skal til for at jeg ville flytta tilbake. 
Hva kunne ha blitt gjort for at sentrum skal bli mere attraktiv?  
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Som Leknes-væring, skal jeg være første som tilstår at det ikke er så estetisk vakkert. Om det kunne 
blitt gjort noe med det, kanskje fått til en gågate som det var snakk om en stund, tror jeg det kunne 
hjulpet langt på vei. 
 
Hva kunne ha blitt gjort/bygget for å få flere aktivitetsmuligheter og jobbmuligheter 
Hmm, ja skulle ønske vi hadde en slags form for universitet her, da snakker jeg ikke om den lille 
retningen innenfor Nord Universitet vi har, men et ordentlig universitet, med flere studieretninger. 
Jeg tror det ville gjort at flere lærer kunne fått jobb i Lofoten, og at flere fra Lofoten ikke hadde 
trengt å dra ut for å få utdanning, men kunne skoleres og få arbeid her. Føler jo selv at få av de som 
drar for å ta utdanning kommer tilbake.   
 
Vil det hjelp og fokusere på turisme for større utvikling? Hvilken fordeler/ulemper? 
Jeg liker turismen, bra for “business”, selv om det er litt dårligere kjøreforhold langs Gravdal strekka 
men ellers liker jeg det.  
 

KANDIDAT 3: GUTT 17 ÅR BOSTED: STEINFJORDEN LINJE: IDRETTSFAG 

Åpningsspørsmål: Ville du ha bodd i sentrum/distrikt, hvorfor? 
Jeg ville ikke bodd i sentrum, om jeg kan kalle det sentrum, jeg har bodd på Saupstad (i distriktet) 
hele livet, og vil fortsette med det. Jeg trives på landet, og har lyst å drive gård, etter jeg har tatt 
utdannelse. Tror sentrum blir litt for tettbebygd for min del, uvant og for mye folk.   
 
Tanker om Vestvågøy nå, Hvilke tanker har du om distriktene? (Boliger, arbeid, skole, bhg, butikk) 
Kunne vært bredere utvalg av yrker, syns vestvågøy er et fint eksempel på et samfunn av mange 
forskjellige yrker. Synes tilbudet med montessoriskolene på Eltoft og Opdøl er veldig bra, og spesielt 
at småbarnsfamiliene har et skoletilbud i nærheten når de kommer flyttende tilbake til distriktene, 
det samme gjelder egentlig barnehagene også. Ho Kate (spar borg), syns jeg er et bra tilbud, bra hun 
skal bygge ut og hun har alt som trengs.     
 
Hva tenker du om sentralisering av Vestvågøy? (Tilbud, butikker, utseende osv..) 
Store avstander, det logiske er å fokusere på alle, ikke bare sentrum eller bare    distriktene.  
Hva kunne ha blitt gjort for at sentrum skal bli mere attraktiv?  

Gågate gjennom i storgata, gjør det mer trivelig i sentrum. Få noen flere fine restauranter, sett 

høyere krav til de som bygger og driver. Tror storgata fortsatt kommer til å være sentrum. Butikk 

med kun lokale matvarer, større utvalg for aktiviteter blant ungdom.  

Hva kunne ha blitt gjort/bygget for å få flere aktivitetsmuligheter og jobbmuligheter 
Store bedrifter som driver kunne gjort det mer åpent slik at flere kunne fått arbeider. 
 
Vil det hjelp og fokusere på turisme for større utvikling? Hvilke fordeler/ulemper? 
Kaotisk, henviser til saken på Unstad, hindring i trafikken. Bygge flere parkeringsplasser og utedo, før 
turistsesongen begynner. 
 

KANDIDAT 4: GUTT 18 ÅR BOSTED: BALLSTAD LINJE: STUDIESPESIALISERING 

Åpningsspørsmål: Ville du ha bodd i sentrum/distrikt, hvorfor? 
Hmm, jeg ville helst bodd i distriktene. Blir for tett i sentrum, og det er ikke akkurat veldig fint på 
Leknes.   
 
Tanker om Vestvågøy nå, Hvilke tanker har du om distriktene? (Boliger, arbeid, skole, bhg, butikk) 
Det er fint med naturen, fuglene osv. Problemet med Vestvågøy er avstandene. Det er veldig store 
avstander, og Leknes er den eneste plass hvor man har tilgang til et utvalg av butikker. Viktig med 
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skoler i distriktene, det samme gjelder barnehager, men som oftest må man til Leknes for jobb, 
derfor er ikke barnehager i distriktene like viktig.   
 
Hva tenker du om sentralisering av Vestvågøy? (Tilbud, butikker, utseende osv.) 
Kommer an på hva man gjør i sentrum, synes det er viktig å bruke penger til tryggere trafikk i 
distriktene, på for eksempel Ballstad hvor mange går langs veien. Når det gjelder butikker og 
bedrifter er det åpenbart at de fleste holder til på Leknes, og det er mest gunstig for de fleste, men er 
greit som det er, med små matbutikker som joker og spar borg i distriktene.   
 
Hva skal til for at du vil bli eller flytte tilbake til Vestvågøy? (Til tettsted/by/distrikt) 
Må være at familien min bor her, og at det er tilbud om jobb. Har lyst å bli psykolog og vil ikke 
komme tilbake og jobbe på Rema 1000. Ville helst ha bodd på Ballstad om jeg fikk velge, men 
kommer an på ledigheten, er jo blitt så dyrt å bo i Lofoten og spesielt på Ballstad og i Steinfjorden. 
Det som gjør Lofoten mindre attraktiv i forhold til Troms hvor jeg bodde før, er eiendomsskatten, 
ville helst sett den fjernet. 
 
Hva kunne ha blitt gjort for at sentrum skal bli mere attraktiv?  
At butikkene er mer varierte, hva er poenget med to Coop-butikker og to Rema-butikker på Leknes, 
og to Kiwi-butikker i Svolvær, det skjønner jeg ikke? Samt, noen tilbud Svolvær har som Clas Ohlson 
som vi ikke har, og litt større variasjon i kles- og eller butikkene på Lofotsenteret.   
 
Hva kunne ha blitt gjort/bygget for å få flere aktivitetsmuligheter og jobbmuligheter 
Hmm, jeg vet ikke hva som er hva så det er litt vanskelig å svare på. For meg må det nesten være et 
sted jeg kan ta bruk en psykolog utdanning. Når det kommer til fritid må det være det gode gamle 
aktivitetene som fotball, håndball, volleyball.   
 
Vil det hjelp og fokusere på turisme for større utvikling? Hvilken fordeler/ulemper? 
Asså, det er jo det store plusset med mye inntekter. Man har større sjanse å starte bedrifter. Men det 
kan bli for mye turisme, f.eks fylt med mye tilfeldige folk overalt, kan bli for mye av det gode. Føler at 
turistene som kommer med cruiseskipene ikke er informerte om kjøre kulturen, og vasser bare langs 
veien i 80-sona mellom Gravdal og Leknes, en gang- og sykkelsti kunne løst litt av problemet. 
 

KANDIDAT 5: JENTE 18, BOSTED: GRAVDAL LINJE: STUDIESPESIALISERING  

Åpningsspørsmål: Ville du ha bodd i sentrum/distrikt, hvorfor? 
Ville ha bodd sentrum, fordi da har jeg tilgang til alt. Lege, skole, butikker og tannlege.  
 
Tanker om Vestvågøy nå, Hvilke tanker har du om distriktene? (Boliger, arbeid, skole, bhg, butikk) 
Kunne bli mer ting som har en tiltrekningskraft, fordi det er ikke mye man kan finne på her. Burde bli 
flere butikker. Stedene er langt unna hverandre, føles som om alt er på Leknes.  
 
Hva tenker du om sentralisering av Vestvågøy? (Tilbud, butikker, utseende osv.) 
Blir en ulempe med sentralisering. Det blir langt å kjøre for å finne variasjon.   
 
Hva skal til for at du vil bli eller flytte tilbake til Vestvågøy? (Til tettsted/by/distrikt) 
Hadde ikke flyttet tilbake hit pga. lite tilbud. Veldig lite boligtilbud og er veldig dyrt.   
 
Hva kunne ha blitt gjort for at sentrum skal bli mere attraktiv?  
Flere forskjellige butikker og restauranter. Gågate hadde vært veldig bra, og mer sikrere for alle.  
 
Hva kunne ha blitt gjort/bygget for å få flere aktivitetsmuligheter og jobbmuligheter 
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Får vi flere butikker er det flere jobbmuligheter. Ungdom trenger flere samlingssteder. Vi trenger et 
bedre forsøk på en park som ikke består av 3 steiner midt i sentrum.  
 
Vil det hjelpe å fokusere på turisme for større utvikling? Hvilke fordeler/ulemper har det? 
Vestvågøy satser allerede veldig mye på turisme. Det har ikke noe om hva vi bygger eller prøver å 
forberede, men om hva som allerede er her av uberørt natur. Turister kommer for å se natur. 
 

KANDIDAT 6: JENTE 18 ÅR BOSTED: LEKNES LINJE: STUDIESPESIALISERING 

Åpningsspørsmål: Ville du ha bodd i sentrum/distrikt, hvorfor? 
Hvis jeg hadde hatt bil ville jeg bodd i distrikt, men siden jeg ikke har det ville jeg bodd i sentrum, pga 
nødvendighet.  
 
Tanker om Vestvågøy nå, Hvilke tanker har du om distriktene? (Boliger, arbeid, skole, bhg, butikk) 
Det er bra at distriktene begynner å bli populære og at tilflyttere velger dem i stedet for sentrum. Det 
er veldig positivt. Distriktene er veldig spredt, og hvis man bor der er man veldig langt unna alt annet. 
Det er ikke tilrettelagt at vi kan samle dem mere, med for eksempel butikker eller andre tilbud. At 
distriktene har store avstander gjør det vanskelig for mange. 
 
Hva tenker du om sentralisering av Vestvågøy? (Tilbud, butikker, utseende osv..)  
Det er ikke positivt. Alt i Leknes sentraliseres mot Lofotsenteret. Idrettsgata begynner å dø ut. Vi 
burde heller bygge ut sentrum. Parkeringsplassene i Storgata er en spøk og meget ukurante. Men at 
alt sentraliseres ødelegger for de som bor i distriktene, det blir veldig vanskelig for dem som ikke 
ønsker å bo i ‘’byen’’ 
 
Hva skal til for at du vil bli eller flytte tilbake til Vestvågøy? Til tettsted/by/distrikt 
At sentrum blir mer estetisk vakkert, fordi nå ser det ut som ei svær parkering. Veiene skulle ha blitt 
mer fikset, mer grønt i gatene. Mitt forslag er at sentrum skal flyttes nært havet. Der er det mye 
industri akkurat nå, men vi kunne ha bygget et skikkelig fint og bra sentrum. Hvis jeg skulle ha flyttet 
tilbake hadde jeg ønsket mer tilbud for ungdom, flere butikker, aktivitetstilbud, kunst, dekorasjoner... 
 
Hva kunne ha blitt gjort for at sentrum skal bli mere attraktiv? 

Hva kunne ha blitt gjort/bygget for å få flere aktivitetsmuligheter og jobbmuligheter 
Det kunne ha blitt ordnet noe type høyskole her. Det er mange som ikke ønsker å flytte fra Lofoten 
for å ta utdanning, men som må dra for å få utdanning. Det skulle ha blitt satset mer på jordbruk og 
fiskeri for å skape flere arbeidsplasser.  
 

Vil det hjelp å fokusere på turisme for større utvikling? Hvilke fordeler/ulemper? 
Det å gjøre sentrum mer attraktivt hadde hjulpet mer på turismen. Det å lage flere og bedre 
fasiliteter på turistområder uten å ta bort den autentiske naturopplevelsen som de kommer hit for. 
En ulempe for ‘’innfødte’’ er det ikke attraktivt at turistene forsøpler og kommer hit i store mengder. 
 

PRESENTASJON  
Utgangspunktet vårt med denne undersøkelsen var å finne ut hvilke syn ungdommen har på 
Vestvågøy, og hvilke forbedringen de ønsker både i distriktene og i sentrum. Samtidig ville vi finne ut 
hva som skal til for at Vestvågøy generelt skal bli et mer attraktivt sted å bo i. Denne undersøkelsen 
er et svar på kommunens behov for innspill fra unge til arealplanen. Vi valgte dette fordi vi fikk en 
henvendelse, og fordi vi syns det er spennende og viktig. Problemstillingen vår var: 
Hva skal til for at det skal være best mulig å være ung(voksen) på Vestvågøya i åra framover?  
Sammendrag av intervjuene 
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Etter å ha intervjuet alle 6 kandidatene fant vi ut at det var ganske mange forskjellige meninger om 
Vestvågøy. 3 av kandidatene ønsker å bo i sentrum, men de syns det er for lite tilbud som for 
eksempel møteplasser, aktivitetstilbud for ungdom og butikker. De ønsker også at Leknes skal bli et 
estetisk finere sted med flere dekorasjoner, gågate og kanskje en større, grønnere park. 1 av 
kandidatene mente også det hadde vært bedre hvis sentrum (butikkene, lofotsenteret, 
parkeringsplasser) samlet seg et sted i stedet for å skulle spre seg i hele leknes. 
Sentralisering var også et tema med litt splittede meninger.   

De 3 andre kandidatene som ønsker å bo i distriktene mente det ville bli for tett i leknes og for mye 

folk, i tillegg var det for dyrt å kjøpe bolig/tomt. En av dem ønsket å ta utdanning og jobbe på gård.  

Alle vi intervjuet sa at jobbmuligheter var en viktig del av å kunne flytte tilbake til Vestvågøy, og 

spesielt å skape lokale lærlingplasser til de som går yrkesfag.  

Når det kommer til turisme var det mange delte meninger. Noen mente at turisme var bra for 

inntekter og jobbmuligheter. En av kandidatene sa at vestvågøy allerede satser mye på turisme, men 

at turistene kommer hit for å se på alt av urørt natur, og ikke nye bygninger. En annen kandidat 

mente at turisme ikke var noe særlig, fordi det ble bare kaos med tanke på trafikk og for mye folk. 

Kandi
dat 

Ville du bodd i 
sentrum eller 
distrikt? 

Bør 
Vestvågøy 
forbedres? 

Vil du sentralisere 
Vestvågøy? 

Vil du flytte 
tilbake/bli her? 

Bør vi fokusere mer 
på turisme? 

Flere 
aktivitetstilbud og 
jobbmuligheter? 

1 Sentrum Ja Ja Ja Nei Ja 

2 Sentrum Ja Ja Ja Ja Ja 

3 Distrikt Ja Nei Ja Nei Ja 

4 Distrikt Ja Nei. Pengene bør 
brukes på andre 
ting. 

Ja Nei Ja 

5 Sentrum Ja Nei Nei Ja, men ikke nye 
bygninger 

Ja 

6 Usikker Ja Ja Usikker. Sentrum 
må bli bedre. 

Ja Ja 

 
Konklusjon og Sluttkommentar 
Alle kandidatene at Vestvågøy trenger å forberedes. Noen egne eksempler vi har på forbedring er: 
  

Utvikling av sentrum Utvikling av distriktet 
- Flytting av Statoil og lage gågate/park  
- Skape mer lærling- og arbeidsplasser 
- Lik stil i Leknes 
- Aktiviteter/møteplasser 

- Flyplass/samferdsel/turisme  
- Flytte Statoil til sentrumsskolen.  
- Turistattraksjoner  

- Bygge flere boliger/tomter 
- Arbeidsplasser 
- Styrke landbruk og fiskeri, og gjøre mer 
attraktivt.  
- Barnehager og skoler, spesielt barneskoler 
og kanskje ungdomsskoler. 
- Matbutikker 
- Legge om slik at det er mulig og bygge på  

Ungdommen på Vestvågøy ønsker at kommunen tar tak i argumentene som er lagt fram slik at 

Vestvågøy kan forbedres. Hvis vi ønsker innbyggervekst må vi gjøre stedet mer attraktivt for ungdom.  
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Gruppe 3 Er naturen på Vestvågøy viktig for å få ungdommen tilbake? 
Av Martin, Maria, Ingeborg, Paula og Aldara  

Sammenfatning  

Politikk og menneskerettigheter har den siste tiden fått samarbeide med Heidi Bergsli som er 

samfunnsplanlegger i Vestvågøy kommune. Heidi presenterte litt av arbeidet som blir gjort i 

kommunen, og ønsket av oss en fremtidsplan for utviklingen av Leknes, som skal bearbeides av 

kommunen senere. Hovedproblemstillingen vår var hva som skal til for at det skal være best mulig å 

være ung på Vestvågøya i årene fremover. Vår gruppe (Maria N, Aldara, Martin, Paula og Ingeborg) 

har derfor valgt å fokusere på naturen, samt har vi med noen spørsmål om Leknes som by. Vi har 

intervjuet et likt antall med jenter og gutter på Vest-Lofoten videregående, til sammen 6 elever. 

Nedenfor er en sammenfatning av alle intervjuene, samt en oppsummering av spørsmålene og 

svarene vi mottok, og litt egne meninger på slutten.  

Intervjuobjekt 1 (Jente, 18): Synes naturen på Vestvågøya er veldig pen, er avgjørende for om en skal 

flytte tilbake. Bruker naturen aktivt og er veldig glad i den, går mye på fjelltur og tur generelt. Syns 

det er dårlig at turstiene blir nedslitt. Mener det er alt for mange turister og at de ødelegger naturen 

mer, kaster søppel og går på do ute i naturen. Tiltak som kan gjøres er å sette opp skilt og informere 

turistene på f.eks. turistkontor. Synes Leknes by er trasig, bygningene hulter til bulter, inkonsistent. 

Byen kan bli penere estetisk sett ved å planlegge strukturen mer, få en sammenheng i bygningene.  

Intervjuobjekt 2 (Gutt, 18): Synes naturen er vakker og har en helt egen råskap med de spisse 

fjellene, avgjørende for tilbakevending. Bruker naturen svært aktivt, hver uke, blant annet til 

fjellturer, ski, jakt, fisking og båtturer. Synes turstiene på Vestvågøya er gode og at det er viktig at de 

ikke blir ødelagt. Mener vi skal «sende turistene hjem», da de ofte gir unødvendig stor slitasje, og at 

noe må gjøres, folk dør tross alt i fjellene her. Tiltak kan være å renovere stiene, merke opp hvor folk 

skal gå. Sier det er dårlig av oss som kommune å ikke tilrettelegge for turistene, f. eks. på Unstad. For 

å forebygge kan vi tilrettelegge bedre, ved å sette ut søppelkasser. Synes Leknes er en liten by, tam, 

men litt koselig. Mangler en skikkelig gågate/torgområde, samlepunkt ville gjort det penere.  

Intervjuobjekt 3 (Gutt, 17): Synes naturen på Vestvågøya er fin, det er mye av den. Vet ikke om 

naturen har så mye å si for om man flytter tilbake, men ønsker gjerne at barna sine skal få oppleve 

det samme som man selv får oppleve. Er ikke en skikkelig turgåer, men bruker den av og til, til blant 

annet slalåm og andre tilfeldige turer. Går ikke noe særlig i terrenget, men mener at det er viktig å 

bevare turstiene når man tenker litt langsiktig. Viktig å ikke la stiene bli til gjørme, tiltak burde gjøres. 

Synes det er dumt at turistene går så mye i naturen, samtidig som at de også fortjener å oppleve 

naturen her. Veldig dumt med så mye forsøpling, tiltak kan være å skaffe flere søppelkasser langs 

turstiene, oppfordre turistene aktivt til å ikke forsøple. Synes Leknes er en veldig liten by, litt stygt. 

Tiltak kan være å ordne veier, få flere butikker og tilbud til ungdommen.  

Intervjuobjekt 4 (Jente, 30): Naturen her er som ingen annen plass, den er så unik og man lærer ikke 

å sette pris på den før man har vært borte noen år (Vesterålen i 3 år). Spesielt vakkert siden det er 

fjell i kontrast til dyrket mark, annet enn både Reine og Svolvær. Naturen er ikke avgjørende i den 

største grad, familietilværelsen og det spesielle været her er mer viktig. Benytter naturen lite annet 

enn å se på den, men går turer og tenner bål i skogen f.eks. Ikke så glad i oppoverterreng, men går en 

del bortovertur, liker opplagte ruter som lysløype, sti. Dyreliv er viktig. Sier turstiene er viktig å 

bevare og en viktig del av Lofoten, siden de gjør at flere kommer seg ut. De blir dessverre seende 

stygg ut og ødelegger i verste fall turopplevelsen. Tiltak kan være å bygge med planker, eller legge i 

grus. På turismespørsmålet er hun delt, på en side er det vår natur, på en annen side er turistene en 



64 
 

stor inntekt for kommunen som gjør at vi kan vokse, skape flere arbeidsplasser og bedre økonomien. 

Forsøplingen som turistene fører med seg er helt forferdelig, men det er ikke bare turistene som har 

skyld i det. Det vi kan gjøre er å sette opp flere søppeldunker, sørge for at de blir tømt, leie inn 

ressurser til å gjøre dette (ungdom i sommerjobb), få opp flere toaletter. Angående Leknes syns hun 

det er lite vakkert, forteller om en opplevelse hvor hun skjemtes over å ta med nye bekjentskaper til 

Leknes. Håper bilhallen blir unngått, og at kommunen kan kjøpe tomta. Kommunen prøver å 

forskjønne byen med blomstervaser og planter, men det funker ikke, større tiltak må til. Statoil må 

ut, gågate bør lages, andre parkeringsmuligheter. Tillegg: nevner boligmarkedet her, dyrt å komme 

seg inn på, kommunen burde legge til rette for at folk skal komme hjem igjen, går ikke ant å ha 

Tromsøpriser for å leie hus eller leilighet her på Leknes.  

Intervjuobjekt 5 (Jente, 18): Naturen her er veldig fin og unik, ikke så mye mer å si egentlig. Det er 

kanskje ikke en avgjørende faktor for tilbakevending, men det har litt å si. Benytter seg litt av 

naturen, går tur og en del på fjelltur. Liker å gå tur i terrenget, men går ikke så ofte. Sier det er viktig 

at stiene ikke blir mer ødelagt, og at de vedlikeholdes, ved f.eks. å legge planker der det er myr og 

våte områder, kun der det trengs. Synes det er greit at turistene går i naturen her, der er jo derfor de 

er kommet hit, og de har like mye rett som oss. Det er ikke bra med forsøplingen det medfører, der 

burde være bedre opplysning om hvordan å behandle naturen, informere på nettsider og liknende, 

sette opp søppelkasser. Sier Leknes er en helt grei by, den er ikke så stor, mange bygninger står 

tomme og slitte. Har ingen tiltak til hvordan å forbedre Leknes.  

Intervjuobjekt 6 (Gutt, 18): Er ikke så mye ute så merker ikke så mye til naturen, men synes den er 

pen. Naturen på øya har ikke så mye å si for han selv, men tror det har mye å si for andre. Så lenge 

det er plass å bo så er han fornøyd (boligmarkedet!). Sier han benytter seg litt av naturen i form av at 

planer med venner ofte blir lagt dit hen, f.eks. turer på stranden eller i fjellene. Det er ikke alltid 

planene blir noe av, men det er vertfall dit planene blir lagt. Liker å gå tur i terrenget når han orker, 

men gjør det ikke så ofte. Gjør det gjerne hvis venner foreslår det, men ikke eget initiativ. Nevner at 

naturen og turgåing tidligere har hatt en terapeutisk effekt på han, så er takknemlig for at den er der. 

Mener det er viktig at turstiene bevares, tenker blant annet på fremtidig familie, og at da er det viktig 

å bevare stiene slik at det er mulig å gå turer i fremtiden. Får å ta vare på turstiene bør folk følge sien 

istedenfor å surre rundt. Vil ha uberørt natur, men det kunne vært en idé å legge planker på de 

sårbare stiene, og kanskje spesielt i de utsatte årstidene. Synes det er trist all slitasjen som blir påført 

av turistene, kunne kanskje vært lurt å stenge attraktive turområder i den verste turistsesongen, 

spesielt når turstiene er så sårbare. Turister omkommer faktisk på mange av turene her. Beskriver 

forsøplingen her som følge av turismen som skikkelig dritt. Sier vi burde informere om alternative 

metoder for avføring og forsøpling som følger av det (mange turister som går på do i naturen), sette 

opp søppelbøtter, som blir tømt, og sette folk i arbeid for dette. Om Leknes som by sier han at den 

ser nedslitt ut. Det er lite sosialt her, og lite tilbud for ungdom, spesielt lite utelivsmuligheter. Nevner 

at man må planlegge lenge før man drar ut, og at barene legges ned.  

Oppsummering  
Hva synes du om naturen i Lofoten? Alle kandidatene sier at naturen i Lofoten er vakker, 

beskrivelser som unik og helt egen råskap blir nevnt.  

Er naturen avgjørende for permanent bosettelse i fremtiden? Intervjuobjekt 1 og 2 sier at naturen 

er en avgjørende faktor for tilbakevending. Resten av kandidatene mener at naturen ikke er en 

avgjørende faktor, men er enig i at det er et fint tillegg.  

Benytter du deg av naturen?  Alle kandidatene benytter seg av naturen til en viss grad, turer i skog 

og mark og fjell blir nevnt gjennomgående. Kandidat 2 bruker naturen svært aktivt.  
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Liker du å gå på tur i terrenget?  Det er gjennomgående populært blant kandidatene å gå tur i 

terrenget, bortsett fra kandidat 3.  

Er turstiene viktig for deg å bevare, med tanke på fremtiden? Tiltak?  Det er enighet blant alle 

kandidatene om at turstiene er viktig å bevare for fremtiden. Tiltak som å legge planker, grus og å 

stenge turområdene under sårbare årstider blir nevnt.  

Hva synes du om slitasjen og forsøplingen som blir påført av turistene? Tiltak?  Alle er enig om at 

slitasjen og forsøplingen som påføres av turistene er svært dårlig. Intervjuobjekt 2 og 4 nevner at 

kommunen må ta et større ansvar når det kommer til turismen, og tiltak som flere søppelkasser og 

toaletter, informasjon på turistnettsider og i turistinformasjon blir nevnt.  

Hva synes du om Leknes som by? Tiltak? Det er en gjennomgående enighet om at Leknes ikke er en 

estetisk pen by, men kandidat 2 nevner at den er koselig. Intervjuobjekt 4 nevner bilhallen, som hun 

mener at bør flyttes ut fra Leknes og at kommunen bør kjøpe tomten. Andre tiltak som blir nevnt er 

at Circle K må ut, flere butikker og tilbud til ungdom, fylle de tomme byggene, skape en gågate/torg, 

andre parkeringsalternativer og et bedre uteliv for ungdom.  

Tillegg: Noe som blir nevnt av intervjuobjekt 4 og 6 er boligmarkedet. Kandidat 6 nevner at han er 

fornøyd bare han har en plass å bo, og kandidat 4 sier at boligmarkedet for leie her er alt for dyrt, 

omtrent umulig å komme seg inn på. Sier det ikke går å ha Tromsøpriser for leie her på Leknes.  

Konklusjon 
Det er en gjennomgående enighet om at naturen i Lofoten er noe helt for seg selv, og at det er viktig 

å bevare den og behandle den godt. Selv om den for de fleste ikke er en avgjørende faktor, er det 

likevel ganske viktig, får vi et inntrykk av. Alle benytter til en viss grad av naturen, men i ulike grader 

og former. Alle er enig om at turstiene er viktig å bevare, og klopping er noe mange mener at skal 

skje i de aller mest utsatte områdene, slik at det ikke ødelegger utseendet. Forsøplingen som er 

forårsaket av den økende turismen er alle enig om at må settes en stopper for, og det kommer inn 

mange gode tips for å forebygge dette, slik som søppelkasser og mer informasjon til turistene. Flere 

nevner at kommunen må ta mer grep, både når det kommer til turismen og boligmarkedet. Det er en 

enighet blant alle kandidatene om at Leknes ikke er en pen by estetisk sett, men at den har sin sjarm.  

Selv er vi enig i det meste av det intervjuobjektene våre mener om de forskjellige problemstillingene, 

vi er selv svært glad i naturen her, og anser den som avgjørende for bosettelse i fremtiden. Vi bruker 

naturen aktivt, og er enig om at turstiene er veldig viktig å bevare, med hensyn til potensiell fremtidig 

familie. Det er enighet blant oss alle om at vi synes at kommunen bør ta et større ansvar på flere 

områder, slik som natur/turisme og boligpriser, slik som nevnt i disse intervjuene. Avslutningsvis vil vi 

si at vi syns det er veldig bra at kommunen inkluderer oss i slikt arbeid, det setter vi virkelig pris på! 
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6. Workshop med voksne innvandrere  
 

Elevene på språkopplæringen svarer i stor grad i tråd med det som kom frem under folkemøtene 
for Leknes, Gravdal og i Stamsund. De trives godt, men etterspør bedre kollektivtilbud, bedre 
tilrettelegging for gående og syklende og mer grøntstruktur i tettstedene. Mange opplever at det 
er vanskelig å finne egnet bolig etter introduksjonsprogrammet. Andre viktige innspill fra denne 
gruppa var ønske om en innendørs lekeplass, et uformelt sted å møte nordmenn og sted for 
muslimer å samles, en Moske.  

 

8.oktober 2018. Cirka 40 – 50 deltakere, de fleste bor på Leknes og Gravdal, en familie i Stamsund 

En dag ble avsatt sammen med deltakere i språkopplæringen i Vestvågøy, hvor vi fikk god tid til å 

presentere planlegging som en del av kommunens oppgaver, og hvordan politikk og forvaltning 

henger sammen i en kommune. Deretter fikk deltakerne spørsmålene fra folkemøtene, men med 

mer fokus på bolig og bomiljø; bruk av naturen og grøntområder, mobilitet, og behov for 

møteplasser. 

Tema  Innspill  Sted  Vurdering  
Bolig og 
bomiljø 

Det er bra å bo på Leknes, men vi savner 
stor lekeplass til barna innendørs. 

Leknes Dette er et godt innspill som 
kan diskuteres med 
frivilligheten og Lofothallen 

Bolig og 
bomiljø 

Plastavfall hentes bare en gang hver 
måned, det er for sjeldent, det burde 
vært to eller tre ganger hver måned. 

Leknes/ 
Gravdal/ 
Stamsund 

Dette ligger utenfor 
kommuneadministrasjonens 
ansvarsområder 

Bolig og 
bomiljø 

Bra å bo på Leknes, bra bibliotek, skole, 
senter/butikker, svømmehall, fotballhall, 
turløype. 

Leknes  

Bolig og 
bomiljø 

Leknes har alt hva vi trenger. Men det er 
ikke lekeplasser.  

Leknes I byplanarbeidet som settes 
i gang høsten 2019 vil 
grøntstruktur og offentlige 
rom hensynstas.   
Det søkes nå også midler til 
å ruste opp Unstadparken, 
samt at innspill innendørs 
lekeplass vil tas videre 
utenfor arealplanarbeidet  

Bolig og 
bomiljø 

Boligene er dyrere enn før. 
 

Leknes/ 
Gravdal/ 
Stamsund 

Arealplanen tar høyde for 
boligbehov. I tillegg har 
kommunen et 
samarbeidsprosjekt med 
Husbanken.  

Bolig og 
bomiljø 

Vi har ikke minibank i Stamsund. Det er 
vanskelig å finne jobb når du er flyktning. 
Vanskelig å finne leilighet på Leknes.  

Stamsund 
 
Leknes 

Om bolig, se over.  

Bolig og 
bomiljø 

Leknes er et bra sted fordi folk er snille, 
det er bibliotek, kino, svømmehall og 
mange barnehager. 
Vi savner å gå på tur og grille. 

Leknes  
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Bolig og 
bomiljø 

Vi ønsker flere butikker og restauranter. Leknes, 
Gravdal og 
Stamsund.  
 

Byplanen for Leknes vil 
vurdere sammensettingen 
av funksjoner  

Utendørs
/ 
natur 

Vi ønsker flere parker.  Leknes/Grav
dal 

Byplan.  

Utendørs
/ 
natur 

Vi liker å gå tur på fjellet og ved havet. 
Jeg liker havet og skogen og fargene om 
sommeren. Lekeplassene er bra. 

Leknes, 
Gravdal og 
Stamsund.  
 

 

Utendørs
/ 
natur 

Vi liker å være ute. Turer er bra for hjerne 
og helse. Vi er mest på Hauklandstranda, 
Lofothallen og Løkta. Av og til liker vi å 
grille, bade, spille fotball og volleyball. 
Vi trenger en stor plass for barn som 
leker. 

Hauklandsstr
anda 
Lofothallen 
Løkta, 
Gravdal 

Se over.  

Utendørs
/ 
natur 

Vi liker å sykle, gå fjellturer, grille, fiske, 
dra på båttur, leke med barna. 

 
 
 

 

Utendørs
/ 
natur 

På fritiden går vi på tur, griller, fisker, er 
på stranda, går på fjelltur med venninner.  

  

Utendørs
/ 
natur 

Vi liker å gå på stranden, i skogen og på 
fjellet. Vi lager mat, griller og leker 
sammen. Vi plukker bær, men liker ikke å 
spise bær.  
Jeg savner gutter å spille basketball med. 

 Initiativ til basketballtilbud?    

Utendørs
/ 
natur 

Vi liker å gå på tur og spise ute. Vi liker å 
være ute sammen med barna.  

  

Mobilitet 
og 
transport 

Veiene er dårlige å kjøre på, det er mye 
dårlig asfalt. 

Vestvågøy Veiadministrasjonen i 
kommunen er styrket og 
målet er å forbedre veiene 

Mobilitet 
og 
transport 

Vi har ikke kjøretøy, vanskelig å komme 
seg mellom. Vanskelig å komme seg til 
skole, barnehage, ulike avtaler, langt å gå 
og dårlig bussforbindelse. 

Leknes/Grav
dal/Stamsun
d 

Kollektivtransporten er for 
dårlig.   

Mobilitet 
og 
transport 

Noen av veiene trenger ny asfalt.  Leknes/Grav
dal/Stamsun
d 

Se over.  

Mobilitet 
og 
transport 

Vi savner busstasjon på Gravdal. Gravdal Spørsmål til 
fylkeskommunen?  

Mobilitet 
og 
transport 

Bussen går ikke så ofte til Stamsund, og 
det er vanskelig å få handlet. 

Stamsund  

Mobilitet 
og 
transport 

Det er trygt å gå til skolen fordi det er 
gang og sykkelvei. 
Vi savner skilting og 
fotgjengeroverganger. 

 Trafikksikkerhet. 
Veiansvarlig og 
folkehelsekoordinator skal 
jobbe med tema i 2019.  
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Mobilitet 
og 
transport 

Det er trygt å gå til skolen, fordi mitt hus 
ligger nært skolen. 
Det er ikke trygg skolevei mellom 
Idrettsgata og Betel-Kirken på Leknes.  
Å sykle mellom Stamsund og Leknes er 
ikke trygt, smale veier, og ingen sykkelvei. 
Vi har problem med noen bussjåfører, av 
og til stopper de ikke, og åpner ikke når vi 
kanskje er to minutter for sein (Gravdal, 
Stamsund). 
Vi ønsker at bussen går oftere slik at vi 
kommer oss fram. 
Vi vil gjerne reise med fly fra Leknes, men 
det er så dyrt.  

Leknes 
 
 
 
Stamsund/ 
Leknes 
 
 
Gravdal/ 
Stamsund 
 
 
 
Leknes 
 

Kollektivtransport.  

Mobilitet 
og 
transport 

Skoleveien er ikke trygg på Gravdal. Vi 
savner fotgjengeroverganger, særlig på 
hovedveiene.  

Gravdal Trafikksikkerhet.  

Mobilitet 
og 
transport 

Det er bra at det er gang og sykkelsti, 
men det burde vært gjerde mellom veien 
og gang- og sykkelstien på Gravdal.  

Gravdal Trafikksikkerhet.  

Mobilitet 
og 
transport 

De fleste veiene er trygge å gå på i 
Gravdal. Savner sykkelvei. Noen veier er 
alt for smale og dårlige, f. eks. Leknes - 
Haukland.  
Vi savner gangvei foran Sjøveien skole. 

Gravdal 
 
Leknes 
/Haukland 
Sjøveien, 
Leknes 

Trafikksikkerhet og 
sykkel/gange 

Mobilitet 
og 
transport 

Dersom folk har respekt blir det trygt, når 
folk ikke har respekt blir det farlig. 
Vi savner respekt. 
Av og til når vi går på gangfeltet stopper 
ikke bilene. 

 Trafikksikkerhet  

Møteplas
ser  
(sosiale) 

Vi muslimer ønsker å ha en god og stor 
moské. Vi trenger hjelp til å finne en god 
plass og hjelp til leie.  

Leknes/Grav
dal 

Behov for moske- vurderes i 
arealplanarbeidet og opp 
mot kommunens 
eiendomsseksjon.  

Møteplas
ser  
(sosiale) 

Muslimene trenger et sted å være, f.eks. 
en moské. 

Leknes/Grav
dal 

Som over  

Møteplas
ser  
(sosiale) 

Vanskelig å finne et sted å møtes i 
Stamsund for å ha kurs, f.eks. matkurs.  
Bortsett fra Røde Kors, er det vanskelig å 
finne organisasjoner hvor du kan møte 
andre.  
Vi trenger flere plasser der vi kan treffe 
andre folk.  

Stamsund 
 
 
 
 
 
 
Leknes 
/Gravdal 

Behov for møteplasser må 
behandles i 
arealplanarbeidet for alle 
tettstedene. Også et 
spørsmål for 
nærmiljøprosjekt 

Møteplas
ser  
(sosiale) 

Vi liker biblioteket og lofothallen. 
Vi savner familie, og vi skulle gjerne hatt 
en stor hage. 

Leknes  
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Møteplas
ser  
(sosiale) 

Vi møtes hos hverandre eller på skolen. 
Vi må leie et sted for å feire Eid eller for å 
be, vi savner vårt eget sted å møtes.  

Vestvågøy  

Møteplas
ser  
(sosiale) 

Jeg liker å gå ut sammen med barna 
mine, og å spise sammen og snakke om 
skolen og om framtiden.  
Jeg liker å møte norske venner.  
Jeg liker meg på biblioteket. 
Jeg liker å møte andre mennesker på 
fotball. 
Jeg liker å møte vennene mine på Milano. 

Leknes/Grav
dal/Stamsun
d 

 

Møteplas
ser  
(sosiale) 

Jeg treffer norske folk, og sammen spiser 
vi norsk mat på Røde Kors. 

Fygle  

Møteplas
ser  
(sosiale) 

Vi liker å møte andre folk på Meieriet 
Kultursenter, Sans og Samling, Stamina og 
hos Røde Kors. 
Vi mangler steder hvor  vi kan røyke 

vannpiper☺ 

Leknes/Fygle  

Møteplas
ser  
(sosiale) 

Vi er ofte på Fygle hos Røde Kors og 
møter andre folk. Vi liker Røde Kors godt. 
På biblioteket treffer vi eldre nordmenn 
som hjelper oss med det norske språk.  
Men på disse møteplassene er det ingen 
ungdommer.  
Mange av oss blir litt redd for å møte nye 
folk på nye steder. Vi vet Vestvågøy 
kommune arbeider mye for å integrere, 
men vi ber om at de skaffer et sted hvor 
vi kan treffes sammen med unge. Vi 
mangler en ungdomsspilleklubb, spille 
musikk, kort osv. 

Fygle 
 
 
Leknes 
 
 
 
 
 
 
Leknes/Grav
dal/Stamsun
d 
 
 

Behov for møteplasser, se 
over 

 

Referat fra gruppearbeid 

Tema: Bolig og bomiljø 
Spørsmål: 
Har dere det bra på stedet dere bor? (Leknes, Gravdal, Stamsund) 

➢ Hva er bra? - hvorfor? 
➢ Hva er ikke bra? – hvorfor? 
➢ Hva savner dere? 

 
Gruppe 1. 
Det er bra å bo på Leknes, men vi savner stor lekeplass til barna innendørs. 
Veiene er dårlige å kjøre på, det er mye dårlig asfalt. 
Vi muslimer ønsker å ha en god og stor moské. Vi trenger hjelp til å finne en god plass og hjelp til leie.  
Plastavfall hentes bare en gang hver måned, det er for sjeldent, det burde vært to eller tre ganger 
hver måned. 
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Gruppe 2. 
Jeg bor på Gravdal, har fem barn, og alle har det bra. Men tre barn går på skole på Leknes, et barn i 
skole på Gravdal, og et barn i barnehage på Gravdal, jeg må gå med barnet i barnehage og til ulike 
avtaler på Leknes. Vanskelig å komme seg til alle avtaler, langt å gå og dårlig bussforbindelse. 
Leknes: skolen, butikkene, turstiene er bra. 
Vi ønsker flere parker på Gravdal og på Leknes. 
 
Gruppe 3.  
Å bo på Leknes er bra. Bra bibliotek, skole, senter/butikker, svømmehall, fotballhall, turløype. 
Vi liker Leknes, og snakker og tenker mye norsk.  
 
Gruppe 4. 
De som bor på Leknes har ikke et trafikkproblem, fordi Leknes er en liten by. Leknes har alt hva vi 
trenger. Men det er ikke lekeplasser.  
Vi må vente lenge hos legen når vi har en avtale, og noen kan ikke vente. 
Boligene er dyrere enn før. 
Noen av veiene trenger ny asfalt.  
Vi savner busstasjon på Gravdal. 
Muslimene trenger et sted å være, f.eks. en moské. 
 
Gruppe 5. 
Men bussen går ikke så ofte til Stamsund, og det er vanskelig å få handlet. Vi har ikke minibank i 
Stamsund. Det er vanskelig å finne jobb når du er flyktning. Vanskelig å finne leilighet på Leknes. 
Vanskelig å finne et sted å møtes i Stamsund for å ha kurs, f.eks. matkurs. Bortsett fra Røde Kors, er 
det vanskelig å finne organisasjoner hvor du kan møte andre. Vi trenger flere plasser der vi kan treffe 
andre folk.  
 
Gruppe 6. 
Vi har det bra. 
Leknes er et bra sted fordi folk er snille, det er bibliotek, kino, svømmehall og mange barnehager. 
Vi savner å gå på tur og grille. 
 

Tema: Utendørs/natur 
Spørsmål: 
Er dere utendørs på fritiden? 

➢ Hvor liker dere å være? 
➢ Hva gjør dere ute? 
➢ Er det turer dere liker å gå? 
➢ Hva savner dere ute? 

 
Gruppe 1. Vi liker å gå tur på fjellet og ved havet. Jeg liker havet og skogen og fargene om sommeren. 
Lekeplassene er bra. 
 
Gruppe 2. Vi liker å være ute. Turer er bra for hjerne og helse. Vi er mest på Hauklandstranda, 
Lofothallen og Løkta. Av og til liker vi å grille, bade, spille fotball og volleyball. 
Vi trenger en stor plass for barn som leker. 
 
Gruppe 3. Vi er utendørs når vi har venner som vi kan være sammen med.  
Vi liker å sykle, gå fjellturer, grille, fiske, dra på båttur, leke med barna. 
Vi savner sola.  Vi ønsker flere butikker og restauranter på Leknes, Gravdal og Stamsund.  
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Gruppe 4. På fritiden går vi på tur, griller, fisker, er på stranda, går på fjelltur med venninner. Vi er 
også på biblioteket eller på kino. Vi savner familie, sola og venner. 
 
Gruppe 5. Vi liker å gå på stranden, i skogen og på fjellet. Vi lager mat, griller og leker sammen. Vi 
plukker bær, men liker ikke å spise bær.  Vi har ikke kjøretøy, vanskelig å komme seg mellom. Jeg 
savner gutter å spille basketball med. 
 
Gruppe 6. Vi liker å gå på tur og spise ute. Vi liker å være ute sammen med barna.  
 

Tema: Mobilitet og transport 

Spørsmål: 
Har dere en god skolevei? 

➢ Er det trygt? – Hvorfor/Hvorfor ikke? 
➢ Hva savner dere? 

 
Gruppe 1. Det er trygt å gå til skolen fordi det er gang og sykkelvei. Vi savner skilting og 
fotgjengeroverganger. 
 
Gruppe 2. Det er trygt å gå til skolen, fordi mitt hus legger nært skolen. Det er ikke trygg skolevei 
mellom Idrettsgata og Betel-Kirken på Leknes. Å sykle mellom Stamsund og Leknes er ikke trygt, 
smale veier, og ingen sykkelvei. Vi har problem med noen bussjåfører, av og til stopper de ikke, og 
åpner ikke når vi kanskje er to minutter for sein (Gravdal, Stamsund). Vi ønsker at bussen går oftere 
slik at vi kommer oss fram. Vi vil gjerne reise med fly fra Leknes, men det er så dyrt.  
 
Gruppe 3. Skoleveien er ikke trygg på Gravdal. Vi savner fotgjengeroverganger, særlig på 
hovedveiene.   
 
Gruppe 4. Det er bra at det er gang og sykkelsti, men det burde vært gjerde mellom veien og gang- 
og sykkelstien på Gravdal.  
 
Gruppe 5. De fleste veiene er trygge å gå på i Gravdal. Savner sykkelvei. Noen veier er alt for smale 
og dårlige, f. eks. Leknes - Haukland.  Vi savner gangvei foran Sjøveien skole. 
  
Gruppe 6. Dersom folk har respekt blir det trygt, når folk ikke har respekt blir det farlig. 
Vi savner respekt. Av og til når vi går på gangfeltet stopper ikke bilene. 
 

Tema: Sosiale møteplasser  
Spørsmål: 
Har dere steder dere møter andre folk? (familie, venner, nordmenn) 

➢ Er det noen steder dere liker godt? – Hvorfor? 
➢ Mangler dere steder å møte andre folk? – Hvorfor? 

 
Gruppe 1. Vi liker biblioteket og lofothallen. Vi savner familie, og vi skulle gjerne hatt en stor hage. 
 
Gruppe 2. Vi møtes hos hverandre eller på skolen. Vi må leie et sted for å feire Eid eller for å be, vi 
savner vårt eget sted å møtes.  
 
Gruppe 3. Jeg liker å gå ut sammen med barna mine, og å spise sammen og snakke om skolen og om 
framtiden. Jeg liker å møte norske venner. Jeg liker meg på biblioteket. Jeg liker å møte andre 
mennesker på fotball. Jeg liker å møte vennene mine på Milano. 
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Gruppe 4. Jeg treffer norske folk, og sammen spiser vi norsk mat på Røde Kors. Jeg liker å være 
sammen med venner og drikke kaffe og spise kake.  
 
Gruppe 5. Vi liker å møte andre folk på Meieriet Kultursenter, Sans og Samling, Stamina og hos Røde 

Kors. Vi mangler steder som vi kan røyke vannpiper☺ 
 
Gruppe 6. Vi er ofte på Fygle hos Røde Kors og møter andre folk. Vi liker Røde Kors godt. På 
biblioteket treffer vi eldre nordmenn som hjelper oss med det norske språk. Men på disse 
møteplassene er det ingen ungdommer. Mange av oss blir litt redd for å møte nye folk på nye steder. 
Vi vet Vestvågøy kommune arbeider mye for å integrere, men vi ber om at de skaffer et sted hvor vi 
kan treffes sammen med unge. Vi mangler en ungdomsspilleklubb, spille musikk, kort osv. 
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7. Landbruksforum 
 

Landbruksforum mener all dyrket mark og beiteområder må sikres til fremtidig matproduksjon. 
Forumet forstår behovet for bygging i spredtbygde strøk der det vil være viktig for utvikling og 
fortsatt bosetting i bygdene. Forumet har også svart på direkte faglige spørsmål fra planleggerne 
som går på spredt boligbygging i bygdene og definere buffersoner for de viktigste 
landbruksområdene. Generelt sett mener Landbruksforum at det er viktig å ha fokus på jord- og 
beitekvalitet og å unngå omdisponering som er uheldig for fremtidig driftsstruktur. Veier eller hus 
på en liten knaus kan føre til varig oppdeling av areal som ellers kunne drives mer rasjonelt. 
Omdisponering av områder fra LNF til annen arealbruk kan medføre problem knyttet til lukt, støy 
mv. Landbruksforum er enige i at det må gjøres nøye vurderinger av jordkvalitet og 
dyrkingspotensial ved ønske om bygging. Forumet påpeker også at det er viktig å få på plass 
forvaltning av naturen som ivaretar både natur og landbruksdrift.  

 

Landbruksforum er et organ som samler landbruksrådgivningen, ledere for Vestvågøy Bondelag og 

Lofoten Bonde- og Småbrukarlag og kommunens fagfolk. Landbruksforum har invitert planleggerne 

som jobber med arealplanen til et nært og godt samarbeid om landbruksrelaterte spørsmål til 

kommuneplanens arealdel. Det har vært holdt tre møter siden våren 2018 hvor forumet både har 

fått konkrete spørsmål som er besvart i høringsinnspill, og diskutert spørsmål i møter.   

 

Landbruksforum mandag 14.05.18.  
Vestvågøy Rådhus, Møterom 1A  
 
Til stede: Solveig Utvik og Per Normann Robertsen (Vestvågøy Bondelag); Odd Nicolaysen og Trond 

Klausen (Lofoten Bonde- og Småbrukarlag), Marit Larsen; Eva-Mari Rahkola og Jochen Caesar 

(Vestvågøy kommune); Are Johansen (NLR Nord Norge) 

Møtet kom i stand etter initiativ fra Vestvågøy Landbruksforum for å sikre at landbruket får 

nødvendig innsyn i planprosessen og mulighet til å gi innspill.  Vestvågøy er en av de største 

landbrukskommunene i Nord Norge og næringen er viktig for kommunen.  Næringen har stort behov 

for arealer både til dyrking av vinterfôr, til beiting og øvrig produksjon og aktivitet. Kommunens 

arealplan har dermed stor betydning for utøvelsen av næringsaktivitet. Det er også viktig å få inn 

forståelsen av at det meste av arealer i kommunen utenfor tettbebyggelsen er eid av gårdbrukere og 

eiere av landbrukseiendommer. 

Etter en innledning om planarbeidet ble det åpnet for åpen dialog der en rekke problemstillinger ble 

drøftet.  Fra kommunens side ble det uttrykt ønske om aktiv involvering fra næringens side i 

planarbeidet.   Det er korte frister og dermed viktig med tett dialog.   

● Vestvågøy kommune fremmer konkrete problemstillinger man ønsker innspill til: 
 
KJERNEOMRÅDE LANDBRUK OG REVISJON AV AREALFORMÅL Et hovedspørsmål er om forumet 

mener at kjerneområder for landbruk bør revideres. Særlig er kjerneområde 3 utsatt for 

dispensasjoner (fradeling, boligbygging). Hva er landbrukets erfaringer og synspunkter når det gjelder 

behov for endringer i arealbruk, for eksempel endring fra rene landbruksformål til LNF –areal for 

spredt bolig - , fritids- eller næringsbebyggelse mv 
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SPREDT BOLIGBYGGING Jamfør dagens arealplan (fra 2008), tar vi gjerne mot innspill til områdene 

som er avsatt til spredt bolig- og/eller fritidsbebyggelse. Bør arealplanen endres på dette punktet?  

JORDVERN Jordvern (til arealbestemmelser): Hva er deres forslag for god ivaretakelse av matjorda på 

arealer som omdisponeres/bygges ned? 

LANDBRUK SOM NÆRING  Når det gjelder landbruket som næring er det mange problemstillinger å 

ta tak i, som er relevant for kommende revidering av landbruksplan som en del av næringsplanen   

● Rekrutteringen til landbruket er den største utfordringen, men det finnes flere, slik som 
andel leiejord, salg av melkekvoter ut av kommunen, krav om lausdrift i melkeproduksjonen 
mv.). Vi hører gjerne forumets utfordringsbilde for fremtidig landbruk på Vestvågøy, og med 
det, vi har en politisk forankret samfunnsplan for kommunen som dere kan skue til i denne 
sammenhengen. Jeg legger den ved denne mailen. 

● Kunne landbruket posisjonert seg mer aktivt overfor reiselivet?  
  
Det arrangeres to møter mellom Vestvågøy kommune og Vestvågøy Landbruksforum etter 
sommerferien. Det foreslås at man setter av torsdag 30.08 og torsdag 15. 11 til møter.   
 
Medlemmene i Landbruksforum oppfordres til å bruke sine organisasjoner for å få oppmerksomhet 
rundt planen og innspill til denne. 
 

Leknes 14.05.18 

Are Johansen (referent) 

 

Landbruksforum mandag 27.08.18  
Vestvågøy Rådhus, Møterom 1 A 
 
Til stede: Solveig Utvik og Per Normann Robertsen (Vestvågøy Bondelag); Odd Nicolaysen og Trond 

Klausen (Lofoten Bonde- og Småbrukarlag), Ivar Johansen; Marit Larsen; Heidi Bergsli (Vestvågøy 

kommune); Are Johansen (NLR Nord Norge). Jochen Caesar (Vestvågøy kommune) deltok fra 13.00.   

Innspill til kommuneplanens arealdel 

Heidi Bergsli fra Vestvågøy kommune informerte om arbeidet med kommuneplanen og ønsket 

innspill.   

Konkrete forslag fra folkemøtene   

Landbruksforumets medlemmer får tilsendt en oversikt som viser innspill fra de ulike bygdemøtene.  

Det kan være vanskelig å gå inn på enkeltsaker, men det vil bli foretatt en gjennomgang for å se på 

punkter der omdisponering av arealer i fht. tidligere planer kan skape vanskeligheter for 

landbruksnæringen.  Generelt sett er det viktig å ha fokus på jordkvalitet, beitekvalitet og 

omdisponering som er uheldig for fremtidig driftsstruktur.  Veier eller hus på en liten knaus kan føre 

til varig oppdeling av areal som ellers kunne drives mer rasjonelt.  Omdefinering av områder fra LNF 

til annen arealbruk kan medføre problem knyttet til lukt, støy mv.   

Kjerneområde landbruk 

Det er utarbeidet kart der landbruksarealene i kommunen er delt i fire nivå etter hvor landbruket er 

mest intensivt. Det er et ønske fra Fylkesmannen om at kommunene foretar en slik inndeling for å 
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kunne prioritere strengere ved vurdering av arealenes betydning.  Kommunen har også utarbeidet 

kriterier for vurdering av dispensasjonssaker, men disse har i liten grad vært fulgt opp.   

Drøftingen av dette punktet viste at det var stor usikkerhet til hva en slik inndeling innebærer.  All 

dyrket jord er viktig for næringen og man må ikke glemme beitearealene. En løsning kan være å 

fokusere på jordkvalitet og beitekvalitet ut fra de kartene som NIBIO har utarbeidet.  Disse må da 

være et supplement til en inndeling i kategorier for å unngå at viktige ressurser blir glemt. 

Det er ønskelig med et møte med Formannskapet/Planforum der gårdbrukere og 

landbruksrådgivingen informerer om betydningen av kvalitet på jord og beiter.  Dette vil være med 

på å heve forståelsen for hvorfor det er viktig å følge anbefalinger i planene.  

Jordvern 

Dette punktet henger sammen med de andre som allerede er nevn.  Jordtypekartene gir klare 

indikasjoner på hvilke arealer som er særlig viktige.  Dette gjelder både dyrket og dyrkbar jord.  Det 

er utfordrende å gi innspill på dette for alle områder i kommunen innenfor de tidsfrister man 

opererer med.  Derfor er det viktig å legge inn noen kriterier om særskilt vurdering av landbrukets 

langsiktige behov i behandling av saker der dyrket jord blir omdisponert. 

Det er viktig at gårdbrukerne også unngår unødvendig nedbygging av de beste jordbruksarealene. 

Det er behov for å trekke opp klare grenser mellom tettbebyggelse og dyrket jord.  Dette gjelder 

spesielt for Leknes/Fygle området. 

Beitearealer 

Beitearealene er svært viktige både for sau, geit og storfe.  Det er tegn til at denne ressursen får 

større betydning fremover.  Det er mange konflikter knyttet til beiting både i forhold til rettigheter og 

i forhold til økt ferdsel i utmark. Beitekartene som NIBIO har utarbeidet vil være viktige når man skal 

vurdere tiltak og aktiviteter som berører utmarksressursene.  Landbruksforum ønsker å få tilsendt 

oversikt som viser hvilke innspill som er kommet på folkemøtene om nye stier. 

Beitene er også en viktig naturtype og det er en nær sammenheng mellom biologisk mangfold og 

aktivt beitebruk. 

Kulturminner. 

Kommunen ønsker innspill fra landbruksforum på viktige kulturminner.   

Storeidøya 27.08.18 

Are Johansen (referent) 
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Landbruksforum Fredag 26.10.18.  
Vestvågøy Rådhus, Møterom 3B  
 
Til stede: Solveig Utvik og Per Normann Robertsen (Vestvågøy Bondelag); Trond Klausen (Lofoten 

Bonde- og Småbrukarlag); Heidi Bergsli; Eva-Mari Rahkola og Ivar Johansen (Vestvågøy kommune); 

Are Johansen; Barre Daqane Ibrahim og Gustav A. Karlsen (NLR Nord Norge) 

Sak 1.  Arealplan 

Eva-Mari informerte om arbeidet med arealplan.  Landbruksinteressene er viktige for Vestvågøy 

kommune og man er nå i ferd med å avslutte gjennomgang av innspill.  I arbeidet benytter man seg 

blant annet av jordsmonnkart og kart som viser beitekvalitet.  Man må avveie ulike interesser og få 

frem en plan som ikke blir for stram, men som samtidig sikrer landbrukets behov for dyrket areal og 

beiter.  En inndeling i soner med ulik vekting av landbrukets behov vil gjøre det enklere å få til en 

smidig arealforvaltning.   

Landbruksforum var enig i denne vurderingen, men det er behov for justeringer i forhold til 

foreliggende kart.  Samtidig ble det påpekt at kart ikke er tilstrekkelig som styringsverktøy.  Svaret på 

denne innvendingen er at planbeskrivelsen skal utdype hvilke vurderinger som ligger bak 

soneinndelingen. I områder som har store beite – og jordressurser som ikke brukes i dag må man 

også beskytte de beste ressursene for fremtidig bruk.  I bygder med stor aktivitet er det også viktig å 

ha klare føringer på arealbruken. 

 I løpet av drøftingen kom det frem en rekke synspunkter som er forsøkt oppsummert her 

Det er behov for bygrense rundt Leknes for å redusere presset på arealene som grenser til byen.  

Samtidig er det viktig at de beste landbruksarealene innenfor en fremtidig bygrense også blir 

ivaretatt.  Jordkvalitet vil være en viktig faktor i slike vurderinger. 

Spredt bosetting i hele kommunen kan sikres gjennom å definere soner der man godtar bygging av 

enkelthus i tilknytning til eksisterende bebyggelse. Her vil kriteriene være strengere i områder med 

særlig gode forhold for jordbruksdrift.  Forumet var enig i denne vurderingen, men det ble 

poengtert at kvalitet på dyrket og dyrkbar jord må vektlegges i alle soner. Det er viktig å ta vare på 

jord med god kvalitet og jordsmonnkartene er velegnet til å vurdere dette.  

Det ble advart mot å automatisk godta bygging på udyrket areal og steinhauger.  Disse kan fjernes og 

dermed gi sammenhengende arealer som er lettere å drive. Infrastruktur som veier, kabler og 

rørledninger i tilknytning til enkelthus setter også begrensninger for landbruksproduksjonen.  

Fradeling av hus på bruk som er ute av drift  

Ved fradeling av hus på mindre bruk må det være en forutsetning at jorda som fradeles selges.  Man 

må tilstrebe god arrondering.  Fra forumets side er det ønskelig at man har en streng praksis.  Ideelt 

sett bør arealene knyttes til tilstøtende eiendom slik at man oppnår gode driftsmessige løsninger. 

Bruk i drift prioriteres.  

Utmark og stier 

Viktig å få på plass forvaltning av naturen som ivaretar både natur og landbruksdrift.  Det skal 

utarbeides en næringsplan der landbruk, reiseliv og næring behandles samlet. 

Aktuelt å legge inn bestemmelser som definerer hvilke interesser som har forrang i ulike områder.  
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Bevisstgjøring av brukere av utmarka gjennom informasjon.  Det er ikke bare turistene som bruker 

naturen.   

Beitende storfe vil være mer krevende enn småfe i forhold til «sameksistens».   

Organisering av grunneierne for å ha kontaktpunkter.  Starte grunneierforening eller et prosjekt som 

jobber med organisering.  Elgjakt, forvaltning av vassdrag mv. stimulerer til denne typen 

organisering. 

Leknes 26.10.18 

Are Johansen (referent) 

 

  



78 
 

8. Næringsforum 
 

En lang rekke næringsdrivende har spilt inn endring av arealformål. Disse er konsekvensutredet. 
Næringsforum hadde ett møte der arealplanen var tema. Konklusjonen er at ny næringsplan og 
byplan for Leknes vil ta opp hovedparten av innspillene. Kartfesting av de viktigste turiststiene i 
kommunen er et viktig signal fra reiselivsnæringen som kom frem i møtet.  

 

Kommunens næringssjef og prosjektleder for arealplanarbeidet møtte næringsforum 5. oktober for å 

diskutere revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Næring. Arealplanarbeidet har 

også inkludert næringslivet på andre måter, for eksempel i kontakt med bedrifter i spørsmål om 

masseuttak, og sondering om arealbehov blant oppdrettsnæringen. I tillegg har det vært flere møter 

med landbruksforum, og kommunen har jobbet opp mot Besøksforvaltningsprosjektet ledet av 

Nordland fylkeskommune i spørsmål om regulering og tilrettelegging for turisme og dens næringer. 

Her i rapporten inkluderes kun referat fra næringsforum.    

Referat fra drøftingsmøte Vestvågøy Næringsforum, Reiseliv og Vestvågøy kommune 

05.10.2018 

Tema: Revisjon av kommuneplanens arealdel og kommunedelplan Næring.  

Gjennomgang av Vestvågøys kommunes planprosesser 

Diskusjon rundt spørsmålene: 

● Hvordan forbereder vi oss på mer besøk?  

● Vi ønsker å fortelle gjestene hvordan de kan oppleve områdene våre på en bærekraftig måte. 

Hvordan informerer vi best, både før de kommer og mens de er her?  

● Hvordan kan små og store lokalsamfunn være med å styre utviklingen?  

● Hva er de gode løsningene for søppel, toaletter og parkering? Hva kan vi lære fra andre deler av 

verden?  

● Kan reiselivsnæringen selv engasjere seg i utviklingen av en ansvarlig turisme?  

● Hva vil være relevante reiselivsstrategier for oss i tiden framover? 

● Mange landskapsområder er viktige for både lokalbefolkning og tilreisende. Hvordan tar vi vare 

på disse i arealplanleggingen?   

• På kort sikt (2018-2019) 

- Næringa kommer med innspill til arealplan innen utgangen av 2018 
- Næringa deltar i arbeid med næringsplan 
- Hva haster mest? 

 
• På lengre sikt (2019 – 2030) 

- Felles strategiarbeid 
- Definere Vestvågøy (Lofoten) som reisemål  

 
Runde rundt bordet om forventninger, strategiarbeid for å komme i mål. 

Utfordringer og mål kort sikt, og lang sikt 
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I kommuneplanarbeidet ønsker kommunen arealinnspill fra reiselivsaktører, om framtidig ønsket 

bruk, hvilke områder som bør utvikles, hvilke arealer/ områder bør forvaltes bedre og ivaretas for 

fremtiden. 

I fremtidig næringsplan bør reiselivsnæringen definere kortsiktige og langsiktige mål, og definere 

strategier 4-30 år med ønske om utvikling med hensyn til Leknes, tettsteder og bygder. 

Eksempelvis hvilke destinasjon skal Lofoten og konkret Vestvågøy være og for hvem.  

Hvem representerer reiselivsnæringen i Vestvågøy i dag? 

Hvem skal være premissleverandør for utviklingen av næringen av fremtiden? Lokale leverandører? 

Eksterne investorer? Eller en kombinasjon? 

Det er behov for en samlet oversikt over overnatting og service med aktivitetstilbud i Vestvågøy. Det 

er pr. i dag ingen samlet oversikt, kun fåtall er medlem i Visit Lofoten. 

Turistinformasjon på Leknes fungerer ikke optimalt. Arbeidet bør koordineres av næringen og 

kommunen.  

Kommunen bør legge en strategi for å synliggjøre kommunen som destinasjon for besøkende, og ikke 

risikere å bli et sted for gjennomreise. 

Diskusjon om reisevei for besøkende til Vestvågøy fra Evenes, Helle og Leknes flyplass, ulike 

besøksgrupper med preferanser; highend, Premium vs. Budsjett. 

Kortsiktige tiltak i kommunen som haster: 

- Haukland løses ved en RP 

o Turist og rekreasjon 

o Servicestasjon 

o Tilleggsnæringer 

- Cruisehavna 

o Servicebygg 

o Kaianlegg 

o Legge til rette for næringsutvikling på Gjerstadneset 

Turstier i Lofoten 

- Hvordan kan kommunen legge til rette for økt samarbeid med reiselivsnæringen. Velge ut 

turstier som anbefales turister/ besøkende, og da redusere slitasje 

- Tilrettelegging av turstier, gir mer bruk 

Leknes som destinasjon 

- Tilfredsstiller 2-3 dager, gjennomreiser 

- Foretrekker å bo på hotell, full service 

- Opptatt av kvalitet 
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9. Rådet for personer med nedsatt funksjonsevne  
 

Rådet er opptatt av hvordan det blir i Leknes og at byen skal være tilgjengelig for alle. De peker på 
et behov for grøntområde og gågate i byen og at det er for få parkeringsplasser for denne gruppa. 
Rådet fremmer innspill om et universelt tilrettelagt område ved fjord eller hav hvor man kan fiske. 

 

Møte 20. september 2018.  

Personer med nedsatt funksjonsevne er en viktig målgruppe i arbeidet med arealplanen. Det kom 
mange gode innspill i dette møtet. I denne oppsummeringen har vi valg å skille mellom innspill som 
spesifikt omhandler målgruppa og andre generelle innspill til arealplan. 
 

Tema  Innspill  Sted  Vurdering  
Byutvikling  Rådet er opptatt av hvordan det blir i byen 

vår Leknes. Bruke byen og trives i byen, må 
også være tilgjengelig for de som rådet 
representerer. Ikke bare fokusere på 
parkering. Trenger grøntområder inn i 
byen. Burde være lagt ut en gågate, der 
folk kunne trives og å være trygg.  

Leknes  Byplan  
 
Storgataprosjektet  

Trafikk   Lagt til rette for parkering for 

handikappede. For dårlig med parkering i 

dag for denne gruppa.  

Merking for svaksynte på fortauet må bli 

bedre. 

Veldig dårlig ved Lofotleger.  
Litt om vei Legesentret; 3 plasser for 
handikappede. Veldig trangt for bilene. Går 
ikke an å kjøre inn med lang bil. Har 
diskutert det med Legesenteret. Går ikke å 
parkere bak Legesenteret fordi mange ikke 
greier å gå bakken. Enkle midler kan hjelpe, 
eks. et gelender i veggen. 

Leknes  21/9 merknad 
Trafikkansvarlige i 
kommunen er enig i at 
det er for trangt og 
vanskelig med parkering 
ved Storgata 9 der 
Lofotleger holder til. Det 
er en privat vei. Også her 
foreslås det at 
rådsmedlemmer tar 
kontakt med gårdeier, og 
kanskje også Lofotleger, 
for å høre om det går an 
å tilrettelegge bedre for 
personer med nedsatt 
funksjonsevne.  

Hotell – 
park 

Burde ikke være lov å fortette med hotell. 
Hotell burde heller bygges ut ved 
Unstadgården og Pettersengården enn ved 
Meieriet. Dette er det fineste området vi 
har i byen. Da imøtekommer vi også de 
som bor på BogS. Har vært forslag om å 
lage til en park der.  

Leknes  Byplan  

 Leknes sentrum oppleves kaotisk i dag. Må 
gjøres noe nå, kan ikke vente lenger. Det 
bør settes fokus på, sånn som i Bodø. Høre 
hvordan de har gått frem, hva slags mal de 
har brukt. Kanskje vi kan bruke samme 
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modellen? Tidligere var det sånn som 
Leknes.  

Helhetlig 
planlegging 
og veiut-
bygging  

Leknessletta. Burde være enkelt å regulere 
med veier. Det er mye frem og tilbake og 
det går utover skoleområdet. Mye trafikk 
utenfor skolen. Vil en arealplan ha noe å si 
for utbygging av et sånt felt (Leknessletta 
handelspark)? For hver enkelt nye utbygger 
som kommer må de ha en ny 
reguleringsplan, hvorfor er det ikke bedre 
helhetlig sammenheng? 

Leknes  

Trafikk-
sikkerhet  

Trafikksikkerhet i Idrettsgata. Alvorlig sak 
nå som skolen er åpna. Der er det et 
problem.  
 

Leknes  Merknad 21/9  
I området er det ulike 
entreprenører som 
bygger. Alle har krav til 
seg om å ivareta 
trafikksikkerhet, men 
kommunen ønsker å bli 
bedre på å etterse at 
entreprenører følger 
disse godt nok opp. Vi har 
tatt innspillet inn til både 
trafikkansvarlige (Bernard 
Rottem) og ansvarlig fra 
kommunen (Sigrid 
Arctander) i prosjektet til 
Statens Vegvesen som 
har veiansvaret. I 
Idrettsgata skal SVV lage 
ny gang- og sykkelvei. 
Foreløpig er det uklart 
hvor gangveien skal være 
midlertidig under 
byggeperioden. 
Trafikksikkerhet for myke 
trafikanter er høyt 
prioritert i slike arbeider. 
Hvis Rådet ønsker å gi 
ytterligere innspill på 
trafikksikkerhet er de 
velkomne til å ta kontakt 
med Arctander. 

Sikkerhet/ 
trygghet   

Det må ikke lages noe mer av det som er 
utenfor Skulbrugården. Der er det en grop 
uten kant der du kan stupe rett nedi. For 
en svaksynt er det umulig å se. Må ikke skje 
igjen, har heldigvis ikke skjedd en ulykke 
ennå. 

Leknes  Merknad 21.9 Dette 
gjelder selve 
Skulbrugården som har 
en lav mur rundt med en 
fordypning inn mot 
bygget. Det er forståelig 
at det kan være utrygt for 
svaksynte. Vi anbefaler at 
rådsmedlemmer tar 
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kontakt med eieren av 
Skulbrugården med dette 
innspillet.  

Tilgjengelig
het 
Universell 
utforming  

Prøvde for mange år siden å få til en 
fiskeplass for funksjonsnedsettelse med 
nedre Storfjordvannet, men så ble det 
stille. Vil gjerne ha det. 

(Storfjord
vatnet)  

 

Tilgjengelig
het 
Universell 
utforming 

På Ballstad: holder på å lage vei rundt 
vannet. Kjempebra prosjekt, kanskje mulig 
å komme seg til vannet og fiske. 

Ballstad   

Tilgjengelig
het 
Universell 
utforming 

Alle burde ta seg en tur til Steinfjorden, 
grillhytte, vei, lys. Problemet er at det ikke 
er UU. 60 elever går den turen hver dag før 
skolen. Grillhytta funker, men veien er ikke 
UU. Folk er opptatt av det. Er det ildsjeler 
eller lag og foreninger som tar tak i det. Er 
det noen måte vi kan få flere frivillige til å 
gjøre slike tiltak? 

Steinfjord
en  

 

 

Referat 
Innspill til arealplan fra Råd for personer med nedsatt funksjonsevne  
Til stede fra enhet for Næring, Plan og Utvikling: Nora Warhuus Samuelsen, Greta Klevstad 
og Heidi bergsli 

 
Personer med nedsatt funksjonsevne er en viktig målgruppe i arbeidet med arealplanen. Det kom 
mange gode innspill i dette møtet. I denne oppsummeringen har vi valg å skille mellom innspill som 
spesifikt omhandler målgruppa og andre generelle innspill til arealplan. 
 
Innspill relevant for målgruppa 
Rådet er opptatt av hvordan det blir i byen vår Leknes. Bruke byen og trives i byen, må også være 
tilgjengelig for de som rådet representerer. Ikke bare fokusere på parkering. Trenger grøntområder 
inn i byen. Burde være lagt ut en gågate, der folk kunne trives og å være trygg. Lagt til rette for 
parkering for handikappede. For dårlig med parkering per i dag for denne gruppa. Veldig dårlig ved 
Lofotleger. Burde ikke være lov å fortette med hotell. 
 
21/9 Trafikkansvarlige i kommunen er enig i at det er for trangt og vanskelig med parkering ved 
Storgata 9 der Lofotleger holder til. Det er en privat vei. Også her foreslås det at rådsmedlemmer 
tar kontakt med gårdeier, og kanskje også Lofotleger, for å høre om det går an å tilrettelegge bedre 
for personer med nedsatt funksjonsevne.  
 
Burde bygges ut ved Unstadgården og Pettersengården i stedet. Dette er det fineste området vi har i 
byen. Da imøtekommer vi også de som bor på BogS. Har vært forslag om å lage til en park der.  
 
Enig med forrige. F.eks merking for svaksynte på fortauet, må bli bedre. Litt om ved Legesentret; 3 
plasser for handikappede. Veldig trangt for bilene. Går ikke an å kjøre inn med lang bil. Har diskutert 
det med Legesentret. Går ikke å parkere bak Legesentret fordi mange ikke greier å gå bakken. Enkle 
midler kan hjelpe, eks. et gelender i veggen.  
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Leknes sentrum oppleves kaotisk i dag. Må gjøres noe nå, kan ikke vente lenger. Det bør settes fokus 
på, sånn som i Bodø. Høre hvordan de har gått frem, hva slags mal de har brukt. Kanskje vi kan bruke 
samme modellen? Tidligere var det sånn som Leknes.  
 
H (Heidi Bergsli): Vi vet at det er mye frustrasjon rundt Leknes byutvikling. Lett å forstå. Går igjen hos 
mange av de vi møter. Grøntstruktur. Tror problemet har vært samarbeid. Skal begynne å jobbe med 
Leknes byplan, nye innfallsvinkler og metoder. 
  
Hva er status for Storgataprosjektet?  
H: kan undersøke og sende til dere.  
21/9 Det var en lengre artikkel i Lofot-tidene den 20.9, med intervju med prosjektleder Sigrid 
Arctander. Kommunen har jobbet mye med prosjektering og avtaler, og arbeidet starter etter 
planen opp våren 2019.   
 
Arealplan - Leknessletta. Burde være enkelt å regulere med veier. Det er mye frem og tilbake og det 
går utover skoleområdet. Mye trafikk utenfor skolen. Vil en arealplan ha noe å si for utbygging av et 
sånt felt (Leknessletta handelspark)? For hver enkelt nye utbygger som kommer må de ha en ny 
reguleringsplan, hvorfor er det ikke bedre helhetlig sammenheng? 
  
H: Reguleringsplan er mer detaljert enn arealplan. Her er det for tiden diskusjoner med veivesenet og 
fylkeskommunen om løsninger i plan. Administrasjonen ønsker også en helhetlig utvikling, og at vi 
kan sette gode krav til utbyggere for å få dette til. Vi vil ta med oss det om trafikksikkerhet inn til de 
som jobber med handelsparken. 
  
Trafikksikkerhet i Idrettsgata. Alvorlig sak nå som skolen er åpna. Der er det et problem.  
21/9 I området er det ulike entreprenører som bygger. Alle har krav til seg om å ivareta 
trafikksikkerhet, men kommunen ønsker å bli bedre på å etterse at entreprenører følger disse godt 
nok opp. Vi har tatt innspillet inn til både trafikkansvarlige (Bernard Rottem) og ansvarlig fra 
kommunen (Sigrid Arctander) i prosjektet til Statens Vegvesen som har veiansvaret. I Idrettsgata 
skal SVV lage ny gang- og sykkelvei. Foreløpig er det uklart hvor gangveien skal være midlertidig 
under byggeperioden. Trafikksikkerhet for myke trafikanter er høyt prioritert i slike arbeider. Hvis 
Rådet ønsker å gi ytterligere innspill på trafikksikkerhet er de velkomne til å ta kontakt med 
Arctander.  
   
Det må ikke lages noe mer av det som er utenfor Skulbrugården. Der er det en grop uten kant der du 
kan stupe rett nedi. For en svaksynt er det umulig å se. Må ikke skje igjen, har heldigvis ikke skjedd en 
ulykke ennå. 
 
21.9 Dette gjelder selve Skullbrugården som har en lav mur rundt med en fordypning inn mot 
bygget. Det er forståelig at det kan være utrygt for svaksynte. Vi anbefaler at rådsmedlemmer tar 
kontakt med eieren av Skulbrugården med dette innspillet.  
 
H: Har dere innspill når det gjelder naturtyper/naturområder? 
Prøvde for mange år siden å få til en fiskeplass for funksjonsnedsettelse med nedre Storfjordvannet, 
men så ble det stille. Vil gjerne ha det. 
  
På Ballstad: holder på å lage vei rundt vannet. Kjempebra prosjekt, kanskje mulig å komme seg til 
vannet og fiske. 
  
Alle burde ta seg en tur til Steinfjorden, grillhytte, vei, lys. Problemet er at det ikke er UU. 60 elever 
går den turen hver dag før skolen. Grillhytta funker, men veien er ikke UU. Folk er opptatt av det. Er 
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det ildsjeler eller lag og foreninger som tar tak i det. Er det noen måte vi kan få flere frivillige til å 
gjøre slike tiltak? 
  
H: Kommunen ønsker å utvikle UU sti rundt hele Borgavatnet. Vi tar med oss de andre innspillene slik 
som Nedre Storfjordvatn. 
 
Skulle være vei fra Haukland-Eggum Skulle tilrettelegges for bevegelseshemmede. Men en sa nei. (?) 
 
Generelle innspill fra deltakerne i møtet 
Hjertesukk når det gjelder havnene rundt omkring. Fisker. Bygges fritidsboliger over alt. Vi bør følge 
med. Eks på Ballstad havn. Snart ingen steder å være for fiskere. Alle områdene ved havnene er lagt 
ut som fritidsboliger. Fjerner alle områdene som er tilgjengelig for fiskere, eks Hattvika, Gjermesøya - 
Ballstad. 
  
Bevege oss ut i Steinfjorden. Det har kommet innspill på folkemøtene. Det som ikke er diskutert nok 
er NLF-områder. Unge ønsker å bygge ut. Har ungdommer som venter. Får ikke bygge. Det er for galt. 
Store forventinger til planen i januar. Være oppmerksom på at dette er et problem.  
  
H: i Steinfjorden Bygderåd har kommet med innspill på hvilke tomter grunneiere er interesserte i å 
skille ut til boligformål.  
  
H: Politikerne ønsker nok en endring i arealformål i revidert arealplan  
  
Boligbehovet 
Boligbehovet er stort for unge. Kravet om 15% egenandel er høyt. Skremt for at det bygges ut en stor 
skole, hvor skal disse bo. Mange ungdommer som trenger hybel. Kanskje de ønsker å bosette seg her 
i ettertid. Stort problem som det ikke er rettet fokus på. Skal vi beholde de tilbudene som denne 
skolen skal romme så må vi også vite hvor vi skal gjøre av de som skal gå på skolen.  
  
H: Det er et generelt boligproblem i kommunen. Jobber nå med et prosjekt med Husbanken om 
boligbehovet. 
  
Vi må ha et tilbud med ordinære utleieboliger. 
 H: Er det noe relevant ifht boligutvikling og universell utforming (heretter UU)? 
  
Fiskerifagskolen på Gravdal som frigjøres nå. Må diskutere hva vi vil med den. Vet at NFK har tenkt å 
selge, men hvem vil vi selge til? Bruke de mulighetene som er. Omgjøre bygget til boligformål? Kort 
vei fra Gravdal og Leknes.  Mange innen Rus og psykiatri som trenger gode boligtilbud.  
  
Boligmarkedet er i utviklingen på Ballstad. De eldre selger husene og flytter i leiligheter. Fylt opp over 
alt av unge folk på Ballstad. Sånn sett er det positivt at de eldre flytter i leilighet. Kjenner bare et 
fåtall av Ballstad sin befolkning (bor selv på Ballstad) 
  
H: Er det lett å finne seg leilighet for de som vil? 
  
Ja, så snart nye leiligheter er ferdig så flytter folk inn.  
  
Enig i at det er det som skjer nå. Men, dette er folk som er bemidlet. Tenk på ungdommene. De 
trenger et tilbud. Per i dag er det god kommunikasjon (kollektivtrafikk) mellom Ballstad - Gravdal - 
Leknes. Dårlig i Valberg og Nord-Borge.  
  
Kommunen må begynne å se hva som skjer i bygdene. Det dør ut. Leknes er ingen ting uten bygdene. 
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 Vi må ha et tilbud til de som ønsker å bo i bygdene.  
  
Utfordring fremover nå. Gebyrer og pålegg hos bedrifter i fiskeri og jordbruk; mattilsyn, 
fiskeridirektoratet. Vi må følge med. Skremmende utvikling. Eks; sjøkreps i fjorden. 
Kaisalgsdispensasjon. Mange saker og ting som noen må ta opp. Opplever å bli fotfulgt hele døgnet. 
Vær Obs på det her! Skifte ut dører… Noe nytt hele tiden. Kommer til å drepe næringa.  
  
Legges til rette for at det er mulighet å bygge ut utenfor bygdene. Det må ikke være, «nei nei nei.» 
Eggum, Steinfjorden. Noen tar sjansen på å investere. Det eneste kommunen har gjort er å investere 
i flytebrygga på Eggum. Jordbruk på Eggum og i Steinfjorden - det må vi verne. Avhengig av 
jordbruker.. Går ikke an å prioritere at bygdene skal dø ut. Skummelt det som skjer på Ballstad. Hva 
kan kommunen gjøre? 
  
Oppsummering 
Det var bra at vi kom på besøk. Problem i rådet, vi når ikke frem. Vår kanal er ovenfor 
kommunestyret, men det skjer ingen ting. Veldig få saker fra Rådet som går gjennom. Ønsker å få 
komme med innspill tidlig i prosesser, slik som i dag.   
  



86 
 

10. Eldrerådet 
 

Rådet fremmer behov for eldreboliger i tettstedene, med hovedvekt på Leknes, der 
tjenestetilbudet er godt. Stier som er universelt utformet og med benker er et viktig behov for 
denne gruppa.  Det samme gjelder utvikling av grøntstruktur både innen og ved by- og tettsted. 

 
Møte 19.09.2018  

Arealinnspill  
 

Tema  Innspill  Sted  Vurdering  

By-, tettsteds og 
bygdeutvikling 
 
Bolig i tettsted  

Behov for eldreboliger i tettstedene  
 

Leknesområdet; 
Det er press på 
Leknes Bo- og 
servicesenter (LBS). 
Bør utvide i dette 
området 

Helse og omsorgsplan 
og byplan  

Forslag: Privat-offentlig samarbeid 
om «eldrehotell» - ulike leiligheter 
med ulik utforming, størrelse og 
innhold. 

Stor tomt ledig på 
LBS -mulighet for 
videreutvikling   

Boligtiltak innunder 
helse og omsorgsplan 
og Husbankenprosjekt  

Sentralisering av eldreomsorg både 
pga. det sosiale og servicetilbud 
(helsetjenester). Nærmere brukerne. 
Skaper trygghet på helseservicesiden. 
Samtidig nødvendig med 
selvbestemmelse, jmf. å få bo på 
bygda  

 
Eldreboliger også i 
andre tettsteder, 
jmf. Stamsund/ 
Svarholt  
 

Tas til etterretning i  
planarbeidet 

Nærmiljø: Savn av 
butikk ved LBS 

Byplan  

Næring/ BTB- 
utvikling 
 

Må ha grundere som vil satse utenfor 
Leknes.  
 
 

 Næringsplan KDP 

Eiendomsutvikling  Forslag: mindre bofellesskap for ti 
personer med fellesareal. 
 
 

 Boligtiltak, 
primærtmarkedsdrevet  

Naturmiljø 
Eldrestier  

Stier der man kan gå med rullestol  Tas til etterretning i  
planarbeidet. 
Borrivatnet vurderes. 

 
Park  

LBS bør ha et parkområde tilrettelagt 
for de svakeste eldre 
 
Skal det bygges ut ved LBS må det 
tilrettelegges grøntstruktur. Trivsel 
for alle.  

Leknes LBS 
 
 

Byplan, helse- og 
omsorgsplan 

 
Park og 
møteplasser 

- Møteplasser i Halsvågen (der folk 
bor) 
- I sentrum (ESSO-tomta burde være 
park) 
- I byene ser man at det blir 
tilrettelagt for løkker for lek i 

Leknes  
 
Halsvågen/der folk 
bor  
I sentrum (ESSO-
tomta burde være 
park) 

Nærmiljøtiltak samt 
byplan/ 
Storgataprosjekt. 
Igangsatt 
søknadsarbeid om 
Unstadparken  
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byggefelt. Bør ikke kommunen stille 
krav til utbyggere også her? 

 
Burde gjøre noe 
nederst i Storgata 
mot Leknessjøen. 
Mye biler og 
industri.  

Tursti   Mange ønsker tursti rundt/i 
Halsvågen 

Halsvågen  Her vurderes hensyn til 
fugleliv være viktigere. 
Gamleveien er foreslått 
som i større grad å bli 
gang/sykkelvei. 
Grøntområde/park 
foreslått mellom vei og 
vannet  

Naturmiljø 
 
Folkehelse  

Behov for benker lengre ned i Leknes. 
Mange eldre kan gå ganske langt hvis 
det er tilrettelagt for at man kan ta en 
pause. 
 

Nedre Leknes og 
nærområdet til 
Leknes Bo- og 
servicesenter 
 

Nærmiljøtiltak, 
søknads-arbeid med 
Ustandpark vil 
inkludere benk i 
Storgata 

Huske å dele eldre inn i grupper; for 
noen er Borgavatnet innen 
rekkevidde. Yngre eldre trenger 
områder for å holde seg i god form, 
forebygge dårlig helse. For de enda 
eldre vil de nære områdene være 
viktige. 
 
LBS er det neste høyeste trinnet i 
omsorgstrappa, men disse (eldre) 
trenger også å gå litt. Har rullator og 
trenger uteområder.  

 Overordnet innspill til 
planleggingen i VVK. 
Turruteplan, byplan 
mv.  

Naturmiljø Det er synd at grøntarealet på 
Unstadtomta ble borte.  

Leknes 
(Unstadtomta) 

Under søknadsarbeid.  

Trenger mer grønt ned mot LBS. 
Trenger lave busker. Det blåser mye, 
beplantning som le-vegg. Forslag: 
Koble på hagesentrene, de vil gjøre 
en god og rimelig jobb.  
Kanskje kan næringsliv bidra med 
materiale 

Grøntområde ved 
LBS er et behov 

Byplan, Helse og 
omsorgsplan 

By- og 
næringsutvikling  

Behov for offentlig-privat samarbeid- 
felles interesse for byutvikling.  
 
God dialog og samarbeid med private 
vil gjøre det mulig å tilrettelegge for 
stier. 

 Tas til etterretning i 
planarbeidet. Dette er 
ønsket i kommende 
arbeid med byplan 

Bygdeutvikling 
 
Bolig  

Bygdene må fremsnakkes mer, hva de 
betyr for Leknes, og dermed behov 
for boligutvikling.  
 
Bygdefolket må sammen med 
kommunen finne ut av utviklingen. 
Kommunen må være samarbeidsvillig 
når folk arver tomter og vil bygge ut, 
si «flott!». Huske at bygdene har 

 Planarbeidet tar høyde 
for preferanse for 
spredt bosetting (LNF 
spredt) 
 
Næringssjef er  
underrettet om at 
bygderådet i 
Steinfjorden ønsker å 
være høringsinstans i 
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kvaliteter som noen ønsker, la folk få 
bygge der og. 
 
Bygderådene må høres, de vet hva 
som trengs. 

lokale næringssaker 
(lokalisering, etablering 
mv.) 
 
Samarbeid er ønsket 
fra kommunens side 

Tettstedutvikling  
 
Grøntstruktur  

Viktig at man i en plan for tettstedene 
tar høyde for lommer med grønt. 
Tilrettelegges litt turstier rundt 
omkring som kan brukes av de som 
bor der og oss andre i kommunen.  
 
 

 Grønnstruktur har vært 
fokus på arbeid i kart 
og terreng i de fire 
tettstedene. 
Grøntstruktur og 
offentlige rom er søkt 
sikret i planen 

Kulturmiljø  
 
stedsnavn 

Mange stedsnavn er i ferd med å 
forsvinne: Vian, Farstad, Skulbru - 60 
år frem i tid vil nok disse forsvinne, i 
dag heter det bare Leknesveien. Sånn 
er det overalt i bygdene. Et viktig 
punkt. 
 
Greit at noen av stedsnavnene 
forsvinner - "Kårgata" - 
stigmatiserende.  
 
Regner med at kulturminner er 
kartlagt og tas vare på av kommunen.  

 Initiativ til samarbeid 
fra Historielaget og 
Museum Nord.  
 
Kulturminner er i stor 
grad kartlagt. Det er 
lagt inn hensynssoner 
for fire fornminner for 
å sikre dem best mulig.  
 
Kommunen ønsker å 
igangsette 
kulturminneplan. Fokus 
også på bygningsmiljø 
og nyere kulturminner.  
 

Kulturmiljø 
 
bymiljø  

Fridolf Horn-huset (hybelhus for 
prester) og Pettersengården er vel 
verneverdige på Leknes?  
 
Trafikkgården var det tidligere 
Meieriet bør bevares som det er, ikke 
endres, veldig likt som i 60 årene. Bør 
være restriksjoner for å gjøre noe 
nytt med disse byggene. Johnsens 
fiskemat - typisk hus fra sin tid. Bør 
kanskje også ses på.  
 
Være forsiktige med for mye fredning 
- kan legge hindre for god byutvikling. 
Eks Rekvehuset, gamle 
sportsbutikken - verdien har falt pga. 
nye Vianbygget.  
 
Ønsker at Leknes skal beholde den 
identiteten Leknes har, utvikles 
innenfor det, finnes mange 
muligheter. 

Leknes  Momenter til byplan 
 
Momenter til  
kulturminneplan 

Medvirkning  
 
Tidlig involvering  

Ønsker representant i planutvalget, 
slik det var etter gamle pbl. For seint 
å behandle saker i kommunestyret.  

 Innspill sendt til 
ledelsen 22.10.18 
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Referat  

By-, tettsteds og bygdeutvikling 

(H) Boligbehovet: Er det behov for flere boliger, hvis ja, hvor? 
Det er i Leknesområdet, når folk fra Steinfjorden ikke kan bo hjemme lenger vil de gjerne flytte til 
Leknes. Leknes er et område alle vil tid fordi her er alle funksjoner.  
De har sett tendenser og ønsker hos folk. Alle vil til bo- og service. Kommunen går mot Robek. Når de 
gjelder eldreleiligheter, hadde det ikke vært en ide å samarbeide med private for å bygge ut et 
"eldrehotell" i nærheten av Bo- og service. Eldrehotell: et hus som folk kan bo i ala Bo- og service. 
Leiligheter ut ifra behovet til beboerne - ulike leiligheter med ulik utforming, størrelse og innhold. 
Skulle ønske at de kom i gang med ny fløy på BoogS -  det er Boligstiftelsen som skal utvikle dette. 
  
- Når folk søkte seg til leiligheter på 90-tallet var det få som søkte plass i distriktet. Alle ville til leknes.  
- Bør få en butikk lengre ned i Leknes. 
- Må ha grundere som vil satse utenfor Leknes.  
  
Man glemmer en del logistikk, glemmer å se helheten; veier, kommunikasjon, skoler. Hvis vi ser på 
størrelse er Leknes også en bygd, selv om vi liker å kalle det en by. Folk vil ikke bo alene igjen i bygda, 
heller flytte til Leknes, slippe ensomhet. Bør få til at private kan bygge ut slike boliger. 
  
Trenger ikke å tenke bare Leknes. Også Stamsund og Svarholtområdet.  
  
(H)Folkemøtene: flere som ønsket tilrettelegging for eldreboliger i tettstedene. Vi ønsker f.eks å finne 
ut om det er ønske om å bo i tettstedene med et lignende tilbud som BogS 
  
Cafeen på BogS går bra. Der treffes de som kommer seg ut av rommet sitt. Ønsker seg flere av den 
typen; for eksempel mindre bofellesskap for 10 personer med fellesareal. 
  
For sentralisering når det gjelder eldreomsorg. Både pga det sosiale og servicetilbud (helsetjenester). 
Nærmere brukerne. Skaper trygghet på helseservicesiden.  
  
En annen ting: vi tror at vi kan bestemme sånn og sånn skal det være. Folk har en bestemmelsesrett 
for hvor de vil bo. Hvis folk vil bo på bygdene må de få den friheten, kommunen kan ikke bestemme 
dette. Folk vil ha nærhet til tilbudene. Storsamfunnet har dessverre lagt til rette for denne 
sentraliseringa. Har prøvd før med private som har leid ut uten at det fungerte godt. 
  
(H) Et spørsmål til om Leknes: ønsker man da en konsentrasjon av eldre rundt BogS, eller ønsker man 
å spre så det blir flere generasjoner blanda rundt på Leknes? 
  
Oppfatning om at kommunen må se på driftskostnader. Ikke noe behov for å spre det på Leknes. 
Sånn som det er i dag er det så sentralt at man kan nå alt i byen. Tidligere har det ført til vekst i 
tettstedene når de eldre flyttet til byen, frigjorde hus i bygdene som kunne leies av yngre som ønsket 
å bor der, det var positivt. 
  
Må ha plass (areal) der slike områder planlegges. Eldrestier, der man kan gå med rullestol. Man kan 
være så distriktsvennlig som man bare vil, realiteten er at man må ha sertifikat for å bo i tettstedene. 
  
Stor tomt ledig på BogS. (Mulighet for videreutvikling.)   
  
Storsamfunnet legger restriksjoner på det vi gjør. Eks buss Valberg. For eldre er det vanskelig å 
komme seg til Leknes. Det må ha sammenheng det vi gjør. Vi bestemmer ikke over bussrutene i 
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kommunene. Det er ikke mange som bor igjen i Valberg. Tror det vil komme en trend om at det går 
an å bo 5 km unna Leknes i fremtiden.  
  
I litt større i byer enn Leknes er det veldig vanlig at de lager et parkområdet som er tilrettelagt for de 
svakeste eldre når de planlegger ala BogS.  
  
I boligfeltet ved Halsvågen burde det vært tilrettelagt bedre. Få noen små møteplasser ute der folk 
bor. Ser at de møteplassene som er viktige, møtes og lyg. Gravdal er også regnet som utkanten, folk 
flytter derfra til nye leiligheter i Fjøskrysset. Kanskje sentralisering av eldresatsing er veien å gå. 
  
Personlig: kommunen burde ha kjøpt Essotomta. Burde vært park.  
  
Natur og kulturmiljø 

H: Vi ønsker å spørre litt om det med Halsvågen. Grønn by- er en politisk satsning, byplan i gang neste 
år. Halsvågen kunne vært ypperlig som rekreasjonsområde, men Halsvågen ligger midt i natur-
reservatområdet. Hva tenker dere om utviklingen av turområder opp imot hensyn til natur og miljø? 
  
Se Østensjøområdet i Oslo - masse stier rundt et reservat. Fantastisk området. Fuglene blir vant til 
folk. Tromsø har også et våtmarksområdet med benker og stier rundt, det heter Prestvannet. Det går 
masse stier ut "bak" Leknes, Klevvannet, bolle. Burde vært merka og tilrettelagt bedre.  
  
I (stor)byene er kanskje begrenset hvor mange arter som holder til. Får vi det samme artsmangfoldet 
som vi har i dag hvis vi kultiverer rundt Halsvågen? Grunnen er uansett privat, vi skulle ha hatt en 
onkel skrue som ville investere. 
  
Hva er status på sti rundt Borgavatnet? Hørt at det går an å søke midler til tiltak gjennom NFK.  
H: Vi er ikke helt sikker på status, lurer på om PI har søkt midler til å utvikle området, det er noe vi 
virkelig ønsker å få til.  
  
Natur og miljø in nå, men holdningene... Halsvågen - en god del privat grunn. Vanskelige saker å få til.  
  
H: En konklusjon: hvis vi skal satse på å utvikle grøntområder. Er det på Leknes vi bør satse mest, eller 
er det også bygdene og tettstedene som bør satses på?  
  
Leknes begynner å bli bra; ny asfalt, fortauene begynner å bli bra. 
Over halvparten av den eldre befolkningen bor i nedre del av Leknes. Ønsker butikk nærmere 
Halsvågen, men alle vil ha billigst mulige varer. 
  
Håper det kommer benker lenger ned i Leknes med Storgataprosjektet. Mange eldre kan gå ganske 
langt hvis det er tilrettelagt for at man kan ta en pause. 
Grøntareal: synd at grøntarealet på Unstadtomta ble borte. Trenger mer grønt ned mot BogS. 
Trenger lave busker. Leknes kalt Cowboybyen - blåser mye, må gjøres noe med beplantning for å 
sørge for le. Koble på hagesentrene, de vil gjøre en god og billig jobb. Har selv lagd en benk, fikk 
gratis materiale av byggevarehandel.  
  
Forsiktig med å sammenlikne oss med Svolvær, men de er mye flinkere på byutvikling. Der har de fått 
til et bra samarbeid med næringslivet - felles interesse for byutvikling. Alle tjent med godt samarbeid. 
God dialog og samarbeid med private vil gjøre det mulig å tilrettelegge for stier. 
Leknes hadde ikke eksistert hvis vi ikke hadde hatt bygdene rundt. De kvalitetene bygdene har er 
framsnakket for lite. Synergieffekter. Bygdefolket må sammen med kommunen finne ut av 
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utviklingen. Kommunen må være samarbeidsvillig når folk arver tomter og vil bygge ut, si «flott!». 
Huske at bygdene har kvaliteter som noen ønsker, la folk få bygge der og. 
  
Viktig at man i en plan for tettstedene tar høyde for lommer med grønt. Tilrettelegges litt turstier 
rundt omkring som kan brukes av de som bor der og oss andre i kommunen. Hvis det skal bygges mer 
ut ved BogS må det tilrettelegges bedre med grønt der i nærheten. Har med trivsel å gjøre for alle.  
  
Skal være godt kjent for å komme med konkrete forslag. Leknes er så bebygd at det ikke finnes plass 
for grøntområdet. Man må huske å dele eldre inn i grupper; for noen er Borgavatnet innen 
rekkevidde. Yngre eldre trenger områder for å holde seg i god form, forebygge dårlig helse. For de 
enda eldre vil de nære områdene være viktige. I byene ser man at det blir tilrettelagt for løkker for 
lek i byggefelt. Bør ikke kommunen stille krav til utbyggere også her? 
H: Det stilles krav til utbyggere om dette i dag. 
  
Ute i distriktene; vi kan ikke vite hva som trengs. Bygderådene må høres, de vet hva som trengs.  
  
Leknes BogS er det neste høyeste trinnet i omsorgstrappa, men disse (eldre) trenger også å gå litt. 
Har rullator og trenger uteområder.  
  
Burde gjøre noe nederst i storgata ned mot Leknessjøen. Mye biler og industri. På Leknes har vi ikke 
den identiteten som bygdefolket har. Tilsvarende dugnadsånden som i bygdene mangler.   
  
H: Sosial og teknisk infrastruktur og næringsutvikling - må gjerne komme med skriftlige innspill. Hva 
med kulturmiljø, naturmiljø: finnes det området som burde bli tatt vare på? 
  
Ja! Mange stedsnavn er i ferd med å forsvinne: Vian, Farstad, Skulbru - 60 år frem i tid vil nok disse 
forsvinne, i dag heter det bare Leknesveien. Sånn er det overalt i bygdene. Et viktig punkt.  
  
Kulturminner; Holsøya for eksempel, nede ved ungdomshuset også - Lofotr - regulert etter spesielle 
lover. Greit at noen av stedsnavnene forsvinner - "Kårgata" - stigmatiserense.  Regner med at 
kulturminner er kartlagt og blir tatt vare på av kommunen. 
  
H: Graver og minner godt bevart, men ikke eks bygningsmasse, det er registrert, men ikke vernet. Har 
dere tanker om dette? 
 
Bollemyra. Verna pga fuglegreiene.  
  
Fridolf Horn huset og Pettersengården er vel verneverdige på Leknes?  
Trafikkgården var Meieriet, bør bevares som det er, ikke endres, veldig likt som i 60 årene. Bør være 
restriksjoner for å gjøre noe nytt med disse byggene. Vis-a-vis Pettersengården (Fridolf Horn huset), 
Var hybelhus for prester. Johnsens fiskemat - typisk hus fra sin tid. Bør kanskje også ses på.  
  
Være forsiktige med for mye fredning - kan legge hindre for god byutvikling. Eks Rekvehuset, gamle 
sportsbutikken - verdien har falt pga nye Vianbygget.  
  
Ønsker at Leknes skal beholde sin identitet, utvikles innenfor det, finnes mange muligheter. 
  
Ønsker representant i planutvalget, slik det var etter gamle pbl. For seint å behandle saker i 
kommunestyret.  
Synes det er bra at vi ba oss inn på besøk. La oss spille hverandre gode (applaus). Vil gjerne gå 
gjennom referatet til Nora.  
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11. Styret i Pensjonistforeningen 
  

Styret nevner flere turveier som kan utvikles for at særlig Leknes som er et viktig bosted for eldre 
tilbyr flere nærturer; Borgvatnet, Halsvågen og med spesielt fokus på Bolle-utmarka. Benker og 
universell utforming er viktig i denne sammenheng. Det samme er lokaltilbud og grøntstruktur i 
gangavstand. Ner-Leknes kan utvide tilbud av eldreboliger.  

 

3. september 2018, Rådhuset.  

Til stede: Vestvågøy kommune: Nora Warhuus Samuelsen, Greta Klevstad og Heidi Bergsli 

Til stede: Styret i Pensjonistforeningen: Kåre Skulbru, Minny Holand, Peter Angelsen, Fritz Eines og 

Torunn Eilertsen   

Tema  Innspill  Sted  Vurdering  

Bolig  Prisnivået på leiligheter er et problem for dem 
som ikke har eneboliger å selge 

Generelt 
innspill  

Husbankprosjektet 

Sosial 
infrastruktur 

Omsorgsboliger i distriktet forventer man ikke. 
Der blir man isolert uten førerkort, og ønsker 
seg gjerne til Leknes 

Generelt 
innspill  

Arealplan generelt 
innspill  

Bolig/ sosial 
infrastruktur   

Styret mener det kan være behov snart for 
byggetrinn 3 på Leknes Bo- og Servicesenter  

Ner-Leknes 
LBS 

Helse/omsorgssektor 
arealplan  

Nærtur/grønt  - Vei rundt Borrivatnet og videre innover mot 
gammen er ønsket videreutviklet med benk 
(gult lys);  

Leknes  Turruteplan arealplan 
Nærmiljøtiltak   

Universell 
utforming  

Halsvågen, universelt utformet gangvei har 
vært etterspurt i 30 år (altså gult lys); 

Halsvågen Turruteplan arealplan 
Nærmiljøtiltak   

Nærtur/grønt 
 

Bolle, her finnes en fin rundløype. Private har 
nok satt opp benk ved start av turen. Men det 
kunne også gjerne vært en benk lengre inn 
langs løypa (gult lys)  

Bolle  Turruteplan arealplan 
Nærmiljøtiltak   

Nærtur/grønt 
 
Kulturmiljø  

Stien over Haugsheia gir god tur (grønt lys), 
enda bedre om det settes opp en benk tidlig i 
løypa. Det er samiske tufter i området samt 
utbygd en del, så her må sees på mulighetene.  

Haugsheia Turruteplan arealplan 
Kulturminneplan  

Nærtur/grønt  Veien langs Holdalsvannet er fin å gå, men der 
trengs benker.  

Steinfjorden  Turruteplan og 
Nærmiljøtiltak  

Nærtur universell 
utforming 

Behov for benker i nedre del av Storgata.  Ner-Leknes Byplan  
Nærmiljøtiltak 

Næring  Savn etter matbutikk i Ner-Leknes. Ner-Leknes Byplan  

Grønt  Spørsmål om Parsellhage på Leknes: Innspillet 
fra styret er at kanskje er det gunstig å 
anlegge parsellhage nær Breidablikk som 
fortettes mye, eller fra skolen og nedover, 
som har endel åpne plasser med myr osv. som 
kan være interessante. Heller enn Ner-Leknes.  

Ner-Leknes/ 
Breidablikk  

Arealplan  

Grønt  Når det bygges så tett som i enkelte områder 
av Leknes bør kommunen tilrettelegge for 
grøntareal. Kommunen tenker for kort frem i 
tid i dette spørsmålet.  

Leknes  Generelt innspill til 
arealplan mv. 
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Referat  

Innledning om arealplanen  

Planavdelingen i Vestvågøy kommune har prosjektansvaret for kommuneplanens arealdel. Arbeidet 

startet opp vinteren 2018. På våren ble det avholdt seks folkemøter. I høst skal planleggerne jobbe 

for å få fagkunnskap og interesseinnspill fra ulike viktige grupper, slik som eldre og andre 

bevegelseshemmede når det gjelder tilrettelegging for gang- og sykkel både til ferdsel og trivsel.  

Til arealplanplanarbeidet trenger kommunen innspill fra de eldre om hvilke veier, stier, plasser og 

parker vi skal bevare og styrke, og hvilke som trenger utbedringer (benker, fortau, sti eller lignende) 

for at eldre kan gå og være utendørs med både trygghet og trivsel i tankene. 

Planleggerne ønsker hjelp fra Pensjonistforeningen til å få mange innspill fra ulike grupper eldre om 

gang- og turmuligheter i deres nærområde. Heidi ga derfor ut materiale som styret kan be venner, 

naboer, familie og andre bekjente eldre til å fylle ut, enten på eget ark eller på kartet.  

Det ble enighet om at planleggerne setter av tid til å komme i møtet til Pensjonistforeningen den 15. 

oktober, der de fem tema- spørsmålene også kan tas opp (se vedlegg).  

I tillegg tok planleggerne med seg en del direkte innspill fra møtet som er notert i arealplanarbeidet:   

Bolig  

- Prisnivået på leiligheter er et problem for dem som ikke har eneboliger å selge 

- Omsorgsboliger i distriktet forventer man ikke. Der blir man også isolert uten førerkort, og 

ønsker seg gjerne til Leknes 

- Foreningen mener det kan være behov snart for byggetrinn 3 på Leknes Bo- og Servicesenter  

Turveier og stier 

Fem stier/gangveier på Leknes og Gravdal ble trukket frem:  

- Vei rundt Borgavatnet og videre innover mot gammen er ønsket videreutviklet med benk (gult lys);  

- Halsvågen, hvor universelt utformet gangvei har vært etterspurt i 30 år (altså gult lys); 

- Bolle, her finnes en fin rundløype. Private har nok satt opp benk når man starter turen. Men det 

kunne også gjerne vært en benk lengre inn langs løypa (gult lys)  

- Stien over Haugsheia gir god tur (grønt lys), enda bedre om det settes opp en benk tidlig i løypa. Det 

er samiske tufter i området samt utbygd en del, så her må sees på mulighetene.  

- Veien langs Holdalsvannet er fin å gå, men der trengs benker. Velforeningen kan nok sette dem 

opp, men de trenger kanskje å få tillatelse fra Statens vegvesen? Heidi undersøker.  

Kommunen har neppe midler til å finansiere tiltak selv, men kan bruke andre muligheter:  

- søke midler fra fylkeskommunen el.l.  

- søke om å få anlagt statlig sikret område (grunneier må først være positiv). Da drifter staten 

området i tillegg til å utvikle det 

- samarbeide med næringslivet om finansiering av tiltak slik som benker 

- samarbeid med foreninger om drift og vedlikehold osv.     

Styret nevner også behov for benker i nedre del av Storgata. Der er det fortsatt savn etter matbutikk. 
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Parsellhage på Leknes   

Parsellhager er små jordflekker utparsellert innenfor et større område der man kan dyrke 

nyttevekster og eventuelt ha en liten hageflekk for hyggens del. De har blitt populære igjen. Folk vil 

ha kontakt med jorda, lære seg hvor maten kommer fra, dyrking er bra for folkehelsa, og folk blir 

kjent på tvers av alder og kulturer.   

I kommuneplanens samfunnsdel (vedtatt i november 2017) har politikerne satt opp et mål om å 

utvikle parsell på Leknes. Planleggerne spør derfor om styrets mening om et eventuelt parsellområde 

nær Halsvågen, og om det er noe eldre kunne være interessert i. En liten flekk å dyrke grønt på og et 

lite fellesskap og grøntområde i byen.  

Innspillet fra styret er at kanskje er det heller gunstig å anlegge det nær Breidablikk som fortettes 

mye, eller fra skolen og nedover, hvor det er en del åpne plasser med myr osv. som kan være 

interessante. 

Det spilles også inn at når det bygges så tett som i enkelte områder av Leknes bør kommunen 

tilrettelegge for grøntareal. Kommunen tenker for kort frem i tid i dette spørsmålet.  
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11. Pensjonistforeningen, medlemsmøte 
  

Pensjonistforeningens medlemmer deler mange synspunkter med sitt styre. I tillegg peker de på 
behovet for å beholde sterke bygder, selv om mange må flytte til Leknes når de blir mindre mobile. 
De peker på at uten distriktene hadde vi ikke hatt noe Leknes. Medlemmene spilte også inn til 
eldretråkk, som må utvikles i en annen sammenheng for å være fyldig nok (for eksempel i den 
kommende helse- og omsorgsplanen eller i byplan for Leknes). 

 

Rådhuset, 15.10.18, ca. 14 til stede. To fra NPU   

Tema  Innspill  Sted  Vurdering  

Tilgjengelighet 
nærtur  

Halsvågen trenger møteplasser der. Merk 
avstand til neste benk.  
Mange kvier seg for å gå fra Storeide til Leknes 
fordi det ikke er benker å sette seg.  
Toalettmuligheter ved idrettshallen. Bør 
markeres hvor veien går.   

Leknes  
Halsvågen 
Lofothallen 

Turruteplan 
arealplan 

Park/grønt Leknes Bo- og Servicesenter (LBS) har ikke noe 
grønt rundt seg.  

Leknes BS, Ner-
Leknes 

Ta opp på 
ledersamling?   

Park/grønt  Området rundt sykehjemmet på Gravdal er en 
skam. Hvem eier det?  

Gravdal Må undersøkes 

Trygghet  Gatelysene er skjult i skogen. Hva kan 
kommunen gjøre?    

Gravdal 
sykehjems-
område 

Det var planlagt 
skoging, men ble 
stoppet pga. 
innkjøpsstopp i 
kommunen. 

Nærtur/ grønt  Veldig etterlengtet sti ned mot Leknes havn 
forbi Sjøkanten barnehage. Turistene trenger 
et fint sted å komme til. Fint for seniorene å 
rusle ned mot Leknes havn, se på det yrende 
livet. VKK har en lunken holdning her.  

Leknes havn  Turruteplan  

Park/grønt Nydelig grøntområde bak Gamle Pettersen-
gården som brant. Burde vært tatt vare på.  

Storgata Ner-
Leknes 

Byplan  

Nærtur 
 

Haugheia, fint turterreng. Men syklingen har 
ødelagt stiene her, det blir sørpe. Vi må ta vare 
på det vi har før vi begynner med noe nytt!  

Haugheia Besøksforvaltning 
turruteplan  

Park/ grønt Parken burde ligge på ESSO-tomta Leknes sentrum  Byplan  

Møteplasser  Nærhet til det vi skal bruke. Møteplasser viktig.  Generelt innspill  Generelle 
arealplanhensyn 

Bolig  Når jeg ikke lenger klarer å bo hjemme. Da vil 
jeg til Leknes, nært Apotek, lege, eldresenter, 
med service, butikker. LBS med nytt trinn er 
solgt før spaden er satt i jorda. Stor 
etterspørsel.  Det blir en getto med eldre folk i 
Nedre Leknes men du har det du trenger der. 

Leknes  Byplan   

Bolig  Når vi ikke lenger orker bo i de store husene, 
trenger vi leiligheter.  

Generelt innspill 
fra foreningen  

Generelle 
arealplanhensyn 

Bygdeutvikling  
Infrastruktur 

Ikke avfolke utbygda. Burde vi ikke helle 
bygger ut kollektivtransporten? Det handler 
om kommunikasjon. Du kommer deg ikke til 
butikken om du bor på Valberg. Uten 
distriktene hadde vi ikke hatt noe Leknes.  

  

Næring  Det burde komme en butikk i nedre del av 
Leknes. 

Ner-Leknes  Byplan  
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Referat  

Ferdsels- og trivselsårer  

Spørsmål Hvem har ansvar for at en kan passere strømgjerder som bonden setter opp? Lage port, 

eller trappbru. Hvem følger opp at dette følges opp (allmannaretten) 

Halsvågen Halsvågen trenger møteplasser der. Merk avstand til neste benk. Toalettmuligheter ved 

idrettshallen. Bør markeres hvor veien går.   

Leknes Bo- og Servicesenter (LBS) har ikke noe grønt rundt seg.  

Gravdal Området rundt sykehjemmet på Gravdal er en skam. Hvem eier det? Gatelysene er skjult i 

skogen. Hva kan kommunen gjøre?    

Veldig etterlengtet sti ned mot Leknes havn forbi Sjøkanten barnehage. Trenger et fint sted å komme 

til for turistene også. Fint for seniorene å rusle ned mot Leknes havn, se på det yrende livet. VKK har 

en lunken holdning her.  

Nydelig grøntområde bak Gamle Pettersen-gården som brant. Burde vært tatt vare på.  

Fra Liland, Slydalen, Rolvsfjord  

Haugheia, fint turterreng. Men syklingen har ødelagt stiene her, det blir sørpe. Vi må ta vare på det vi 

har før vi begynner med noe nytt!  

Mange kvier seg for å gå fra Storeide til Leknes fordi det ikke er benker å sette seg på.  

Bolle vel har satt ut fire benker på Bolle, der mange går tur. De som setter ut slike benker burde få en 

påskjønnelse.  

Parken burde ligge på ESSO-tomta 

Nærhet til det vi skal bruke. Møteplasser er viktig.  

Er Bollemyrene båndlagt? Hvilke restriksjoner må vi forholde oss til?  

Kommunal vei til Tussan er ikke på kartet. GRAVDAL 

 By-, tettsted- og bygdeutvikling 
- Er det behov for flere boliger, og hvor bør de ligge? Hvilke typer boliger?  

Når jeg ikke lenger klarer å bo hjemme. Da vil jeg til Leknes, nært Apotek, lege, eldresenter, med 

service, butikker. LBS med nytt trinn er solgt før spaden er satt i jorda. Stor etterspørsel.  Det blir en 

getto med eldre folk i Nedre Leknes men du har det du trenger der. 

Du kan jo ikke avfolke utbygda. Burde vi ikke helle bygger ut kollektivtransporten?  

Uten distriktene hadde vi ikke hatt noe Leknes. Fint at dere har hatt folkemøter ute i distriktene.  

Når vi ikke lenger orker bo i de store husene, trenger vi leiligheter.  

For noen år bygde de eldreboliger på Ballstad, men de lå så langt fra butikken at de eldre så det ikke 

likt å bo der. Det burde komme en butikk i nedre del av Leknes.  

Det handler om kommunikasjon. Du kommer deg ikke til butikken om du bor på Valberg.  

Skal vi tilrettelegge for at det bygges boliger, for eksempel åtte stykk, sammen, felles kjøkken og 

oppholdsrom?  Nei det er vi ikke interessert i, sier flere.   
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Eldretråkk 
Vi trenger innspill til hvilke veier, stier, plasser og parker vi skal bevare og styrke og hvilke 
som trenger utbedringer (benker, fortau, sti eller lignende) for at eldre kan gå og være 
utendørs med både trygghet og trivsel i tankene.  

 

 
●            Din trivselstur på trygg og fin sti/vei  

 

 

Hvor pleier du å gå søndagstur? 

P1 I Bymarka  

2 - Gamle bilvei fra Storfjorden i retning Steine, fortsatt delvis gangbar 
- Langs fjæra i Storfjordpollen 
- Bilvei langs Storfjordvatnet 
- Fra Storfjord til Korset  

3 - Kjører til «Bollefjæra», derfra er det mange gode stier rundt vannene i Bollemarka.  
- Når det er fjære sjø, gå til Hestneset og en gammel boplass som heter Svaleng (?)  

4 Til Løkta på Gravdal eller Trolldalsvannet 
Til «Sætra» på Ballstad nå som Gjermesøya er mer eller mindre ødelagt 

 

Hvor tar du gjerne med barn på tur? 

P1 I Bymarka  

2 - Som over i ferier  

3 Kjør til parkeringsplass ved Napptunnellen. Herfra er det god og trygg sti til Sverdsvika. Er 
man sprek kan man gå videre til Kollvika. Fint turområde.   

4 - 
 

Hvilken tur drar du helst for å grille/ oppholde deg? 

P1 Hjemme på verandaen eller til gapahuken i heia  

2 - 

3 - 

4 Til Løkta for å bade sommers tid  
 

Har du en tur du drar for å trimme? 

P1 Opp til Borikollen 

2 Som søndagstur-løypene over 

3 Men hver tur er en trimtur  

4 Trimmer ved å gå utover Sundsveien, snarvei fra Kjerkåsen ned til Hattan (?)  
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En vei/sti du kunne ønske fantes  

 

 

Er det en vei/sti du kunne ønske fantes, funksjoner du savner langs en vei/sto, f.eks benker?   

P1 Turvei rundt hele Borrivatn, med benker og vannspeil mv. 

2 Langs Halsvågen i retning Storeide, Gravdal 

3 - 

4 Gjerne et par benker på vei ned til Løkta  

plenum Halsvågen trenger møteplasser. Merk avstand til neste benk.  

Plenum  Toalettmuligheter ved idrettshallen. Bør markeres hvor veien går.   

Plenum  Leknes Bo- og Servicesenter (LBS) har ikke noe grønt rundt seg.  

plenum Nydelig grøntområde bak Gamle Pettersengården (brant). Burde ivaretas.  

plenum Mange kvier seg for å gå fra Storeide til Leknes da det ikke er benker å sette seg ned.  

Plenum  Leknes Parken burde ligge på ESSO-tomta 
 

Er det en snarvei du kunne ønske deg? 

P1 Fra Leknes til flyplassen  

2 Gangbro fra Leknessjøen til Holsmoa/-øyene  

3 - 

4 Fra Leknes til flyplassen 
 

Er det en lengre turvei/ sti i ditt område du kunne ønske fantes? 

P1 - 

2 Fra Storfjorden til Harteigvarden (gammel sti er steng av med gjerde og piggtråd). Der 
var det sti, tegnet inn på gamle kart.  

3 - 

4 - 

Plenum  Veldig etterlengtet sti ned mot Leknes havn forbi Sjøkanten barnehage. Trenger et fint 
sted å komme til for turistene også. Fint for seniorene å rusle ned mot Leknes havn, se 
på det yrende livet. VKK har en lunken holdning her.  

 

-  

o En skummel, farlig eller utrivelig vei/sti  

-  

 

Hvilke strekninger synes du er utrygge? 

P1 Fra Hagebyveien og mot Bolle 

 Fylkes- og riksveiene som er uten fortau og gang/sykkelvei er farlige for fotgjengere, 
særlig om sommeren 

2 - 

3 Generelt for Ballstadheia. Haugheima og Smørdalskammen 

4 Stien opp til Ballstadheia er utslitt  

plenum Gravdal Området rundt sykehjemmet på Gravdal er en skam. Hvem eier det? 
Gatelysene er skjult i skogen. Hva kan kommunen gjøre?    

plenum Haugheia, fint turterreng. Men syklingen har ødelagt stiene her, det blir sørpe. Vi må ta 
vare på det vi har før vi begynner med noe nytt! 
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Hvorfor er strekningene utrygge? 

P1 Det er vått, du kan treffe på elg 

2 - 

3 Voldsom aktivitet med terrengsykling 

4 Blir glatt og ufremkommelig når det regner (det gjør det jo ofte) 
 

Finnes det andre løsninger, slik at stien/veien kunne vært tryggere synes du? 

P1 Lett klopping, kanskje (elgen må vi vel leve med) 

2 Gang- og sykkelveier 

3 Kanskje sykling kan vises til spesielle traseer 

4 Et slags rekkverk (tau eller kjetting) 
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12. Konklusjon /avslutning      
 

Innspillene som er å lese i denne rapporten ble gitt kommunen i forbindelse med kommuneplanens 

arealdel. Som vist i matrisene i rapporten er det svært mange innspill som arealdelen ikke kan løse. 

Men vi ser ikke på det som en ulempe. Tvert imot har vi i anledning arealplanarbeidet fått inn store 

mengder kunnskap om hvordan det er å bo i Vestvågøy, hva som mangler, hva som er utfordringer 

og hva som er potensialet. Denne kunnskapen tar vi med oss inn i det framtidige utviklingsarbeide.  

Det gjør seg særlig gjeldende i planarbeidene: kommunedelplaner for hhv. Næring; Kultur; Helse og 

omsorg; samt Oppvekst; turruteplan (plan for ferdsel og trivsel); kulturminneplan; 

naturmangfoldsplan; klima- og energiplan; trafikksikkerhetsplan og byplanen for Leknes, ikke minst. 

I tillegg er noen innspill på et konkret tiltaksnivå, slik at løsningen eller svaret på innspillet er å starte 

mindre prosjekt, samarbeid, eller dialog. Det kan være i forbindelse med behov for sentrumspark på 

Gravdal hvor sentrumsområde har fått sin egen reguleringsplan og hvor det kan være interessant å 

inngå samarbeid med.  

Vi planleggere som har jobbet med å involvere befolkning og næringsliv i planarbeidet har blitt veldig 

inspirert av det store engasjementet som finnes for Vestvågøy kommunes utvikling. Vi avslutter 

derfor med å si tusen takk for trivelige møter, livlige diskusjoner, interessante synspunkter - og i all, 

all hovedsak – gode og konstruktive innspill.  

Til sist tar vi med oss at mange har satt pris på å bli tidlig og grundig inkludert i kommunens 

utviklingsarbeid. I Vestvågøy som i andre norske kommuner blir det bare viktigere og viktigere å 

involvere innbyggere, næringsliv, frivillighet og utdanningsinstitusjoner i arbeidet med å utvikle 

stedene til å bra, eller enda bedre. Vi vil derfor avslutte rapporten med å sitere en av elevgruppene 

fra Vest-Lofoten videregående skole, som skriver til slutt i konklusjonen sin:  

«Avslutningsvis vil vi si at vi syns det er veldig bra at kommunen inkluderer oss i slikt arbeid,  

det setter vi virkelig pris på!» 

Dette er så klart hyggelige ord, men mer enn noe annet forplikter de. De forplikter oss i å ta med oss 

innspillene inn i arbeidet vi i kommunen gjør.      
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Vedlegg 1 Innspill og vurderinger fra Folkemøter i 2018  
 

A Nord-Borge 
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Er det 

behov for 

flere 

boliger, 

hvilke 

typer, og 

hvor bør de 

være? 

Er det 

tilstrekkeli

g 

kapasitet 

på vann, 

avløp der 

du bor? 

Hva er behovet for er 

skole, barnehager, eldre 

og omsorgsboliger, og 

tilbud 

Hvilke typer 

næringsareal er det 

behov for, og hvor bør 

de plasseres 

Hvilke 

naturområde

r/ naturtyper 

bør tas vare 

på? 

Fins det 

spesielle 

kulturmiljø 

som bør 

hensyntas? 

Hva er 

viktigste å 

prioritere i ditt 

nærområdet? 

Merknader 

Vestresand med omegn  

Ja, alle 

varianter, 

gjerne 

tilrettelegg

e for 

leiligheter, 

Hvor: Nært 

eksisterend

e, rundt 

steinbrudd; 

God miks 

av alle 

typer 

boliger-

enebolig, 

fritid, 

leiligheter  

 

 

Nei. 

Sårbart. 

Ønsker 

kommunal 

forsyning. 

Avløp: 

leter etter 

gode 

løsninger.  

Se 

merknad 1  

 

 

 

 

 

Barnehage: avhengig av 

antall men viktig å ha 

lokalt.  

*På ledersamling om 

arealplanen 261018 sier 

barnehage og 

skolesektoren følgende: 

Det er søkt og gitt 

tillatelse for bhg i 

Smedvik. 5 plasser. 

Politikerne må vedta at 

det er penger til dette.  Vi 

mener det er viktig at 

beliggenhet til 

barnehagen er plassert 

strategisk med tanke på 

å levere «på veien», ikke 

omveien. Både med 

hensyn til miljøet, og det 

praktiske i hverdagen. 

Næringsted ved 

ungdomshuset, stier, 

næring Haukneset 

rundt moloen  

 

 

 

 

 

 

 

 

Sandøya: 

Vernes.  

Ja til turstier. 

Små 

oaser/parker 

for eksempel 

med benk 

*Turruteplan 

og evt. 

senere tiltak 

 

 

 

 

 

 

Borgvær  

Ungdoms- 

huset  

Vikingskatter  

Hekke-

miljøer 

 

 

 

 

 

 

 

Bolig (leilighet 

for eldre og 

unge; vann; 

næringsareal; 

infrastruktur 

turisme; Vern 

Sandøya 

 

 

 

 

 

 

Merknad 1 

Kloakken fra det 

kommunale 

boligfeltet på 

Vestresand er per i 

dag samlet i et utløp. 

Hver bolig som er 

tilknyttet feltet skal ha 

egen septiktank før 

påslipp til kommunal 

ledning.  

Merknad 2 

Bredbånds-utbygging i 

dette området er på 

prioriteringslista, og 

vil bli startet dersom 

det kan frigjøres 

midler til dette. Når 

dette eventuelt vil 
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Dersom man tenker en 

barnehageløsning i Nord 

Borge, bør denne ligge 

ved E10. 

Ønsker lokal 

eldreomsorg.  

På kommunens 

ledersamling 26.10.10 

ble spørsmål om 

lokalisering av 

eldreboliger drøftet. 

kommunen må tenke på 

om vi har fagpersonell 

som kan følge opp dette 

så spredt som innspillene 

legger opp til. Det finnes 

allerede eldre-

/omsorgsboliger rundt 

om på øya, dvs. i 

tettstedene. Se også 

innspill fra eldrerådet i 

denne rapporten 

Andre tilbud: bredbånd   

Se merknad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

skje er umulig å svare 

på. 
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Grunstad/Lyngedal 

JA. Eneboliger -> 

fritidsboliger.  

På Grunstad eneboliger 

langs kommunal vei; 

boligfelt langs 

kommunale veier; Rundt 

eksisterende 

bebyggelse, fortetting, 

IKKE FRITIDS-BOLIGER; 

Lyngedal: flere boliger;  

 

 

 

 

Alle har privat brønn, 

kvaliteten varierer. 

Tilskudd til boring ved 

behov.  

Se merknad 1  

Private vann- og 

avløpsnett. Kloakken går 

rett i vannet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tun med felles hage og 

småhus, flere i lag, 

eldreboliger  

*På kommunens 

ledersamling 26.10.10 

ble spørsmål om 

lokalisering av  

eldreboliger drøftet. 

kommunen må tenke 

på om vi har 

fagpersonell som kan 

følge opp dette så 

spredt som innspillene 

legger opp til. Det 

finnes allerede eldre-

/omsorgsboliger rundt 

om på øya, dvs. i 

tettstedene. Se også 

innspill fra eldrerådet i 

denne rapporten 

 

 

 

 

 

turisme: 

digital 

turistinfo, 

kart, langs 

E10 synlige 

plasser, alt 

ved Lyngedal 

skole. Turist- 

og 

fritidsformål 

Små butikker 

eller 

gårdsutsalg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er en del 

gamle hus 

som ofte er 

fotografert, 

og burde tas 

vare på;  

*Kulturminn

e-plan  

Tursti til 

vannet, 

steder til å 

sette ned 

båtene;  

Lyngedal 

fiskevann,  

turstier til 

fjellene 

Håtind og 

Hellostind 

*Turruteplan  

 

Behov for rent 

drikkevann 

mtp utvikling; 

tilgang til 

turområde og 

havet. Havet 

og fjære 

brukes for lite 

pga dårlig 

tilgang; Fiber 

Se merknad 2   

kommunal vei; 

Grunstad: 

egen vei, 

samlet boliger 

til familier med 

alternativ 

beliggenhet 

rolig ved 

havet. Behov 

for barnehage 

(familie-

barnehage, 

gårdsbarnehag

e; Stoppested 

for turister 

med 

informasjon 

Merknad 1 

Tilskudd til utbedring 

kan ikke belastes 

selvkost. Finansiering 

må hentes fra annet 

budsjett. 

Det finnes i dag ingen 

kommunal 

tilskuddsordning for 

slike tiltak. 

Merknad 2 

Kommunen har per i 

dag ikke noe 

bredbåndsprosjekt i 

dette området, og har 

heller ikke midler til å 

starte noe slikt 

prosjekt i umiddelbar 

fremtid. 



5 
 

 

 

 

 

 

når man 

kommer inn i 

kommunen 

Haukland og Vestresand 

JA. Boliger og leiligheter, 

ellers bør folk få bygge 

hvor de vil. For vanskelig 

å bygge der man vil mht 

jordbruksareal. Utskilling 

av tomt (dyrka mark) til 

boligformål Haukland 

KU  

 

 

 

 

 

 

 

 

Det er for sent å spørre 

om behovet for skole. 

Behov for eldre- og 

omsorgsbolig.  

På kommunens 

ledersmling 26.10.10 ble 

pørsmål om lokaliseing 

av  eldrebolger drøftet. 

kommuen må tenke på 

om vi har fagpersonell 

som kan følge opp ette 

så spredt som innspillee 

legger opp til. et finnes 

allerede eldre-

/omsorgsboliger rundt 

om på øya, dvs. i 

tettsteene. Se også 

innspill fra eldrerået i 

denne rapporten 

 

Fiber/internett.  

Se merknad  

Bygninger i 

forbindelse med 

fiskeri/mottak; Viktig 

at havna på 

Vestresand fortsatt 

defineres som 

fiskerihavn; 

Næringsvirksomhete

n Vestresand-

Haukland og omegn 

 

 

 

 Borgværet 

Er vernet, men kan 

bli gjenstand for 

kulturminne-plan 

for idere forsøk på 

oppfølging av 

kulturvern 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligbygging/ 

færre 

restriksjoner 

2. 

Fiber/interne

tt 

3. Havna 

fortsatt 

fiskerihavn.  

4. Areal til 

nærings--

virksomhet 

 

 

 

 

 

Merknad  

Bredbåndsutbyggi

ng i dette 

området er på 

prioriteringslista, 

og vil bli startet 

dersom det kan 

frigjøres midler til 

dette. Når dette 

eventuelt vil skje 

er umulig å svare 

på. 
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Sandøy, Val, Vestresand, Sand, Haukland 

Vi trenger flere 

boliger. 

Helårsboliger 

ønsker vi som 

fortetting av 

eksisterende 

boligområde, så 

Val, Vestresand, 

Haukland. 

Randsone med 

utmark. Type 

bolig: 

Helårsbolig av 

alle str. Til 

familier, 

pensjonister og 

enslige; 

Vann: 

Vestresan

d vannverk 

må overtas 

av 

kommune

n. Bygda 

kan ikke 

drive 

vannverk 

på dugnad 

lengre.  

 

Avløp: 

Enhver har 

sitt private 

Barnehage: 

Nord-Borge 

trenger 

barnehage.  

På ledersamling 

om arealplanen 

261018 sier 

barnehage og 

skolesektoren 

følgende: Det er 

søkt og gitt 

tillatelse for 

bhg i Smedvik. 5 

plasser. 

Politikerne må 

vedta at det er 

Forskning innen 

sjømat (tang, tare 

etc.), produksjon 

av kortreist mat 

(jordbruk og fiske); 

Produksjon av 

sjømat: rundt 

havna, produksjon 

av 

jordbruksprodukte

r: Sandgården, 

Sandøy. Forskning: 

området rundt 

Vestresand og 

Haukland. Turisme 

Ta vare på 

naturområd

e: 

strandsone, 

felles 

utmark, 

Sandøy, 

"Vøa";  

 

 

 

 

 

Ta vare på: 

Sandøy, 

rorbu-

bebyggelse

n på 

Vestresand; 

Borgvær, 

kjente 

gravhauger 

på Val og 

Sand.  

 

 

 

1. Boligbygging/ fortetting. 

2 Kommunal overtakelse 

av vannverk. 3. 

Næringsvirksomhet 

tilknyttet nisjeprodukter 

for eks. kortreist mat. 

Hvor?  

 4. Vern av eksisterende 

natur og strandsone; 5. 

Nettilgang, internet, fiber. 

6. barnehage 

 

 

Merknad 1 

Kloakken fra det 

kommunale 

boligfeltet på 

Vestresand er per i 

dag samlet i et utløp. 

Hver bolig som er 

tilknyttet feltet skal 

ha egen septiktank 

før påslipp til 

kommunal ledning.  

Merknad 2  

Bredbåndsutbygging 

i dette området er på 

prioriteringslista, og 
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Fritidsboliger fra 

Val rundt 

Valåsen til/på 

Haukland; Flere 

fritidsboliger på 

Sandøy 

forutsetter at 

vegen 

(Sandveien) til 

Sandøy legges 

om, den går i 

dag gjennom et 

gårdstun, som 

allerede er 

belastet med 

mye trafikk.  

avløp, i 

byggefelt 

må det 

være 

samlet.   

 

Se 

merknad 1  

 

Internet/ 

fiber 

Se 

merknad 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

penger til dette.  

Vi mener det er 

viktig at 

beliggenhet til 

barnehagen er 

plassert 

strategisk med 

tanke på å 

levere «på 

veien», ikke 

omveien. Både 

med hensyn til 

miljøet, og det 

praktiske i 

hverdagen. 

Dersom man 

tenker en 

barnehageløsni

ng i Nord Borge, 

bør denne ligge 

ved E10. 

Tun med 

eldreboliger, 

omsorgsboliger 

for eldre. * på 

kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering av 

i liten målestokk. 

kafedrift.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vil bli startet dersom 

det kan frigjøres 

midler til dette. Når 

dette eventuelt vil 

skje er umulig å svare 

på. 



8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen må 

tenke på om vi 

har 

fagpersonell 

som kan følge 

opp dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp til. 

Det finnes 

allerede eldre-

/omsorgsbolige

r rundt om på 

øya, dvs. i 

tettstedene. Se 

også innspill fra 

eldrerådet i 

denne 

rapporten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alstad &omegn, Elstad, Limstrand, Smevik 

Flere boliger, 

Knutstad; 

Spredt 

boligbygging, 

areal for 

fritids-

bebyggelse; 

Vann og avløp: 

er privat 

begrensa ift 

boligutbygging; 

Vann avløp er 

OK, har ordnet 

Få Borge 

Bygdeheim i drift 

igjenx3; 

omsorgsboliger,  

møtesteder, ja 

men vi har 

ordnet dette selv 

Bensinstasjon 

butikk med 

god p-plass. 

Bilverksted. 

Bensinstasjon 

storkiosk, 

grunnstad 

Turisme: 

tilrettelegge for 

parkering/ 

Utsiktspunkt på 

Kvalnes.  

Se merknad 2  

Kleivan, 

Borgvær, 

Knutstad 

kapell. Garnes 

Gamle 

kirkeveier; 

gamle 

Veier; bolig, noen 

leiligheter; bolig 

(spredt) bredbånd 

Se merknad 3 

Merknad 1 

Kommunen 

planlegger ikke 

utbygging av vann og 

avløp her. 

Merknad 2 
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fritidsboliger; 

leiligheter, 

fritidsboliger; 

Eneboliger for 

å øke 

bosetting i 

området, 

spredt 

bygging. 

Hvor: Steira, 

Steirahalsen; 

Risjorda; 

Knutstad; 

spredte 

boliger 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

selv; Vann nok 

på Steira;  

Se merknad 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

uten støtte. 

Barnehage; 

tilbud for eldre, 

aktivitetstilbud 

for eldre 

(Bygdeheimen?); 

Helsefremmende 

tilbud i bygda 

(trening, fysio); 

møteplass for 

eldre; kortere 

behandlingstid 

for barnehagen 

en forutsetning 

med barnehage 

for å få unge til å 

etb seg her; 

Barnehage 

På ledersamling 

om arealplanen 

261018 sier 

barnehage og 

skolesekoren 

følgende: Det er 

økt og gitt 

tillatelse for bhg i 

Smedvik. 5 

plasser. 

Politikere må 

vedta at det er 

Lyngdal, 

Limstrand- nye 

E10-ta hensyn 

mht 

beliggenhet. 

Ingen i 

nærheten av 

Steira. 

Bensinstasjon, 

kjøpesenter, 

toalett, 

søppelkontain

er E10. 

Limstrandkryss

et langs 

fremtidig E10.  

Bevare Kleivan 

og Vestresand 

som 

fiskerihavn.   

 

 

 

 

 

 

Utsiktspunkt 

midnattsol, storm, 

nordlys;  

 

strandpromenade 

rundt pollene; 

Kleivan og 

Vestresand fiskeri 

(Garnes 

turområde; 

Områdene rundt 

Alstad og 

Steirapollene; 

Vestresand og 

Kleivan, Garnes 

Borgvær. Kleivan, 

Vestresand, 

Knutstad kapell, 

Garnes, Borgvær. 

Kleivan. 

Ungdomshuset på 

Limstrand; 

bærekraftig 

turisme; Steira: 

jeg er godt tilfreds 

med å bo der, 

savner ingenting. 

Områdene rundt 

ferdselsårer 

Alstad, 

Tjøndalen 

Jarberg. 

Parkering.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bensinstasjon, 

tilbud for eldre, 

barnehage.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Parkering: Dette er en 

fylkesveg, dermed må 

dette spørsmålet  

rettes til Statens 

vegvesen. 

Merknad 3 

Kommunen har per i 

dag ikke noe 

bredbåndsprosjekt i 

dette området, og har 

heller ikke midler til å 

starte noe slikt 

prosjekt i umiddelbar 

fremtid. 
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penger til dette.  

Vi mener det er 

viktig at 

beliggehet til 

barnehaen er 

plassert 

strategisk med 

tanke på å levere 

«på veien», ikke 

omveien. Både 

med hensyn til 

miljøet, og det 

praktiske i 

hverdagen. 

Dersom man 

tenker en 

barnehage-

løsning i Nord 

Borge, bør denne 

ligge ved E10. 

På kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering av 

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen må 

tenke på om vi 

har fagpersonell 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alstad og 

Steirapollene.   
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som kan følge 

opp dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp til. 

Det finnes 

allerede eldre-

/omsorgsboliger 

rundt om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. Se 

også innspill fra 

eldrerådet i 

denne rapporten 

 

Referat fra plenumsdiskusjonen med fremlegg av de tre viktigste innspillene fra gruppene  
Grunstad og Lyngedal 

Behov for boliger til familier, med attraktiv beliggenhet, ved vannet, tomtene må være attraktive. Alle bruke samme vei, med tettsted rundt et attraktivt 

sted.  

Barnehage (gårdsbarnehage).  

Internett, naturområder: bedre tilgang med skilting vei på fjellene, tilgang til havet, begynne å bruke havet, havet er ikke brukt på Grunstad. Behov for 

drikkevann, ved utvikling/ tilflytting blir drikkevann et problem.  

Et sted og stoppe for turister. De er desorienterte, burde få kart over hvor de er hen.  

Alstad, Smevik  

Bolig er prioritert, hvor de skulle ligge hen, bygge litt der folk har lyst til å bo, ikke noe byggefelt el.l. Barnehage.  

Vann og vei  
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Behov for bensinstasjon og nærkiosk  

Tilbud for eldre: forbindelse med gamle gamlehjemmet, om det kunne vært gjort noe der.  

Haukland, Vestresand 

Boligbygging som nr. 1, ønsker litt mindre restriksjoner, vil ikke bo så i lag. Vi har et byggefelt men hvis folk vil bosette seg utenfor skal de få lov.  

Fiber 

Fortsatt fiskerihavn. Mister vi den er det vanskelig å få den tilbake.  

Areal til å utvikle næring. Bygge seg brygge, lagerrom for oss.  

Eldre og omsorgsboliger ønsker vi 

Vestresand Sandøy Haukland 

No 1. er boligbygging. Fortetting av den boligmassen som finnes på disse stedene. Folk skal få bygge hvor de vil.  

Privat vannverk som drives på dugnad. Stort ønske at kommunen overtar.  

Næringsvirksomhet tilknytta nisjeprodukter. Mye godt jordbruksland. Utvikle nisjeprodukter ut fra jordbruk.  

Naturområder: strandsonen får være fredet fortsatt.  

Fiber, internett. For dårlig i dag, må skje utbygging.  

Barnehage: høyt oppe så i hvertfall i Nord-Borge et sted  

Vestresand  

Boliger. Er no 1. Leiligheter for eldre og unge i tillegg til eneboliger. Det boligfeltet som er der i dag kan utvides  

Vann over til kommunal løsning, det er for sårbart, særlig om det kommer flere folk.  

Næringsareal: vi har tenkt at det kan være det området ved ungdomshuset, bortover her som definert næringsområde pluss rundt havna. 
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Ting man ikke kommer unna: turisme. Da er det veldig viktig at man legger opp en infrastruktur så det ikke blir samme fellene som Kvalvika og slike steder, 

der man skal finne løsninger i etterkant. Vi ønsker i forkant. Vern av Sandøya. 

Strandsonen: hundre meter -sånn skal det ikke være.  

Hvem som ønsker å kjøpe eiendom: det er mye fritid. De som har blitt solgt har gått til fritidsboliger. De gårdene som må ha interaksjon med tidligere – 

økende konfliktnivå fordi de som har kjøpt har andre interesser. Vi greier dessverre ikke tiltrekke oss barnefamilier. Problemene større år for år.  

De som ønsker å komme tilbake; De eiendommene vi har blir solgt til fritidsbolig. Vi vil ha de tilbake men der de ønsker.  

Husene solgt til ferieformål: sette opp hytter og selge de tomme husene til familier.  

Adm. må gjøre søknadsprosessen enklere, vi har en egen som jobber med søknader. Mange mister motet  

Lettere å kjøpe en gård med eksisterende bygg enn utmark. Må rette på det.  

Tilflytting de siste årene: de ønsker å bo langt utenfor byggefelt.  

SVV E4 jord ved siden av, nåløye for å få avkjørsel. En av grunnene til at en samlet vei med en innkjørsel. Ellers har vi behov for kommunale veier.  
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B. Borgfjord, Bøstad, Liland, Steinfjorden, Unstad, Eggum 
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Eltoft skole huset nær hundre folk, et syttitalls innbyggere i tillegg til fagpersonene fra kommunen, rådmann og kommunepolitikere. Leder for bygderådet, 

Svein Hansen, ønsket velkommen, sammen med søstrene Ingrid og Jenny, som spilte vakkert på piano.  

De fleste stedene var greit representert, og innspillene var gode- både konkrete og til dels også like. Som på Nord-Borge er det behovet for å få bygge 

boliger som står sentralt, i tillegg til utvikling av landbruks- og fiskerinæringene. Det var også mange ønsker om kommunalt vannverk, og behov for rensing 

av vassdrag, gang- og sykkelsti langs E10, og bevaring av kulturmiljø på Eggum. 

I den åpne diskusjonen kom spørsmålet om fibertilgang opp, og rådmannen orienterte om at kommunen nå utreder mulighetene, selv om Telenor har 

ballen. Spørsmål om leiejord og lang kjøring ble besvart av landbruksansvarlig i kommunen. Matparken har et prosjekt på dette, i tillegg har kommunen fått 

styrket sitt landbruksmiljø, og har nå kapasitet til å jobbe for at driveplikten holdes på gårdsbrukene. Det siste innlegget var et ønske om en plan for aldri 

mer gran i Lofoten. Politikerne tok det til etterretning.  
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STED 

 

 

Er det behov for 

flere boliger, 

hvilke typer, og 

hvor bør de 

være? 

 

 

Er det 

tilstrekkelig 

kapasitet på 

vann, avløp 

der du bor? 

 

 

 

Hva er 

behovet for 

er skole, 

barnehager, 

eldre og 

omsorgsboli

ger, og 

tilbud 

Hvilke typer 

næringsareal 

er det behov 

for, og hvor 

bør de 

plasseres 

 

 

Hvilke 

naturområder/ 

naturtyper bør tas 

vare på? 

 

 

 

Fins det spesielle 

kulturmiljø som 

bør hensyntas? 

 

 

 

Hva er viktigste 

å prioritere i 

ditt 

nærområdet?  

 

 

Merknader 

Evjen/ 

Eggum 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hus mellom 

Eggum-

Hagvågen; ta 

vare på 

bygningsmiljøet; 

NAUST!  

*vurdere 

reguleringsplan 

for Eggum 

Langs pollen for 

å få opp bruken 

av pollene og 

fiske; lettere å 

bygge i LNT der 

det er hus, ikke 

dyrka mark; 

enebolig: 

Dårlig nett! 

MÅ bli bedre! 

Samt 

tlf.dekning;  

Se merknad 1 

Vann til 

Evjen/Eggum

; Fiskebruket- 

nok vann? 

(frost sist 

vinter), ingen 

alternative 

vannkilder; 

Vann til 

Kvalhausen 

rent og nok!  

 Flere p-plasser 

og 

bobiloppstillin

g; få buss- 

snuplass  

Se merknad 2 

Lede/styre 

turistene; 

sauenæringen 

viktig for beite 

og 

kulturlandskap

; styre godt 

turismen/ferds

el;  

Borga -stjeler 

stein, frost og 

vann sprekker; 

*Løsning/ansvar?  

Sandstrendene og 

fjæra, bakkan 

*Strand avsettes 

som 

friluftsområde 

 

 

 

 

 

Sommerfjøs; 

registrere 

kulturminner/ 

miljø som 

mangler;  

*Kulturminnepla

n  

Pollene-

Strauman 

langrunne 

område viktige 

biotop oppe på 

straumen;  

Hvordan 

hensynsta? 

 

Beitebruk, 

støtte opp om 

sauenæringa 

*Næringsplan  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Merknad 1 

Vestvågøy 

kommune har 

per i dag ingen 

prosjekter når 

det gjelder 

mobiltelefond

ekning, og 

behov for 

utbedring av 

dekningsområ

der må meldes 

Telenor eller 

andre 

leverandører 

av 

telefontjenest

er. Evjen skal 
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fortetting inni 

gården;  

småhusprosjekt; 

færre 

fritidsboliger; 

sikre 

fastboende;  

*Boliginnspill 

inngår i 

generelle 

bestemmelser 

for LNF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avløpseptikk 

fortsatt 

ukentlig; 

brannhydrant 

Eggum 

tettbygd og 

mye-?   

Vedlikehold 

av vei 

(asfalt);  

Undersøke 

om det går 

an å ta hull 

på moloen 

for å få vaska 

vekk sanden 

og få frem de 

gamle 

steinkaiene  

*kulturminne

-plan  

Tørkeplasser 

for fisk/hau, 

småbåthavn 

*LNF skal 

ivareta 

beitenæring, 

mens øvrige 

innspill krever 

tiltak utenfor 

arealplanen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Forbedring av 

stien til Eggum;  

*Formål tursti, 

mulig gjenstand 

for 

besøksforvaltnin

gstiltak 

Fiskevann er  
overbefolket 
 

*Det finnes 

midler å søke på 

til denne type 

tiltak. Ingen tiltak 

i arealplanen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ha 4G+ i dag, 

mens Eggum 

har dårligere 

dekning. Det 

er heller ikke 

planlagt noen 

umiddelbare 

oppgraderinge

r i dette 

området. Telia 

skal ha dårlig 

dekning i 

området 

Evjen/Eggum. 

Kommunen 

kjenner ikke til 

eventuelle 

planer for 

utbygging fra 

Telia sin side. 

Merknad 2   

Dette er en 

fylkesveg, 

dermed må 

dette 

spørsmålet 

rettes til 

Statens 

vegvesen. 
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Steinfjor

den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eneboliger i hele 

Steinfjorden, 

ikke kun på 

Tangstad; men 

ikke på dyrka 

mark. Skravert 

område B7; 

enebolig, 

tomannsbolig, 

eldrebolig, 

kollektiv 

*Bygderådets 

skriftlige innspill 

er konsekvens-

utredet  

Vervannet 

har godt 

vann, men 

rørene kan 

byttes da de 

ofte på 

skylles; Vann 

er ok; avløp 

er privat;  

 

Sykkelvei til 

Bøstad  

Se merknad 1  

*På 

kommunens 

Tilretteleggi

ng for 

bygging av 

skole, det 

kommer 

flere barn 

snart; 

Barnehagen 

er full, 

ønsker at 

den skal ha 

større 

kapasitet i 

fremtiden;  

 

Fiber; 

tilrettelegge 

for 

eksisterende 

bedrifter 

Se merknad 2 

Fiskeri på 

Tangstad, 

gårdsysteri på 

Saupstad, 

turisme på 

Unstad; 

Lofothav ++ 

(ingen 

omregulering);  

Bevare 

steingjerdene; 

Evt kulturminne-

plan 

 

Tilrettelegge for 

jordbruk og 

beiting;  

*LNF ivaretas i 

planen 

Bevare lokal flora, 

regulere 

beplantning 

(GRAN);  

  Merknad 1 

Dette er en 

fylkesveg, 

dermed må 

dette 

spørsmålet 

rettes til 

Statens 

vegvesen. Ved 

fremtidige 

reguleringspla

ner må dette 

vurderes.  

Merknad 2 

Det pågår et 

fiberprosjekt i 
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*På kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen må 

tenke på om vi 

har fagpersonell 

som kan følge 

opp dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp til. 

Det finnes 

allerede eldre-

/omsorgsboliger 

rundt om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. Se 

også innspill fra 

eldrerådet i 

denne 

rapporten.  

 

 

 

ledersamling 

peker skole- 

og 

barnehagese

ktoren i 

tillegg på 

behov for økt 

trafikksikkerh

et i hele 

kommunen  

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tilrettelegge 

for at eldre 

kan bo 

hjemme 

lenge ved 

sterk 

hjemmetjen

este;  

Sikre god 

eldreomsorg 

i bygda; 

omsorgsboli

ger;  

*Kommende 

helse- og 

omsorgs-

plan 

*På 

kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering 

av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen 

må tenke på 

om vi har 

*Næringsareal  

Bygderådet 

som 

høringsinstans 

ved ønske om 

oppstart 

næring;  

*Næringssjef 

orientert  

Jord nær 

gården;  

*Kommunen 

har igangsatt 

et 

leiejordprosjek

t  

Biogassanlegg i 

Indre 

Steinfjorden;  

Klimasats- 

prosjekt i regi 

av Matparken 

Positiv til 

næring på 

Tangvåg - bør 

*Plan for 

artsmangfold  

Utarbeide og 

ivareta 

nærmiljøanlegg;  

*Nærmiljøtiltak 

utenfor areaplan 

Verne om 

fuglelivet ved 

Holdalsvannet;  

*Hensynssone IBA 

Tilrettelegge for 

tursti rundt 

vannet;  

Turvei Unstad-

Eggum;  

*Formål tursti er 

tatt inn i planen. 

Stien blir mulig 

gjenstand for 

besøksforvaltning

stiltak 

Tilrettelegge for 

søppelhåndtering 

(turisme Unstad), 

maritimt avfall;  

dette området, 

siste status er 

at fiber er 

installert til 

161 kunder i 

området. 

Ifølge Telenor 

skal bredbånd 

over fiber 

tilbys alle 

beboere og 

bedrifter i 

området i 

løpet av 

høsten.  
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fagpersonell 

som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

til. Det 

finnes 

allerede 

eldre-

/omsorgsbol

iger rundt 

om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. 

Se også 

innspill fra 

eldrerådet i 

denne 

rapporten.  

Rehab. av 

basseng; 

basseng på 

skole (for 

eldre, skole 

og 

barnehage);  

 

samles mest 

mulig     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

*Reguleringsplan 

for Unstad. Samt 

ansvar hos 

besøksforvaltning

sgruppa og LAS  

Beitemark (minus 

einer og gran) 

Omlegging av myr 

til landbruksareal 

Verne om 

strandsonen og 

tilgangen til 

strandsonen 

(allemannsretten)  

*Strandsone 

avsettes 

Steinfjorden: ta 

vare på det 

særegne 

Lofotlandskapet, 

ikke tillate 

plantefelt med 

gran;  

*Naturmangfold-

plan  

Fiske i 

Morddalen, 



21 
 

 Samlingsste

d for alle; 

*Uteområde

r vurderes 

som gode, 

øvrig skolen 

som 

samlingssted

?  

Vervatnet, 

Utdalen; 

* Kan søke støtte 

Tilrettelegge for 

sanitæranlegg på 

Unstad 

* toalettanlegg 

på plass 

Steinfjor

den 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA spredt i bygda 

der folk ønsker å 

bygge. Ingen 

boligfelt. 

Primært 

enebolig, men 

også leilighet og 

eldrebolig;  

*Plan fra 

bygderåd 

konsekvensutred

es 

*På kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering av  

eldreboliger 

drøftet. 

Offentlig 

avløp i 

Steinfjorden 

er etterspurt. 

Mange har 

private avløp 

som fungerer 

godt; vann og 

avløp Eltoft, 

Tangstad, 

Steinfjord har 

god tilgang 

på vann 

(kommunalt), 

Mærvoll og 

Saupstad ikke 

kommunalt; 

trafikksikkerh

et 

fartsbegrens

Ønskelig 

med 

omsorgsboli

ger; godt 

fornøyd med 

skole og 

barnehage; 

Vil være 

behov for 

flere 

barnehagepl

asser. 

Kommunen 

må være 

positiv når 

skolen 

ønsker å 

utvikle mtp.; 

*på 

kommunens 

__ Holdalsvannet: 

holde av en gitt 

avstand til 

vannkant fra 

friluftareal.  

Tilrettelegge for 

gangferdsel med 

barnevogn, tursti, 

rundt vannet; 

* evt. nærmiljø-

tiltak utover 

arealplan 

Tiltak for å stoppe 

grengroing, 

utrede 

konsekvenser for 

fugleliv om 

 1.Boligbygging 

2.Ta vare på 

næring 

(landbruk og 

fiske) 
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kommunen må 

tenke på om vi 

har fagpersonell 

som kan følge 

opp dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp til. 

Det finnes 

allerede eldre-

/omsorgsboliger 

rundt om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. Se 

også innspill fra 

eldrerådet i 

denne 

rapporten.  

Utelukke 

(potensiell) 

jordbruksareal, 

bolig på knaus, 

ikke prioriter 

fritidsbolig 

*Fellesbestemme

lser vil legge til 

rette for  

 

ning (vei 

skole) 

*Kommende 

trafikksikker-

hetsplan vil 

ha fokus på 

skoleområde

ne i 

kommunen 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering 

av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen 

må tenke på 

om vi har 

fagpersonell 

som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

til. Det 

finnes 

allerede 

omsorg s-

boliger rundt 

om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. 

Se også 

innspill fra 

eldrerådet i 

denne 

rapporten. 

grengroing av 

vann fortsetter;  

*Plan for 

artsmangfold  

Kirkeveien 

vedlikehold; 

*Et evt. 

nærmiljøtiltak 

utover arealplan. 

Avsette veien som 

tursti?  

 

Midler til 

forbedring av sti 

Eltoftuva (Ti på 

topp);  

*Et evt. 

nærmiljøtiltak 

utover arealplan. 

Restriksjoner på 

beplantning som 

ikke naturlig 

hører til  

*Bestemmelser 

eller naturmang-

foldsplan  
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Krogtoft

,  

Eltoft,  

Holdal,  

Mærvoll  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JA, spesielt 

eneboliger; JA 

Rishagan, Eltoft, 

Holdal, 

eneboliger 

*Plan fra 

bygderåd 

konsekvensutred

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trenger 

utbygging av 

vannverket; 

mangler 

privat vann i 

deler av 

bygda 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kan være 

behov for 

omsorgs-

boliger på 

Eltoft; Eldre- 

og omsorgs-

boliger 

*Kommende 

helse- og 

omsorgs-

plan 

*på 

kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering 

av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen 

må tenke på 

om vi har 

fagpersonell 

som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

Tilrettelegge 

for 

næringsutbygg

ing på 

Tangvåg; 

Fiskerirelatert,

- gode 

havneforhold 

på Tangstad, 

gode 

industriforhold 

Tangstad 

yttersia; 

 

 

 

 

 

  Offentlige 

sanitæranlegg, 

muligheter for 

overnatting 

(hytter, 

leiligheter, 

rorbu etc.);  

*Toalettanlegg 

anlagt på 

Unstad 

Ikke tillat 

granbeplantnin

g;  

*naturmangfol

dplan?  

Strengere 

restriksjoner 

for bevaring av 

strand- og 

kystlinje 

*Strandsone 

avsettes  
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til. Det 

finnes 

allerede 

eldre-

/omsorgsbol

iger rundt 

om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. 

Se også 

innspill fra 

eldrerådet i 

denne 

rapporten. 

Hagvåge

n/ 

Liland/ 

Bøstad 

 

 

 

 

 

 

 

Ja, eneboliger, i 

nærheten til/og 

som fortetting av 

eksisterende 

boligområder. 

Men vi liker å ha 

plass rundt oss, 

så vi ønsker ikke 

at det blir for 

tett. Det må 

være rom for de 

som ønsker litt 

plass mellom 

husene. Borg må 

bygges mot 

Bøstad og 

Avløp: 

Eggumveien 

første km er 

ikke 

klokakkert. 

Dette må 

gjøres. 

Se merknad 1  

 Synlige 

utslipp i 

Hovden i dag;  

Liland: 

Trenger 

bedre trykk 

Barnehagen 

må bygges 

ut;  

*Ny 

barnehage 

er under 

bygging 

Har ingen 

eldre- og 

omsorgsboli

ger. Dette 

kan vi gjerne 

få i Borge, så 

ikke alle 

våre eldre 

Vi ønsker 

regulering til 

kombinert 

bolig og 

næringsformål 

Mellom FV994 

og Pollen (se 

kart) eller ved 

Hovden. 

Handel og 

kontor er vår 

høyeste 

prioritet  

 

Hovden og Pollen, 

få bedre 

vannsirkulasjon 

og vannkvalitet. 

Åpne opp 

strømmen;  

 

Innerpollen må 

ivaretas. Her 

ønsker vi primært 

rekreasjon  

 

 

Plantefeltene 

ønskes hugget, 

vil ikke ha ny 

beplantning;  

*naturmangfolds

plan  

 

Beite må 

opprettholdes og 

gamle 

beiteområder 

hvor det ikke 

beites i dag 

AVLØP: det må 

ryddes opp i 

alle avløp som 

ikke er 

offentlig 

tilknyttet 

avløpsnett.  

*Kommende 

hovedplan 

vann og avløp  

NATURMILJØ: 

Borgpollen: 

ønsker å få 

åpnet 

strømmen for 

Merknad 1 

Eggum:  

Det ligger 

ingen konkrete 

planer om 

framføring av 

kommunalt 

avløp her. 

Eksisterende 

kommunalt 

avløp i 

området ligger 

relativt nært. 

Merknad 2 
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Bøstad mot 

Borg; 

Høyere 

utnyttelse av 

tomtene. Heve 

max str. på 

garasjer fra 

45m2 til 

minimum 60-

70m2;  

Enkelt å få lov til 

å bygge naust 

generelt.  

*Noen områder 

avsettes for 

naust  

 

 

 

 

 

på vann; 

Trenger 

opprydning 

på avløp, kun 

direkte 

utslipp til 

vassdrag  

Se merknad 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

må flytte til 

Leknes.  

Kommende 

helse- og 

omsorgsplan  

*På 

kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering 

av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen 

må tenke på 

om vi har 

fagpersonell 

som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

til. Det 

finnes 

allerede 

eldre-

/omsorgsbol

iger rundt 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

må/bør beites 

påny 

*LNF sikres så 

langt som mulig i 

planen. I tillegg 

behandles 

landbruk i 

kommende 

næringsplan   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

å bedre 

sirkulasjon og 

vannmiljø.  

TOMTER til 

bolig. TOMTER 

til nærings-

formål  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liland:  

Vestvågøy 

kommune har 

etablert 

trykkledning 

for avløp i 

deler av G/S-

vegen langs 

E10 fra Leknes 

og nordover. 

Når Statens 

vegvesen 

viderefører 

G/S-vegen 

videre mot 

Liland vil 

kommunen 

delta med 

trykkledning – 

som et ledd i å 

rydde opp i 

avløp i 

Farstadvassdra

get. 
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om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. 

Se også 

innspill fra 

eldrerådet i 

denne 

rapporten.  

 

 

 

 

 

Borg/ 

Liland 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Absolutt for flere 

boliger, 

eneboliger og 

leiligheter; Vi 

ønsker at LNF 

deles inn i to 

typer  

E10 stopper 

utviklingen/utby

ggingen av 

området? 

Eldrebolig på 

rekke er tegnet 

på Borg med 

fellesareal 

mellom;  

*Kommende 

helse- og 

omsorgsplan  

Legge 

avløpslednin

g fra Liland til 

pumpestasjo

n ved Bøstad 

skole; 

Se merknad  

Gang- og 

sykkelveien 

prioritert 

mellom 

Opdøl og 

Liland.  

Se merknad  

 

 

 

 

Vi etterlyser 

fremdrift på 

ny 

barnehage 

på Borg;  

*Privat 

barnehage 

slås sammen 

Vi ønsker 

tilbud for 

våre eldre i 

Borg-

Lilandområd

et. Vi ønsker 

å ta vare på 

de eldres 

behov i de 

områder der 

vi bor  

Camping/over

natting ifm 

Vikingsmuseet

; vi ønsker på 

generelt 

grunnlag å få 

utviklet 

område for 

næring  

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvikle 

Borgvassdraget 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminner må 

merkes og 

tilrettelegge med 

naturstier (se 

forslag under) 

*kulturminne-

plan  

Lage kultursti fra 

Nymark til 

Bøstadelva (se 

tegning på kart); 

dette er et 

område med 

mange kultur-

minner 

*Kommende 

kulturminneplan  

 

 

1.LNF deles i to 

typer.  

2.Gang-

sykkelsti.  

3.Prioritert 

regulerings-

plan Bøstad 

skole- E10- 

byggefelt på 

Borg.  

Dette er i gang 

(Asplan Viak)  

4.Utvikle 

Borgvass-

draget 

 

 

 

Merknad   

Vestvågøy 

kommune har 

etablert 

trykkledning 

for avløp i 

deler av G/S-

vegen langs 

E10 fra Leknes 

og nordover. 

Når Statens 

vegvesen 

viderefører 

gang- og 

sykkelvegen 

videre mot 

Liland vil 

kommunen 

delta med 

trykkledning – 

som et ledd i å 

rydde opp i 
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Fritidsboliger i 

Slydalen 

 

 

 

 

 

 

 

*på 

kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering 

av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen 

må tenke på 

om vi har 

fagpersonell 

som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

til. Det 

finnes 

allerede 

eldre-

/omsorgsbol

iger rundt 

om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. 

Se også 

innspill fra 

eldrerådet i 

 

 

 

   

 

 

 

 

 

avløp i 

Farstadvassdra

get. 



28 
 

denne 

rapporten. 

Steinfjor

den 

 

 

 

 

 

 

 

Spredt 

bebyggelse; flere 

boliger; enebolig 

og leiligheter, 

omsorgsboliger 

(ikke prioritere 

fritidsboliger) 

*Plan fra 

bygderådet 

konsekvensutred

es 

 

 

 

 

 

 

 

 

Felles 

kommunalt 

avløp.  

Se merknad  

Biogass-

anlegg; 

elektrisitet til 

skole/barne-

hage 

*Midler 

omsøkt til 

vurdering av 

biogassanleg

g 

 

 

 

 

 

 

 

 

Omsorgsboli

ger 

Skole- 

barnehage-

areal 

*på 

kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering 

av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen 

må tenke på 

om vi har 

fagpersonell 

som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

til. Det 

finnes 

allerede 

Jord nær 

gårdsbruk for 

å slippe 

kjøring; 

Forkjøpsrett 

for bønder, 

dyrket mark 

(jmf. Statens 

forkjøpsrett). 

Har 

kommunen 

mulighet til å 

gjøre noe? 

Kommunen 

igangsatte i 

høsten 2018 et 

leiejord-

prosjekt  

Bygderådet 

høringsinstans 

overfor nye 

næringer 

Næringssjef 

underrettet 

 Bevare Unstad, 

ta allmenne 

hensyn 

*Reguleringsplan 

for Unstad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Merknad  

I ny Hovedplan 

avløp som skal 

politisk 

behandles i 

høst er det 

foreslått 

kommunal 

kloakkering av 

Tangstadvassd

raget, med 

trykkavløp og 

slamavskiller. 
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eldre-

/omsorgsbol

iger rundt 

om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. 

Se også 

innspill fra 

eldrerådet i 

denne 

rapporten. 

Indre &  

Ytre 

Borgfjor

d 

 

 

Frigjøre områder 

for utbygging på 

nedsiden av 

veien ved pollen; 

oppheve antallet 

på kun 4 tomter 

og la de som vil 

bygge få det; 

flere eneboliger 

hele området; 

Indre Borgfjord: 

flere eneboliger 

for fastboende; 

fortetting 

innenfor 

eksisterende 

bebyggelse  

Behov for vann, bør være 

offentlig; blir det vann i ytre 

Borgfjord kan det 

tilrettelegges for 

fritidsboliger, og fastboende; 

gang- og sykkelsti for å 

knytte ytre og indre B til 

Bøstad Hagvåg fra 

Strømgård; Vann trengs over 

hele linja 

*Se hovedplan for vann og 

avløp 

 

 

Legge til rette 

for oppdyrking 

av 

myrområdene;  

Støtte opp om 

de næringene 

som er 

jordbruk og 

turisme 

*Kommende 

næringsplan 

inkluderer 

landbruk og 

turisme  

 

 

Rødsanden Liosen 

friluftsområde; 

Teinelva 

friluftsområde, 

bevare muligheten 

for å stå og fiske 

rundt pollen; 

bevare fri ferdsel 

rundt pollen; 

bevare pollen. 
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Mærvoll 

 

 

 

Mærvoll/Tangsta

d: behov for 

eneboliger/leilig

heter 

*LNF spredt med 

nye 

bestemmelser 

 

 

 

 

 

Hvor blir det 

av 

fiberutvikling

en 

Se merknad  

Vann/avløp: 

privat/komm

unalt 

 

 

 

 

 

__ Kortere 

saksbehandlin

gstid i 

kommunen.  

*Byggesaksbe-

handler 

ansettes 2019  

Fiskeri: 

lagerbygg på 

Mærvoll -

fiskehoder/hje

ller; kai-

fiskerianlegg 

*Næringsfor-

mål 

 

  

 

 

 

 

Merknad 1 

Utbygging av 

fiberbredbånd 

til Mærvoll er 

en del av 

prosjektet 

med utbygging 

i Steinfjorden. 

Prosjektet skal 

være ferdig i 

løpet av 

høsten.  

Steinfjor

den  

 

 

 

 

 

 

 

1.Enebolig. 2 

tomannsbolig. 3. 

omsorgsbolig 4 

fritidsbolig 5 

omdisponering 

av bygg.  

Kommunen må 

ta vare på 

bygninger som 

forfaller.  

*Kommende 

kulturminneplan 

Fiber: vi 

gleder oss. 

Vann ok 

minus 

Mærvoll og 

Saupstad. 

Avløp spredt. 

Hva går ut i 

naturen? 

Renseanlegg? 

Oppsamling 

 

Barnehage 

ift vekst. 

Skole er 

godt 

tilrettelagt. 

Kommunal 

velvilje så 

langt. Fort 

senere 

arealbehov  

 

 

Landbruksarea

l må vernes. 

Dyrket mark, 

ikke beitemark 

(?). 

Videreutvikle 

primærnæring 

(jordbruk, fiske 

på yttersida);  

*LNF ivaretas 

samt landbruk 

og fiskeri 

behandles i 

Napp opp en gran, 

omdisp, 

kommunal 

oppfølging; hindre 

gjengroing;  

*kommende 

naturmangfolds-

plan  

Avsette areal langs 

Holdalsvannet for 

natursti 

 1.bolig.  

2. Primær-

næring.  

3. til rette-

legging statlig 

nivå.  

4. hindre 

gjengroing og 

unødvendig 

beplantning 

 

 



31 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

kommende 

næringsplan.  

Tilrettelegge 

for turismen 

med WC og 

nærmiljø-

anlegg, 

renovasjon  

*sanitæranleg

g anlagt på 

Unstad  

Biogass?  

*Klimasatspro

sjekt i regi av 

matparken 

Unngå disp og 

lang 

saksbehandlin

gstid  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

Referat fra oppsummering i plenum  
Steinfjorden  

Bolig: spredt bebyggelse der folk vil bo, i hovedsak eneboliger men også leiligheter. Gjerne også eldre. Og omsorgsbolig. Fritidsboliger skal ikke prioriteres 

fordi en del av husene allerede er fritidsboliger. Det bor ikke folk fast i alle boligene. Ikke på dyrkbar jord, jord som kan, om ikke i dag er dyrka men som kan 

brukes til dyrking, for eks. myrområder.  
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2. sosial teknisk infrastruktur: vann/avløp Mærvoll Saupstad har ikke kommunalt vann, men det har vi her. Felles kommunalt avløp. Mange har privat som 

fungerer, og det synes vi er en god ordning. Omsorgsboliger ønsker vi. Skoler og barnehage har vi, men hvis behov for utbygging, det er fullt på begge 

allerede, men da avgi areal der lokale vil avgi tomter til det.  

Steinfjorden  

I hovedsak enig med bord 1. konkret prioritering på tema tre: ønsker et biogassanlegg sentralt i Steinfjorden som kan bidra med elektrisitet til husstander, 

og kan føre med seg andre positive ting, som varming av bassenget som skal ligge på skolen.  

Ja til flere boliger. Jord nær gårdsbruk, ønsker at kommunen hjelper til å regulere slik at landbruket kan ha jord nærme gården, slippe kjøring, også gunstig 

for trafikksituasjonen.  

Steinfjorden 

5. eneboliger der folk ønsker å bo og bygge uten å forringe landbruksareal.  

6. bedre kapasitet i barnehagene 

7. næring: bygderådet høringsinstans ved oppretting av nye næring 

8. Verne Unstad: strandsonevern  

Hagvågen, Liland Bøstad 

1. ryddes opp i avløp som ikke er knyttet til det offentlige avløpsnettet. Borgpollen, fokus på bedre vannmiljø, åpne opp strømmen så får bedre 

strømmen.  

2. Tomter for bolig og næringsformål (er tegnet i kartet)  

Borg Liland  

5. Ønsker at LNF deles i to typer (dyrket mark, håpløst å få satt opp bygg) og to, der det allerede er mulighet til å sette opp bygg (garasje, naust osv.) 

dermed ikke nødvendig å gå gjennom den tunga mølla. Dele inn i LNF 2 som gjør det enklere å få igjennom byggeprosess.  

6. gang og sykkelsti, fullføring fra Liland ned til Oppdøl, både politikere og byråkrater 

7. Bøstad skole med byggefelt på en siden og skole og idrettsanlegg på andre. Konflikt i alle år. NFK bevilget penger for å regulere – ønsker at 

kommunen prioriterer dette. At det først kommer en reguleringsplan 

8. utvikle Borg-vassdraget (Lilandsvatnet, inner- og ytterpollen) I dag vanskelig å gjøre noe med. Vatnet er ødelagt. Elvemuslinger. Unikt vassdrag. Kan 

ligge verdier her når en får rette opp i vassdraget. Bistand fra fylkesmannen.  
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Indre Borgfjord, ytre Borgfjord 

6. Prioritere eneboliger for eneboliger, bygge på begge sider av veien, ikke noe særlig tak på hvor mange boliger vi kan bygge. 

7. Vann: få vann innover. Dårlig stelt og vi er nødt til å ha vann for å ha bosetting. Det er lite snakk om vann når det er prosjekt i kommunen. Håper det 

kan bli prioritert 

8. Ønsker sykkelsti mellom Hagvågen til Strømgård- får hele strekningen dekt for trafikksikkerhet osv.  

9. støtte opp om de næringer som allerede er: jordbruk, 

10. støtter forslag om Pollenvassdraget (økt fiske mv.)    

Mærvoll 

4. Kortere saksbehandlingstid i kommunen 

5. enig med Mærvoll om å få prioritert lagerbrygg og fiskerirelatert til det. 

6. behov for eneboliger og leiligheter. Stor etterspørsel.  

Steinfjorden 

1- Videreføre næring, rette til rette og fleksibelt. 

2- med brygge 

Eggum  

7. eneboliger og fortetting, men småhusprosjekt, få med flere hus mellom Eggum og Hagvågen ved fortetting. Det er viktige bygningsmiljø, særlig 

landskapet rundt Gjeldvold (fiskebondelandskap) Skal det flere hus der må de se ut som hus, ikke hyttefelt. Mulighet for å bygge naust.  

8. Internettilgang – må få dekning som er bra.  

9. vann: har eget vannverk men det frøs, trøbbel med vannet til fiskebruket i vinter 

10. Kvalhausen/Borge kulturminnene der, beitelandskapet der, pollene. Miljøet i pollene, åpne opp og få mer gjennomstrømming og få mer fiske 

11. Parkeringsplasser (bobil) styring av parkering mellom turister og fastboende   

Diskusjon  

Vet dere når det blir fiber i Borge? 
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Vi har jobbet mye med det i hele VVØ og sett på hvor det er mest behov. Har lagt frem betenkning, store områder i Borge som ikke har dekning. Radiosignal 

sett på mulighetene. Møte med Trollfjord. Men det vil koste millioner. Men om noen år er det 5G. De har gravd i hytt og pine, men det henger i løse lufta, 

mens noen har fått koplet seg til. Telenor har ballen.  

Jordbruk forsvant i alt dette med boliger og eneboliger. Dypest sett er vi alle bønder og fiskere i VVØ. Bøndene kjører langt unna for å høste, og det er 

fritidsboliger, nedlagte småbruk, som har jord som man ikke får leiekontrakt på og som man bruker penger på å grøfte osv. Har kommunen noe mulighet til 

å vise at de ønsker et bærekraftig landbrukskommune. 

Dekk og diesel, et prosjekt på Storeidøya, forskning, de har også med seg konfliktrådet og deres metodikk når det gjelder å få bønder som kjører i motsatt 

retning – hvordan få det mer miljømessig, når det gjelder all kjøringen.  

Kommunen er i ferd med å utforme et notat til alle med landbrukseiendommer, hva som ligger i jordleie, driveplikten. Siden vi nå har kapasitet.  

Må vi som bonde gjør oppmerksom på at vi vil leie jorda. Det er surt å gjøre seg uvenn med naboene.  

Kommunen som uhilda part for å vise driveplikt at en må drive på ti år. Men hvis noen har en avtale så vil du forhåpentligvis få en slik avtale.  

Når du får dette brevet fra kommunen om pliktig til utleie, er at det ikke er noe, du kan leie ut til hvem du vil av bøndene på øya, så en bonde på Fygle kan 

slå her. Til stor hjelp hvis det kommer føringer at de som er nærmest får en slags forkjørsrett for å drive videre.  

Ivar det er visse mulighetene. Avtalene skal godkjennes av kommunene. Hvis avstanden er for stor kan vi si at det ikke er forsvarlig.  

Vi har blitt internasjonal.  

Fjerde gangen jeg er med på folkemøte. Snakket med saksbehandler. Spurte da om du hadde sett på lapper.  

Håper at lappene blir tatt vare på.  

Arbeidet dere har lagt ned i dag blir tatt vare på, men blir ikke nødvendigvis hensyntatt.  

Gran ikke naturlig i Lofoten. Skal inn i arealplanen. Politikere skal ha en mening om gran i Lofoten. Bruke ha en plan for aldri mer gran i Lofoten.  

Digitalisere dette. Kanskje ikke kartet, men dokumentet som blir tilgjengelig på internet.  

Egne dokumentet i tillegg til de egne merknadene.  

Bygge med utgangspunkt i kommuneplanen i bygdene vil vi undersøke om det er mulig.  



35 
 

C. Opdøl, Rise, Uttakleiv, Offersøy, Leknes og Skulbru med omegn  
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STED Er det behov 

for flere 

boliger, hvilke 

typer, og hvor 

bør de være? 

Er det 

tilstrekkelig 

kapasitet på 

vann, avløp 

der du bor? 

Hva er 

behovet for 

er skole, 

barnehager, 

eldre og 

omsorgsboli

ger, og 

tilbud 

Hvilke typer 

næringsareal er 

det behov for, 

og hvor bør de 

plasseres 

Hvilke 

naturområder/ 

naturtyper bør tas 

vare på? 

Fins det 

spesielle 

kulturmilj

ø som 

bør 

hensynta

s? 

Hva er viktigste å 

prioritere i ditt 

nærområdet? 

Merknader 

Skulbru 

Vian 

Voll 

 

 

 

 

 

 

Det er behov 

for boliger. 

Eneboliger 

utmark 

Høybakkmo 

videre bygging 

av 

Farstadfeltet,  

Gang- og 

sykkelsti.  

 

 

 

 

Kommunal 

kloakk.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Barnehage i 

tilknytning 

til Oppdøl 

skole.  

Eldre- og 

omsorgs-

boliger i 

tilknytning 

til nedlagte 

gårdstun 

*På 

kommunens 

ledersamlin

g 26.10.10 

ble 

spørsmål 

om 

lokalisering 

av  

Legge til rette 

for landbruk. 

Turistfiske i 

Farstad 

vassdraget 

*LNF 

kjerneområde 1 

i planen som 

sikrer 

landbruket  

*Turistfiske 

utenfor planens 

virkeområde 

 

 

 

 

problemer med 

gjengroing. Fjern 

granskogen.  

*Naturmangfoldpla

n 

Nærmiljøtiltak ved 

Lindalsvatnet 

*Nærmiljøtiltak 

 

 

 

 

 

 

__ Det er behov for 

boliger. Eneboliger 

utmark Høybakkmo  
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eldreboliger 

drøftet. 

kommunen 

må tenke på 

om vi har 

fagpersonell 

som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

til. Det 

finnes 

allerede 

eldre-

/omsorgsbo

liger rundt 

om på øya, 

dvs. i 

tettstedene. 

Se også 

innspill fra 

eldrerådet i 

denne 

rapporten.   

 

 

 

Leknes 

 

Hagebyer; 

starte nye 

samfunn for 

sammenkopling 

Hovedkloakk 

som går 

urenset ut i 

fjorden. 

Truckstopp,

- 

hvileplasser 

opptar 

Planlegging av 

masseuttak og 

planer for 

formål etter 

Skiløypeområdet 

mellom Borga og 

Hag.  

__ Hagebyer for å 

knytte sammen 

tettsteder 

Gravdal/Leknes; 

Merknad 1 
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fra Gravdal til 

Borge 

*Bygrense 

endres og 

bebyggelse 

vurderes i 

kommende 

byplan 

 

 

 

 

 

 

 

Kontroll og 

opprydding av 

kloakk. Bedre 

rensing av 

offentlig 

avløp.  

 

 

 

 

parkering i 

sentrum.  

 

 

 

 

 

 

 

endt uttak. 

Legge til rette 

for formålet 

etter 

masseuttak. 

Industri ut av 

sentrum av 

Leknes. Fjerne 

godsterminal i 

boligfelt ved 

lufthavn 

Kanalisere turistene 

trygt frem; gangsti 

fra Storeide til 

gammelveien.  

Se merknad 1  

Bevare noen 

områder. Turløype 

rundt Kleivatnet. 

Bevare bymarka 

som fritidsområde. 

Grøntområde 

mellom B2 og 

Leknes. På 

gamleveien. 

Kompensere LNF. 

Nord for 

himmelstein der det 

ikke er dyrka mark. 

Langs gammelveien 

til Gravdal.  

Hovedkloakk som 

går urenset ut i 

fjorden; Leknes 

sentrum: grønne 

lommer, park, 

paviljong, gangvei 

fra sentrum til 

flyplassen.  

Se merknad 2  

 

 

 

Må tas med i 

evt. 

planarbeide. 

Merknad 1 

Må tas med i 

evt. 

planarbeid. 
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Hauklan

d-Vik-

Uttakleiv 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Muligheter for 

nye boliger på 

Haukland- 

utnytte arealer 

som ikke er 

spesielt egnet 

for jordbruk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vei og 

bredbånd. 

Fiber 

mangler,- Ikke 

4G i Vågan og 

4G er ikke ok 

på Uttakleiv. 

Dårlig vei for 

smalt eller for 

dårlig tilstand. 

Se merknad 1  

 Haukland: 

ikke 

tilfredsstillend

e 

vannkvalitet. 

Uttakleiv: får 

urenset vann 

fra diverse 

kilder. 

Tilrettelegging 

for 

helårsturisme: 

stengte 

toaletter på 

Haukland og 

Uttakleiv.  

__ Møte/ 

tilrettelegge for 

turisme. 

Muligheter for å 

gjøre turisme til 

næring/ ta seg 

betalt for 

tjenester.  

Ta vare på 

beitelandskap/kultu

r-landskap.  

*Hensynssone er 

foreslått  

Ta vare på gamle 

ferdavegen spesiell 

vei mellom Uttakleiv 

og Haukland.  

*Kulturminneplan  

Sti til Mannen er 

svært slitt.  

Tiltak vurderes 

innenfor 

besøksforvaltningsa

rbeidet 

Tilrettelegge i 

hundremeters-

beltet/strand-sonen 

*Strandsone 

avgrenset 

__ Infrastruktur vei og 

bredbånd.  

Se merknad 2 

Næring: landbruk, 

reiseliv/turisme- 

disse hører 

sammen.  

*Dette er 

ansvarsområder 

som i stor grad 

ligger innunder 

kommende 

næringsplan og i 

besøksforvaltningsg

ruppa etablert i 

kommunen.   

 

 

Merknad 1 

Dette er 

Fylkesveg, 

dermed må 

dette 

spørsmålet 

rettes til 

Statens 

vegvesen. 

 

Merknad 2 

Dette er 

tidligere tatt 

opp med 

Telenor (bl.a. 

av 

ordføreren), 

uten at 

kommunen 

har blitt 

informert om 

noen 

fremgang i 

saken. 
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Opdøl - 

Hettbakk

en- Voll 

 

 

 

 

 

 

Ja behov for 

flere boliger. 

Hvor: 

Høybakkmo; 

Nedre Voll, 

Skulbru, 

Billahaugen; 

Skulbrusjyen, 

Nedre Skulbru 

samt flere 

byggefelt 

(Farstad) 

Boligtyper: 

Eneboliger, 

leiligheter, 

fellesboliger for 

eldre/ungdom.  

 

Det er 

tilstrekkelig 

med vann. 

Kommunen 

har 

byggefeltet 

her og 

kloakken siger 

ut i vannet. 

Avløp må 

bedres 

ordentlig 

renseanlegg. 

Ny 

pumpeledning 

fra Bedehuset 

og videre 

oppover.  

Se merknad 

 

Gang- og 

sykkelsti.   

 

 

__ Først og fremst 

landbruk, 

skolen, innen 

turisme. 

Bobiler: 

Ostadmyrene, 

Farstadvannet. 

Fiskeplass. 

Tømme tanken, 

kaste søppel. 

Trailere.  

 

Driftsbygninger 

dispensasjon 

som ikke er i 

bruk til annen 

bruk.  

 

ta vare på: 

Farstadvannet; 

skulbruvannet; 

Lindalsvannet, 

Kringgårdsvannet, 

Områdene ved 

vannene. Stiene må 

merkes og 

vedlikeholdes, 

parkering må 

merkes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Veien fra 

Bedehus 

til 

Grillhytta 

(Grønnås

en). 

 

Hva gjør 

vi med 

gjengroin

g av 

trær? 

Hundekje

ks. Stiene 

(parkerin

g)  

 

 

 

1. Boligtomter; 2. 

barnehage; 3. 

Området med alle 

vannene Skulbru, 

Farstad, Lindal, 

Kringsgård. 

Merking/søppel(WC

-forhold) 

parkering/turisme. 

4. Avløp 

oppgraderes. 5. 

Tilrettelegge for 

næring/turisme 

(bobil, parkering)   

 

 

Merknad  

Prioritet å 

oppgradere 

avløp. 

     Vestvågøy 

kommune har 

etablert 

trykkledning 

for avløp i 

deler av G/S-

vegen langs 

E10 fra 

Leknes og 

nordover. Når 

Statens 

vegvesen 

viderefører 

G/S-vegen 

videre mot 

Liland vil 

kommunen 

delta med 

trykkledning – 

som et ledd i 

å rydde opp i 

avløp i 

Farstadvassdr

aget. 

Kommunen 

følger Statens 
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vegvesens 

utbyggingstak

t for G/S-

vegen langs 

E10. 

Farstad – 

Voll 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Se kart ønsket 

tomteareal  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dårlig 

vanntrykk. 

Altfor dårlig 

bredbånd per 

i dag. Mangler 

gråvannsledni

ng etter 

bedehuset på 

Oppdøl. 

Trenger 

ledning helt 

opp til 

byggefeltet 

ved Oppdøl 

skole.  

 

Gang- og 

sykkelvei 

mellom 

Farstad og 

Bøstad.  

Se merknad  

Mangler 

barnehage 

på Oppdøl 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utvikle areal 

rundt skolen til 

praktisk arbeid 

for fag for 

elevene.  Skogs- 

og 

landskapspleiefi

rma. 

Vedlikeholde 

natur- og 

kulturlandskape

t.  

 

 

 

 

 

 

 

Riseskogen, 

Farstadvannet, 

Lindalsvannet 

beholdes. 

Kultivering av 

Lindalsvannet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ Gang- og 

sykkelbane; 

internet/fiber; 

teknisk 

infrastruktur og 

tomter til 

boligformål. 4. 

Tursti rundt 

Farstadvannet med 

flytebrygge ved 

Vian og Gapahuk 

ved Rise.  

 

 

 

 

 

 

 

  

Merknad 

Dette er E10, 

dermed må 

dette 

spørsmålet 

rettes til 

Statens 

vegvesen. 
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Offersøy

a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gode 

muligheter for 

fortetting og 

fornying av 

eksisterende 

boligmasse. 

Begge krevet 

tilgang på 

opparbeidet 

areal.  

 

Tiltak for å 

kompensere for 

historisk 

forskjells-

behandling av 

områder, for 

eksempel er 

det områder på 

Offersøy og 

Valberget som 

er åpent for 

boligbygging 

men ikke andre 

tilsvarende 

områder. 

 

Både vann og 

avløp er privat 

men fungerer 

utmerket. 

Behov for 

oppgradering 

av 

strømnettet 

(Lofotkraft) til 

for eks. elbiler 

og mulighet 

for 

plusskunder. 

Vil gjerne 

etablere 

testprosjekt 

for prosument 

av energi. 

Bredbådnsbyg

ging. 

Lofotkraft har 

ikke lagt fiber 

på Offersøya 

ifm. graving 

av strømnett. 

__ Offersøya har 

ikke behov for 

næringsareal. 

Tussan kan 

være aktuelt å 

utvikle mtp 

næring/landbru

k for å frigjøre 

areal på 

Offersøy (ref. 

bygdeutviklingst

ema) 

 

 

Bevare Kollvika, 

midler til utbedring 

av myrete sti. Viktig 

for lokalbefolkning 

og hele Vestvågøy- 

Sværsvik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ Tilrettelegge for 

prosumenter i 

strømnettet/oppgra

dering av 

strømnettet 

(Smartgrid); Frigjøre 

areal for 

boligbygging 

(spredt bebyggelse) 

og bevaring av 

bygdesamfunn -

tomme hus på 

vinteren;  

Bredbånd  

Se merknad  

 

 

 

  

Merknad  

Kommunen 

har per i dag 

ikke noe 

bredbåndspro

sjekt i dette 

området, og 

har heller ikke 

midler til å 

starte noe 

slikt prosjekt i 

umiddelbar 

fremtid. 
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Leknes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ja. Fortetting. 

Veier i boligfelt. 

Varierte 

boligtyper. 

Bygg mot sjø.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kapasitet på 

vei 

Se merknad 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eldreboliger

; 

 Ny 

barneskole.  

*På 

ledersamli

ng 26.10 

påpekes 

det at det 

må sikres 

areal til 

skole og 

barnehage 

i Leknes-

området. 

Ungdom 

hjem (?) 

 

 

 

 

 

Storeidøya 

videreutvikle 

Fyglefjæra.  

Parkeringsareal.  

Se merknad 2 

 

Analyse behov 

for masseuttak. 

Bobil og 

truckstopp.  

Se merknad 3 

 

 

 

 

 

 

Holsnesset ferje fra 

Leknessjøen. 

Videreutvikling av 

Borgavanna 

campingplass.  

Se merknad 4 

Videreutvikling av 

Halsvågen.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ Videreutvikling av 

Storeidøya og 

Fyglefjæra til 

næringsareal; 

Fortetting 

boligbygging i 

sentrum av Leknes; 

Trafikksikkerhet i 

sentrum og boligfelt 

(gang- og sykkelvei, 

utbedring av 

eksisterende 

veinett) 

Se merknad 5  

Borgavatnet, 

Holsmoen, 

Halsvågen som 

rekreasjonsområder  

 

Merknad 1 Vi 

er usikker på 

hva som 

menes med 

dette spm., 

men 

trafikkbelastin

g i Leknes 

sentrum kan 

ikke betegnes 

som for liten. 

Merknad 2 Ut 

fra telling av 

parkeringspla

sser i sentrum 

er det nok 

parkeringspla

sser. Offentlig 

parkering bør 

formaliseres, 

skiltes og 

merkes på en 

bedre. 

Innføring av 

avgiftsparkeri

ng og/eller 

tidsbegrenset 

parkering vil 

nok tvinge seg 

frem 
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Merknad 3 

Må tas med i 

evt. 

planarbeide. 

Merknad 4 

Må tas med i 

evt. 

planarbeide, 

evt. eget 

prosjekt. 

Merknad 5 

Usikker på 

hva som 

menes, 

opprusting av 

kommunale 

veger skjer 

ihht. 

Hovedplan 

Veg vedtatt i 

2017. Her står 

oversikt over 

hvilkene veier 

som 

opprustes 

hvert år. 

Rise 

 

Omgjøre 

landbrukstomte

r og fjøs som 

Ferdigstille 

gang- og 

sykkelsti 

Barnehage i 

tilknytning 

Som forrige 

(Barnehage)  

__ __ 1. Ferdigstille gang- 

og sykkelsti Farstad-

Liland. 2. 

Merknad 1 
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ikke "brukes" til 

boligareal/form

ål. Eneboliger. 

Videreutvikle 

boligtomter/bol

igfelt i 

tilknytning til 

skolen.  

 

 

 

 

Fridheim- 

Farstad-

Bøstad.  

Asfalt på 

Rise/Ostadvei

en; 

Se merknad 1  

Fibernettet 

må 

ferdigstilles 

Se merknad 2 

Barnehage 

med 

Montesorri-

pedagogikk;  

Enveiskjørt vei 

opp til skolen.  

Se merknad 3  

 

 

til Opdøl 

skole.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligtomter, 

omgjøre 

landbrukstomter 

med nedlagte fjøs 

til boligtomter. 

Tilrettelegging til 

Lindalsstien. 

Eneboliger. 3. Tursti 

rundt 

Farstadvannet med 

gapahuk og 

flytebrygge.  

 

 

 

Viser til 

ordning vedr. 

spleiselag 

asfalt, der 

oppsittere 

kan søke med 

en egenandel. 

Merknad 2  

Fibernettet er 

ifølge Telenor 

ferdig, og 

tilkobling av 

kunder pågår. 

Merknad 3 

Usikkert på 

hvor dette er, 

men er dette 

til Leknes 

Barneskole er 

denne vegen 

stengt for 

motorkjøretø

y. 

Avstigingsløsn

ing er/blir 

etablert. 
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Oppsummering diskusjon  

Oppdøl 
Tomter i området her, Høybakkmo, i tilknytning til boligfeltet på Farstad, bolig: må ha gang- Og sykkelsti. Vi vil også ha kloakk. Vi forventer at det blir gjort 

noe med det. Blir det bygd kloakkanlegg der blir det flere boliger.  

Skulbru  
Boligtomter, prioritet en for oss. Barnehage. Unge folk skal få bygge og bo her, og da er barnehage viktig.  

Vi ønsker ta vare på vatnene rundt Skullbru, Farstadvannet, ordentlig merking, og at folk kan parkere ordentlig. Turister, hvordan kan vi ta i mot de. 

Rise   
Ferdigstille gang- Og sykkelsti.  

Boligtomter, omgjøre landbrukstomter som er i tilknytning til husene, mange nedlagte fjøs. Også videreutvikling av boliger i tilknytning til skolen.  

Gapahuk og flytebrygge.  

Offersøy 
Få tilrettelegging av areal for boliger, det som i dag er landbruk. Mange fraflyttet hus, vi ønsker fast bosetting. Mørkt i mange av husene. 

Utbygging og oppdatering av strømnettet, et smart strømnett med lokal produksjon for å tilrettelegge for framtiden.  

Bredbånd må bli bedre.  

Leknes  
Store utfordringer, mye kjøpesenter rundt om, trenger fortetting som er variert.  

Trafikksikring, i boligfelt hvor vei ikke er bygd i henhold til boligutviklingen, biler kan ikke møtes (brannbil) utfordringer i sentrum (gang og sykkelvei) 

Borgavannet, store muligheter til å gjøre noe rundt det. Hvorfor ikke ha en campingplass der. Turisme. Truckstopp. Den lille parken. Holsenvann (?), veinett, 

gang og sykkelvei, lage det til et attraktivt området. Det samme med Leknesvågen.  

Videre utvikling av Storeidøya, og nye næringsareal.  
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Leknes  
Vann- og avløp, ut i fjorden. Leknes sentrum ?   

Grønne lunger, park, paviljonger. Gangvei fra Lekneshallen inn til sentrum.  

Utakleiv  
Relativt trafikkert vei ut til Haukland, Vik (en ene er smal og den andre veldig dårlig standard)  

Utvikling av mobilnett osv.  

Reiseliv/turisme som bør utnytte muligheter. Bor i et fantastisk område, ta vare på landbruket er en nøkkel for sjarmen i området.  

Oppdøl  
Gang- og sykkelvei mot Bøstad, den som har kommet mot Leknes har vært veldig positivt. Satt øverst på lista.  

Utvikling av næring: hva kan man gjøre i dette område. Uansett: ha god tilgang til internett, infrastrukturen ift det er veldig viktig.  

Vi ønsker tomteområder, vi har sett på at flere folk gir positiv utvikling av et område. Vi har sett på et kart om det er mulig å få til flere boligområder. Vann 

og kloakk kommunalt oppover hit er veldig viktig.  

Spørsmål fra politikerne 
Er det noen motforestillinger mellom å bevare landbruk og tilrettelegge for næring, industri, bolig?  

- Der vi tenker anlegging av boligområder har vi sett at det ikke er noen konflikter.  

- Offersøya: utrolig viktig å ta vare på landbruket, men en del områder det allerede er det en del hus, fortetting der, så er det ikke så mange områder 

det går ut over.  

- Forflytting internt eller tilflytting vil en gjerne bo der det allerede er infrastruktur, sjø, utsikt, det er mulig å fristille der, det er mange lyngområder 

som fint kunne vært utbygget. Vi ønsker ikke bygdedød.  

- VVK er stor landbruksområde. Det er veldig dyrt å dyrke opp areal. Men jeg tror vi har nok areal nå. Men jeg vil ikke fjerne landbruksjord.  

- Ta hele VVøy i bruk: innflyttere vil gjerne bo litt ute i periferien, så vi får tilrettelegge for det.  

Noe skal være urørt. Noe vi ikke ønsker å røre. Det er i kontrast mot å bygge overalt. Hva gjør oss attraktiv, hva gjør oss stolt Lofoting.  

- Vi skal ikke bygge på hver en knaus men vi kan bygge litt mer, ikke fritidsbolig jeg tenker på, men de som vil kjøpe bolig konkurrerer med de som vil 

kjøpe fritidsbolig.  
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Turisme, reiseliv. Næring veldig i vekst. Forskjellig, i fiskeværene, på Yttersia, er det noen farer dere ser, er det noen innspill?  

- Det hjelper ikke å ikke gjøre noe, for det har vi prøvd veldig mye. Turismen kommer, folk med veldig mange penger som kommer. Tar vi ikke roret er 

det ikke vi som sitter her i dag som tar styring. Unytte mulighetene mens de er der. Vi må ta vare på …  

Er det noen som har tenkt kombinasjon jordbruk, turisme. Her er det kanskje mye å hente som vi ennå ikke har hentet ut.  

- Uttakleiv: grendelaget greier å styre turistene i god grad, tilrettelegge, ved kulturlandskapet, med hjelp av sauen. Men vi gjør mye selv også med 

tilrettelegging. Alle vil ha leirbål, men marka er veldig svak, så det har gått veldig bra hos oss. Haukland også, samme kulturlandskap og jordsmonn, 

men det er på statlige hender, så det er vanskelig å få til noe der.  

Følge opp spørsmålet: familier som kommer her, hvordan kan vi åpne gårder, barnefamilier for å besøke gårdene og se det flotte landbruket. Er der 

muligheter til det? Gårdsturisme.  

- Revisor og har en del selskap jeg reviderer: det er ikke mange turistanlegg som er proffe. Må tilrettelegge for turisme. Vi tar imot en del. Legger igjen 

penger i form av handel og kjøper tjenester. Den ren turistbedriften, ofte i Vest-Lofoten: det er veldig liten inntjening. Skal vi tilrettelegge må vi 

begynne å tjene penger og se på prisingen.  

- Boliger rundt omkring. Men de færreste plassene hvor det foreligger reguleringsplan. Altså LNF søke dispensasjon. Da må de som etablerer seg 

rundt om kring. De må gjennom kommunen. Der er problemet.  

Arealplanlegger Hvor skal det være mulig å bygge bolig uten å søke om dispensasjon. Vi ønsker å få en fortere byggeprosess i gang.  

Vi ønsker en bedre plan.  

I dagens plan er det vedtatt at man kan utvikle tun med flere boliger mulig. Det er mulig i dagens plan  

- det er vedtatt men annen sak om det er praktisk. Eltoft, usikker om plan- vedtak.  

Når planen er for dårlig må man gjennom en disp.runde. 

- jeg er den eldste her. Eldreboliger var vel oppe. Vi har pratet på dette bordet om hva gjør jeg om vi skal bo her som eldre også. De fleste vil til et 

tettsted, tettsted, når de er eldre. Det må bli fortgang i bolig for eldre, om det skal bygges i tillegg til Leknes bo og service. Som er en veldig bra 

plass. Ikke minst fines der en kafe. Der får de prate, og så gå hjem. Håper Leknes har fått med det.  

Avslutning med Farstad (beklager navnefeil) 
vi har sett på et turstier- tursystem som dekker Vest-Lofoten.  
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Tursystem mellom Leknes og Bøstad, sammenhengende system. I tre ulike traseer.  

Rosa er for rullator. Ikke krevende, de fleste kan gå. Lett tilgjengelig. Hele traseen ligger sånn at du kan kople deg av og på. Fra Bedehuset på Skullbru, trase 

via Opdøl og Nervoll, og skogsvei på Ørvold, sanitæranlegg. Gjerpen, Liland. Skytterhuset.  

Grønn: Panorama, går på hytta på Lilandsvatnet, kopler oss på på Hag, Lilandsvatnet, passerer høydedraget på Voll, Gamdalenskogen, Brønnlivatnet, over 

elva, opp mot Blåtinn, Liland eller Skyttelhuset.  

Blå: høyfjelltraseen. Lilandsvatnet, tar de østre veien. Øver- og nersletta, Stortua, opp til et vatnet og gammen. Basecamp, hytte med overnatting. Leirskole.  

38 kilometer.  

Mange ulike biotoper (granskog, høyfjell), kan velge ut fra været. 

Rasteplasser, panorama. Helsefremmende og kunnskapsbaserte turstier. Legge inn elektroniske infotavler, kan få ulike oppgaver. Kan legge inn historie 

(Lindalen, Kverulåsen)  

Dette bør gjøre Vestvågøy attraktiv.  

Det er mange motforestillinger. Skal vi ikke ha det for oss selv, vi vil ikke ha turister her. Men mange flere vil bruke utmarka, spesielt de som synes det er 

tungt, og som ikke bruker marka, begynne på de lavere turstiene som da vil gi motivasjon.  

Det skaper næringsvirksomhet. Bygge ut tursystemet vil det skape statlige overføringer, vil skape arbeidsplasser og tjene entreprenører.  
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D Gravdal, Ballstad, Storeide, Haug og Skotnes med omegn 
 

 

 

STED Er det behov for 

flere boliger, 

hvilke typer, og 

hvor bør de være? 

Er det 

tilstrekkelig 

kapasitet på 

vann, avløp 

der du bor? 

Hva er 

behovet for er 

skole, 

barnehager, 

eldre og 

omsorgsbolige

r, og tilbud 

Hvilke typer 

næringsareal er 

det behov for, 

og hvor bør de 

plasseres 

Hvilke 

naturområder/ 

naturtyper bør 

tas vare på? 

Fins det 

spesielle 

kulturmilj

ø som bør 

hensyntas

? 

Hva er viktigste å 

prioritere i ditt 

nærområdet? 

 

Storeid

e 

 

Behov for flere 

boliger, Vidalen 

og fra 

Haugkrysset mot 

Gravdal. Blanding 

Under 

forutsetning 

at vedtaket 

__ Behov for en 

stor lagringshall. 

Plasseres i 

Lilleeideområdet 

Haugsheia bør 

brukes som 

turområde og 

__ 1.Bevare 

Haugsheia  

2.vann og avløp 
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av eneboliger og 

rekkehus med en 

trygg skolevei. 

følges opp 

(avløp?) 

 

 beiteområde 

utvides.  

 

3.boliger  

Ballsta

d 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boligområder 

finnes både på 

Øya. Rekstrand-

landet og Skotnes. 

Vi har tilstrekkelig 

med areal MEN 

vann og avløp er 

en stor hemsko. 

Behov for både 

eneboliger og 

leiligheter. 

Fritidsboliger 

kommer som et 

resultat av 

fortløpende 

behov. 

Gjermesøya bør 

utvides videre.  

 

Vi har 

tilstrekkelig 

med areal 

MEN vann 

og avløp er 

en stor 

hemsko.  

Se merknad  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ Vi har det som 

trengs 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ballstadheia- 

Græna (?) 2. 

Kulturminnepl

an for Lofoten 

(Heidi har 

notert seg at 

H570-4 

vikinggraver 

eller samisk- 

alt i Tromsø… 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

__ __ Merknad Det er et 

godt utbygd 

drikkevannsnett i 

Ballstad-området. I 

enkelte områder på 

Ballstad er det mye  

regnvann og drens 

som ledes inn på 

kommunalt 

avløpsnett. Dette 

legger beslag på 

kapasitet. Slikt vann 

burde vært fjernet 

fra avløpet slik at 

det i størst mulig 

grad bare hadde 

vært sanitært avløp 

i kommunens 

avløpsledninger. 

Kommunen har i 

løpet av de siste 

årene ryddet opp i 

kloakk som tidligere 

har hatt sitt utløp i 

Indre 

havneområdet på 
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  Ballstad 

(Oppsåttkloakken). 

Dette avløpsvannet 

ledes nå til 

kommunens 

renseanlegg på 

andre side av Øya. 

Det jobbes i disse 

dager med å få 

etablert 

utbyggingsavtaler 

med 

grunneiere/utbygge

re på sørlig del av 

Ballstadøy – som vil 

dreie seg mye om 

avløp. 

Skotne

s 

 

 

 

 

 

 

 

Tomten ved Gnr 

13/2 Stensrud bør 

ikke bygges ut 

pga. landbruk. 

Villberg 3 st? 

tomter 6 mål 

Leiligheter/enebol

ig Skotnesveien 

142 

 

 

Bør legges 

avløp over 

Skotnesmyr

a. Evt. 

planlagt ny 

bygging tas 

hensyn til.  

Se merknad  

 

 

I fremtiden 

kan det bli 

behov for 

tilrettelagte 

boliger (eldre--

-). Skolen stor 

nok?  

Oppgradere 

svømmebasse

ng VIKTIG 

 

Fjerne 

steinkamp(?) For 

å få 

sammenhengen

de 

landbruksareal 

på Gnr 13/2; 

Fjerning 

steinhaug Gnr. 

15/27 for å få 

sammenhengen

de 

landbruksareal; 

Sti over 

Gravfjellet er i 

bruk. Det 

planlegges 

skilting av 

Gamle 

kirkevei. 

Strategi mot 

gjengroing av 

landskap (eks 

ved Skoven (?). 

Vedlikehold av 

stier, ansvar? 

__ Spredt 

boligområde 

Skotnes allerede 

mange delinger 

der LNF i dag. 

Det burde 

reguleres om til 

boligområde;  

Strategi for å 

hindre 

gjengroing; 

Bevare 

oppdyrket 

Merknad  

Dette er enda 

et stykke fram 

i tid. 
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Forvaltning av 

skog; Behov for 

mer 

landbruksareal 

på Gnr. 13/164 

(fjerne steinhaug 

for å få 

sammenhengen

de areal) 

landbruksareal, 

og fjerne 

hindringer slik at 

arealet blir 

sammenhengend

e, eks. fjerne 

steinhaug.  

Gravda

l 

 

 

Ja, leiligheter i 

strandsonen  

*forslag fra 

Gravdal Opp 

og frem  

 

 

 

Kloakk i 

Gravdal 

burde 

legges om 

(BORT). 

Vann? 

Kapasitet?  

 

 

 

 

Eldreboliger i 

Gravdalsbukta 

 

*På 

kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen må 

tenke på om vi 

har 

fagpersonell 

som kan følge 

opp dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp til. 

Forskning 

(Fiskeriskolen);  

Park i sentrum 

*Grøntstruktur i 

sentrumssonen 

er utredet. Pga. 

reguleringsplan 

kan et eget 

nærmiljøtiltak 

vurderes i lys av 

privat 

reguleringsplan  

Industri på 

Storeidøya!!! 

*egen 

reguleringsplan  

 

Løkta bevares. 

Klokkarvika 

bevares. 

Utvikle 

naturstier mot 

Sundsheia 

 

__ 1. Bolig/næring 

langs 

sjøen/veien. 2. 

Kloakk bort pluss 

gjenfylling/park. 

3. Fiskeriskolen 

utvikles til 

høyskole, 

Campus Lofoten.  
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Det finnes 

allerede eldre-

/omsorgsbolig

er rundt om på 

øya, dvs. i 

tettstedene 

 

 

Oppsummering  

Gravdal  
Få utviklet bolig/næring langs fjorden, hele veien, fylt ut hundre meter ut i havet. Kombinere leiligheter, småhus, alt etter behov. Det har vært planer der, 

men vi trenger å se stort på det. Best om det bor både unge og gamle.  

Ha bort kloakken fra Gravdal, for det blir midt i det nye boligfeltet Fylle igjen dam overfor der vil vi ha park.  

Fiskeriskolen utvikles til campus. Minimum 200 studenter der om fem år. De skal bo i boligene foreslått over  

Ønsker industrien i Storeidøya. Der er en del areal fremover. Vi ønsker også at Løkta bevares som friluftsområde.  

Skotnes 
Legge avløp over Skotnesmyra. Vann/kloakk er en utfordring. Alt går til dreneringsgrøfter. Øvre Skotnes er LNF, men der er bolig tett i tett. Det bør gjøres til 

spredt boligområde så folk kan bygge der. I dag er det vanskelig.  

Svømmebasseng på Ballstad skole er kjempeviktig.  

Vi bør bevare landbruksområdet.  

Strategi for å forhindre gjengroing, det er åpent og gror noe voldsomt.  

Ballstad 
Har nok boligområder. Vi har tilstrekkelig med areal, men det er vann og avløp som er den store utfordringen. Det er en hemsko for all utvikling. Det er ikke 

dimensjonert for fremtiden. Behov for både eneboliger og leiligheter. Fritidsboliger burde komme som resultat av fremtidige behov. Gjermesøya: det som 

skjer der er helt fantastisk. Den øvrige delen bør brukes til fritid. Fantastisk beliggenhet. Ser det kan være mulig med næringsutvikling.  
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Næring og nyskaping: Ballstad er rimelig komplett lite tettsted. Godt utbygd næringsliv, stor aktivitet. Men det er de kommunale oppgavene å sørge for at vi 

har vann og avløp som begrenser.  

Utdyping av havna: dere på kommunen får ut fingeren og gjør det i den takten som trengs.  

Kommunedelplan som beskriver kombinasjon av næring og bolig. I avisa: folk bekymret for at boliger bygges for nært sjøen. Men planen ivaretar jo dette.  

Ballstadheia med stier som brukes i stort monn. Det bør bevares. Det bør ikke komme bygg der.  

Prioritering: vann og avløp. Det begrenser oss. Og så må vi ikke begrenses av grøntareal, for det har vi nok av.   

Lilleeide/ Haug 
Bolig: det er behov. Pekt ut område på Haug, og mot Gravdal. Blanding av eneboliger og rekkehus. Skoleveien til Gravdal er ikke trygg. Det bør være med.  

Infrastruktur: under forutsetning av vedtaket følges opp.  

Industri: behov for stor lagerhall som plasseres i Lilleeideområde. Lagring av redskap, båter mv.  

Haugheia bør brukes som turområde. Beiteområde bør utvikles for det holder på å bli gjenvokst.  

Vi har prioritert Haugheia først. Så lagerhall som nummer to og boligbygg som nummer tre.  

Spørsmål fra politikerne  

Er det en utfordring balanse mellom landbruk og utbygging?  

- Vi bør få ordentlige utmarksgjerder og at de vedlikeholdes, at bøndene kan slippe dyrene trygt ut så de kan beite.  

Klokkarvika statlig sikring, Løkta. Hvor viktig er de for stedsutvikling? Ballstad har Kyllingdalen og andre naturmessige kvaliteter. Der man ikke skal tillate 

utvikling. Ser dere noen motforestillinger?  

- De som bor og jobber her skal gjøre noe på fritiden også. Alt skal ikke tilrettelegges for turistene som kommer inn.  

- Planene for Klokkarvika. De tegner veldig godt. Tilrettelegger for rullestolbrukere, barnevogner. Fortauene her gros igjen av hekker osv, og det er 

ikke så mange steder å gå når hoftene svikter. Løkta har vi, Klokkarvika blir et kjempefint sted for beboerne på Gravdal. 

- Jeg er bekymret for disse stiene på Vestvågøya så de ikke blir ødelagt. Det er en kjempeutfordring. Så friluftsområdene blir attraktive fremover også.  

Storeide industri og bolig og næring. Hvordan har en tenkt å kombinere det på en god måte? 
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- Vi ser ikke på det at det kommer i konflikt. Men industri og næring på Storeidøya og bolig og næring på andre siden. Det vi er veldig sikker på er at vi 

ikke ønsker mer industri på Gravdal (industri er lagt opp til i planen).  

Vi har noen utfordringer. Mange naboer sliter med grustak osv. Vi må være oppmerksom på det, når folk flytter, de på andre siden av veien klager mye på 

det.  

Hvem skal vedlikeholde området for sau?   

- De fleste utmarksgjerdene på Gravdal eies av oss. Det får vi ordne.   

- Konflikten mellom industri og bolig er det vi ønsker å gjøre noe med. Derfor vedtak i kommuneplanen for to år siden. Derfor nå få gjort noe. Komme 

unna problemstilling. Nå er det bare et lite grustak. Men det kunne bli en fabrikk der, og ikke så problemfritt som i dag. Så vi er enig, bare få det 

gjort.  

Det er sagt at vi er vant fra tidligere tider til at industri skal lukte og så videre. Men er vi der i dag? Om det er gjødsel eller tørrfisk. Bør vi har buffere mellom 

næring, bolig og industri? Er det ikke aksept lenger for at det lukter penger? Næring må av og til vike når det kommer boliger og ingen aksept på lukt osv.  

- På Skotnes snakker vi om å øke boliger og bevare landbruk. Buffer: hvis folk bygger spredt vet de at det er et areal som brukes til landbruk. Klagerett 

– er det mulig å legge inn i plan?  

Områdene mellom Leknes og Gravdal blir mer og mer bebygd. Hvordan ser man det for fremtiden. Skal man lage en litt større by?  

- Det har egentlig skjedd. Stedene er bygd sammen. Den ekstreme lokalpatriotismen per hundre meter er ikke der lengre. Vi bør slå dem sammen. For 

å bli vist på kartet. Fusjonssamtaler, finne nytt navn. Det burde bare vedtas. Det er en by og det er sånn det burde fungere. Da får vi et innbyggertall 

som faktisk betyr noe i statistikken.  

Arealplanen: sentrumsplanen, bygrensa. Det er et aktuelt tema vi skal diskutere. Det er gjort et vedtak. Byen ved fjorden.  

- Lofoten har mye natur. Godt det kommer frem at man vil ta naturen i bruk. Viktige områder blir trukket frem.  

Man må fokusere på havet. Bolig og næringsutvikling kan være en og samme ting. Bygge i høyden. Strandkanten er viktig. Gravdal er en havneby. 

Fantastiske muligheter i en så lun fjord å få bedriftsetableringer, kaikanten er viktig, holde den fremme.  

Nå holder sykkelveien på å utfordres, det bygges så mye på Storeide, og det må det følges med på slik at ikke gamleveien blir eneste mulighet for sykkelvei.  

Da Leknes havn ble utviklet. Hvor var det dypt nok? Gjerstad ble foreslått. Bør vi se på det område for dypvannskai for fremtidig næringsutvikling?  
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- Vi bør få et bedre kaianlegg, men det er for grunt til at det kan bli industrihavn. Men andre områder rundt kan utdypes med enklere grep, ikke for 

store kostnader. Kai ja men Gjerstadneset ble sett på tidligere, hva som egner seg vet jeg ei.  

Remi møtte nylig en cruisekaptein som mente at Gjerstadneset vil være det beste stedet. Må tenke litt frem i tid.  

Innspill Boligbygging: få opp gjerdene før man bygger bolig. Så man får det stoppet at sauen vandrer på Gravdal. 

 

Gravdal Opp og frem  
 

Bord 
nummer  

Er det behov for 
flere boliger, 
hvilke typer, og 
hvor bør de være? 

Er det tilstrekkelig 
kapasitet på vann, 
avløp der du bor? 

Hva er behovet for 
er skole, barnehager, 
eldre og 
omsorgsboliger, og 
tilbud 

Hvilke typer næringsareal 
er det behov for, og hvor 
bør de plasseres 

Hvilke 
naturområder/ 
naturtyper bør 
tas vare på? 
 
 

Fins det 
spesielle 
kulturmiljø 
som bør 
hensyntas? 

Hva er viktigste 
å prioritere i 
ditt 
nærområdet? 
 

1 

Terrasseleiligheter 

Haug syd  

Sentrumsnære -  

Omsorgsbolig 

(tilrettelagt) 

*på kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering av  

eldreboliger drøftet. 

kommunen må tenke 

på om vi har 

fagpersonell som kan 

følge opp dette så 

spredt som 

innspillene legger 

opp til. Det finnes 

Kunnskapsintensive 

næringer (fiskerifagskolen) 

Studier  

*det er sendt søknad om 

midler til å utrede 

fremtidig bruk av bygget 

(v/næringssjef) 

Sti til 

Trolldalsvannet. 

Klopping 

Steinberget. 

Løkta 

badelagune 

Stopp sykling på 

Haugsheia.  

korpsmusikk  

Leiligheter 

tilrettelagt for 

pensjonister, 

sentrumsnære 

Høgskolestudier 

på fiskeriskolen 

Løkta 

badeplass. 

Lagune  
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allerede eldre-

/omsorgsboliger 

rundt om på øya, 

dvs. i tettstedene 

2 

Eldreboliger for 

bofelleskap 

*på kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen må 

tenke på om vi 

har fagpersonell 

som kan følge opp 

dette så spredt 

som innspillene 

legger opp til. Det 

finnes allerede 

eldre-

/omsorgsboliger 

rundt om på øya, 

dvs. i tettstedene. 

Se også innspill 

fra eldrerådet i 

denne rapporten.  

Bedre adkomst vei til 

Nesset 818-

Kirkeveien  

Fortsettelse av gang- 

og sykkelsti videre 

utover Sundsveien  

Gravdal sentrum: 

behov for 

oppgradering av vann 

og avløp 

Gatelys i Gravdal 

Sentrum 

Fotgjengeroverganger 

i Gravdal 

Bedre trafikkløsning 

ved skolen 

Gang- og sykkelvei 

Gravdal-Leknes  

Få avklart bruken av 

området mellom 

Storeidøya- Buksnes 

skole 

Eldreboliger ved 

sykehjemmet  

Området rundt 

fotballbanen?  

Generell industri på 

Storeidøya  

Fiskerifagskolen. 

Næringsvirksomhet i 

gamle skolebygg. 

Kunnskapssenter eller 

rehabiliteringssenter  

Bevare Løkta og 

Klokkarvika 

Løkta  

Klokkarvika  

Tursti Sundsheia 

Tursti Haugsheia   

Legge til rette 

for 

bolig/næring i 

strandsonen  

Gang- og 

sykkelsti 

Gravdal Leknes  

Trafikal løsning 

ved skolen 

pluss gangfelt i 

Gravdal 
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Støtter gravdal 

opp og fram sitt 

forslag- 

Se kart (foto)  

Varsomhet med 

fortetting av 

eksisterende 

boligfelt  

Leilighetsbygg  

Skikkelige trafikale 

forhold rundt skolen 

3  

Avløpkapasitet er ikke 

tilstrekkelig 

Fortgang på U/A på 

Gravdal (Nytt i 

Gravdalgata) 

Bussavgang til skolen   

Vi ønsker 

næringsarealer/kombiareal 

med visse begrensninger 

mtp støy, støv, og 

forurensninger. 

Forutsigbarhet.  

Regulering av 

vannstanden i 

Svanvatnet, 

pollen opp mot 

Nokken city☺ 

og mellom 

Finnboholmen 

og Gravdalgata  

Haugsheia som 

friluftsområde 

med ? 

Sundsheia 

Naturlig 

vannlinje 

land/sjø langs 

Gjerstadelva 

Nei til 

granplanting + 

tiltak 

4 

 

 

 

Boliger nær 

sjøsiden fortetting 

langs Haugsmyra 

og Sundsheia  

Gang- sykkelvei 

Gravdal- Storeidøya 

langs stranda med 

bro til Lofotprodukt 

og cruisehavna. NB 

Bygningsmassen 

området 

Fiskerifagskolen må 

være i bruk/aktivitet, 

for eksempel 

Etablere industri i områder 

som ikke er attraktive for 

bolig/naturområder, for 

eksempel i skyggedalen 

bak Risaksla/Nyheim  

Bevar 

Gjerstadvika 

videre- 

Gjerstadnesset 

som LNF  

Tursti Svoren-

Vetting???  

Samle industri 

Gi tilgang til 

havet  
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F.x Finnboholmen 

Banbrygga og mot 

sentrum  

Foreslår fortetting 

med sanering av 

gamle 

sykehusboliger, 

kanskje 

firemannsboliger, 

samlet utbygging 

hele området 

Sykehusbakken 

 

 

  

sikre areal gjennom 

reguleringsplan  

Behov for kraftig 

oppgradering på V/A 

Oppgradering av 

områder rundt 

sykehus og sykehjem, 

også utover 

sykehusparken 

 

 

  

 

Rehabiliteringssenter 

Tradisjonsmatsenter 

etc.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravdal sentrum ønsker 

torg med servicenæring og 

boliger - Titanic-tomta  

Videreføre/utvikle kaia på 

Gravdal (Gundersen) som 

supplement til Storeidøya. 

Dekker ulike behov.  

 

 

 

 

 

 

Ta vare på 

Hauhgeia som 

turområde 

(LNF?) 

Skiløype fra 

Skoren (?) ned 

til Sundsveien+ 

langs vestsida 

skråningen av 

Haugsheia  

Ta vare på 

Svanvatnet og 

hekkeområdene, 

spesielt Vipa.  

Vern  

Turløype fra 

Skoren til 

Vetting (LNF?)  

Løkta må 

fortsatt være 

allment 

tilgjengelig som 

turområde  

Rundtur rundt 

Løkta (Kloppen) 

og i tilknytning 

til Klokkarvika  
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Ure, Sennesvik, Finstad, Hag, Fygle, Berg, Ramsvika, Petvika og Mortsund med omegn 
 

 

STED Er det behov 

for flere 

boliger, 

hvilke typer, 

og hvor bør 

de være? 

Er det tilstrekkelig 

kapasitet på vann, avløp 

der du bor? 

Hva er 

behovet for 

er skole, 

barnehager

, eldre og 

omsorgsbol

iger, og 

tilbud 

Hvilke typer 

næringsareal er 

det behov for, og 

hvor bør de 

plasseres 

Hvilke 

naturområde

r/ naturtyper 

bør tas vare 

på? 

Fins det 

spesielle 

kulturmiljø 

som bør 

hensyntas? 

Hva er 

viktigste å 

prioritere i 

ditt 

nærområde

t? 

Merknader  

Sennes

vik 

-Ure 

Ja, 

videreføring 

av nye 

Skaftnesskog

Søppelhåndtering, 

spesielt i 

sommersesongen/turists

esongen.  

__ alt av 

landbruksareal 

dyrkes og blir 

høstet. Evt. 

nybygg/fjøs bør 

All natur i 

Lofoten bør 

tas hensyn til 

mht ferdsel. 

Sykkelruta 

__ Bygd med 

vekst 

trenger: 

boliger; 

sikker/trygg 

Merknad 1 
Viser til ordning 
vedr. spleiselag 
asfalt, der 
oppsittere kan søke 
med en egenandel. 
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en byggefelt. 

Eneboliger  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Det må ny asfalt på, ny 

vei over Einangen, det 

bør lages en ordentlig 

parkeringsplass for buss 

oppå Einangen.  

Se merknad 1  

Det må settes opp 

søppelstativ om 

sommeren.  

Vestvågøy/Lofoten 

ønsker mye turisme, da 

må det tilrettelegges for 

det.  

 

Det er tilstrekkelig med 

vann. 

 

 

 

ligge utenfor 

boligområder. 

Turismeregulerin

g se forrige 

punkt. 

 

  

 

 

 

 

 

rundt 

Finstad/Senn

esvik er ofte 

brukt av 

sykkelryttere

. Veien er 

blitt ganske 

utrygg og det 

er utrygt ved 

Einangen.  

 

 

 

 

vei/utbedri

ng; 

utbygging 

av 

bredbånd  

Se merknad 

2 

 

 

 

 

 

 

 

 

Andre tiltak er ikke 
planlagt fra 
vegmyndighet. 
Merknad 2 
Kommunen har søkt 
Nasjonal 
kommunikasjonsmy
ndighet (Nkom) om 
midler til 
bredbåndsutbyggin
g i området, men 
har foreløpig ikke 
fått innvilget dette. 
Sennesvik/Ure er 
ett av kommunens 
tettest befolkede 
områder som i dag 
ikke har 
bredbåndstilbud, og 
utbygging av 
området er 
prioritert. Dersom 
kommunen får 
midler til dette, vil 
det bli utlyst et 
tilskudd for 
utbygging i løpet av 
vinteren, med 
antatt oppstart av 
prosjektet 
sommeren 2019 

Berg Ja flere 

boliger. 

mangler vann, avløp og 

strøm. Må ha gang- og 

__ gårdsbruk som 

ikke lenger er i 

se kart 

(finner ikke 

__ 1. Til rette-

legging for 

Merknad 1 Dette er 

Fylkesveg, dermed 
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Eneboliger. 

På oversiden 

av hovedvei, 

hele veien fra 

skolen og 

ned til 

skolen. Bevar 

tilgangen til 

sjøen 

 

 

 

 

 

 

sykkelsti, bedre vei. 

Dårlig veidekke mtp all 

trafikk som tungtrafikk 

og turister 

Se merknad 1  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

drift må få lov til 

å endre næring.  

For eks. legge om 

til turister.  

Landbruksarealet 

som er må 

opprettholdes 

*Dette ivaretas i 

planen 

 

 

 

 

 

 

 

kart). 

Utbedre den 

gamle 

"jagarveien" 

som turvei 

opp til Svart-

tjønna, 

gjerne med 

parkerings-

plass.  

Ta vare på 

sandstrender

, gjerne 

tilrettelegge 

for offentlig 

tilgang uten 

å ta fra 

grunneier 

rettigheter 

*Strandsone

n avgrenses  

flere 

eneboliger 

på overside 

av veien.  

2. Vann, 

avløp 

strøm, 

gang- og 

sykkelsti.  

3. tilrette-

legging for 

nærturomr

åder.   

 

 

må dette 

spørsmålet rettes til 

Statens vegvesen. 

Sennes

vik- 

Finstad 

 

 

 

Eldreboliger i 

distriktet: 

alle må ikke 

dra til leknes 

for å bli 

gammel; De 

boliger som 

finnes må 

Dårlig avløp langs fjæra, 

veldig mye gammelt, 

uheldig for strandsonen. 

Fjæra er en viktig 

lekeplass.  

Se merknad 1  

__ Landbruk i 

Sennesvik. Men 

det er ikke plass 

til flere. Fiske er 

sentralt men det 

er vel fullt? 

Vurdering av 

hundremetersson

Ivareta 

badeplasser. 

Allberget-se 

kart (?) 

 

 

Einangen 

utkikkspost 

for turister. 

Søppel. 

Kulturminn

er. Stier og 

infotavle 

på 

Vann på 

Finstad; 

Fiber/bredb

ånd; Boliger 

i distriktene 

for 

gamle/unge 

som vil inn 

Merknad 1 

Kommunen har 

avløpsledning fra 

det kommunale 

boligfeltet i 

Sennesvik – 

Kvanndalen 
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bebos. 

Trengs ikke 

flere 

ferieboliger. 

*på 

kommunens 

ledersamling 

26.10.10 ble 

spørsmål om 

lokalisering 

av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen 

må tenke på 

om vi har 

fagpersonell 

som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

til. Det finnes 

allerede 

eldre-

/omsorgsboli

ger rundt om 

på øya, dvs. i 

tettstedene 

 

Ønsker å kople på Ure 

på Sennesvik vannverk. I 

dag går det bare til 

Skaftnes. Finstad hadde 

vært mer bebodd hvis 

det hadde vært 

(kommunalt) vann. Bare 

brønn. Skulle være mulig 

å kople seg på fra 

Steine? Avfall fra 

oppdrett?  

Fiber/bredbåndsut-

bygging  

Se merknad 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

en. Sjøfronten er 

veldig populær. 

Kombinert formål 

er det mye av i 

Sennesvik.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Einangen. 

Et platå 

evt. så man 

slipper å 

kjøre ned 

turistene 

som skal se 

på 

utsikten.  

*Besøksfor

-valtning  

Den gamle 

kirkegårde

n på Taen 

må tas vare 

på. En 

skikkelig 

opprydding

. Sennesvik 

grendehus 

er viktig 

som 

forsamlings

hus. 

Potensial 

for å 

videreutvik

le 

uteområde

t med 

på 

boligmarke

det uten 

kamp/mots

tand  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Avløp fra boligene 

ledes inn på 

kommunal ledning 

via private 

septiktanker. 

Merknad 2 

Kommunen har søkt 

Nasjonal 

kommunikasjonsmy

ndighet (Nkom) om 

midler til 

bredbåndsutbyggin

g i området, men 

har foreløpig ikke 

fått innvilget dette. 

Sennesvik/Ure er 

ett av kommunens 

tettest befolkede 

områder som i dag 

ikke har 

bredbåndstilbud, og 

utbygging av 

området er 

prioritert. Dersom 

kommunen får 

midler til dette, vil 

det bli utlyst et 

tilskudd for 

utbygging i løpet av 

vinteren, med 
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ballbinge, 

aktivitetsa

nlegg mv.  

 

 

 

 

 

antatt oppstart av 

prosjektet 

sommeren 201 

 

Sennes

vik/ 

Ure 

 

  

Ja bolig 

Skaftnes-

Alberg, Ure, 

Eneboliger, 

leiligheter på 

sikt. 

 

Kapasitet vann Ja! Men 

lite utbygd. Fiber, stort 

behov.  

 

 

__ Bobilcamp, 

parkering til 

Urevannet.  

 

 

 

 

 

Einangen 

parkering og 

rasteplass, 

utkikkspunkt

.  

Turområder: 

Einangen, 

Urevnanet, 

Børdalen, 

Svartvannet  

Kirkegård 

Taen; 

Fiskarheim

en på Ure, 

Sennesvik 

skole.  

 

Fiber; Bolig, 

nybygging; 

Parkering 

utsiktspunk

t Einangen 

 

 

 

Mortsu

nd 

 

 

 

 

 

 

Ja boliger 

enebolig, 

fritid, 

leiligheter, 

ansattebolige

r. Utsikt, 

fortetting, 

eldretilpasset 

(boligtun?) 

kartlegge 

Privat vannverk må 

oppgraderes, frøs i 

vinter. Hjelp til 

renovering av 

vannverket. Avløp 

privat. Mobildekning, 

ligger i "skyggen" 

Se merknad 1  

OBS sikkerhet; 

TRAFIKKSIKKERHET, 

__ FISKERI (ikke god 

havn), behov for 

mer hjellplass til 

tørrfiskproduksjo

n? 

Utleiemulighet?  

 

 

 

Sti 

Middagstind 

er tidlig tørr 

på våren, 

stor 

benyttelse. 

Erosjon 

(stor) på 

deler av 

stien. 

Benyttes av 

lokale og 

Dronninggr

ava på 

Einangen 

 

 

 

 

 

Mortsund 

bakketopp 

trafikksikke

rhet; Vann;  

Bolig/fritid i 

Sandsund, 

Mortsund, 

Buvik, 

Brandsholm

en.  

Merknad 1 

Vestvågøy 

kommune har per i 

dag ingen 

prosjekter når det 

gjelder 

mobiltelefondeknin

g, og behov for 

utbedring av 

dekningsområder 

må meldes Telenor 
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fritidshus-> 

bolig 

 

 

 

 

veistandarden, 

flaskehalser 

(Edvinsbakken, 

Gjerhaugen) vedlikehold 

av veien 

Petvika/Ramsvika, 

svingen på Berg. Ofte 

brukt sykkelvei Leknes-

Mortsund.  

Se merknad 2  

 

 

 

 

 

 

 

 

turister. 

Gjengroing 

gran, einer, 

bjørk, selje.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Mobildek-

ning. 

 

 

 

  

eller andre 

leverandører av 

telefontjenester. 

Ifølge Telenor skal 

det være god 

dekning i vestlige 

deler av Mortsund 

(4G+), mens 

østligere deler har 

noe dårligere 

dekning. Dette er 

planlagt 

oppgradert, men 

uten at noen 

tidsfrist er satt. 

Telia skal ha 

dekning i Mortsund.  

 

Merknad 2 

Dette er Fylkesveg, 

dermed må dette 

spørsmålet rettes til 

Statens vegvesen. 

Ramsvi

k-

Petvik-

Mortsu

nd 

Ikke bland 

fritid og 

bolig; behov 

for flere 

eneboliger; 

Mer vannboring. 

Trafikkfare, utbedre 

veien til kryss. Gangbro 

over Fyglesjøen, gang- 

og sykkelvei fra 

__ __ Sti fra 

Heldalen (?) 

til Arvika (?) 

Lage 

rundgang".  

__ 1.Vei og 

sykkelsti 

 

Merknad Dette er 

Fylkesveg, dermed 

må dette 

spørsmålet rettes til 

Statens vegvesen. 



67 
 

 

 

 

 

store tomter. 

Bevar 

landbruks-

areal.  

 

 

 

   

Mortsund til Ballstad 

(langs Fyglefjæra).  

Se merknad  

Gatelys til Mortsund fra 

Petvika.  

 

 

 

 

*Turruteplan 

Skilting av 

steder, 

gamle 

stedsnavn. 

Bevare 

stedene: 

Bårsundet, 

Petvika, 

Ramsvika 

Berg, 

Stensund. 

Gamle vegfar 

og møller 

*Kultur-

minneplan  

2. Vann 

Petvika. 3. 

Bolig, store 

tomter 

(1500 m2) 

 

 

 

 

 

 

Berg 

 

 

 

 

Behov for 

flere 

boliger/leilig

heter. 

Forutsetter 

bedre gang- 

og sykkelsti.  

 

 

Bra vann. __ kommunalt 

avløp.  

Se merknad 1  

 

Behov for fiber.  

Se merknad 2 

 

Behov for 

større 

kapasitet 

på skolen 

og 

barnehagen  

 

 

 

__ Ønsker 

bedre sti ut 

fra Berg til 

Holsøya. Ta 

vare på og 

utbedre 

område fra 

Nordmarka 

mot Berg og 

Steinberget.  

__ Gang og 

sykkelvei 

fra Fygle til 

Ramsvika; 

Fiber; Bolig-

bygging.  

 

 

Merknad 1 

Kommunen har ikke 

kommunalt avløp 

på Berg. 

 

Merknad 2 

Berg (langs 

Ramsvikveien) var 

ett av områdene 

som fikk bygget ut 

bredbånd i forrige 
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Sterkt behov for 

utbedring av gangfelt, 

evt. gratis skolebuss.  

 

 

 

utbyggingsrunde 

(2014-2016). Denne 

utbyggingen ble 

gjort med statlige 

midler, og ett av 

kriteriene for 

tildeling av midlene 

var at utlysningen 

skulle være 

teknologinøytral, 

dvs. at kommunen 

ikke kunne stille 

krav om at det 

skulle bygges ut 

med fiber. Det var 

heller ikke 

anledning til å kreve 

større 

nedlastingshastighe

t enn 30 Mbit/s. 

Telenor vant denne 

utlysningen, og 

valgte å benytte seg 

av eksisterende 

kobbernett i stedet 

for fiber. Alle 

boliger i området 

skal ifølge Telenor 

ha tilbud om minst 

30 Mbit/s, og siden 

det fremdeles er 
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områder i 

kommunen uten 

noen som helst 

form for 

bredbåndstilbud er 

ikke en 

oppgradering av 

området Berg 

prioritert i 

eventuelle 

utbygginger i nær 

fremtid.  

Fygle/ 

Hag 

 

 

 

 

 

Ja 

eneboliger, 

Fygleåsen, 

langs 

Hagveien, 

langs 

Hagskarveien

, gjør om fra 

LNF til spredt 

bebyggelse 

 

 

 

nok kapasitet på vann og 

avløp, kun private avløp 

i Hagområdet. For dårlig 

kapasitet på vann opp 

Hagskaret. Fygle: noe 

dårlig kapasitet/trykk. 

Gang og sykkelvei! Hag 

og Hagskarveien. 

Se merknad   

 

 

 

 

 

behov for 

skole, 

eldrebolige

r finnes 

ikke men er 

ønsket.  

*på 

kommunen

s 

ledersamlin

g 26.10.10 

ble 

spørsmål 

om 

lokalisering 

av  

eldreboliger 

drøftet. 

Fremtidig område 

for 

butikker/handel/s

ervice, begrens 

annen type 

industri som 

fabrikker. Behold 

landbruket.  

 

 

 

 

 

Flytt Horns 

til Storeide 

og lag 

strandsone:)  

Natursti fra 

Hagskaret til 

Fygle tegnet 

inn fra Hag 

over 

jordbruksma

rk til Fygle 

skole. Kart? 

 

 

 

__ 1. Trafikk-

løsning ved 

Fygle skole. 

2. Avløps-

nett til 

felles 

rensean-

legg.  

3. Beholde 

Holsøya i 

den stand 

det er, 

Holsøya er 

sårbar.  

 

Merknad Dette er 

Fylkesveg, dermed 

må dette 

spørsmålet rettes til 

Statens vegvesen. 
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kommunen 

må tenke 

på om vi 

har 

fagpersonel

l som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

til. Det 

finnes 

allerede 

eldre-

/omsorgsbo

liger rundt 

om på øya, 

dvs. i 

tettstedene 

 

Fygle 

 

 

 

 

 

Boligfelt bør 

legges til 

tilliggende 

områder ved 

Fygle 2, 

Torvhalsen, 

Nordmotet??

? Mjåneset 

v/industri 

Avløp må sendes til 

renseanlegg, 

avløpsnettet trenger 

oppgradering, mange 

lekkasjer ved Fyglefjæra.  

Se merknad  

 

 

Bevar Fygle 

skole 

 

 

 

 

 

__ Få 

strandsona 

fri for 

forurensning 

avløp og 

slam/ 

mudder. 

Se merknad  

__ __?  Merknad Prioritet: 

Avløpsnett til felles 

renseanlegg. 

Dette er foreslått 

som en prioritert 

oppgave i 

kommende 

Hovedplan avløp. 

Kommunen er i 

gang med 
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bør omgjøres 

til bolig 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vegetasjon 

Holsøya bør 

ivaretas, 

tilretteleggin

g bør 

minimalt 

utføres. 

Strandsone 

Leknessjøen-

Fygle bør tas 

vare på. 

Mudring? 

Utbedring, 

utslipp mv.  

forberedelsene for 

å lede avløp bort fra 

Fygle/Mjånes-fjæra. 

Det er etablert 

avløpsledninger 

over Leknessletta. 

 

Oppsummering  

44 fremmøtte.  

Fygle  
- Gang- og sykkelsti fra Hag til Fygle skole; i sammenheng med løypene som går opp, skiløypa, mulig å følge Hagskaret ned, ikke minst for skoleelever 

som skal til Leknes.  

- Tilrettelegging for nye boliger. Eneboliger primært, da med enten å utvide bygrense Leknes eller å gjøre om fra LNF til spredt bebyggelse. 

Underpunkt: omsorgsboliger og servicenæring, butikker, kafe evt. –nærmere oss. For miljøet: får vi servicebedrifter i nærheten har man muligheten 

til å gå (gang- og sykkelsti) -å bevege seg uten bil 

- Ivareta så mye av landbruket som mulig. Ellers gi plass til bolig.  

Fygle/ Hol 
- Trafikkløsning ved Fygle skole. Parkering, avhenting, gang- og sykkelvei.  

- Infrastruktur og miljø: avløpssystem til Leknessjøen, en del kjente og ukjente feil. Bra for naturen og folk som bor her 

- Holsøya bevares i den standen den er, tilrettelegging litt, men den bør være som den er i dag 
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Berg 
- Gang- og sykkelvei 

- Ordentlig fiber  

- Boligbygging i området rundt oss  

Sennesvika Finstad Ure 
- Tilgang på vann (Finstad der kjøper de drikkevann nå) 

- Fiber 

- Tilrettelegging for bosetting. Nå kommer det et boligfelt men vi opplever økt tilflytning, mange vil bo her. Tilrettelagte boliger for eldre, unge uføre 

osv.   

Mortsund  
- Trafikksikkerhet, flaskehals ved bakken mot Mortsund som burde vært utbedret 

- Vann. I vinter var vi vannløs. Trenger oppgraderes/renoveres (?) 

- Mye industribehov  

- Bolig: se på både eksisterende bolig (også fritidsboliger, få det kartlagt og tilrettelagt slik at hus kan selges så nye kan komme inn)  

- Spredt bolig/fritid over hele, men behov for ansatteboliger, eneboliger.  

- Vi har ikke mobildekning (også viktig mht. sikkerhet)  

Petvika - Mortsund  
- Vei: trafikksikkerhet helt fra Mortsund til Fygle, smal kronglete vei  

- Vann: Petvika Mortsund er viktig 

- Store tomter rundt 1.5 mål for armslag. Liker ikke blanding mellom fritidsbolig og enebolig  

Sennesvik 
-fiber  
- Boligbygging 
- Parkering på Einangen -det står det ofte mange busser. Pluss et lite utkikkspunkt vil være bra 
 

Berg Ramsvik  
- Tilrettelegge for flere eneboliger, ikke fritidsboliger, gjerne på oversiden av veien uten at det går utover jordbruket. Men det gjør vi ikke uten vann, 

avløp og strøm, det er det for lite av  
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- Trafikksikkerhet er et must. Gang og sykkelvei  

- Tilrettelagt for nærturområde. Det begynner å bli slitsomt, folk må få parkere for å komme seg ut i marka  

Sennesvika 
- Bolig - det er tilvekst til bygda 

- Sikker og trygg vei, den er veldig sliten nå (bussene på Einangen) stor slitasje med bussene som kjører rundt Finstad. Det er ei sykkelrute men det er 

farlig å sykle pga. veiens tilstand 

- Utvikling av fiber  

Diskusjon  
Spørsmål Næring og bolig: er det noen motsetninger? Eller bør en ha buffersoner?  

- Buvik/Mortsund er ekstremt.  

- Vi kan ikke planlegge oss bort fra at det drives fiske og jordbruk, tørrfisk og gjødsel 

- Vi må vise turistene hva Lofoten er. Det er jo fiske og landbruk…  

- En ting er produksjon, men det vi opplever på veien hos er den trafikken det medfører. Trailere og busser. Stor trafikk på de små smale veiene, det 

handler om trafikksikkerhet.    

Spørsmål til politikerne eller administrasjonen  
I alle år har FAU ved Fygle skole jobbet med trafikksikkerheten utenfor skolen. Kanskje ikke alle er klar over det, men her går hvert år ca. 100-150 unger. De 

bor også nedover mot Mortsund, trafikksikkerheten ned mot Båtneset, Berg, Bergsvingen, mange små barn i Sennesvika, som gjør at trafikksikkerheten 

opptar oss som bor her. Det må dere ta på alvor. Også fordi dette er attraktive tilflytningsområder.  

Berg: akkurat på grensa til at ungene kan få skoleskyss. Ikke noen tvil om at gang- og sykkelsti er nødvendig.  

Bare å sette opp et gangfelt ved skolen for at sykkel og gange kan få førsteprioritet. Ungene er nedprioritert av buss og biler.  

Remi: vi har jevnlige møter med SSV.  

Are Johansen: Fygle skole er viktig for oss. 
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Stamsund, Valberg, Rolvsfjord, Kartfjord, Skifjord, Justad og Steine  
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STED Er det 

behov for 

flere 

boliger, 

hvilke 

typer, og 

hvor bør de 

være? 

Er det 

tilstrekkelig 

kapasitet 

på vann, 

avløp der 

du bor? 

Hva er 

behovet for 

er skole, 

barnehager, 

eldre og 

omsorgsboli

ger, og 

tilbud 

Hvilke typer 

næringsareal er det 

behov for, og hvor bør 

de plasseres 

Hvilke 

naturområder/ 

naturtyper bør 

tas vare på? 

Fins det 

spesielle 

kulturmiljø som 

bør hensyntas? 

Hva er viktigste å 

prioritere i ditt 

nærområdet? 

 

Stamsund

-  

se kart 

 

 

 

 

 

 

sjønære 

boligtomter 

- se kart for 

tre 

foreslåtte 

lokalisering

er 

 

 

 

 

 

 

__  evt 

barnehage 

ved skolen 

(?) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Små utleieenheter og 

evt. camping kan virke 

positivt ved 

alpinanlegg. Mulig 

helårsdrift. Økt 

aktivitet; 

Bolig/næring/kombin

ert friluft og næring i 

åsen over kirken ca 

ved Taen?; 

Næring/lager/utleie/v

erksted ca. i 

Myklevika; 

Næring/masseuttak 

vest for Myklevika ca. 

Se kart 

__ __ __  

Justad 

 

Fritid/eneb

olig 

Langneset 

Hvis det 

kommer 

nye bygg er 

det ikke 

__ Tilgang til jord og 

beiteland. 

__ __ 1. Tilgang til jord 

og beiteland  

Merknad Det er 

ikke kommunalt 

avløp her. 

Stamsunds 
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avløp og 

dårlig med 

vann. 

* Se 

merknad   

 

Parkeringsp

lass for 

turgåere. 

Adkomst til 

utmark 

med ferist.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. 

Parkeringsplass 

for turgåere  

3. Adkomst til 

utmark med 

ferist  

 

 

 

drikkevannsfors

yning går 

gjennom Justad 

og langs 

fylkesvegene, 

så det er 

kommunalt 

drikkevann her. 

Rolvsfjord 

–  

Kartfjord 

 

 

 

 

 

 

Ja! Det er 

boliger som 

benyttes 

som 

fritidsbolig 

og dermed 

utilgjengelig 

for evt. 

tilflyttere. 

Enebolig, 

mulig 

leilighet. 

Vurdering 

av rasfare/ 

alt er 

privat, 

fungerer ok 

bortsett fra 

perioder 

med 

barfrost.  

 

 

 

 

Sosial 

møteplass! 

Det er 

foreløpig 

ikke 

grunnlag for 

skole og 

barnehage 

osv. ved 

tilgang på 

boliger vil 

behovet 

kunne øke. 

Vi ønsker å 

Tilrettelegging for 

tilleggsnæring i 

landbruk.  

Ønsker enklere 

tilgang. Ønsker 

enklere omregulering 

der det er behov. 

Reiseliv. 

Småskalaproduksjon 

av lokalmat. 

 

Tiltak mot 

mink og rev! 

Tar alt av 

fugl… 

Regulere/øke 

skuddpremie 

på rev og 

kråke. Tiltak 

mot spredning 

av gran. 

Lyngheia i 

Rolvsfjord er i 

ferd med å gro 

igjen. Merke 

Bakkan bør tas 

vare på (rødt 

hus i lia); 

steinmurer i 

Tjønndal 

Torvgjerder på 

Kongsjordheia. 

Båtbyggeri og 

gamle murer 

på "Ner-

Selnes"; 

Gammel vei 

som nå er i 

granskogen på 

1. Trygg ferdsel 

langs veien!  

2. Forenkle 

tilgang/prosess 

for tilleggsnæring 

landbruk  

3. Biotopvern;  

4. Tilgang til 

boliger. 

Fritidsboliger vs. 

Helårs? Boplikt? 

Merknad Dette 

er Fylkesveg, 

dermed må 

dette 

spørsmålet 

rettes til 

Statens 

vegvesen. 
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strandsone 

er liten 

plass 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

få beholde 

den sosiale 

møteplasse

n vi har i 

"Storvalberg

" per i dag.  

Her er IKKE 

kloakk/vann 

ok, må 

komme i 

orden.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

turstiene i 

Rolvsfjord/ 

trivselstiltak. 

Tursti mellom 

Rolvsfjord/Kart

fjord (farlig 

ferdsel langs 

veien ønsker 

tryggende 

tiltak); 

Se merknad  

 Gjerdeplikt! 

Må 

overholdes;  

Bakkan (gamle 

bruer, etc.);  

 

 

 

 

Driveplikt? 

Selgeplikt?  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valbergby

gda 

 

 

 

 

 

 

 

Ja det er 

vanskelig å 

få lån og 

støtte for å 

bygge på 

Valberg. 

Oppmuntre

s om å 

bygge på 

Leknes. Det 

trengs 

tomter. Det 

trengs 

ledige hus 

Noen 

husstander 

er ikke 

tilknyttet 

vannverket, 

men det 

har vært et 

frivillig 

valg. Nei 

kloakk i 

området 

rundt 

skolen har 

ikke 

Vi ønsker å 

vite mer om 

hvor 

kommunen 

står i 

prosessen 

med å selge 

skolen. Vi 

som bor i 

bygda er 

opptatt av 

at 

bygningen 

tas vare på, 

Vi ønsker at 

gammelskolen skal 

komme i bruk igjen.  

Prisen er ikke viktigst, 

men hva den brukes 

til, hva 

gammelskolens 

fremtid blir. Vi ønsker 

en bygdeutvikling, en 

stedsutvikling som tar 

våre ideer videre. Vi 

har dem! Folk driver 

med kajakpadling og 

Stranda må tas 

vare på. Den 

brukes 

allerede flittig 

til ? Og 

kajakpadling. 

Dette øker. 

Øyene utenfor 

brukes til 

kajakbasert 

turisme. Det 

må legges til 

rette for den 

økende bruken 

Kirka og 

kirkegården. 

Fiskemottaket 

på Valbergøya.  

 

 

 

 

 

 

Tre behov: 

skolen og 

bygningene; 

Valbergstranda 

pluss de to andre 

strendene, 

Skjærgården; 

Merking og 

vedlikehold av 

Husmorløypa/lysl

øypa. Dette er et 

lavterskeltilbud 

for alle. Merking 

også i høylandet. 

Merknad Dette 

er Fylkesveg, 

dermed må 

dette 

spørsmålet 

rettes til 

Statens 

vegvesen. 
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til salgs. 

Hvis noen 

ønsker å 

bygge eller 

kjøpe på 

Valberg 

ønsker vi at 

kommunen 

oppmuntrer 

og har ei 

positiv 

holdning til 

disse.  

Hus. 

Leiligheter. 

Evt. 

fritidseiend

om. Det 

mangler 

arealer for 

utbygging 

 

 

 

 

kapasitet. 

Kloakk er 

privat i 

området. 

Vann er 

privat, 

vannverk, 

det er ok.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

og gjerne 

får nye 

funksjoner 

som blir et 

gode for 

bygdas 

innbyggere -

> lag og 

foreninger 

virksomhet? 

Eldreboliger

? Behov for 

omsorgsboli

ger Ja takk, 

eldreboliger 

trengs også.  

*på 

kommunens 

ledersamlin

g 26.10.10 

ble 

spørsmål 

om 

lokalisering 

av  

eldreboliger 

drøftet. 

kommunen 

må tenke på 

om vi har 

vindsurfing, hvorfor 

ikke bygge noe rundt 

det? Vi ser på prosjekt 

i Rørvika med avtale 

med grunneiere ofm 

stranda. Vi vil ha 

planer rundt det fine 

som finnes her.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

av 

skjærgården 

på Valberg. 

Vestvågøys 

fineste. 

Sandvikstrand

a og Kleiva. 

 Disse 

populære 

strendene 

trenger 

parkering og 

søppeldunker.  

Se merknad  

Vi har lysløype 

som er bygd 

på dugnad. 

Det er en stor 

ressurs. Den 

fører også 

videre til 

nydelig 

skiterreng. 

Løypa trenger 

vedlikehold, vi 

ønsker at 

kommunen ser 

verdien for det 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

At det finnes 

eiendommer og 

tomter til salgs. 
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 fagpersonell 

som kan 

følge opp 

dette så 

spredt som 

innspillene 

legger opp 

til. Det 

finnes 

allerede 

eldre-

/omsorgsbo

liger rundt 

om på øya, 

dvs. i 

tettstedene 

 

 

videre 

samfunnet. 

  

 

 

 

 

Storfjord/ 

Steine-

veien 

 

 

 

 

 

 

Foreløpig 

ikke behov 

for boliger 

o.l., men 

areal finnes 

for boliger 

og 

fritidsbolige

r. I den 

sammenhe

ng: viktig 

med plass 

for turveier 

jmf. 

Steineveien

: avløp ikke 

tilstrekkelig

. Vann: lagt 

ny 

vannlednin

g til Steine!  

 

Ja takk 

 

 

Ikke lokale 

skoler mv, 

for liten 

bygd? 

 

 

 

 

 

 

Steine: fiskeri, lager, 

rorbuer for turister; 

Lofillab: forsøksst. for 

havbruk. Høystålet: 

sauehold, utvikling av 

kjøtt og 

ullproduksjon-> 

turisme. NB også 

campingplass i 

Storfjorden; 

Steineveien: 

fiskeindustri, 

turisme/campingplass

, 

Strand langs 

Storfjorden, 

naturstier (se 

gamle kart) 

mot 

Hårteigvarden.  

 

 

 

 

 

Storfjord 

gård/klosteret/

kirka, Steine 

med gamle 

rorbuer og hus, 

Hovedgården 

på Steine; 

tufter etter 

gammelt 

meieri mellom 

vannene i 

Storfjorden.  

 

Boliger; Storfjord 

gård; adkomst 

friområder. 

Steineveien: 

Boligområder 

regulert til 

formålet!  
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Allmennrett

en!; 

Eneboliger, 

fritidsbolige

r behov for 

langs hele 

Steineveien 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

landbruk/ullproduksjo

n, padlemiljø, 

forsøkssenter 

akvakultur 

 

 

 

 

 

 

 

 

Valberg 

 

 

 

 

 

 

 

Eneboliger, 

ungdom 

som vil bo i 

bygda. Salg 

av bolig 

hvor det 

skal bo 

fastboende. 

Valberg 

pluss Nord-

Borge får 

ikke 

husbanklån 

for å bygge 

hus. 

Ønskelig 

med 

familiebolig

er 

ikke nok 

avløpskapa

sitet for 

kloakk. PT 

ikke behov 

men 

fremtidig 

gjerne med 

tilflytting;  

se merknad  

Rasteplass 

for turister 

 

 

Hva skal 

skolen 

brukes til? 

Nyoppusset 

kjeller 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Matbutikk i Valberg er 

sterkt ønskelig.  

Infrastruktur for 

gartneri etc. i Odden 

for eksempel. 

Kombinerte formål 

der det kan være 

muligheter for ulike 

næringer.  

 

Odden i 

Valberg!  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kulturminne fra 

de som bodde 

og drev 

småbruket fra 

1800-tallet! 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Ungdommen;  

2. Rasteplass 

med 

søppeldunker;  

3. Hva skal 

skolebygget 

brukes til?  

 

 

 

 

 

 

 

Merknad Det er 

ikke kommunalt 

vann og avløp i 

området. 
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Oppsummering  

Valberg  
- 1pluss 2?  

- Boliger (for utleie) til ungdom  

Valberg 
- Gamle skola og byggene, hva som skjer med dem, at det fylles med noe som gagner oss som samler. Spør oss. Vi er her og har meninger 

- Stranda: kajakpadling, selge turisme i strandkanten. Dere må se hvordan skjærgården som er en perle endrer seg med den bruken som foregår 

- Merking og vedlikehold, fantastisk lysløype bygd på dugnad, forfall, en ressurs for oss og hele regionen. Den leder til ski- og turterreng- merking og 

vedlikehold. Gammen.  

- Eiendom og tomter og den type boliger som folk vil ha tilgjengelig. Må ha flaks. Mange leter etter et sted. Hvorfor er det slik og hva kan vi gjøre med 

det. Skal vi tenke på 

Kartfjorden 
- Tilgang til bolig. At det står gamle hus tomme hele året. Hva kan gjøres med det? Vi ønsker oss trygg ferdsel langs veien. Folk kjører fort. Kan det 

løses ved sti (om ikke gang- og sykkelsti, men en måte å få til ferdsel langs veien som er trygt.  

- Enkel tilgang for tilrettelegging ekstra næring ved siden av landbruk. Kartfjorden er LNF; uten å kjøre til Leknes/Gravdal 

- Biotopvern. Tiltak mot mink, rev, gran og kråke å verne dette. for å gjerdeplikt så sauen kan være i fjellet  

Stamsund  
- Mer tilflytting og vekst. Så det er bolig, mer næring/næringstomter Skifermarka??? til rette for næring 

- Utvidet drift av anlegg? Utleieenheter for mulig helårsdrift. Mulighet for sykkelbane, golf ved vannet, det kunne økt aktiviteten. Kanskje mulig med 

helårsdrift og en stilling  

Justad 
- Mest økende problem: helårsvandling i fjellet. Sterkt behov for parkeringsplass og et stort irritasjonsmoment for folk er de gjerdene som står. Det 

hevdes de har fått mulighet av kommunen til å komme seg opp i vannbassenget. De som må lukke inn og fange igjen alt som kommer derfra- det er 

et problem. Folk må få vandre, også all bærplukking; de parkerer på gårdene. Gårdene ligger jo der, folk vil gå i fjellet, men det offentlige bør 

komme inn med ferister der de vil ha ferdsel, parkeringsplass, for nå okkuperer de alt som er.   

- Dårlig med vann hvis det er tenkt befolkningsvekst. Dårlig kapasitet. Ellers går det av seg selv.  
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Steineveien og utover mot Steine 
- Boligområde har høyest prioritet. Enklere å bygge for allmennheten 

- Storfjord gård, en viktig plass for området. At den blir tatt vare på som kulturminne. At den blir tatt vare på som kloster.  

- Adkomst til friområder som ikke blir gjengrodd og sperret for allmennheten. Både opp til fjells og ned til sjøen.   

Spørsmål  
- Er det noen problemer med tilgang til naturen kontra næring. Og bolig. Bør man skille i større grad, eller fungerer det godt som det er?  

Innspill Folk vil drive næring på odden. En gartner ønsket å drive gartneri på odden. Det er veldig lenge siden. Det må være andre muligheter. Turlag som 

ønsker å kjøpe stedet. For ungdom og eldre. I stedet for at det bare legges ut til hytter. Legges ut til en form for næringsaktivitet som er til nytte for bygda.   

Rådmann: hyttebyggingen på odden har vært en sak lenge. Fikk et erstatningsområde i Klokkarvika. Når det gjelder odden kan det søkes fjernet. Da kan en 

foreta salg eller annet til området. Turlaget har vist interesse. Det har vi til vurdering. Fritidsbebyggelse. Men hvordan er stemningen i Valberg. Er det 

utelukket eller er det en ide?  

- Kommunen tilrettelegger for at folk skal bo i tettstedene. Hvorfor fokus på fritidsboliger. Hvorfor ikke boliger. Dere må spørre hvor mange vil 

bosette seg i distriktene.  

Rådmann: Hvor er det best egnet for boligbygging. De mest attraktive boliger. Rolfsfjord: sikkert mulighet til å bygge bolig der. Bedre tilbud enn i dag. Ikke 

byggefelt, men boliger i fellesskap. Alt er privat, må spørre grunneier. Er det lettere å få regulert et område til fritidsboliger enn til boliger. Nei det er det 

samme. Det er kanskje lettere til boliger.  

Er folk i Valberg til å legge til rette for boliger.  

Men ønsker en boliger må de private grunneierne ønske det. 

En viss mengde boliger må det være for at det blir økonomi i det.  

Skal det være økonomi i det bør det være minimum femten boliger. Detaljert reguleringsplan. Hvis ikke blir det ikke interessant for vår del. Men en to tre 

boliger er det kanskje mulig å kople seg til infrastruktur. Problem med banken også, de sliter med å få det finansiert når det ligger avsides til. Kanskje vi må 

presse banken. Kanskje det kan være enda større verdi. Fritidsboliger er folk som har penger. Snakker en om boliger snakkes det om unge som skal etablere 

seg, som kanskje ikke har mye penger.   

Til en viss grad skaper det aktivitet. Men det er noe annet om det skal bo folk her.  
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Jeg er redd vi er kommet for langt på galeien – hadde boplikten vært overholdt hadde det ikke vært noe problem. Tidligere overført til barna. Boplikten va 

det største feilgrepet. De som ville flytte på landsbygda vil ha litt rom rundt seg. Så mye fine velstelte hus, men vi savner jo så naboer annet enn de fjorten 

dagene om sommeren.  

Odden: personlig synes jeg det er nok hytter der. Men om gården kunne vært solgt til DNT kunne det vært flere som hadde hatt glede av det. Turlaget 

ønsket å bruke det på den måten 

Det området dere har sett dere ut på Gravdal. Hvem herfra skal bruke det?  

Rådmann ønsker helt at de områdene ligger så nært inn til tettere befolket områder slik at flere skal bruke det.  

En liten restaurant på Vikjorden. Da kom biler fra Gravdal, Leknes og fra bygda for å spise – odden kunne blitt godt besøkt om den hadde blitt brukt som den 

skulle.  

Hadde turlaget fått kontroll hadde aktiviteten tatt seg opp. Kjempegod ide om turlaget får hånd om det.  

Gran--- pøbelgran. Hvordan ser dere på det. Ingen tar vare på det. Selvfølgelig burde grunneierne gjort noe. Mink er en annen ting. Raserer fugl sammen 

med svartbak og kråke. Rev burde også være involvert. Tiltak der for å få mer levende natur. En verdi seg selv. Ser bare hvor kjellen sliter. Bedre ordninger å 

ha tiltak som gjør at en (hobby for mange) Jeger- og fiskeforeningen tar tak i det. Spesielt mink. Store områder der ingen gjør noe. Nok av områder.  

Stamsund: næringsareal. Mye som skjer. Oppdrift. Hva andre enn Skifermarka som er…  

Barnehage kunne være aktuelt. En reg. plan for flere boliger som kommunen har laget. Turisme, det blir nok oppsving, det er i startgropen, mer næring i den 

forstand. Tomas og de ønsker eget lager, verksted og maskinpark, masseuttak. Turisme ta vare på det som kommer. Mange aktører men lite hus til dem. Det 

er fritidsboliger som er gjennomgående, men se på noe i ytre Stamsund for næring og turisme, men jeg har ikke noe konkret sted.   

Campingplass ved alpinbakken. Hadde oppe i styret også. Strøm, vann og avløp. Ordentlig vei også. Mye på plass for å få utført det.  

Det blir fortsatt å vokse, det blir nok ikke å stoppe. Turløype er bra utviklet fra Stamsund vel nå, for store og små.  

Hva er et godt bomiljø, hvilke kvaliteter er viktigst? Skole og barnehage, idrettshall. Jobb kan man pendle. 

Politikerne  

fantastisk område hele veien det vi har vært innom i dag. Hvordan kan vi tenke mer synergier, samarbeide mer for å skape bedre næring her. Med Leknes 

for eksempel for å støtte opp under aktiviteten her. Alpinbakken, skulle en hadde en aktivitetsleir der skolene kunne komme på besøk. Tettere samarbeid 

som gir vekst. Det er nøkkelen tenker jeg.  



84 
 

Dann og vann hører man at det foregår ting her. Er dere flink til å kringkaste hva dere holder på med? Det er langt fra Leknes til Valberg. Det er ikke så langt, 

du må bare vite hva du skal gjøre der. Eks. da hele Vest-Lofoten var her ute da kvalen gikk på land.  

Her har vi skikkelig skjærgård, her ute. Spesielt. Kunne den blitt brukt til noe annet. Det skjer ting. Det er en Våganbedrift som har femdagers turisme i 

skjærgården, som bor på øyene, plukker søppel. Hente opp hva som er virkeligheten. Kajak, kiting.  

Lokalbefolkningen bør også vite om det som foregår. Masse turisme næring som skjer, utleie, vi må oppdatere det som skjer. Utvikles videre.  

Er ikke anlegget med skolen her en god base? Absolutt. Gjenbruk av infrastruktur.  

Vi har Leknes, kommunesenter midt i kommunen. Veier i alle retninger. Hvordan er portalen bygd opp for VVK. Hvem er det som gjør en dårlig jobb, er jeg 

innflytter går jeg inn på kommunens side og leter etter hva som skjer. Hva skjer.  

Det er altså interesse for næring utover Valberg. Da flytter det til en del folk. Stor campingplass i Rolvsfjorden for eksempel.  

Valberg har potensiale. Ser man på Ballstad, i Stamsund. Der har næring samlet seg. Det er facebook osv. hvor folk ser hva som skjer. Hva skjer i Valberg. 

Egen portal. På facebook eller lignende. 

Langt område fra Smorten til Skifjord. Ikke så lett å få til det.  

Stamsund Matparken er i dialog med Innovasjon Norge der Valberg blir synlig sammen med Stamsund. Scenic route, det er innersida.  

24 avganger med buss til Svolvær. NFK. Hvor mange avganger foreslo kommunen at avganger forbi Valberg. Bare skolebussen her.  

Det har blitt sett på betydningen av buss gjennom Valberg. Har ikke hørt noe fra Rådhuset. Remi: vi kan spille inn til NFK, de avgjør frekvensen på bussene.  

Trafikksikkerhet: fra januar til april går tungtrafikk med fisk her, det er kun flaks at det ikke går liv. Henstilling til dere som har kontakt med SSV. I mars. De 

skiltene som skulle stå i Skifjorden –akseltrykkbegrensning. 8 tonn. Det var i mars.  

Når veien er stengt pga. ras. To urer man må forbi. Hvorfor kan det ikke bli meldt at veien er stengt. 
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Vedlegg 2  
Vurdering av generelle folkemøteinnspill (2018)  
Planleggingsgruppa, 22. februar 2019 

 
Grunnstad/Lyngstad 
Det er lagt inn flere boliger langs kommunale veier + et område som er nærmere sjøen 
Blir ikke noe kommunalt vann (se hovedplan vann) 
  
Alstad, Smevik 

- Det mulig å fradele i noen områder, som lå inne fra før. Her er det avsatt LNF spredt-område der det er mulig å bygge 1-2 boliger på en tomt uten 
reguleringsplan 

- Gamlehjemmet er solgt og ligger inne som fritids/turistformål i plankartet 
  
Haukland, Vestresand 

- Der er kommet inn en del bolig som LNF- spredt 
- Fiskerihavna ivaretatt, endret til næring  

  
Vestresand Sandøy Haukland 

- Det er tilrettelagt for mange muligheter for å bygge i området 
- Næringsaktivitet ivaretatt, næring på landbrukseiendommer, bygg kan bruksendres. Små nisjebedrifter mulig innenfor bolig - generelt for hele 

kommunen 
- Funksjonell strandsone satt inn langs kysten i hele kommunen for å ivareta kysten, med friluftsliv.  
- Nytt friområde på Vestresand, mulig å bygge naust i noen områder.  
- På Sandøya er spredt bygging til bolig og fritid opprettholdt, men med ny byggegrense.  

  
Vestresand 

- Utvidet boligfelt ved kysten. Reguleringskrav på den nye delen (trenger vei) 
-  Lagt ut felt for fritidsbolig (må reguleres) 
- Næringsareal på begge sider av veien ved ungdomshuset, jfr ønske om infrastruktur for turisme 
- Ingen byggegrense i havneområde 
- En god del områder hvor naust tillates 
- Kommunen vil ikke ta over veier 
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Steinfjorden 1 

- Tilrettelagt for spredt boligbygging 
- Areal for utbygging av skole og barnehage - må komme med ønsker om i hvilken retning det skal utvides 

Steinfjorden 2 
- Strandsone ivaretatt 

Steinfjorden 3 
- Ikke lagt ut flere næringsområder, men lagt ut kombinert formål for mindre virksomheter.  
- Generell bestemmelse om mulighet for nisjebedrifter, gjelder for hele kommunen 
- Brygge: generell bestemmelse om flytebrygge i de områdene det en mulig å bygge i strandsone, i alle havneområder åpner planen for utlegging av 

flytebrygger.  
  
Hagvågen, Liland, Bøstad 

- Det blir et eget miljøprosjekt om vann og situasjonen i Borgpollen 
- Mange av utbyggingsområdene som var er tatt bort pga de var fulldyrket.  
- Det er også her åpnet for LNF-spredt, 1-2 enhet 
- I Bøstad er det beholdt og lagt ut noen utvidere områder til næring. Også i krysset ut til Eggum 

  
Borg, Liland 

- Bedre løsning for kryssing av E10 på trappene, én overgang ved skolen, vil gjøre boligbygging mulig 
- Vassdrag: krav om at alle nye tiltak skal vurderes etter vannforskriften. Gjelder for hele kommunen, både hav og ferskvann 

  
Indre og ytre Borgfjord 

- I ytre Borgfjord skal det undersøkes muligheter for kommunalt vann 
- Boligbygging innskrenket grunnet skredfare (se ROSvurdering) 
- Ønske om sykkelsti ikke ivaretatt, andre områder som må prioriteres 

  
Mærvoll 

- Har lagt inn spredt næring 
  
Eggum 

- Tar sikte på å oppheve reguleringsplan 
- nye boliger som skal bygges skal legges langs med eksisterende bebyggelse.  
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- Lagt inn landskapstypehensynssone i området for å ivareta miljøet  
  
Opdøl 1 

- Utvidet område for boligbygging i tilknytning til boligfeltet på Farstad 
- Gang og sykkelsti er tatt med 

Opdøl3 
- Kjerneområde for landbruk 
- Generell bestemmelse om næringsetablering 

  
Skulbru 

- Ligger noen boligtomter, fjernet reguleringskrav 
  
Rise 

- Kjerneområde landbruk 
  
Offersøy 

- Ikke relevant generelt innspill til arealplan 
  
Leknes 1 

- Borgavatnet: Lagt inn sti i kart rundt hele vannet 
- Egen områdeplan for Storeidøya 
- Byplan Leknes 

  
Utakleiv 

- Pga rasfare og landskapshensyn, landbrukshensyn ikke lagt ut nye områder for næring/turisme 
- Mulighet for mer parkering 

  
Gravdal 

- Blir del av byplan og da trekkes innspill inn  
  
 
Skotnes 

- Tatt bort noe spredt fritidsbolig og omgjort til spredt bolig 
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Ballstad 

- Områdeplan for vann og sjø 
- Mange private initiativ og reguleringsplaner på gang 
- Lilleeide/Haug 
- Generelle bestemmelse om tiltatt bruksendring av eksisterende bygg 
- Ønske om lagerhall - hvem ønsker dette og hvor? 
- Haug: lagt inn område for boligbygging 

  
Fygle 

- Utvidet bygrensen til å gjelde for Fygle 
- Hensynssone for landbruk lag inn 
- Noe næringsareal og kombinertformål langs fyglefjæra (lang gammelveien) 

  
Berg 

- Tilrettelagt for noen flere boliger, tatt inn et nytt område med maks 3-4 boliger 
- Noe fortettingspotensial  

  
 

 


