
Merknadsbehandling etter 1. gangs behandling 
 

Brev 
dato 

innsender Merknad/ innsigelse Svar/ kommentar 

Ute 
kontor 

Arne S.Nilsen Eiendom/område: gnr 48 bnr 125 – 
Bruksendring fra LNF til LNF spredt bolig 
og fritidsbolig. Se vedlegg fra NGI vedr. 
rasfare. 

Innspillet er konsekvensutredet og 
ikke tatt til følge, se KU 522. 

21.08.19 Greta 
Sivertsen 

Gårds/bruksnr. 123/28 
Etter samtale med Guro Haug vil jeg 
komme med innspill til revidering av 
arealplanen for 
gårds/bruksnr 123/28 på Grunnstad i 
Vestvågøy kommune. Forslag om å få 
bygge to fritidshus 
med hageareal for dyrking av 
potet/grønnsaker/bær. Ønske om å få 
bygge platt/terasse/vei i 
tilknytning til fritidshus. 
Eventuellt plass avsatt for 
campingvogn/bobil med platt/spikertelt i 
tilknytning. 

På bakgrunn av innsigelsen 
fremmet av Nordland 
Fylkeskommune, og Fylkesmannen i 
Nordland, vil det ikke legges til 
rette for framtidig ,spredt 
fritidsbebyggelse på areal nedenfor 
grundstadveien og i strandsonen. 
Arealet er i arealplanen avsatt til 
landbruk, natur og frilurftsliv. 
Innspillet tas ikke til følge.  

Ute 
kontor 

Tore Haug Eiendom/område: N5 - Øya/halvøya heter 
Hjellskjæret 

Tas til orientering 



Ute 
kontor 

Leikny 
Holmstad 

Eiendom/område: 134/6 - Endring fra LNF 
spredt til TF som foreslått på Odden 

Innspillet er konsekvensutredet og 
ikke tatt til følge, se KU 515 

Ute 
kontor 

Birgitte 
Krogtoft 
Lindgren 

Eiendom/område: 79/1 - Vi ønsker at det 
også tilrettelegges til fritidsbolig ovenfor 
hus/fjøs. Bak fjøsen - bolig 

Eksisterende LNF-område med 
spredt boligbygging er videreført på 
eiendommen som LNF - område 
med spredt boligbebyggelse (SB 12) 

 Ute 
kontor 

Arne S.Nilsen Eiendom/område: 48/4 - Området ønskes 
tilbakestilt til bolig og fritidsbolig 

Innspillet er konsekvensutredet og 
ikke tatt til følge, se KU 512 

19.08.19 Mads 
Hammer 

Uttdrag: Masseuttak Hag / Slettåsen 
I vårt innspill til kommuneplanens 
bestemmelser, punkt 3.7 råstoffutvinning 
viser vi til et stort behov for masser de 
neste årene, og setter tvil til om de 
kartlagte og avsatte uttakene gir god nok 
tilgang. 
I den sammenheng ønsker vi inntatt i 
kommuneplanen et nytt område til 
masseuttak på eiendom 42/1 og 42/4,8 

Innspiller tas i stor grad til følge og 
er konsekvensutredet (KU) se KU 
511 



19.08.19 Bjørn-Ivar 
Bendiksen 

Uttdrag innspill til Havbruksarealer:  A2 
Dersom kommunen fjerner arealet uten 
nærmere vurdering, kan det dermed lede 
til en situasjon hvor det stenges for 
næringsvirksomhet som potensielt kan 
vurderes som miljømessig forsvarlig. Vi 
har vanskelig for å se at dette vil være i 
samsvar med kommunens intensjon med 
arealplanarbeidet. Når kommunen legger 
opp til å innskrenke det totale antall 
områder betraktelig, bør de i plan bare 
fjerne et eksisterende område hvor dette 
er absolutt nødvendig. Oppsummert er 
det slik saken er opplyst ikke grunnlag for 
å utelukke lakseoppdrett i A2. LSP ber 
etter dette om at A2 ikke tas ut, men 
videreføres, med en viss utvidelse av 
arealet, og at det åpnes for lakseoppdrett.  
LSP arbeider med en driftsmessig 
begrunnet sammenslåing av lokalitetene 
Heldalen (VA14) og Oterholmen (VA15) i 
Buksnesfjorden. Dette vil i så fall 
nødvendiggjøre justering av eksisterende 
havbruksarealer. Det vil være 
hensiktsmessig med en sammenslåing av 
VA14, VA15 og VA16, men i alle fall bes 
det om en justering ut fra tenkt ny 
plassering. Den nærmere plassering antas 
avklart i løpet av høsten, og man vil da 
kunne gi et mer konkret innspill i 
planprosessen, og vi kommer tilbake til 
dette. 
Lokalitet Kolvikodden (VA17) er også i 
prosess for å få endret plassering, noe 

A2 tas ut etter innspill og 
merknader gitt fra 
Fiskeridirektoratet, samt 
miljøvernforbundet på bakgrunn i 
kunnskap at havbruk i området 
vutfordre ørret og lakseførende 
Farstadvassdraget. Når det gjelder 
øvrige områder A 14- til A 17, 
videreføres de som i gjeldene 
arealplan, a14 reduseres etter 
merknader gitt av 
fiskeridirektoratet, da utvidet areal 
inngår i registrerte fiskeplasser. A17 
er foreslått utvidet.  



som nødvendiggjør justering av VA17. 
Også her vil man senere gi et mer konkret 
innspill 



19.08.19 Ann-Karin 
Elvebakken 

Hei. Kan ikke se at Vendalsjord står 
oppført her, eller ligger det under indre 
Borgfjord. 
Vi er eier av 96/7 

Gårdtunet inngår som LNF- spredt 
bolig og fritidsbebyggelsebyggelse. 
SBF 31 

11.08.19 Hilde og 
Johannes 
Ovesen 
Lindberg 

Uttdrag: innspill om arealbruksendring fra 
LNF til bolig. Arealet benyttes til beiting av 
sauer. Vi har undersøkt med grunneier 
som kan tenke seg å selge oss tomt 
mellom sundsveien 109 (1860-3/41) og 
113 (1860-3/40), se vedlagt kartutsnitt. 
Området er i dag regulert som LNF-
område.  

Innspillet tas til følge. gnr. 3/41 er i 
gjeldende kommuneplan avsatt til 
spredt bolig- og fritidsbebyggelse. 
Dette gjelder ikke for eiendommen 
3/40. Omsøkt område innlemmes i 
planforslaget i område B5, hvor det 
er tillatt med spredt 
boligbebyggelse. 

07.08.19 Ann-Eirin 
Brynjulvsen 

Angående ny kommuneplan vil jeg legge 
inn en ønske at gamle plan på vår 
eiendom 133/3 blir oppreholdt som før, 
og ikke omregulert til slik ny plan viser. 
Det er spesielt i ommråde  133/3/1 & 
133/3/2 hvor vi vil søke om fradeling av 
en tomt til fritidsbolig siden der nå er til 
rettlagt vei etc.  Se område på kartet 
under.  

Odden er foreslått 
arealbruksendret fra Fritid til tett 
fritid TF 4, men samtidig ivareta 
friluftsintresssene, men en 
funkjsonell strandssone for å 
ivareta bygge og deleforbudet i sjø. 
Innspillet tas ikke til følge. 



18.07.19 Alf Unstad Uttdrag: Tomta eies i dag av Linda Maria 
S. Hansen, mitt onkelbarn, som snarest 
mulig 
ønsker føre opp sitt bolighus på tomta. 
Men, under saksbehandlingen opplyser 
kommunen at de ikke vil behandle hennes 
byggesøknad før den pågående 
arealplanleggingen for bygda er avsluttet 
– til høsten eller til neste vår. 
Kommunens opplysninger til henne 
vurderer jeg som meningsløse – for ikke å 
si 
absurde. Hva har dagens arealplanlegging 
for bygda med hennes tomt å gjøre? 
Absolutt intet. Tomta er for lengst 
regulert til boligformål. Den ligger 
betryggende innenfor de grenser som det 
har vært tillatt å bebygge – og innenfor 
grensene og fortetningen av «klase»-
bebyggelsen som Unstad berømmes for. 
Så Vestvågøy kommune, hvorfor dette 
retnings- og menings-løse påfunnet, å 
blande denne tomta inn i den pågående 
arealplanleggingen i bygda? Der er ingen 
relevante kontaktpunkter mellom disse to 
aktivitetene. 

Tas til orientering 



05.07.19 Jonassen 
Maskin og 
Transport AS 

 Det er satt av store næringsområder 
som ikke er utbygd og som har stort 
behov for masser for å kunne bygge 
ut. Dette i tillegg til mulige planer om 
utvidelse av flyplass, samt utbedring 
eller nybygging av veier gir et svært 
høyt behov for masser i fremtiden. At 
planen og kartleggingen begrenses 
vedr. behov og reserve til de neste 10 
år er svært uheldig. Prosessen med 
regulering av nye masseuttak skaper 
ofte mye støy, og tar som konsekvens 
svært lang tid å få behandlet.  
 Kommunen bør vurdere å planlegge 
råstoffutvinning i et lengre perspektiv. 
Det må settes driveplikt på avsatte 
masseuttak som sikrer kontinuerlig drift 
og tilgang på masser til alle 
entreprenører. Dette gir også fordeler 
med færre antall masseuttak i kommunen 
og bred deltagelse ved offentlige 
anskaffelser.  
Alternativt må kommunen vurdere å 
avsette et egnet område til masseuttak 
som kommunen selv innehar kontroll 
over og på den måten sikrer drift og 
utsalg. 
  

 Innspillet tas til orientering. I 
forbindelse med oppstart av 
kommuneplanarbeidet gikk VVK 
aktiv ut mot entreprenørene for å 
få oversikt over eksdisterende 
masseuttak, uttak og fremtidig 
uttaksbehov. Samtidig ble det 
oppfordret til å komme med 
innspill for eventuell fremtidige 
uttak. Responsen fra næringen var 
moderat. Det ble kun mottatt ett 
innspill til en ny masseuttak og det 
ble ikke gitt uttrykk for at det var 
behov for flere uttak i nærmeste 
fremtid. Ett mulig område hvor 
kommunen ønsket masseutttak ble 
skrinlagt etter negativ respons fra 
grunneier. VVK er åpen for å ta i 
mot flere innspill for nye 
masseuttak. Driveplikt vil bli 
vurdert i fremtidige 
reguleringsplaner for masseuttak. 



25.06.19 For Rudolf 
Edvinsen 

Innspill om tilrettelegging av areal til 
fritidsbolg  

Innspill om tilrettelegging for 
fritidsbebyggelse. Skravur på 
ønsket fradelt areal tar inn 
registrert fulldyrka jord, jf. NIBIOS 
markslagskartlegging. På bakgrunn 
av hensyn til LNF formålet, 
arealressurser og innsigelsene fra 
Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland, tas 
innspillet ikke til følge.  

24.06.19 Lofoten 
Sjøprodukter 
AS 

Innspill om A 17,  Kolvikodden, avsatt til 
akvakultur. Innspill om utvidelse av 
havbruksarealer. Søknad om dispensasjon 
for drift i området, før vedtatt arealdel.  

Innspillet tas delvis til følge, med 
forslag om utvidelse av A 17 ved 
Kolvikodden.  Søknad om 
dispensasjon må søkes særskilt.  

15.06.19 Våg 
arkitektur AS 

innspill ta inn nausttomt, som ble gitt ved 
planoppstart.  

Innspillet tas til følge. Byggegrense 
mot sjø er flyttet mot nord i det 
aktuelle område for å muliggjør 
etablering av naust. 



14.06.19 Våg 
arkitektur AS 

Innspill om formålsendring fra LNF til 
spredt boligbebyggelse i Ner-Gjerstad, 
mellom SB2 og SB17. 

Foreslått området er øsnket tatt inn 
i spredt bolig mellom SB2 og SB17. 
Arealformål spredt bebyggelse er et 
underformål for landbruk natur og 
friluftsliv (LNF), som skal 
prioriteres. Avsatte spredtområder 
skal derfor ikke utfordre disse 
hensynene.LNF – spredt er egnet 
der det er etablert infrastruktur og 
bebyggelse/gårdstun. Området har 
landbrukspreg og dyrket mark. 
Innspillet tas ikke til følge. 



14.06.19 Knut Gjernes 
og Jane Horn 

Lengre innspill om foreslått framtidige 
næringsområde på Gjerstadneset. 
Uttdrag;  Vi bor i et kulturlandskap fra 
husmannsplassens tid, opparbeidet i små 
terrengtilpassede 
dimensjoner og preget av manuelle 
hjelpemidlers muligheter og 
begrensninger 
. Strandlinja er i hovedsak som 
opprinnelig. Noen skjermede små 
strender, men i hovedsak fjell- og 
klippeformasjoner i møte med havets 
dominante krefter, røft og vakkert som 
Lofoten i kontekst. 
. Vi har valgt å pleie landskapet med 
varsomhet og respekt for historien og de 
som har kjempet fram 
disse kvadrat-meterne med 
smådimensjonerte og svungne jorder 
mellom hav og fjellknatter. 
. Her skulle vi bli gamle, videreføre 
naturens verdier til barn og barnebarn og 
inspirere våre 
etterkommere til å bruke sin kompetanse 
til å ivareta og videreføre stedlige 
karaktertrekk og verdier. 
. Her har havørna sin faste morgenrute og 
glir over hus, marker og hav. Den har sine 
faste 
sitteplasser der den sikter over fjorden 
etter mat og «samtaler» med ungene sine 
mens de 
forberedes for livet. 
. Her har havoteren sine løyper der den 

Gjerstadneset er i dag et Landbruk, 
natur og friluftsområdet (LNF-
formål), som bør videreføres som i 
dag. Administrasjonen vil anbefale 
at næringsområdet tas ut, jf. 
Innsiglese fra Nordland 
Fylkeskommune, Fylkesmannen i 
Nordland.  



krysser over land, henter ferskvann fra 
oppkommer og små 
bekker og lager sklier i snøen på 
tilbakeveien til havet der den fisker og 
leker langs land. 
. Her vandrer elgen omkring og reven 
finner sitt levebrød. Her spiller rypa i 
skogkanten og store 
flokker av and og ærfugl padler langs 
fjæra. Småfugler av mange slag finner 
skjul og mat til seg selv 
og sine unger. 
. Så er det stillheten. Den stillheten bare 
naturen selv kan gi og som forsterker den 
storheten intet 
menneske skal kunne frarøve oss. 
. Og utsikten; over fjord, nes, steder og by 
og til evige Himmeltinder og midnattssol. 
. Slik var det til vi brått ble revet ut av 
idyllen og oppdaget at vårt paradis var 
foreslått ofret til formål 
for industrirelatert næring, ny havn +++. 
Et skrekkscenario for oss, en hastesak og 
noen tastetrykk for 
våre valgte politikere. Man skal «bare 
sikre» det for framtidas eventuelle behov 
for massivt hærverk. 
Og vi skal «legges på is» på ubestemt tid 
sammen med vår drømmer og visjoner. 
. Vi står vantro tilbake, med stor uro og 
usikkerhet, og mange spørsmål og tanker. 



14.06.19 Mona og Jan 
Erik Sveum 

Vi ønsker å kommentere hva 
omregulering av Myklevikfjæra til Fritids- 
og turistformål, samt tilrettelegging for 
Idrettsanlegg tett inntil vår eiendom, slik 
planforslaget tilsier, vil bety for oss som 
bor her. 

Det presiseres at KU'en  ble rødt for 
turistvirksomheten øst fra fylkesvei, 
gul for sykkelløypa og grønn for 
gartneridriften. Det påpekes mange 
relevante og riktige momenter i 
innspillet. I den politiske 
vurderingen ble disse tre tiltakene 
sett i sammenheng og under ett, 
siden forslagsstiller presenterte 
tiltakene under ett. Totalkonseptet 
ble vurdert som ett tiltak som kan 
bidra positiv til utviklingen i 
Stamsund, til tross for ulempene 
som prosjektet kan medføre for 
innbyggerne i Myklevika. Ved alle 
beslutninger er den en avveiing av 
fordelene og ulempene et tiltak kan 
medføre. Etter høringsrunden  og 
innspillene fra både naboer i 
område og Fylkesmannen foreslår 
man nå å ta ut holmene fra det 
fremtidige utbygingsområde for 
turistformål. Slik vil allmennhetens 
interesser blir bedre ivaretatt. Det 
er ikke tatt stilling til en konkret 
plassering eller utforming av 
bebyggelsen. Dette vil skje i en 
reguleringsplan, hvor det vil bli krav 
til flere utredninger, risiko- og 
sårbarhetsanalyse, alternative 
forslag og vurdering av 
konsekvensene, for å finne en best 
mulig løsning, som ivareta 
allmennhetens interesser på en god 



og forsvarlig måte. Også for 
sykkellæypa, som er lagt ut med 
formål "idrettsanlegg", vil det være 
reguleringskrav. med de samme 
kravene. Naboer, landbruk og 
friluftsliv må hensyntas i det videre 
planarbeidet og man må finne en 
løsning som ivareta de forskjellige 
interessene. Tiltaket i seg selv 
vurderes som potensiell svært 
positiv bl.a. for barn og unge i 
Stamsund. Også andre 
lokaliseringer bør vurderes 
nærmere, f.e. i tilknytning til 
alpinanlegget, dersom man ikke 
finner en god løsning her. På 
nåværende tidspunkt ble 
kombinasjonen av turisme og 
sykkelløypa vurdert som et 
spennende konsept, som man 
ønsker å gå videre med, siden 
denne type aktivitetsturisme ikke 
er sterk representert i kommunen. 



04.04.19 Borgpollan 
utmarkslag 

Sak nr. 8 
Vestvågøy kommune 
Uttalelse fra Borgpollan Utmarkslag, 
angående forespørsel fra Nordkraft om 
vindkraftutbygging på Torvdalsfjellet og 
Helfjellet 
Borgpollan utmarkslag har ifølge 
vedtektene som formål å samle 
grunneierne på Vendalsjord, Li, Indre 
Borgfjord og Sletteng. I fellesskap skal 
utmarksressursene forvaltes langsiktig 
som en integrert del av 
Iandbruksnæringens ressursgrunnlag. 
Blant annet skal beitebruk og 
medlemmenes interesser i 
saker om naturvern, friluftsliv, jakt og 
fiske ivaretas. 
I desember 2018 ble noen grunneiere i 
laget ringt av en prosjektingeniør fra 
Nordkraft og spurt om interesse i 
vindkraftutbygging på Torvdalsfjellet, i 
felles utmark. 
Ånstadblåheia Vindpark i Sortland 
kommune ble anført som et eksempel på 
planlagt størrelse. 
14 vindturbiner med en effekt på 3,6 MW 
per turbin, en navhøyde på 87m og en 
rotordiameter på 126m, et internt 
vegnett på ca. 11km er eksempler på det, 
som er bygd i Sortland kommune på 
Ånstadblåheia, Tretuva, Tverrfjellet og 
Lafjellet. 
Vi medlemmer i Borgpollan utmarkslag 
ønsker ikke en slik utbygging av vindkraft.  

Tas til orientering. Det vil ikke 
legges til rette for vindparker i 
arealplanen. Kun oppføring av 
husvindmøller til  
enkelthusholdninger på egen 
eiendom. Se bestemmelsene under 
pkt.2.8.  



10.06.19 Petter 
Bolstad 

lengre innspill : Vi ønsker ikke å bygge et 
anlegg rett i veggen til naboen, og det vil 
ikke bli den type støy slik at dyrene ikke 
vil spise. Den støyen som blir å høres på 
anlegget vårt vil hovedsakelig være 
barneglede. Vi kommer heller ikke til å 
bygge på dyrket mark. Vi kan også 
garantere at prosjektet ikke vil forringe 
verdien på tomtene rundt oss, det vil nok 
heller gjøre det motsatte. 
 
Vi ønsker heller ikke gi noe av tomten vår 
til naboen, som førstegangsbonde i 
startsfasen, ønsker vår tomt som 
tilleggsjord som han mener trenger for å 
mate hestene sine. Hvis dette er noe han 
trenger for å kunne drive gården, er nok 
prosjektet hans ikke godt nok 
gjennomtenkt. Vi er glade i dyreliv og vil 
selvfølgelig prøve å finne løsninger slik at 
alle blir fornøyd, og vi ser gjerne på 
muligheten for å låne bort mark til beite. 
 
Jeg ser at noen skriver at Myklevika er et 
viktig badeområde og at alle øyene er 
mye i bruk. Dette er nok ikke helt riktig. Vi 
har aldri sett noen bade der og heller aldri 
noen ute på øyene. Dette kan man raskt 
finne utav ved å snakke med folk i 
Stamsund som daglig kjører forbi bukta. 
Vi har jo uansett ikke tenkt til å stenge 
Myklevika for alminnelig ferdsel, men 
heller tilrettelegge for at folk kan bruke 
plassen.  

Innspillet tas til orientering. Det vil 
være krav til utarbeidelse av 
reguleringsplan med flere 
utredninger, risiko- og 
sårbarhetsanalyse, alternative 
forslag og vurdering av 
konsekvensene, for å finne en best 
mulig løsning, som ivareta naboer 
og allmennhetens interesser på en 
god og forsvarlig måte. Etter 
merknad fra bl.a. Fylkesmannen er 
holmene tatt ut av 
utbyggingsområdet i revidert 
planforslag. 



 
Vi ønsker å lage et vakkert 
rekreasjonsområde som skal være åpent 
for alle. Det vil inneholde gangveier som 
er handikapptilpasset, lekeområder og 
badeplasser. Vi håper også å kunne få lov 
til å lage et spise/serveringsted som kan 
brukes av alle. Vi vil rydde eiendommen, 
rense bukta og ta hånd om alle 
avløpsledningene som går rett ut i vika får 
å gjøre det til et hyggelig sted. Vi ønsker å 
bygge hele konseptet i god Lofotstil med 
noen moderne tilpasninger. Myklevika 
passer perfekt til dette formålet med sin 
slakke helningsgrad og det lille 
øysamfunnet vil bli helt unikt. Vi vil lage et 
anlegg som hele bygda vil bli stolt av, og 
som aktiviserer ungdom og skaper arbeids 
plasser. 
Sykkel og aktivitetsanlegget blir bygd for 
familier og ungdom, og vil etter planen 
være helt gratis. Finansieringen ønsker vi 
å gjøre gjennom utleie av sykler, ski, 
overnatting og arrangementer.  
 
På gården vår i Bærum kan vi vise til at vi 
er en type mennesker som liker å dele og 
har ingen annen vinning en at vi får glade 
mennesker rundt oss. Vår eiendom er 
åpen for alle og vi har gitt og lånt bort 
mye areal til gangvei, lysløyper, badeplass 
og tomt til gapahuk og skileik. Disse 
plassene blir brukt av flere hundre 
mennesker hver eneste dag.   



 
Lofoten Park AS eies i dag 50 % av Knut 
Bolstad og 50 % av Petter Bolstad. 
Petter Bolstad, bonde fra Bærum med 
kjærlighet for natur og friluftsliv. Har 
gjennom dette utviklet tv-serier som 
«Oppdrag Nord Norge», «Oppdrag 
Sognefjorden» og «Rastløs». Har også 
vært med å bygge opp et skimiljø i 
Balestrand og har nå lyst til å bygge et 
nytt aktivitetskonsept i Myklevika. 



05.06.19 Frode-Andrè 
Karlsen 

Innspill om arealbruksendring: Ønsker 
herved å komme med ett innspill til 
arealplan på eiendom 124/5 i Vestvågøy 
kommune. Har tegnet inn å skravert de 
områder som er aktuelle på eiendomen 
for evetuell bygging av fritidshus. Dette 
med tanke på terrenget og mulighet for 
vei til tomt. Legger ved skredrapport av 
eiendommen som jeg fikk tatt for å flyttet 
skredgrensen,  her kommer det fram at 
de mulighetene jeg har tegnet inn er 
aktuelle tomter. Har tegnet inn vei til 
naboeiendommen på kartet også, dette 
for at grunneier her og jeg ønsker å føre 
fram vei over min eiendom for å unngå 
for store inngrep i terrenget hvis han skal 
føre fram vei til der han ønsker tomt.  

124/5 er innenfor planforslaget 
areal avsatt til spredt 
fritidsbebyggelse. Her gis det 
anledning å oppføre enkelthytter. I 
kartet er området definert som  SF 
8. På bakgrunn av innsigelsen fra 
Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland utvides 
ikke formålet.  



05.06.19 Mjåneset 
velforening 
v/Jim 
Andreassen 

Uttdrag: Vårt forslag er å definere hele 
området sør for idrettsgata og øst for 
Leknes handelspark, som boligområde. 
Dette vil kunne bidra til den 
boligfortettingen som administrasjonen 
ønsker, frigi tomter for boligbygging, løse 
boligmangel for studenter samt unngå 
uønskede konflikter mellom industri og 
bolig.  
  
Ved å legge dette forslag inn i planen 
løses mange problemer. Den tidligere 
Mjånesveien kan brukes som en grønn 
buffersone mellom Leknes handelspark 
og fremtidig boligområde. Man vil få en 
mer ryddig fordeling av bolig, industri og 
handel, og ikke etableringer etter 
"innfallsmetoden," som synes å være 
gjeldene nå.   
  
For eksiterende industriaktører i Mjåneset 
har nå Vesvågøy en mulighet til å tilby 
tomt i Storeidøya. Her er det oss bekjent 
nylig er frigjort store arealer for dette 
formålet. Ved at det ikke gis nye tillatelser 
til industriformål kan de eksisterende 
aktører gradvis flyttes til Storeidøya og 
boligområder frigjøres.  
  

Innspill om å definere hele området 
sør for idrettsgata og øst for Leknes 
handelspark, som boligområde. 
Dette vil kunne bidra til den 
boligfortettingen som 
administrasjonen ønsker, frigi 
tomter for boligbygging, løse 
boligmangel for studenter samt 
unngå uønskede konflikter mellom 
industri og bolig.  
Forholdet mellom boligområdet og 
industriområdet på Mjåneset vil 
være et viktig tema i kommende 
byplan og vil løses der. På bakgrunn 
av innsigelse fra Nordland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Nordland, vil det ikke foreslås 
endring til arealbruk innenfor 
bygrensen.  
  



05.06.19 Knut Arne 
Karlsen 

Søknad om bruksendring til fritidsbolig, og 
endring fra bolig til fritid. Tjønndalen gnr 
124 bnr 2/3/6/7/8/9    
 Undertegnede er eier av gnr 124 bnr 
2/3/6/7/8/9    bnr. 6/7/8 og 9 er ikke 
registrert hjemelsoverført i kartverket 
enda, står pr. dags dato på min avdøde 
farfar: Lauritz Karlsen. Jeg ønsker å få 
med i ny arealplan, mulighet for å føre 
opp 1 fritidsbolig på gnr 6 iht. vedlagt 
kartskisse.    
  
Området står som rasfarlig på skredkart, 
men det foreligger en skredrapport på 
naboeiendommen bnr. 5   Ut fra det som 
står i denne rapport.  Finner jeg det 
overveiende sannsynlig at nordre del av 
bnr 6 vil falle inn under samme kategori 
som bnr 5 søndre del:  Oppfyller krav til 
sikkerhet i sikkerhetsklasse 2, d.v.s 
terreng kan brukes til hytter og enebolig.   
(antar at det må settes som vilkår at dette 
utredes)  
  
Adkomst til foreslått byggeområde er 
tenkt over gnr. 5 iht. vedlagt skisse.  Dette 
for gjøre minst mulig inngrep i terrenget. 
Avtale med grunneier over bnr 5 
foreligger.  
  
Eksisterende bolig: På bnr 2/8 står det i 
dag et våningshus (Tjønndalsveien 160)   
Dette står inne på rasfarlig område og er i 
dårlig forfatning. (på denne siden av 

Innspillet tas ikke til følge. Den 
foreslåtte plassering for en 
fritidsbolig ligger på areal som er 
registrert som fulldyrket jord. Med 
tanke på jordvern er det ikke 
aktuelt å legge omsøkt areal ut til 
spredt fritidsbebyggelse. Det er 
andre områder på samme eiendom 
hvor det er mulig å etablere en ny 
fritidsbolig. Planforslaget åpner 
dessuten for bygging av en 
erstatningsbygg for det falleferdige 
våningshuset på gnr 124 bnr 2/8, 
som ikke nødvendigvis må 
plasseres på samme sted som 
eksisterende bygning. Grunneieren 
har dermed forskjellige muligheter 
til å etablere en ny fritidsbolig på 
sin(e) eiendom(mer) uten at 
fulldyrket jord må omdisponeres. 



dalen, går det jevnlig steinsprang og 
mindre jordras) Vårt alternativ til å bygge 
ny frititidsbolig, er å restaurere denne 
boligen.  Noe som ikke er ønskelig med 
tanke på den rasfarlige plassering, og 
boligens beskaffenhet.     Dersom vi for 
tillatelse til å føre opp ny fritidsbolig, 
ønsker vi å rive det gamle våningshuset.   
  



04.06.19 Vibeke og 
Paul 
Kristiansen 

 Vi har eiendommer på Mærvoll. Se 
vedlagt kart. Del av eiendom gnr83, bnr 2 
som avmerket på kart har vi fått 
skredrapport på, se vedlegg. Dette fordi vi 
har et ønske om å få utnyttet denne del 
av eiendommen til å få satt opp et par 
bolighus. Denne delen av eiendommen 
mener vi tidligere lå inn på kommunens 
kart for spredt bebyggelse/NLF. Men ser 
ut for oss at det er blitt tatt bort. Da vi har 
5 barn og to av disse har meget lyst til å få 
seg tomt å bygge her vil vi be om at dere 
ser på og vurderer muligheten for at 
denne parsellen igjen kommer inn under 
spredt bebyggelse slik at det kan søkes 
om å få oppføre bolig. Ber om at dere ser 
på skredrapporten som "friskmelder" 
omtalte område. Og gir oss mulighet for 
utvikling og beboelse også i denne delen 
av kommunen. Vår henvendelse kommer 
som jeg kan se fra deres nettsider ( leste 
noe om frist 3 juni) litt sent inn til dere, 
men håper dere kan se på saken og ta den 
med i deres videre arbeid. Ved behov for 
ytterligere opplysninger, er det bare å ta 
kontakt på mail eller telefon.  

Eiendom 83/2 er innenfor et 
registrert fare/ skredområdet. 
Innspillet tas delvis til følge. Etter 
vedlagt skredvurdering foreslås å 
legge ut et mindre området til LNF - 
spredt bolig/fritid/næring (SBFN 
10).  



31.05.19 Ole Jørgen 
Stensen 

Lengre innspill: utdrag. Det er derfor 
uklart og for meg uvisst hvem som har 
interesse for en slik utbygging, og hva 
som er 
bakgrunnen for behovet for en slik 
omregulering. Det er ikke nærmere 
begrunnet hvorfor behovet er 
der, og det er heller ikke gjort noen 
vurdering av realismen i et slikt prosjekt. 
Lofoten har en allerede sterkt nedbygd 
skjærgård og en utbygging av cruisehavn 
vil totalt transformere 
området. Jeg er opptatt av å bevare både 
både tilgang og nærhet til naturen og en 
slik utbygging strider 
sterkt mot mine Ønsker og visjoner for 
området. Det er ikke aktuelt for meg å 
samarbeide med 
kommunen eller eventuelle utviklere om 
utvikling av Skarsjyen til cruisehavn og 
næringsområde. Jeg viser til eget innspill 
om å bygge 3 hytter for utleie i Skarsjyen. 
Dette forslaget er tatt ut av planen av 
den politiske styringsgruppen jf. 
Merknadsbehandlingen. Det er ikke gitt 
noen begrunnelse for dette, 
men det antas at grunnen er at den 
politiske styringsgruppen prioritere egne 
ønsker over grunneier sine 
ønsker. Det stilles spørsmål om deltakere 
i den politiske styringsgruppen er inhabil 
ivurderingen all den 
tid de har Økonomiske interesser i saken. 
Mitt mål er å bevare særegenheten i 

Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområder i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret plan for området.  
Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



området, og det vil jeg også tilstrebe ved 
bygging av hytter. 
Gjennom plassering, design og 
materialvalg skal ytre påvirkning 
minimeres, og området skal fremstå i 
stor grad som idag. Jeg vil tilby en 
opplevelse som etter mitt syn er 
mangelvare i Lofoten i dag; stillhet 
og ro. At man kan komme nær naturen, 
ikke bo tett på naboen i en rorbu-lignende 
hytte. Jeg vil at man 
skal kunne oppleve nærhet til havet og å 
kunne gå på oppdagelse i fjæra. I 
Skarsjyen er dette fortsatt 
mulig, og at det skal være mulig i 
fremtiden. 
l konsekvensutredningen (KU34) er det 
trukket frem flere negative momenter 
som fremstår 
oppkonstruert. Det er anført at etablering 
av tilkomstvei/VA kan ha store 
konsekvenser på naturlig 
terreng. Det er allerede vei inn i området, 
og med enkel oppgradering vil denne 
kunne tilfredstille krav 
til bruk av alle typer kjøretøy. Her kan 
også annen infrastruktur føres. Når det 
gjelder universell 
utforming kommenteres det at det er 
”Store utfordringer med tanke på ønske 
om å bevare naturlig 
terreng. Usikkert hvorvidt dette kan løses, 
og hvilke krav som stilles for mindre 
utleieetableringer". Som 



angitt i innspillet er det et eget ønske om 
å terrengtilpasse hyttene, ogjeg ønsker en 
bruk av farger og 
materialvalg som skjuler fremfor å 
fremhever bygningene. Videre viser jeg til 
Direktoratet for 
byggkvalitet som sier at "Oppføring av 
hytter og leilegheiter i område som er 
regulerte for fritids- og 
turistformål, er definert som 
overnattingsbygg i byggteknisk forskrift 
(sjå definisjonen her) og blir rekna 
som byggverk for publikum. 
lslike bygg skal 10 % og minst éi eining 
oppfylle krava til universell utforming. Dei 
andre einingane har ikkje krav til 
universell utforming eller tilgjenge. Alle 
felles publikumsareal skal vere universelt 
utforma." 
For å ivareta dette kan det stilles krav om 
at minst en av hyttene skal være 
universelt utformet. 



02.06.19 Vegard 
Hopland 

Vi ønsker at kommunens arealplan 
vektlegger ivaretakelse av strandsonen da 
Leirvika er lite og tett området hvor det 
eksisterer flere typer næringer som 
fiskeri, overnatting/ turisme og café/kro 
samt flere faste beboere.Det er ellers lite 
friareal til fastboende og besøkende 
foruten om strandsone, derfor ønsker vi 
at dette ivaretas i størst mulig grad for 
framtiden uten større terrenginngrep. 
Området i strandsonen og framfor kaiene 
er blitt ryddet over flere år for betydelige 
mengder etterlatenskaper og gammel 
ukultur fra tiden hvor man dumpet ting i 
fjæra og utenfor kaiene. Spesielt 
strandsonen med sine store fjærer er et 
aktivt brukt tilbud for de yngste i Leirvika. 

Innspillet tas delvis til følge. Gnr 61 
bnr 49 og bnr 52 ble nylig fradelt til 
henholdsvis fritidsformål (bnr 49)  
og turistformål (bnr 52). Disse 
eiendommene skal kunne bebygges 
i tråd med gjeldende 
bestemmelser. Utbyggingsområde 
kan reduseres derimot i vest, slik at 
deler av område holdes ubebygsd 
og åpent for allmenheten. 



31.05.19 Rødt 
Vestvågøy 
v/leder Odd 
Nicolaysen 

Uttdrag ; vedr. industriell utbygging av 
vindmøller. Siden den gang har NVE som 
er overordna myndigheter i saker 
angjeldende vindkraftutbygging lagt frem 
en oversikt over de best egna lokaliteter 
for etablering av slike anlegg. Lofoten er 
ikke innbefattet i disse 
utbyggingsornrådende, men forslaget er 
ikke en plan for utbygging eller vise versa. 
Det er jo offentlig kjent at det har vært 
sonderinger rundt utbygging av to 
lokaliteter på Vestvågøy, derfor mener vi 
det må settes en stopper for disse 
prosjektene som er i startgropa og 
eventuelt senere planer allerede nå. 
Muligheten Vestvågøy kommune har er å 
få dette med i den kommende 
arealplanen for kommunen. 

Lofoten er ikke blant de 13 
områdene som NVE har utpekt som 
mest egnet for vindkraftutbygging. 
Større anlegg med eeffekt over 
1MW er konsesjonspliktig og ikke 
avhengig av kommuneplanen.                                                                                              
Det legges inn bestemmelser om 
etablering av mindre vindturbiner 
under pkt. 2.8. i 
planbestemmelsene. 



30.05.19 Hilde Valberg Gjelder eiendommen Apnes, gnr 56/2, 
Steineveien 210 der undertegnede er 
eier. 
Denne eiendommen er delt i ulike teiger 
og det gis følgende forslag til endringer: 
1. I teigen som jeg benevner "sjøtomt", 
(12 544 m2) skravert i Vedlagt kart, er det 
i dag oppført en brygge i stein og et 
bryggehus (to-etasjes naust, 55m2 pr 
etasje) Dette ble bygd ca 1950 og ble i sin 
tid nyttet som fiskemottak og utstyrslager 
av kombinasjonsbruket 56/2. Det var 
tidligere strøm tilknyttet bygningen. 
Teigen er kupert naturtomt med ca 150 m 
strandlinje hovedsaklig av stein og berg. 
Spredt kratt og lauvskog dominerer 
.Teigen er forøvrig uegnet til beitebruk 
eller annet landbruksformål. I den 
resenterte arealdel lan år den foreslåtte b 
e rensen mot sh inn i store deler av denne 
tei en o be renser utviklin smuli heter. Det 
foreslås at dene rensen fl es slik at det is 
muli heter for utviklin in i hele tei ens 
utbredelse. Det sysles med planer om at 
sj øtomta kan utnyttes til spredt 
naust/hyttebygging, eksempelvis 3-4 
hytter. Med eksisterende brygge i 
området vil det være muligheter for 
tilrettelegging av felles kai og 
båtmuligheter for disse. Tilgang til vann 
og strøm til hyttene vil være tilgjengelig 
via Steineveien der både varm-, og 
strømledning føres ut til Steine. Til 
orientering er det pr dags dato iike 

Byggegrense  mot sjøen justeres 
slik at det er mulig å benytte større 
areal av sjøtomta til etablering av 
naust. Hyttebygging på sjøtomta 
anbefales ikke. Det er store arealer 
avsatt til spredt bebyggelse i 
kommunen og på nåværende 
tidspunkt er det ikke grunnlag for å 
utvide spredtområdene ytterligere. 
Ca. 8 daa av 56/2 er avsatt til 
spredt bolig- og næringsbebyggelse 
(SBN 1). En utvidelse av dette 
arealet anbefales ikke. Innspillet tas 
delvis til følge. 



dyrehold på brukene 56/2 og 56/1. 
1. 2. I området tilgrensende Apnes i nord- 
nordøst er det åpnet for spredt bolig- og 
fritidsbebyggelse (SBN1) En liten del av 
56/2 inngår i dette området. Det foreslås 
at en større del av 56/2 tas inn med i SBNl 
slik at det ir fremtidi e muli heter for s 
redt boli beb else. Ønsket utvidelse er 
skravert i kart. Ved bebyggelse i det 
utvidede området vil det enkelt kunne 
kobles på vann og strøm som føres 
parallellt langs Steineveien. De årene 
Apnes ble driftet med dyrehold ble ikke 
disse området nyttet til noe da de for det 
meste er nokså myrete eller steinete. 



03.06.19 Jan Erik 
Storheil 
m.fl.Jan Erik 
Storheil Rino 
Ellingsen 
Michael 
Ellingsen 
Magnus 
Ellingsen 
Andreas 
Grønbech 

Lengre innspill. Utdrag : Skjebnen til 
Leknessletta og erfaringer fra andre deler 
av landet viser at hensynet til landbruk 
må vike når noen Ønsker å omdisponere 
til andre formål. Vi er svært bekymret for 
fremtidig drift når både driftsbygninger og 
store deler av landbruksarealet vi er 
avhengige av kommer innenfor bygrensa. 
De fire gårdsbrukene som berøres er 
allerede i dag avhengige av å hente fôr fra 
andre områder. Konkurransen om 
landbruksarealer på Vestvågøy er hard og 
vi har ikke råd til å miste noe av det vi i 
dag disponerer innenfor området. Selv 
om man i starten vil ha en politikk som 
verner de beste arealene, vil bygging i 
randsonen og på mindre teiger gradvis 
spise opp dyrketjord. For ikke lenge siden 
ble det lagt frem innspill om boligfelt på 
«Fyglehylla», et areal på østsiden av 
Ramsvikveien mot Holskorsen, der dyrket 
mark var en viktig del av feltet. Videre er 
et betydelig jordbruksområde på 
Fygleåsen, samt et enda større 
jordbruksområde lengre mot vest på 
Fygleeåsen (med dyrket mark), tenkt til 
boligfelt.  
En grov måling av arealene viser at 400 - 
450 da fulldyrket jord ligger innenfor den 
foreslåtte bygrensa. Av dette ligger 50 - 
60 da mellom Hagskarveine og veien opp 
til Fygleåsen; 150 160 da øst for 
Ramsvikveien og 220 - 230 da mellom 
Ramsvikveien og Fyglsjøen. l tillegg til 

Landbrukshensynet om det er 
innenfor eller utenfor tettbygde 
strøk og bygrensen, vil definere 
framtidig utvikling. Foreslått 
bygrense har mål å definere et 
tydelig regionsenter og inkludere 
utviklingsområde, opprettholde 
næringsområder, friluft og 
kulturområder. Skal Leknes 
opprettholde posisjon som 
regionsenter med flere innbyggere 
og bo tettere, krever det tilgang til 
infrastruktur, skoler, friluftsliv, 
natur og kulturmiljø som er 
tilgjengelig med gang og 
sykkelavstand.  Når det gjelder 
forslag til arealbruksendring ved 
bruk av beite og /eller 
landbruksjord så er det tatt ut, og 
skal etter innsigelsen fra Nordland 
fylkeskommune løses i framtidig 
byplan. Å sikre viktige natur og 
kulturmiljø som beitearealer og 
kystlynghei er verdier og kvaliteter 
som skal identifiseres også i byplan. 
Når det gjelder tilgjengelighet til 
Holsøya og fare for høy trafikk, så 
blir dette et viktig tema hvordan 
natur  - og friluftsområdet kan 
gjøres mer tilgjengelig, uten at det 
står i fare for slitasje.  



dette kommer beite og dyrkbare arealer. 
Vi vil også gjøre oppmerksom på arealene 
på Holsmoa og Holsøya som er en svært 
viktig Iokalitet med kystlynghei. Dette 
ligger inne i blant annet Gårdskart.no, 
men er ikke lagt inn i arealplanen. Skjøtsel 
av kystlynghei er avhengig av beiting. 
Kombinasjonen beiting og stor trafikk av 
folk er svært problematisk. Av den grunn 
er det ikke ønskelig med mer 
tilrettelegging for trafikk inn til området. 
Vi regner med at en av årsakene til at 
dette området er tatt inn i byen er at man 
ønsker å legge til rette for bruk av arealet 
som friluftsområde for lokalbefolkningen. 
Problemet er at en slik tilrettelegging også 
øker trykket fra cruiseturismen. 



26.05.19 Steinfjorden 
Bygderåd 

Lengre innspill. Utdrag: Steinfjorden 
Bygderåd har følgende 
kommentarerbffñíépifitilny arealplan for 
Vestvågøy: Kommentarer og innspill til 
Arealplanen  
1: l Steinfjorden er det stor etterspørsel 
etter hus og tomter. Vi har l den senere 
tid registrert høye priser på hus og arealer 
som er solgt spesielt de siste par årene. 
Årsaken er blant annet barnehage, skole, 
mange arbeidsplasser (med 
Kontoradresse i bygda er det for tiden 120 
arbeidsplasser innen primærnæringene, 
entreprenørvirksomhet, turisme, annet). 
Behovet er derfor stor for nye tomter 
avsatt til spredt boligbygging. For 
Vestvågøy kommune er det viktig at det 
legges til rette for annen boligbygging enn 
i boligfelt for å rekruttere de som vil bo på 
"landsbygda". 
2: l området Holdal, Krogtoft, Eltoft og 
Tangstad er det avsatt et rimelig antall 
tomter. Mange av områdene som ble 
tegnet inn høringsprosessen er dessverre 
ikke er tatt med, selv om de ikke berører 
dyrket mark i det hele tatt og noen flere 
bør komme med. 
3: For området Saupstad og Mærvold er 
sikkerhetssonen/hensynssonen for 
rasfare svært stor. Lokal kunnskap tilsier 
at denne sonen bør kunne innskrenkes. Vi 
anmoder om at det gjennomføres en ny 
geologisk vurdering med fagfolk som leies 
inn og ved selvsyn ser området, ikke ved 

1. i Steinfjorden er det avsatt ni 
framtidge LNF spred områder, nytt 
kombinertformål på tangstad og 
boligområdet sør for skolen. 2. Alle 
innspill er gjennomgått, og vurdert 
opp mot arealstørelsse, 
eksisterende 
bebyggelsstruktur,infrastruktur, 
dyrket og framtidig dyrket mark. På 
bakgrunn av innsigelsen fra 
Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland vil det 
ikke legges ut flere LNF- 
spredtområder til bygging og 
boligtomter. 3. Rassonen er 
generell, kartlagt av NVE. Om det 
skal tillatels bebyggelse må 
tiltakshaver  utarbeide en egen 
rasvurdering for det konkrete 
området, hvor hensynssonen kan 
detaljeres ytterligere.  Nye 
boligområder ved Unstadtunnelen 
er ikke vurdert da dette området er 
vurdert som et viktig 
landskapsområdet nasjonalt. 5. når 
det gjelder enkelttiltak med 
klopping til Eltoftua kan dette ikke 
sikres i arealplan, men i friluftsplan 
og spillmidler som konkret omsøkes 
kommunen fra Steinfjorden 
Bygderåd. 6. Arealkode på Tangstad 
er gitt feil nummer og dette er 
rettet opp i.  



at sonen fortsatt er basert på 
kartgjennomgang på et kontor i 
hovedstaden. 
Vi anmoder at området Taen/Bønna får 
utlagt noen boligtomter på bergknausene 
på venstre side av veien før innkjøring til 
Unstadtunnellen. Disse områdene var, på 
folkemøtet, blitt ønsket avsatt til 
boligtomter. Her det ikke rasfare, ikke 
dyrket mark og området har 
panoramautsikt og er lett tilgjengelig. 
4: Nærmiljøanlegget ved Holdsalsvatnet 
er tilgjengelig for hele øyas befolkning og 
benyttes i stor grad. Bygderådet har 
planer om å utvide anlegget med blant 
annet natursti rundt vannet. Det er også 
behov for at deler av veien opp til 
Eltofttua steinsettes og kloppes. Vi ber 
om at det I arealplanen legges til rette for 
at dette kan gjennomføres. 
5: Hele havneområdet på Tangstad har i 
kartet fått områdenavn KBA 8, som i 
planbestemmelsene viser til Borg 
Vikingleirskole. Vi antar dette beror på en 
feil og at det blir rettet opp. Dette 
området er i den nåværende planen 
boligområde, og vi anmoder om at det 
også i den nye planen holdes åpent for 
dette. 



31.05.19 Kjell Sivertsen Uttdrag :Det med fulldyrket areal gjelder 
etter min mening ikke min parsell av 
eiendom på Holdal 76/6, og heller ikke 
naboeiendommene 76/16 og 76/2 på 
Holdalåsen. Fra eiendommen 76/2 ble det 
nylig fradelt en eiendom 76/39 med 
nøyaktig samme beskaffenhet og bedre, 
til boligformål. Arealet er overflatedyrket 
gammelt beite med mye fjell i dagen.  
Ønsker ny vurdering: 
Her må kommunen vurdere og behandle 
samme type areal likt. Jeg bestrider deres 
vurdering og krever at mitt areal tas inn 
igjen i opprinnelig kategori og kan 
benyttes til spredt boligbygging for 
framtiden 

Grunnen at arealet ble endret fra 
LNF-spredt til ren LNF var at det er 
registrert som fulldyrket mark. 
Siden eiendommen gnr 76 bnr 39 
ble omdiponert til bolig er verdien 
for landbruket dermed betraktelig 
forringet. I gjeldende arealplanen 
er området lagt ut til spredt 
boligbebyggelse. Etter en ny 
vurdering kan dette videreføres i ny 
plan. Innspillet tas delvis til følge. 



31.05.19 Johan Høyen Jeg ønsker at forslaget om å omgjøre min 
eiendom 19/7 fra LNF til boligformål tas 
med i planen. Området er relativt lite, ca 
24 mål LNF og dette kan erstattes med 
opparbeidelse av landbruksareal andre 
plasser, nærmere gårdsbruk som har 
behov for slått og beitemark. 
Området ligger i naturlig forlengelse av 
Himmelstein vest og vil sammen med 
Himmelstein vest bidra til et tydelig skille 
mellom by og landbruksområder. 
Det er viktig å få dette området med i 
denne runden da vi vet at planlegging, 
regulering og opparbeidelse av 
infrastruktur tar lang tid og sentrumsnære 
tomter med tilknytning til turområder/ 
utmark vil bli mangelvare når alt skal 
fortettes. 

Forslag om utleggelse av nye 
boligområder vil være et av flere 
vurderingstema i  kommende 
byplan. Alle foreslag om endring av 
arealbruk innenfor foreslått 
bygrense er tatt ut jf. Innsigelse fra 
Fylkesmannen i Nordland.  

30.05.19 Nic Haug AS, 
Helge Haug 
og Tore Haug 

Lengre innspill, uttdrag: Område langs 
havna, fra Ballstadlandet 110 til 
Ballstadlandet 160, bes omregulert til 
kombinert bebyggelse.Dette er i samsvar 
med tradisjonell og aktuell bruk av 
bygninger og arealer. 
Bygningene hari alle år hatt bruksrom for 
fiskere i første etasje. I 2.etasje har det i 
alle år vært bolig, for fiskere, 
fiskeriarbeidere og andre. 
Deler av sjøarealet fra Ballstadlandet 160 
og nordover avsettes til utfylling og 
bygging 
av kai i en bredde av inntil 10meter. Dette 

Ballstadlandet 110 til 160 er lagt ut 
til fiskeindustri (N4). Det presiseres 
i bestemmelsene at det kan 
etableres boliger i tilknytning til 
fiskeindustrien. Disse tillates 
derimot ikke fradelt eller seksjonert 
ut, boligene skal også i fremtiden 
være tilknyttet næringsaktiviteten 
på eiendommene.  Utfylling og 
etablering av kai vil bli vurdert i 
områdereguleringsplan 
Ballstadhavn, som er under 
utarbeidelse. Boligområde B22 
anbefales ikke utvidet, siden det på 



for å få tilstrekkelig kaidybde for større 
båter. 
Boligfelt B22 utvides mot Sjøvannet i hele 
sin lengde mot B21. Det avsettes friareal i 
samme bredde som nåværende boligfelt 
på B22. 
Hjellskjaeret ønskes regulert til kombinert 
bebyggelse. 
Aktuell bruk av Hjellskjæret er 
sjømatproduksjon, beboelse i 2.etasje i 
produksjonslokalene og bruksrom for 
fiskere i bygningene forøvrig. 
Vi ønsker å bygge ut med tradisjonelle 
rorbuer/bruksrom i 1. etasje og bolig i 
2.etasje. Dette vil bidra til å skape 
aktivitet og liv langs havna, tilsvarende 
det som er 
planlagt på Hattvika AS sin eiendom ved 
Allmenningen. 
I argumentasjon for industriområde ved 
Gjerstad/Skarsjøen skal det være nevnt 
etablering av fiskerihavn for større båter 
som supplement til Ballstad. 
Eventuelle planer om slik etablering vil 
være svært uheldig for Ballstads 
argumentasjon for nødvendig utdyping av 
havna. Det anmodes om at planer om 
konkurrerende ny fiskerihavn trekkes 
tilbake. 

nåværende tidspunkt ikke 
foreligger behov for flere 
boligtomter.  Hjellskjæret er lagt ut 
til "sjømatproduksjon" (N5) og skal 
først og fremst brukes til sjørelatert 
næring. Det presiseres i 
bestemmelsene at det kan 
etableres boliger i tilknytning til 
fiskeindustrien. Disse tillates 
derimot ikke fradelt eller seksjonert 
ut, boligene skal også i fremtiden 
være tilknyttet næringsaktiviteten 
på eiendommene.   Innspillet fra 
den politiske styringsgruppen, er et 
overordnet politisk innspill til 
kommuneplanens arealdel for 
framtidige næringsområder i et 12 
års perspektiv. Utforming, 
vurderinger og begrunnelse kan 
først foreligge ved en konkret plan 
for området.  Innspillet tas med 
videre i behandlingen av 
kommuneplan og foreslått 
framtidig næringsområdet i 
Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



30.05.19 Johan 
Elisassen & 
Sønner AS 

Lengre innspill: viser til KU - vurderingen 
for Himmelstein vest gnr 19 bnr 17 : 
Johan Eliassen & sønner AS som har 
Himmelstein vest og som sitter på 
rettigheter til 19/2,7 har over flere år 
arbeidet med å etablere landbruksarealer 
som erstatning for tapt jordbruksarealer. 
Det vises blant annet til massetaket på 
Bolleveien, hvor bruddet reetableres med 
dyrket mark. Det anmodes derfor å tillate 
endring av omsøkte arealer fra LNF til 
bolig. For å motvirke tap av 
landbruksarealer, kan det eventuelt settes 
krav til bruk av eksisterende jordmasser, 
samt krav om erstatning av tapt areal. 
Dette kravet kan da tas med som en 
forutsetning i reguleringsplan for 
området. 

Innspillet vil bli vurdert nærmere i 
byplanen. Jordvernet står derimot 
sterkt og det er store andre arealer 
i området Himmelstein som er 
aktuelle for boligbygging.  

29.05.19 Eilert 
Hartviksen 

Lengre innspill. Uttdrag: Undertegnede 
medeier av gnr. l, Bnr. 2 i Tussan har i dag 
mottatt utskrift av planavdelingens 
forslag til vår søknad ang. 
arealbruksendring på forannevnte 
eiendom. Dagens formål: LNF Omsøkt 
formål: Bolig. Starter med mottatte 
utskrift fra Planavdelinga side 289: 
 Eiendommen ligger ikke i et større 
sammenhengend jordbruksomrâder . I 

Innspillet tas ikke til følge. Viser til 
merknader og kommentarer gitt i 
konsekvensutredningen og i 
merknadsbehandlingen gitt ved 
1.gangshøring.  



planutvalgets vurdering står det videre: 
Vil også ha konsekvenser på 
kulturlandskapet med bygninger et godt 
stykke unna eksisterende bebyggelse 
langs Alstadveien. Tiltaket kommer i 
konflikt med landbruksinteressene i 
området. Kommentar: Arealet har hvert 
brakkmark i alle år og ligger langt fra 
dyrkede jordbruksområder. Det er også 
allerede boligbebyggelse i umiddelbar 
nærhet til angjeldende eiendom og 
kommer ikke i konflikt med 
landbruksområder i området slik det står 
skrevet i Planutvalgets forslag til Vedtak. 
Landbruksområder ligger langt fra vår 
eiendom PS. Har ikke hørt om en vei i 
Tussan som heter Alstadveien. Mye tyder 
på at det er blanding av innkomne 
søknader til Planutvalget. 
Mottatte utskrift side 290: N 
aturmangfold: Bollemyrane, større 
myrsystem. Komentar: Hva har 
Bollemyrene med angjeldende eiendom å 
gjøre ? De myrene ligger langt fra vår 
eiendom. 
Vann og kloakk:Dette er kommentert 
foran. 



31.05.19 Valberg Vel 
v/Einar Berg 
Hansen og 
Rolvsfjord 
Lyslag v/ Jan 
Harry 
Sundsfjordun
d 

Lengre innspill, uttdrag: Under folkemøtet 
i Valbergstua ijuni 2018 uttrykte en 
enstemmig forsamling et ønske om 
at Lofoten Turlag skal overta Odden og 
forvalte området i tråd med opprinnelig 
tiltenkt 
formål; et sted for allmennheten å kunne 
nyte rekreasjon og friluftsliv. At 
kommunen velger 
å gå på tvers av innbyggernes ønsker og 
interesser ved å åpne området for 
fritidsbebyggelse, stiller vi oss 
uforstående til. 
Vi i Valberg ser stort potensiale for en 
turlagshytte på Odden, spesielt i tråd med 
DNT sine 
visjoner om friluftsliv og 
besøksforvaltning i norsk natur; «DNT 
arbeider for å sikre 
friluftslivets natur- og kulturgrunnlag, 
samt legge til rette for et enkelt og 
naturvennlig 
friluftsliv» Vi anser dette som en viktig 
pilar i arbeidet mot å gjøre Lofoten til et 
bærekraftig 
reisemål og hytta vil kunne fungere som 
en lett tilgjengelig møteplass for lokale og 
tilreisende turister, med friluftsliv og lokal 
historie som fellesnevnere. En slik løsning 
vil 
være til stor verdi for oss som bor i 
nærområdet, og kan skape ringvirkninger 
for etablerte 
bedrifter og lokal arbeidskraft i området. 

Innspillet tas delvis til følge. 
Området rundt "gården", som 
turlaget ønsker å overta, tas ut av 
utbyggingsområde for 
fritidsbebyggelse og legges ut som 
LNF-området, slik at området rundt 
gården kan brukes som 
friluftsområde også i fremtiden. 



26.05.19 Svein-Ole og 
Jahn Bjørnar 
Gjerstad 

Uttdragfra lengre Innspill: Som eiere av 
gnr.64 bnr.99 og 100 hevder vi herved vår 
klagerett på kommunens forslag, og ber 
om at arealbestemmelsen blir 
opprettholdt slik den har vært, LNF for 
spredt fritids bebyggelse. 
Eiendommene våre gnr.64 bnr.99 og 100 
som vi har brukt til fritidsformål og hobby 
siden 1991 , påkostet og ordnet på i tråd 
med kommunens bestemmelse LNF for 
spredt fritids bebyggelse, skal nå bli 
industri. Det vil ikke bli godtatt av oss. 
Hele Vestvågøy var Landbruk Natur og 
Fritid fra starten av. Området Buvik og 
Nakken ble av Vestvågøy kommune 
bestemt skulle være LNF for spredt fritids 
bebyggelse fordi det lå i til knytning til 
øvrige fritidsboliger og boliger langs 
veien. Konsekvensutredningen 42 og 76 
lider av alvorlige mangler og er lite faglig 
utredet. Forholdene opp mot 
Naturmangfolds loven er ikke utredet 
ordentlig. Teist og Hettemåke er nærmest 
utryddet fra området på grunn av 
utvidelsene i oppdrettsnæringen og 
forstyrrelser derfra. Der var mange flere 
filgl - sjøfugl arter da vi kom til Buvik på 
begynnelsen av 1990 - tallet,men de 
fortrenges hele tiden av alt bråket og 
forstyrrelsene omkring dem. 

Innspillet tas delvis til følge. Gnr 64 
bnr 99 og 100 ble fradelt etter en 
dom i jordskifteretten desember 
2012. I delingsvedtaket fra 2013 
(sak 13/187) var det forutsatt at det 
ikke skjer endring av eksisterende 
bruk av bygg og arealer. Arealene 
var på daværensde tidspunkt avsatt 
til spredt fritidsbebyggelse i 
arealplanen. Bygningene er derimot 
matrikkelført som driftsbygning i 
forbindelse med fiske og har ingen 
registerete boenheter. Etablert 
bruk som fritidsbolig er etter all 
sannsynkighet ikke omsøkt, men 
etablert bruk kan ansees som 
akseptert. De to eiendommene 
foreslås lagt ut til fritidsbebyggelse, 
det samme gjelder gnr 64 bnr 
19/35. Gnr 64 bnr 18 legges ut som 
hjellområde, slik eiendommen ble 
brukt til i en lengre periode. 



27.05.19 Hattvika AS Større innspill om arealbruksendring på 
eiendommer på Ballstad, fra LNF til bolig 
og fritidsbolig, og sentrumsformål 

Innspill om endringer i 4 områder 
på Ballstad. På bakgrunn av 
innsigelsen fra Nordland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Nordland, vil det ikke legges til 
rette for flere bolig/ boområder jf. 
boligbehovet de fire neste år.  

16.04.19 Borgpollan 
Utmarkslag 

Uttdrag : Sak 7. Senkning av terskel i 
Nesjestraumen. 
Borgpollan Utmarkslag forvalter 
utmarksressursene på vegne av 
grunneierne i deler av Indre 
Borgpoll. 
Leder i Borgpollan Utmarkslag, Svein 
lngvaldsen fikk henvendelse pr. telefon 
fra Lofotr 
Vikingmuseum v/Terje Bøe, med spørsmål 
om hvordan Utmarkslaget stiller seg til 
senkning 
av terskel i Nesjestraumen til sitt 
«opprinnelige» nivå. Han fikk da beskjed 
om at dette ikke 
var en sak for styret, men saken ville bli 
tatt opp på årsmøtet. 
Bakgrunn for saken er at Nesjestraumen i 
sin tid ble gravd dypere for å få ut det 
første 
Vikingskipet bygd på Borg, «Lofotr». 
Skipet ble fraktet på land til Ytre Borgpoll. 
Straumen ble 
senere fylt delvis igjen. .. Borgpollan 
Utmarkslag ser med stor bekymring på 

Tiltak i Nesjestraumen, kan ikke 
løses i arealplanen, men er et 
konkret tiltak som må løses i 
samarbeid med grunneiere og 
Miljøansvarlig. Administrasjonen, 
ordfører og grunneiere har allerede 
holdt et møte vedr. framdrift.  



den «tuklingen» som har foregått, og på 
nytt eventuelt skal foregå, uten at noen 
aner hvilke konsekvenser det vil få for 
hele 
økosystemet i og rundt pollene. Hvem 
påtar ansvaret hvis dette kollapser? 
Vedtak: 
Borgpollan Utmarkslag fraråder at det 
gies tillatelse til oppgraving av 
Nesjestraumen og 
Strømgårdstraumen med de miljømessige 
konsekvenser dette kan medføre. 

04.06.19 Ballstad 
innbyggerfor
ening v/Tore 
Haug 

Lengre innspill, utdrag: ønsker at 
kommuneplanens arealdel primært legger 
til rette for bolig og næring, og ikke 
fritidsbolig , med kaipromerade og areal 
for allmennheten. Tilrettelegging av 
boliger med andre formål på Gjermesøya, 
Reineholmen og strandlinja mot 
kremmervika.  

Ballstad er et tettsted med mye 
aktivitet. Det er lagt til rette for 
kombinert bebyggelse og bruk. Det 
er avsatt areal til kaipromenade, og 
allmenningen. Dette løses i 
reguleringsplan for allmenningen,  
og områdeplan for Ballstad Havn 
med utdyping. 



03.06.19 Ernst 
Wangsvik 

Korttidsutleie Fritidsboliger.  
Jeg mener at nasjonalt regelverk må 
følges vedrørende utleie av fritidsboliger/ 
boliger i Vestvågøy Kommune. I Nasjonalt 
regelverk er det ikke krav om spesielle 
tillatelser for utleie av fritidsboliger 
utover 60 dager Det er ingen grunn til at 
Vestvågøy  Kommune skal lage strengere 
regler enn de nasjonale.  

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er kortidsutleie mer enn 60 dager 
så må kommunen omsøkes. Dette 
for å få kontroll på overnatting, 
sikkerhet, brann og vann, 
boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde områder, og 
fritidsområder.  



03.06.19 Jack 
Lindgaard 

Som eier av Gnr 38/Bnr32 i Vestvågøy 
kommune så ønsker jeg at deler av dette 
bnr skal vurderes som bolig/næring. 
Omsøkte areal er ca. 27000m2.  
  
Jeg har ved flere anledninger fått 
henvendelse fra personer som ønsker 
etablere hytte/bolig i området. Ber om at 
dere vurdere dette området. Området er 
lite egnet til jordbruk.  

Prinsipp vurdering. Arealet er 
innfor hensynssone Landbruk, 
videre etter innsigelse og oppdatert 
arealregnskap er det ikke behov for 
ytterligere B områder. Viktig å ta 
vare på sammenhengende 
landbruksomårder, skal ikke 
fragmenteres 

03.06.19 Gillian Hockly Vi har lest i bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel, som nå er ut 
på høring, at Vestvågøy kommune ønsker 
å legge restriksjoner på utleie av fast 
eiendom, hybler og fritidsboliger ved å 
begrense dette til maks 60 dager jfr. pkt. 
2.18..  Mens vi forstår at kommunen føler 
at det er nødvendig å legge restriksjoner 
på korttidsutleie av fast eiendom for å 
legge til rette for at flere kan bosette seg i 
kommunen, klarer vi ikke å forstå hvorfor 
kommunen ønsker å legge strengere 
restriksjoner på fritidsbolig en det som er 
gjort i det nylig vedtatt nasjonal lovverket.  
Nasjonal forbudet mot korttidsutleie i 
mer enn 90 dager gjelder ikke fritidsbolig  
og vi kan ikke se at Vestvågøy legge seg 
på en strengere nivå enn nasjonale 
retningslinjer når disse boliger ikke kan 
brukes som fast bolig.  Dersom denne 
bestemmelsen vedtas klarer vi heller ikke 
å se hvordan kommunen skal kunne 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 



kontrollere dette og håndtere 
bruksendringsøknadene som kommer inn 
som følge av bestemmelsene og når 
kommunens byggesaksavdeling allerede 
har mye å gjøre.   
  

overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  

03.06.19 Kent Åge 
Johansen 

Så at jeg hadde brukt boligområde B16 
men korrekt er vel B109. vedr. innspill om 
r planlagt et boligområde B109 på 
Skulbru. Det synes jeg i utgangspunktet er 
bra. Men her bør det finnes en annen 
løsning vedrørende utkjøring på E-10. Se 
vedlagt bilde. Hvis all trafikk fra dette 
byggefeltet skal gå ut i krysset ved 
Leknesveien 189 vil dette komme til å 
skape mange farlige situasjoner.  Tror 
heller ikke det er lov å ha så mange 
boenheter på en utkjørsel. Det beste er 
vel at byggefeltet får en ny utkjøring på E-
10.    

Innspillet tas til orientering. Når det 
gjelder trafikksikkerhet , avkjøresel 
, så er dette problemstillinger som 
må belyses og løses i en 
reguleringsplan. Arealet er egnet til 
en utvidet boligområdet, med 
tanke til nærhet til Leknes og skole. 
Før boligbygging er det stillt krav i 
bestemmelsene om utarbeidelse av 
reguleringsplan.  

03.06.19 Odd Vingmyr 
Nicolaysen 

JPEG - får ikke åpnet filen. Forslag om et 
tilleggpunkt i «Hensynssone kulturmiljø» i 
planen.  

Innspillet tas til følge. Det legges 
inn ny hensynssone for bevaring av 
kulturmiljø. 



03.06.19 Stein H. 
Wangsvik 

Korttidsutleie Fritidsboliger.  
  
Jeg mener at nasjonalt regelverk må 
følges vedrørende utleie av fritidsboliger i 
Vestvågøy Kommune I Nasjonalt regelverk 
er det ikke krav om spesielle tillatelser for 
utleie av fritidsboliger utover 60 dager. 
Det er ingen grunn til at Vestvågøy 
Kommune skal lage strengere regler enn 
de nasjonale.  

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Oddmund 
Nystad 

Jeg har lest i bestemmelsene til 
kommuneplanens arealdel, som nå er ut 
på høring, at Vestvågøy kommune ønsker 
å legge restriksjoner på utleie av fast 
eiendom, hybler og fritidsboliger ved å 
begrense dette til maks 60 dager jfr. pkt. 
2.18..  Mens vi forstår at kommunen føler 
at det er nødvendig å legge restriksjoner 
på korttidsutleie av fast eiendom for å 
legge til rette for at flere kan bosette seg i 
kommunen, klarer vi ikke å forstå hvorfor 
kommunen ønsker å legge strengere 
restriksjoner på fritidsbolig en det som er 
gjort i det nylig vedtatt nasjonal lovverket.  
Nasjonal forbudet mot korttidsutleie i 
mer enn 90 dager gjelder ikke fritidsbolig  
og vi kan ikke se at Vestvågøy legge seg 
på en strengere nivå enn nasjonale 
retningslinjer når disse boliger ikke kan 
brukes som fast bolig.  Dersom denne 
bestemmelsen vedtas klarer vi heller ikke 
å se hvordan kommunen skal kunne 
kontrollere dette og håndtere 
bruksendringsøknadene som kommer inn 
som følge av bestemmelsene og når 
kommunens byggesaksavdeling allerede 
har mye å gjøre. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Per Arne Lie Jeg kommer med innspill om at ett 
område på min eiendom 97/2 avsettes til 
fritidsbebyggelse/hyttefelt, se vedlegg. 
Dette er ett område jeg har hatt mange 
henvendelse om kjøp av tomt.   Ved en 
evt. realisering av feltet må det 
utarbeides detaljreguleringsplan, og 
kreves lukket avløp fra sanitær. Fri ferdsel 
langs stranden sikres.  

Innspill om tilrettelegging av tett 
fritidsbebyggelse. Området har 
viktig verdi som natur og 
kulturlandskap  og Rødsanden er et 
viktig registrert friluftsområde, med 
en tydelig sti fra Li, registrert av 
Nordland Fylkeskommune. 
Arealplanen har også motatt 
innsigelse fra Nordland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Nordland, bla. på bakrunn av for 
mye areal var allerede foreslått 
avsatt til fritid og boligbebyggelse. 
Innspillet tas derfor ikke til følge.  



03.06.19 Bodil og 
Robert 
Solberg 

Innspill om arealbruksendring 48/18 fra 
LNF til fritidsbebyggelse 

Arealet er i kartet avsatt til 
LNF_spredt bolig /fritid, SBF 3 hvor 
det tilates til oppføring av en enhet 
. Utbygging nærmere sjøen tillates 
ikke. Innspillet tas ikke til følge. 

03.06.19 Ingrid Helen 
Johansen 

Korttidsutleie Fritidsboliger.   Mener at 
nasjonalt regelverk må følges til utleie av 
fritidsboliger. Nasjonalt trenges ikke 
særskilte tillatelser til utleie av 
fritidsboliger over 60 dager. Mener da det 
skulle være unødvendig med noen 
særordning i vår kommune.  

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  



gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  

03.06.19 Vestvågøy 
Landbruksfor
um v/Are 
Johansen 

Lengre innspill, uttdrag: Vestvågøy 
landbruksforum støtter følgende 
prinsipper i planen  
- Prioritere å beholde landbruksarealer, 
bl.a ved bruk av hensynssoner landbruk - 
Fortetting av bebyggelse  
 Innvendinger  : Men vi er ikke enig i at 
jordvernet må balanseres mot 
storsamfunnets behov (jmf s 12 
Arealstrategier). Ved helt nødvendige 
omdisponeringer og oppdeling må 
utbygger sørge for at alternative arealer 
blir opparbeidet (planens «alternative 
lokaleriseringeringer vurdert», vil ikke 
være nok).   
 Forslag til endringer i tekst. Konkrete 

1. Når planen peker på 
«storsamfunnets behov» ved 
omdisponering av 
landbruksarealer, stiller vi spørsmål 
om hva dette betyr i praksis. Dette 
gjelder større invisteringer med mål 
om samfunnsnytte, blant annet vei, 
ny e10, flyplass, sosial infrastruktur, 
ikke enkelttiltak.  2. Vedrørende 
hensynssone landbruk, er den 
avsatt på bakgrunn av den 
kunnskapen som foreligger. Når ny 
kunnskap og data er tilgjengelig kan 
denne oppdateres koontinuerlig. 3. 
Forslag til endring i tekst vurderes. 
4. Arealer innenfor foreslått 



arealer som Landbruksforum protesterer 
på at blir bygget ned.  Innspill til 
Planbestemmelsene.  

bygrensen tas ut, og skal gis en ny 
vurdering i byplan for Leknes, 
Gravdal og Fygle. Arealplanen har 
også motatt innsigelse vedr. 
arealstørrelsen avsatt i Stamsund, 
dette arealet vil reduseres. 5. 
innspill til bestemmelsene, tas til 
orientering. 



03.06.19 Frid Helen 
Johansen 

Innspill kommuneplanens bestemmelser 
punkt 2.18 Mener at nasjonalt regelverk 
må følges til utleie av fritidsboliger. 
Nasjonalt trenges ikke særskilte tillatelser  
til utleie av bolig over 60 dager. Mener da 
det skulle være unødvendig med noen 
særordning i vår kommune. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Advokatfirma
et Steenstrup 
Stordrange 
DA 

Utdrag : gnr/bnr 40 /455. Eiendommen 
var i forrige arealplan (1996) delvis 
underlagt LNFR-formål og delvis 
boligformål. Mosseng ervervet 
eiendommen i 2011 med formål om 
boligoppføring. Uten nærmere 
behandling ble imidlertid hele 
eiendommen underlagt LNFR-formål i 
gjeldende arealplan (2016), se kartutsnitt 
nedenfor.  
  
Mosseng ønsker å oppføre bolig på 
eiendommen, og det bes derfor om at 
hele eiendommen reguleres til bolig ved 
at den tilknyttes eksisterende område 
BFt. Under enhver omstendighet bes det 
om at den nedre del av tomten (ca. 2,5 
dekar), gjenopprettes til boligformål slik 
den var i 1996-planen (plan 199508).  
  
  

Gnr/Bnr 40 /455 er lokalisert 
innenfor foreslått ny bygrense for 
Leknes , Gravdal og Fygle. På 
bakgrunn av innsigelsen av 
Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland, er det 
satt krav at arealbruksendringer 
ikke tas inn i revisjon av 
arealplanen, men i framtidig 
byplan. Innspillet tas med videre i 
framtidig byplan, hvor framtidige 
boligområder skal gjennomgås. 



03.06.19 Nordis Edel 
Klevstad 

Som eiere av gnr. 78 bnr. 2, Klevstad, vil vi 
komme med et innspill til det fremlagte 
forslag til ny arealplan.   
 Vi ønsker at en parsell av vår eiendom 
omreguleres til spredt boligbebyggelse. 
Området er ikke dyrkbar jord og 
boligbebyggelse vil ikke forringe 
landbruksarealet. Forslaget om 
omdisponering fra landbruksareal (LNF-
formål) til boligformål ble lagt frem under 
kommunens arealplanmøte sammen med 
Steinfjorden bygderåd og tegnet inn på 
kart 19. juni 2018. I 2012 ble det søkt om 
dispensasjon fra kommuneplanens 
arealdel for utdeling av to parseller, hvor 
dette ble innvilget fra kommunen ved 
saksbehandler Jochen Caesar (arkivsak ID: 
12/1086) gjennom Fylkesmannen i 
Nordland. I sakspapirene fra denne 
søknaden omtales tomten som parsell nr. 
2 (1,5 daa), gnr. 78, bnr. 2 i Vestvågøy. Se 
vedlagte dokumenter for inntegning på 
kart. Det ble innvilget dispensasjon i tre 
år. I 2015 ble det søkt om utsettelse av 
dispensasjonen. Det har ikke 
fremkommet svar på denne søknaden.   
Vi ber om at parsellen blir gjort om til 
spredt bebyggelse i den nye arealplanen. I 
det minste ber vi om at muligheten for 
dispensasjon fortsatt er gjeldende i ny 
arealplan.   
  

Innspillet tas til følge. Område SB 
12 justeres slik at det også omfatter 
det arealet som ble innvilget ved 
dispensasjonsvedtak i 2012. 
Fylldyrket areal lenger sørvest på 
samme eiendom tas ut av LNF-
spredt-område SB12. 



03.06.19 Oddmund 
Nystad 

Jeg mener at nasjonalt regelverk må 
følges vedrørende utleie av fritidsboliger i 
Vestvågøy Kommune I Nasjonalt regelverk 
er det ikke krav om spesielle tillatelser for 
utleie av fritidsboliger utover 60 dager.  
  
Det er ingen grunn til at Vestvågøy 
Kommune skal lage strengere regler enn 
de nasjonale.  

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Arild 
Johansen 

Hva er bakgrunnen til at vestvågøy 
kommune foreslår å begrense utleie av 
fritidsboliger til max. 60 dager? Finner 
dette merkelig all den tid kommunen 
bruker relativt store midler til å 
markedsføre lofoten og har erklært dette 
som satsingsområde. Fritidsboliger leies 
ofte av grupper/familier som gjerne blir i 
området noen dager og dermed bidrar 
positivt til lokalsamfunnet mht. feks. 
kafeer, lokalbutikker, båt/sykkelutleie, 
museum, surfing osv.  Hvis tanken er å 
begrense antall tilreisende burde man 
heller se i retning feks. cruise/bobiltraffikk 
som bidrar med mindre enn det turister 
som bor i området gjør. Etter det jeg 
oppfatter av kommunens eget regelverk, 
har man ikke "lov" til å bo hele året i 
fritidsboliger og mener da det må være 
mye mer formålstjenlig å leie ut i stedet 
for å la det stå tomt. Mener herved at 
nasjonalt regelverk bør følges og at det 
ikke lages lokale begrensninger all den tid 
det er politisk vedtatt at her satser vi på 
turisme.   
  

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Magnussen 
Eiendom AS 

Lengre innspill: utdrag, ønsker ny 
vurdering av innspill og 
konsekvensutredningen, basert på 
sammenlignbare innspill: Det er lagt inn 
en kolonne bak som vi har kallet 
kommentarer. Her er en del spørsmål 
som vi ønsker svart på/videre vurdert i 
planarbeidet.  
  
For å konkretisere vårt innspill, så vil vi at 
følgende vurderes på nytt i KU 15.  
  
- Politikerne i Vestvågøy har bedt om at 
området mellom Sjøgata og Storeidøy 
utredes for mulig utbygging. Dette har vi 
nå gjort. Hvorfor er ikke dette lagt vekt 
på? - Området er trafikkfarlig slik det 
foreligger i dag. Det er mange myke 
trafikanter, og særlig fra cruisehavn. Disse 
har vi ivaretatt ved å foreslå gangvei. - Det 
er nevnt en del fuglearter som er 
rødlistet. Her er det flere faktaark som 
ikke er tilgjengelig. Samt at det er gjort for 
lite fakta sjekk for hekkende fugler i 
området. - Selve Storeidøy er avsatt til 
næring. Vi har i mulighetsstudiet lagt opp 
til overgang mellom bolig og næring i vår 
mulighetsstudie. Det er kun lagt vekt på 
bolig i vurderingen. - Det er noen 
registrerte kulturminner i området. Disse 
er ivaretatt i studiet. Ber om at dere ser i 
studiet på nytt. - Det er bemerket at 
jordbruksareal skal tas. Dette er 
nødvendig om en skal fortette byen 

Et lengre innspill om bruksendring 
fra landbruk til bolig, fritids- og 
næringsformål, innenfor foreslått 
bygrense for Leknes og Gravdal- og 
de framtidige om utviklingsgrepene 
for Leknes/Gravdal. Innspillet vil tas 
videre i forbindelse med oppstart 
av byplan.  



Leknes. Hadde vi fått presentert vårt 
forslag så hadde dere fått vite at vi 
allerede har prosjekt pågående med 
bønder for å kunne flytte m2 mot m2 
dyrket jord mot bolig/infrastruktur.  



03.06.19 Erlend Andre 
Johansen 

Kortidsutleie fritidsboliger.  
  
Mener at nasjonalt regelverk må følges til 
utleie av fritidboliger Nasjonalt trenges 
ikke særskilte tillatelser til utleie av 
fritidsboliger over 60 dager. Det er da 
unødvendig at det skulle være noen 
særordning i vår kommune.   
  

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Sigbjørn 
Korneliussen 
og Trine 
Gylseth 
Bergsdal 

Viser til innspill datert 27.06 2018, Gnr. 
Br.nr. 18/171.   
Endring fra grønnstruktur til boligformål.  
Etter konsekvensutredningen ble det 
foreslått et mulig makebytte fra 
kommunes side mellom 18/171 og 
18/150. Dette ble avslått av rådgiver 
Asbjørn Horn i mail 7/5 19, les egen 
begrunnelse.  
Vi ønsker fortsatt å få til noe på vår tomt 
og ber om en ny vurdering siden tomten 
etter vår mening ligger meget gunstig til 
mht. eksisterende bebyggelse og er 
sentrumsnært. Forholdet til kulturminner 
er også løst av arkeologer fra 
fylkeskommunen. Vi håper at vår tomt 
sees i sammenheng med den 
eksisterende bebyggelsen- og blir en 
naturlig del av området (se bilde under). 
Bilde 2 viser området før gjeldende 
arealplan (2016), der 18/171 ikke er 
regulert.  

Innspillet er registrert. Konkret 
vurdering av  forslaget vil tas med 
videre i kommende byplan, i 
forhold til kommunens boligbehov, 
og kapasitet, jf. Motatt innsigelser 
fra Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland.  



03.06.19 Thea Kristin 
Johansen 

Korttidsutleie Fritidsboliger.  
  
Mener at nasjonalt regelverk må følges til 
utleie av fritidsboliger. Nasjonalt trenges 
ikke særskilte tillatelser til utleie av 
fritidsboliger over 60 dager. Mener da det 
skulle være unødvendig med noen 
særordning i vår kommune.  

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Kjell 
Nordbakken 

Lengre innspill til konsekvensutredning 
92, utdrag : vedr vurdering etter 
naturmangfold, innsender ber " om at 
mulighetene holdes åpne og betinger en 
trinnvis utbygging hvor det blir nøye 
vurdert og planlagt -   
  
Hensyn til at det ønskes tilrettelagt for 
næringsaktivitet nord for dette området 
må da ivaretas i reguleringsplan, og burde 
enkelt la seg løse innenfor den nye 
byplanen.  " 

Den nevnte byplanen skal gi svar på 
den fremtidige utvuklingen av 
området rundt Leknes og Gravdal. I 
forslaget til kommuneplanens 
arealdel var tatt inn noen 
enkeltinnspill innenfor 
byplangrensen, som gikk på mindre 
utvidelser av eksisterende 
utbyggingsområder. Innspillene 
som gikk på helt nye områder eller 
transformering av områder skulle 
derimot først vurderes nærmere i 
byplanprosessen. Registreringene i 
naturbase og artsdatabanken gir 
bare en indikasjon, men gir ikke et 
totaltbilde av naturmangfoldet.  



03.06.19 Ingvald 
Jakobsen 

Innspill kommuneplanens bestemmelser 
punkt 2.18 Er det ikke mulig å legge til 
side politisk soloutspill som bare vil skape 
røre? Vi har et nasjonalt regelverk som 
fungerer og dette er håndterbart både for 
utleiere og for kommunen.  
  

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Karine Justad Lengre innspill, utdrag: Generell 
utbygging Både i Lofoten og andre steder 
er det en tendens til at en lar privat 
utbygging gå på bekostning av 
friluftsområder/natur i den tro at 
utbygging skal skape inntekter. Det er 
forståelig nok en avveiing, men ikke alltid 
riktig å la tro på dette trumfe natur - som 
er det mest unike ved Lofoten. Bygger 
man ned slike områder mister man en del 
av grunnlaget for at tilreisende og 
fastboende skal trives, noe som gjør 
området mindre attraktivt og 
sjarmerende, - som igjen kan føre til 
lavere inntekter.  
  
Infrastruktur Stamsund har flere 
kloakkutløp, hvorav utløp i Nilsvika og 
Buøyhamn er to av disse. I Nilsvika har 
man kjempet for, og gang på gang fått 
lovnader om, at kloakken skal føres lengre 
ut. Så langt har lite skjedd. Enda verre er 
forholdene i Buøyhamn der skadede 
kloakkrør ligger åpne svært nære 
bebyggelse og vei der barn og voksne 
ferdes. Er det slik "rene" Lofoten skal 
være? All utbygging av boliger som leder 
til disse avløpene bør stanses inntil 
forholdene er utbedret. Det er for meg 
uforståelig at man kan tillate utbygging 
uten å sørge for at infrastrukturen er på 
plass.  
  
Turområder I Stamsund har man en flittig 

Infrastruktur: Ny hovedplan avløp 
er vedtatt. I løpet av de kommende 
årene skal det ryddes opp i 
avløpsforholdene, bl.a. ved å 
etablere renseanlegg i Stamsund. 
Administrasjonener prinsipielt enig 
i at det ikke bør tillates videre 
utbygging før set er ryddet opp i 
avløpsforholdene, men dette 
skrittet hadde vært nokså drastisk i 
en mindre kommune med lite 
ressurser. Etablering av 
infrastruktur er kostnadskrevende 
og tar tid. Likevel er kommunen 
avhengig av noe tilflytting og 
utbygging som gir inntekter og 
holder samfunnet gående.   
Turområder:På generelt grunnlag 
er administrasjonen enig i 
vurderingen at friområder bør 
opprettholdes og at nedbygging av 
naturen og spesielt strandsonen 
bør unngås. Også med tanke på den 
globale situasjonen og miljø- og 
klimautfordringene samfunnet 
møter blir det endå viktigere å ta 
vare på miljøet og naturen i 
fremtiden. Når det gjelder det 
aktuelle område ved Nilsvika var 
noe av arealet på nedsiden av veien 
i reguleringsplanen Ytre Stamsund 
lagt ut til fremtidig 
fritidsbebyggelse. VVK som er 
grunneier i området, har for et par 



brukt turområde i Hartvågen, som går via 
Nilsvika, Hella og til småbåthavna, med et 
flott friluftsareal hele veien ut til løkta. 
Nydelig utsikt, både i storm og stilla. For 
Stamsund er det ganske unikt at en kan 
bevege seg med en slik nærhet til havet, 
og samtidig gå på en vei som egner seg 
også for bevegelseshemmede. Det finnes 
andre friluftsområder som er langt 
mindre tilgjengelige (bl.a. kupert terreng) 
og ikke i nærheten av like åpne. Noen av 
disse områdene er lite tilgjengelige for 
friske, og enda mindre for de med 
funksjonsnedsettelser. Ber derfor 
innstendig om at man bevarer 
friluftsområdet som ligger nedenfor veien 
(Nilsvika), og ut til småbåthavna (inkl. 
området ved løkta). Nettopp at det ikke er 
bebyggelse på sjøsiden av veien gjør 
området unikt. "Svaberg" og åpent utsyn 
mot fjord og fjell. "Typisk Lofoten", men 
likevel ikke så typisk at det er mange slike 
områder i umiddelbar nærhet. Ved å 
privatisere dette mister også 
allmennheten mulighet til friluftsliv i 
strandsonen.  

år siden inngått avtale med en 
utbygger om salg av dette arealet. 
Prosjektet med etablering av 
fritidsbebyggelse ble stoppet av 
kommunen, der det ikke var 
ønskelig med fritidsboliger i 
boligområdene i tettstedene. Som 
et kompromisforslag hadde man nå 
valgt å legge deler av det 
opprinnelige arealet ut til fremtidig 
boligformål (ca 1,5 daa), siden 
utbyggeren allerede har tilrettelagt 
infrastruktur i påvente av 
fritidsboligprosjektet. 
Administrasjonens vurdering er at 
dette arealet med fordel kan 
tilbakeføres som friområde. 
Kommunen har per dags dato 
tilstrekkelig areal for boligbygging. 
Innspillet tas delvis til følge. 



04.06.19 Torbjørn 
Pedersen 

Lengre innspill, utdrag: Angående 
konsekvensutredning (KU) for innspill 125 
og 130, «Leknes 2030»   Vi tar til 
etterretning de vurderinger som legges til 
grunn, og mener det refereres korrekt til 
rikspolitiske og fylkeskommunale 
retningslinjer og føringer/strategier for 
sentrumsnær byutvikling - og ser at det 
konkluderes positivt i forhold til 
innspillene og til planideen «Leknes 
2030». Vi er tilfreds med at det i 
høringsdokument er foreslått å legge 
området til byggformål.  Når det gjelder 
hensyn til landbruk, så er TEFT Prosjekt 
som utbygger vel kjent med restriktiv 
holdning, både sentralt og lokalt, til det 
som er å regne som omdisponering av 
landbruksareal. Vi mener dette kan løses 
ved at det legges føringer for reetablering 
av arealer som måtte gå tapt i form av 
flytting av matjord eller annen form for 
nydyrking. TEFT er i konstruktiv dialog 
med sentrale, lokale representanter for 
landbruksnæringen, og ser frem til å bidra 
til at det gjennom samarbeid finnes 
løsninger der utbyggingsinteresser ikke 
nødvendigvis fører til reduksjon av 
drivbare landbruksarealer. I forhold til 
forestående prosess med BYPLAN for 
Leknes, mener vi det er av største 
betydning at det i forbindelse med denne 
revisjon av kommuneplan fastslås at 
området er endelig klarert for byggformål. 
Alternativet er et kommende 

Et lengre innspill om bruksendring 
fra landbruk til Boligformål, 
innenfor foreslått bygrense for 
Leknes og Gravndal- og de 
framtidige om utviklingsgrepene 
for Leknes. Innspillet vil tas videre i 
forbindelse med oppstart av 
byplan. På bakgrunn av innsigelse 
fra Fylkesmannen og Nordland 
Fylkeskommune tas foresltått 
arealbruk fra Teft ut av 
kommuneplanens arealdel, og skal 
vurderes i framtidig byplan.  



byplanarbeid i «tåkeheimen» hva angår 
dette område.   



04.06.19 Svein Nordli utdrag: Hva er egentlig en bike park og 
hva vil den tilføre lokalmiljøet og 
kommunen?  
  
- I dette tilfellet vil bike park bety 
tilrettelagte løyper for tre aktiviteter 
innen terrengsykling o Biketrial – teknisk 
forsering av hinder ved hopp m.m. o 
Pumptrack – teknisk flytsti (flow trail) 
svinger/kurver, hopp osv. o Enduro/down 
hill løype – lignende som pumptrack, men 
med mulighet for større hopp, doserte 
svinger.  
  
Grønn aktivitet: - Med grønn aktivitet 
tenker jeg ikke bare på at aktivitetene 
foregår helt uten forbrenningsmotor og 
lignende. Aktiviteten er skånsom ovenfor 
nærmiljøet, som f.eks. gårdsdrift, 
dyrehold, naboer og annen naturferdsel. 
Støy og annet vil heller ikke være av 
sjenerende karakter, spesielt 
sammenlignet med biltrafikk og lignende i 
området.  
  
Reiseliv: - Vi har opplevd en økende 
tilstrømming av forskjellige 
grupper/kategorier av turister de siste 
årene. Det en ser de aller fleste steder 
som har storslått natur å by på, så blir det 
flere som ønsker å oppleve naturen 
gjennom forskjellige aktiviteter. Deriblant 
er terrengsykling en av de aktivitetene en 
ser øker mest. Et anlegg som dette vil 

Innspillet tas til orientering. Det vil 
være krav til utarbeidelse av 
reguleringsplan med flere 
utredninger, risiko- og 
sårbarhetsanalyse, alternative 
forslag og vurdering av 
konsekvensene, for å finne en best 
mulig løsning, som ivareta naboer 
og allmennhetens interesser på en 
god og forsvarlig måte. 



være med på å tilrettelegge og kanalisere 
aktivitet og brukere til et område som 
tåler en eventuell stor aktivitetsmengde. 
Den vil også være et særdeles 
etterlengtet tilbud til familier som reiser 
til Lofoten på ferie, hjem til familie, 
venner osv. Ser en på andre steder, så har 
sysselsettingen i tilknyttet slike anlegg 
vært stor.   
  
  
Det er etter mitt syn svært positivt at et 
slikt anlegg blir en realitet, av flere 
grunner.Området er i seg selv helt 
optimalt for nettopp en bike park, uten at 
det er i konflikt med omgivelsene. Et 
aktivitetstilbud som dette vil treffe en 
rekke barn og ungdommer som kanskje 
sliter med å finne seg til rette andre 
steder.  

03.06.19 Dag Walle Utdrag: Ønske om gjennomgang av KU-
vurdering samt merknadsbehandling. 
Opplysninger som ansees som 
mangelfulle/mangler i 
konsekvensutredningen. • Det er 
beklagelig er at det ikke opplyses hvilke 
konsekvenser det medfører for 
undertegnede om det bare tillates 
bygging på fjellsiden av fylkesveien.  • Det 
opplyses ikke overfor beslutningstakerne 
at området som stilles til rådighet er 
innenfor aktsomhetssonen for ras.  • 
Kommunes aktsomhetskart harmonerer 

Konsekvensvurdering KU 28 og 
merknadsbehandling fra 
førstegangsbehandling er 
gjenomgått på nytt. Se tidligere 
rapporter for endringer.  Resultat 
av KU-vurdering er endret til 
middels negativ konsekvens, men 
tiltaket tas likevel ikke inn i KPA. 
Videre er faresone-kart for skred 
kontrollert, og det stemmer slik det 
er lagt inn. Her er kartgrunnlagene 
som er basert på befaring av NGI 
lagt til grunn som reellt 



ikke med NVE’s aktsomhetskart. NVE’s 
grense for snøskred går så langt ned at 
det knapt er plass til bygging på sjøsiden, 
mens steinskredgrensen ligge på 
fylkesvei. Det er etter undertegnede 
erfaringer NVE’s siste kart som skal legges 
til grunn. • Problemstillingen er i stor grad 
gjeldene for hele LNF-F området og det er 
naturlig å stille spørsmål om det finnes en 
reell mulighet til bygging av fritidsbolig på 
Valle. • Undertegnede er klar over at et 
aktsomhetskart ikke gir et  
byggeforbud, men med god kjennskap til 
terrenget og prisene på en rasvurdering 
er dette i praksis et byggeforbud. I tillegg 
vet man ikke om en rasvurdering i det 
hele vil tillate bygging, eller om det vil gi 
et krav om bygging av rassikring 
(millioninvestering). • Er det tilsiktet? -
tenker at skal Vestvågøy kommune gi en 
reell mulighet til å bygge så må det være i 
de områdene som trygt kan bebygges og 
være økonomisk gjennomførbart.  
  

aktsomhetsområde. Vedrørende en 
reell mulighet for utbygging i 
aktsomhetsområder og  økonomisk 
gjennomførbarthet er dette 
detaljer som vansklig kan tas 
hensyn til i en kommuneplans 
arealdel. Dette er mer aktuelt i de 
mer prioriterte temaene som bolig, 
næring, råstoffutvinning samt 
liknende.  

03.06.19 Viggo Valberg Sørlige delen av 132/3 TF17 Ønskes 
primært til fritidsbebyggelse. Vi er også i 
tenkeboksen om å alternativt lage 
parkeringsområdet for bobil og 
campingvogner samt oppsett av hytter for 
utleie. Det er manko på dette i Vestvågøy 
og dette ville bli bra med tanke på utsikt 
osv.  
 På vedlagte kart har vi tegnet inn 

På eiendommen 132/3  er avsatt 
areal til tett fritidsbebyggelse TF 17 
og LNF spredt fritid SF 26. Dette er 
privat fritid, selveier, ikke 
kommersiell virksomhet som 
innspillet beskriver, til utleie. 
Innspillet tas ikke til følge 



forandringer slik vi ønsker eiendommen.  

03.06.19 Knut Aland Vil med dette opprettholde innspillet som 
jeg sendte inn i vinter, vedr. utvidelse av 
kirkegård på Gravdal 

tas til orientering 

03.06.19 Jack 
Lindgaard 

Utdrag: Gjelder skravert område på kart, 
dette området har i alle år (fra tidlig 70 
tall) blitt brukt til 
friluftsliv/karavanoppstillingsplass på 
sommeren, var i kontakt med kommunen 
tidlig på 2000 tallet om 
dette, og det ble skrevet en redegjørelse 
på bruken av arealet, ba da om en 
tilbakemelding hvis det 
skulle være problematisk ved denne type 
bruk, noe jeg ikke fikk. 
Siden arealplanen nå skal vedtas, ønsker 
jeg at dette området som nå er definert 
under LNF, blir 
omregulert til Fritid og Camping. 

Innspillet tas delvis til følge. Det 
foreslås å se området i 
sammenheng med regulering av 
Uttakleiv og Haukland i forbindelse 
med besøksforvaltningsprosjektet. 
Avsettes til bestemmelsesområde 
der eksisterende bruk i 
eksisterende omfang tillates inntil 
videre. Avventer regulerings-
avklaring. 
 
Innspillet er konsekvensutredet, se 
KU 422. 

03.06.19 Heidi Kleven 
og Svenn-
Tore Olsen 

Det er med oppgitthet vi ser at det ikke er 
satt av buffersone mellom boligområdet i 
Mjåneset, og næring/industriområdene 
(Leknes handelspark, Leknessletta 2 mv). I 
reguleringsplanen for Leknes handelspark, 
Plan-ID 1860 2015 001 ble etter flere 
innspill vedtatt avsatt et mindre areal til 
grønnstruktur/LNFR, som en buffer 
mellom 
eksisterende boligområde og 
forretnings/industriområde. Vi ser nå at 
dette er ikke er 

Tas til orientering. På bakgrunn i 
innsigelse fra Fylkesmannen er 
arealbruksendringene innenfor 
forslag til bygrense tatt ut av 
planforslaget. Den videre 
utviklingen vil bli nærmere vurdert i 
byplanarbeidet som skal starte opp 
høsten/vinter 19/20. 



tatt hensyn til i kommuneplanens 
arealdel, hvor hele området foreslås 
omgjort til 
Bebyggelse og anlegg. Plankartet for 
kommuneplanens arealdel viser nå et 
stort 
område mellom Idrettsgata og Sjøveien, 
satt av til boliger, industri og næring, uten 
grøntområder. 
Vi anmoder om at avsettelse til 
grønnstruktur opprettholdes slik det ble 
vedtatt i 
reguleringsplanen, og at det avsettes 
grønn buffersone mellom boligbebyggelse 
og 
industri/næring, herav også mellom 
boligområdet og kommende og planlagte 
nærings/industriarealer. 
Føringer fra Husbanken og 
Fylkeskommunen tilsier også at det skal 
være buffersoner 
mellom boligområde og industriområde. 
Vestvågøy kommune har vedtatt at 
Leknes skal være attraktiv og ha en grønn 
profil, 
og visjonen «stolt lofoting». Dette skal 
gjelde «hvordan vi framstår, 
kommuniserer og 
tilrettelegger for å utvikle oss sammen 
med innbyggerne». Videre skal Vestvågøy 
være en "attraktiv bo-, arbeids- og 
fritidskommune med gode bomiljø". 
Grøntområder 
vil ha stor betydning for de som bor i og 



skal besøke Leknes. Derfor bør 
innskrenking 
av grøntområde og bebyggelse av dette 
bør unngås. Det er også vedtatt at Leknes 
skal 
være «en foretrukket og attraktiv 
handelsby og markedsføres aktivt som et 
vennlig, 
moderne og imøtekommende 
handelssenter». 
Hvis kommunen vil etterstrebe å følge 
sine verdigrunnlag, bør man minimum 
etablere 
grønn buffersone mellom areal til 
boligbebyggelse og 
industri/næringsformål slik det 
var vedtatt i reguleringsplanen for 
Lofoten handelspark, og andre arealer 
med formål 
som ikke er boligbebyggelse. 



03.06.19 Eldar 
Andersen 

Innspill til Arealplanen fra Uttakleiv 
Grendelag er delt inn i 5 deler der innspill 
nr. 1 er 
teltområde, innspill nr. 2 er 
bobiloppstilling, innspill nr. 3 er parkering 
for biler, innspill nr. 4 
er Handikap-parkering og innspill nr. 5 er 
søknad om status campingplass. 

Innholdet i innspillet er i hovedsak 
avklart ved konsekvensvurdering 
(KU 113) og merknadsbehandling 
av tidligere innspill ved 
1.gangsbehandling av planforslag. Å 
åpne opp for campingplass på 
Uttakleiv, vil medføre vesentlig 
arealbeslag som har bl.a. direkte 
negative virkninger på de viktige 
natur- og landskapsverdier 
særegent for området. Det 
anbefales dermed ikke å avsatte 
området til fritids- og turistformål. 
Utvidelse av teltområde kan 
derimot tas inn i plan. God 
spredning av telt vil bedre 
forholdene ift. slitasje på 
underlaget og naturlandskapet for 
øvrig. Innspill om mer tilrettelagt 
bobilparkering på nordsiden av 
veien, samt parkering på sørsiden 
av veien er konsekvensvurdert, se 
KU 420. Innspillet om 
bobilparkering vurderes til å ha 
svært stor negativ konsekvens, og 
tas ikke inn i plan. Justeringer på 
bestemmelsesområdene gjøres. 



03.06.19 Lars Bernt 
Salomonsen 

Jeg har sendt inn et innspill til arealdelen 
for eiendommen gnr 18/1 og 18/17. 
Etter det jeg kan se er mitt innspill 
vedrørende eiendommene ikke omtalt i 
forslaget. Det 
henvises til KU125, men der er det ingen 
omtale av forslaget. Videre har eier av gnr 
18/1 og 
gnr 18/17 en søknad om dispensasjon fra 
2017 som det vil være naturlig å behandle 
i 
forbindelse med behandling av 
arealplanen. Det vises i mitt innspill til 
saken, men det er 
ikke omtalt. 
Forslaget om å legge gnr 18/1 til 
utbyggingsareal er heller ikke omtalt. Det 
vises til KU15, 
men derer det en annen eiendom som er 
omtalt. 
Jeg ber om at innspillet til arealdelen 
vedrørende gnr 18/1 og 18/17 blir 
fremmet i planen. 

Tas til orientering. På bakgrunn i 
innsigelse fra Fylkesmannen er 
arealbruksendringene innenfor 
forslag til bygrense tatt ut av 
planforslaget. Den videre 
utviklingen vil bli nærmere vurdert i 
byplanarbeidet som skal starte opp 
høsten/vinter 19/20. 
 

03.06.19 Mona 
Susanne 
Sveum 

Vi viser til foreslått arealplan for Myklevik 
der store deler av fjæra er omregulert til 
fritids -og 
turistformål og store deler av Myklevik 
gartneri er omregulert til Idrettsanlegg. 
Til dette har vi følgende innspill: 
1. Strandsonen er foreslått omregulert til 
fritids -og turistformål 
Fjæra i Myklevik har i uminnelig tid vært 
et friområde, der allemannsretten råder. 

Det presiseres at KU'en  ble rødt for 
turistvirksomheten øst fra fylkesvei, 
gul for sykkelløypa og grønn for 
gartneridriften. Det påpekes mange 
relevante og riktige momenter i 
innspillet. I den politiske 
vurderingen ble disse tre tiltakene 
sett i sammenheng og under ett, 
siden forslagsstiller presenterte 
tiltakene under ett. Totalkonseptet 



Det er et 
sammenhengende økosystem mellom 
havet og fjellet som legger til rette for et 
komplekst dyreog 
fugleliv og en rik flora. Dette er dyrebare 
ressurser som det finnes mindre og 
mindre av i både i 
Vestvågøy og i resten av landet. 
Myklevikfjæra er den siste åpne lett 
tilgjengelige strandsonen om 
man regner ifra Stamsund sentrum. 
Resten er bygget ut eller privatisert. Den 
benyttes av 
barnehager, skoler, lokale familier og 
tilreisende til turer, krabbefiske og bading 
med mer. Fjæra 
og strandsonen i Myklevik er uendelig 
viktig for oss Stamsund-væringer, og det 
er et stort tap for 
oss om den omgjøres til turistanlegg. 
Offentlig badstu og badeplass kan ikke 
bøte på dette. Vi ber 
derfor innstendig Vestvågøy kommune 
om å snu i denne saken. En utbygging av 
fjæra vil aldri 
være reverserbar. Myklevikfjæra bør få 
ligge som den gjør uten inngrep. 
2. Store deler av Gartneritomta er 
foreslått omregulert til idrettsanlegg 
Myklevik er tradisjonelt et bolig- og 
landbruksmiljø preget av ro og nærhet til 
naturen og 
kulturlandskapet. Vakre steingjerder og 
rester av gamle husmannsplasser vitner 

ble vurdert som ett tiltak som kan 
bidra positiv til utviklingen i 
Stamsund, til tross for ulempene 
som prosjektet kan medføre for 
innbyggerne i Myklevika. Ved alle 
beslutninger er den en avveiing av 
fordelene og ulempene et tiltak kan 
medføre. Etter høringsrunden  og 
innspillene fra både naboer i 
område og Fylkesmannen foreslår 
man nå å ta ut holmene fra det 
fremtidige utbygingsområde for 
turistformål. Slik vil allmennhetens 
interesser blir bedre ivaretatt. Det 
er ikke tatt stilling til en konkret 
plassering eller utforming av 
bebyggelsen. Dette vil skje i en 
reguleringsplan, hvor det vil bli krav 
til flere utredninger, risiko- og 
sårbarhetsanalyse, alternative 
forslag og vurdering av 
konsekvensene, for å finne en best 
mulig løsning, som ivareta 
allmennhetens interesser på en god 
og forsvarlig måte. Også for 
sykkellæypa, som er lagt ut med 
formål "idrettsanlegg", vil det være 
reguleringskrav. med de samme 
kravene. Naboer, landbruk og 
friluftsliv må hensyntas i det videre 
planarbeidet og man må finne en 
løsning som ivareta de forskjellige 
interessene. Tiltaket i seg selv 
vurderes som potensiell svært 



om det enorme 
arbeidet som gjennom hundrevis av år er 
lagt ned for å skape dyrkbar mark og 
livsgrunnlag for 
folk og dyr. Vi er sterkt bekymret for hva 
slags avtrykk et omfattende sykkelanlegg 
setter i dette 
miljøet. Hvordan skal barn fortsatt kunne 
utfolde seg og leke trygt i samme område 
som sykling 
pågår i stor fart? Hvordan kan et 
sykkelanlegg og sykkelløyper som krysser 
turveien kombineres 
med trygg adkomsten til fjellet for 
tilreisende og folk fra hele Stamsund? Er 
et sykkelanlegg tett 
inntil fjøs, dyrka mark og jorder der dyr 
beiter over hodet forenlig med den 
planlagte 
videreutviklingen av 
landbrukseiendommen som grenser mot 
gartneritomta? På hvilken måte 
skal trafikksikkerheten kunne ivaretas? 
Hvordan er det mulig å sikre oss mot støy 
fra morgen til 
kveld? Vi har ikke tro på at disse 
spørsmålene kan besvares 
tilfredsstillende. 
Vi ber innstendig politikerne i Vestvågøy 
om å ikke rasere et godt bolig, jordbruk- 
og rekreasjonsmiljø, 
men heller sørge for å ivareta botrivsel og 
glede for oss som bor her og kommende 
generasjoner som 

positiv bl.a. for barn og unge i 
Stamsund. Også andre 
lokaliseringer bør vurderes 
nærmere, f.e. i tilknytning til 
alpinanlegget, dersom man ikke 
finner en god løsning her. På 
nåværende tidspunkt ble 
kombinasjonen av turisme og 
sykkelløypa vurdert som et 
spennende konsept, som man 
ønsker å gå videre med, siden 
denne type aktivitetsturisme ikke 
er sterk representert i kommunen. 



har et ønske om å bosette seg i Stamsund. 
Vi oppfordrer derfor til at de foreslåtte 
omreguleri 

03.06.19 Matias 
Juliussen 

Kommer med et innspill til 
kommuneplanens bestemmelser under 
punkt 2.18 som gjelder korttidsutleie. 
Jeg har forståelse for at det er et stort 
press i leiemarkedet og et ønske om å 
gjøre noe med 
korttidsutleie for å begrense 
konkurransen for dem som skal inn på 
leiemarkedet. 
Når det gjelder enebolig som det er tillatt 
å bo 12 måneder i året, mener jeg at det 
kunne blitt satt en 
begrensning på antall utleiedager ved 
korttidsutleie i løpet av et år. 
Fritidsbolig er det ikke tillatt å bo i over et 
helt år og derfor heller ikke mulig å leie ut 
ved langtidsutleie. 
Jeg skjønner derfor ikke at det finnes 
argumenter for å begrense korttidsutleie 
for fritidsboliger. Det 
eneste forståelige argumentet er 
konkurransen for hotellnæringen, men 
den kan enkelt gjøres noe med 
ved å justere moms- og skatteregler. 
Dessuten er det heller ikke nok dekning i 
bare hotell og 60/90 dagers korttidsutleie, 
noe som vil få 
konsekvenser for turistnæringen. Det er 
åpenbart at det ikke vil fungere. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



Mitt innspill er derfor at det ikke legges 
lokale føringer rundt utleie av 
fritidsboliger, men at man 
forholder seg til nasjonale regler. 



03.06.19 Torbjørn 
Gabrielsen og 
Oddny 
Wiggen 

STORT innspill. Kort sammendrag med 
konklusjon: 
I utkastet til kommuneplanens arealdel 
som foreligger til høring, er det inkludert 
innspill om tiltak 
som endrer arealformål fra LNF til Fritids 
og turistformål (FT22) og Idrettsanlegg 
(IA14). Vi vil peke på 
hensyn og informasjon som utfyller 
vurderingene som ligger til grunn for disse 
endringene. 
Basert på merknader til 
Konsekvensutredning, planbeskrivelse og 
planbestemmelser, vil vi 
argumentere for at allmenhetens 
rettigheter i strandsonen må utelukke 
tiltak øst for fylkesveg fra 
kommuneplanens arealdel, og at 
kommunen må stille ytterligere krav om 
tilpassing av tiltak vest for 
fylkesveg før dette kan inkluderes i 
kommuneplanen.  

Det presiseres at KU'en  ble rødt for 
turistvirksomheten øst fra fylkesvei, 
gul for sykkelløypa og grønn for 
gartneridriften. Det påpekes mange 
relevante og riktige momenter i 
innspillet. I den politiske 
vurderingen ble disse tre tiltakene 
sett i sammenheng og under ett, 
siden forslagsstiller presenterte 
tiltakene under ett. Totalkonseptet 
ble vurdert som ett tiltak som kan 
bidra positiv til utviklingen i 
Stamsund, til tross for ulempene 
som prosjektet kan medføre for 
innbyggerne i Myklevika. Ved alle 
beslutninger er den en avveiing av 
fordelene og ulempene et tiltak kan 
medføre. Etter høringsrunden  og 
innspillene fra både naboer i 
område og Fylkesmannen foreslår 
man nå å ta ut holmene fra det 
fremtidige utbygingsområde for 
turistformål. Slik vil allmennhetens 
interesser blir bedre ivaretatt. Det 
er ikke tatt stilling til en konkret 
plassering eller utforming av 
bebyggelsen. Dette vil skje i en 
reguleringsplan, hvor det vil bli krav 
til flere utredninger, risiko- og 
sårbarhetsanalyse, alternative 
forslag og vurdering av 
konsekvensene, for å finne en best 
mulig løsning, som ivareta 
allmennhetens interesser på en god 



og forsvarlig måte. Også for 
sykkellæypa, som er lagt ut med 
formål "idrettsanlegg", vil det være 
reguleringskrav. med de samme 
kravene. Naboer, landbruk og 
friluftsliv må hensyntas i det videre 
planarbeidet og man må finne en 
løsning som ivareta de forskjellige 
interessene. Tiltaket i seg selv 
vurderes som potensiell svært 
positiv bl.a. for barn og unge i 
Stamsund. Også andre 
lokaliseringer bør vurderes 
nærmere, f.e. i tilknytning til 
alpinanlegget, dersom man ikke 
finner en god løsning her. På 
nåværende tidspunkt ble 
kombinasjonen av turisme og 
sykkelløypa vurdert som et 
spennende konsept, som man 
ønsker å gå videre med, siden 
denne type aktivitetsturisme ikke 
er sterk representert i kommunen. 



03.06.19 Gisela Lindahl 
og Kurt Atle 
Hansen 

Innspill om større justering av gravlund og 
gangvei rundt eiendommen, med tilgang 
til Løkta og friluftsområdet.  

Innspillet tas til følge. Framtidig 
gravplassareal til kirkegården er 
allerede justert, og tilpasset 
landbruk og registrert 
kulturminner, etter innspill til 
planoppstart. Bedre 
gangforbindelser til friluftsområde 
badestrand,  til Klokkarvika og løkta 
er positivt tiltak med økt 
tilgjengelighet og godt løft for 
nærimiljøet. Tilgang og 
tilrettelegging av turstier vil være et 
av flere viktige tema i kommende 
byplan.  



03.06.19 Einar 
Raymond 
Melkersen 

Arealendring til LNF- spredt Næring: 
Dersom vår eiendom med tilknyttede 
teiger i kommende plan kan defineres 
under punkt b) som LNFR spredt næring, 
vil det være mulig å se på andre formål å 
bruke eiendommen til. Vi ønsker å ivareta 
naturmangfoldet på en god måte. 
Samtidig må det være mulig å eie en 
eiendom som kan brukes til noe. Teigene 
ved Holdalsvatnet og Ostadvatnet utgjør 
mer enn 50% av eiendommen vår. De 
består av små steinknauser, myr og jord 
som er uegnet til beite. Det vil derfor 
være mer hensiktsmessig å få brukt dette 
til noe som gagner både oss og 
kommunen forøvrig. 

Innspillet er konsekvensutredet og i 
stor grad ikke tatt til følge. Se KU 
413. 

03.06.19 Tove Gjernes Som grunneier på Ner-Gjerstad 
protesterer jeg herved på forslaget om å 
gjøre Gjerstadnesset- Skarsjø området om 
fra LNF område til Industri- og 
næringsområde. 
Har forstått at kommunestyret mener de 
må sikre seg området for evt. bruk i 
fremtiden? 
Dette vil da medføre at eiendommene 
båndlegges og kan ikke utvikles. 
Ser at det er foretatt en begrenset Ros-
analyse der de faglige vurderingene er 
negative. Likevel gjorde Kommunestyret 
et enstemmig første vedtak om å definere 
området som Industri- og næringsområde 
i stedet for LNF. 
Hvilke behov har kommunen for dette? 

Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområder i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret plan for området.  
Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



Hvilken industri skal drives som trenger 
slike store områder??? 
Skal kommunen endres fra fiske- og 
jordbruksnæringer, samt reiseliv? 
Skal alt av fiskeri dirigeres til området?? 
Hvordan er egnetheten for dette i 
området, på land og i sjøen? 
Hvordan er effekten av en utbygging av 
havn og næringsvirksomhet for 
naturressursene og artsmangfoldet i 
området og omliggende områder? 
Hva med fornminner og kulturverdier? 
Fremtidens Lofoten - hvordan skal 
kommunen fremstå? 
Hvilke verdier skal vi overlevere til våre 
etterkommere? 
Er ungdommene tatt med på råd? 
Økonomiske konsekvenser? 
Infrastruktur? Hvilke konsekvenser får et 
slikt vedtak for omliggende områder? 
Er miljømessige konsekvenser tatt i 
betraktning? 
Hvilken rett har kommunestyret til å 
båndlegge våre eiendommer /verdier og 
frarøve våre etterkommere deres arv? 
Hvem er det vi betaler regningen for? 
Hva er det politikerne må rettferdiggjøre 
med å dokumentere prosessen med 
offentlige møter om arealplan som 
foregikk i leserinnlegg i avisen? 
Vedtaket om å endre Gjerstadnesset – 
Skarsjøen området fra LNF område til 
Industri- og Næringsområde virker som en 
forhastet beslutning , som jeg ber 



Kommunestyret å reversere. 
Vedtaket om å endre området fra LNF til 
Industri- og næringsområde har 
langtrekkende konsekvenser som berører 
oss som bor i området nu, samt for 
fremtidige generasjoner. 
På vegne av meg selv og mine 
etterkommere protesterer jeg på 
vedtaket om å endre området 
Gjerstadnesset – Skarsjø fra LNF område 
til Industri- og Næringsområde! 

02.06.19 Per-Arne Lie Ny E10 trase vil sannsynlig få 
oppstart(planstart) i kommende 
planperiode. Traseen vil få 
store konsekvenser for mine eiendommer 
på gnr.97, og ett eller flere bolighus må 
saneres. 
Vestvågøy kommune har arbeidet aktiv 
for denne trase. Jeg må kunne anta at i 
den nye 
arealplanen bør kommunen være så 
forutseende at det settes av ett område i 
planen, slik at 
husene kan flyttes/bygges nytt i 
nærheten, og uten at det må søkes 
dispensasjon. 
Jeg forslår derfor ett område rundt min 
boligtomt 97/14 merkes SBF- område, se 
vedlegg 
Området har ingen verdi i skogs- og 
landbrukssammenheng. 
Tomtene vil kunne få veiløsning til privat 
vei, samtidig som det er kort vei til 

Etter innspill fra Statens Vegvesen 
anbefales å sette hensynssone for 
framtidig E10 trase for innkorting. 
Etablering av ny e 10, om den blir 
vedtatt i Nasjonal transportplan 
NTP, vil løses av en egen 
reguleringsplan i regi av Staten 
Vegvesen, som også er juridisk 
ansvarlig for innløsning og 
avhending av berørte eiendommer.  



brøytet 
fylkesvei. 
Området som er foreslått i planen, 
merket SBF30 beholdes i tillegg. 

02.06.19 Nordbakken 
Eiendom AS 
og Ronny 
Johan 
Solheim 

Forslag om arealbruksendring Nytt 
boligfelt Fyglehylla 68/12  
Innspill til Kommuneplanens arealdel 19-‐
2031 
som ligger på høring til 03.06.19 

Innspillet er registrert. Konkret 
vurdering av  forslaget vil tas med 
videre i kommende byplan, i 
forhold til kommunens boligbehov, 
og kapasitet, jf. Motatt innsigelser 
fra Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland.  



02.06.19 Bjørg Arntzen NEI til omregulering av området Gjerstad-
Skarsjøen i 
Vestvågøy kommune i Lofoten, fra LNF til 
nærings-/industriområde 
Vi ønsker IKKE at våre natur- og 
kulturressurser blir ofret på bekostning av 
inntekt til noen få! 
Vi ønsker å bevare vår kuturarv slik at 
våre barn og barnebarn kan nyte godt av 
denne rene og 
vakre naturen vi har, og at vi alle kan ha 
råderett over den eiendommen vi eier 
selv. 
Vi stiller oss derfor MOT Vestvågøy 
Kommunes forslag om å omregulere det 
734 dekar store 
LNF-området Gjerstad-Skarsjøen om til 
Nærings-/industriområde. 
--------------------------------------------------------
--------- 
Ved avslutning søndag 2. juni kl. 23.30 har 
denne protesten mottatt 468 signaturer. 

Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområder i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret plan for området.  
Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



02.06.19 Christer 
Bugge 

Innspill til kommuneplanens arealdel for 
eiendom gnr. 65 bnr. 3 og 4 Ramsvika. 
 
I forbindelse med pågående planprosess 
for kommuneplanens arealdel ønsker jeg 
å avsette et område på ca. 17 da til 
fritidsbebyggelse. Området er markert 
med lilla farge i vedlagte kart. 
 
Området er en særvendt skråning langs 
eiendommens grense mot nord. Dette 
området benyttes ikke i 
landbrukssammenheng og er delvis 
gjengrodd i dag. 
Området består av knauser og bratt 
terreng som ikke egner seg til oppdyrking.   
 
Området er i gjeldende plan avsatt til LNF 
område med spred boligbygging. 
Dette området utgjør en liten del av 
eiendommen som ikke benyttes i 
landbrukssammenheng. Det er i dag en 
hytte og to hyttetomter i området. 
Området skråner mot sør og har nær 
tilknytning til sjø 

Innspillet er konsekvensvurdert, se 
KU 408. Omdisponeringen vurderes 
å ha stor negativ konsekvens, og tas 
ikke inn i plan. Potensielt kunne en 
bygge videre på eksisterende 
bebyggelsesstruktur (minimere 
området). Dette vurderes å ha 
middels negativ konsekvens. Men 
det må prinsipielt avklares om det 
er behov for flere områder for 
fritidsbebyggelse. 



02.06.19 Bjørg Arntzen Jeg vil med dette protestere på 
Formannskapets innspill til kommunens 
arealdelplan, om å 
omregulere det 734 DA store område 
Gjerstad – Skarsjøen 17/1755, fra LNF til 
næring/industri. 
Jeg eier om lag 80 DA i det foreslåtte 
området (N47), og hvis forslaget blir 
vedtatt, blir det 
båndlagt og jeg mister all råderett over 
det. Det mister all sin verdi - på alle 
måter! Jeg kan 
ikke engang selge det. Erfaringer fra 
lignende saker i resten av landet, viser at 
INGEN vil 
betale dagens realverdi for eiendommer 
som er båndlagt, da det medfører for stor 
usikkerhet rundt eiendommens 
fremtidige realiseringsverdi. 
I tillegg har denne gården en enda 
viktigere verdi for meg. Dette er mitt 
hjem! 
- og selv om det ikke er et "gods", så er 
det mitt livsverk og min arv. Et lite 
fiskarbonde-bruk 
som jeg har brukt utallige timer og kroner 
på å renovere og kultivere gjennom de 
siste 35 
årene. 
Jeg har fått forståelse av at en kommune 
er i sin fulle rett til å båndlegge, - eller i 
verste fall 
ekspropriere et område, for å sikre 
arealer for konkrete, presserende 

Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområder i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret plan for området.  
Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



vekstmuligheter. I 
denne saken finnes det ingen konkrete 
planer eller dokumenterte behov som 
beviselig ikke 
kan løses på andre måter eller arealer. Jeg 
stiller derfor spørsmål om Vestvågøy 
kommune 
med juridisk rett kan omregulere et så 
stort område, uten at det foreligger en 
konkret plan? 



03.06.19 Runa 
Sundsfjord 

alrealbruksendring 128/3 - er tidligere KU 
- vurdert, men ønsker utvidelse og 
midlertidg telting. På nedre side av veien 
ønsker vi et litt større felt med spredt 
næring, bolig og fritidsbebyggelse 
enn det som er foreslått. Hovedårsaken til 
dette er at vi må sette opp både 
driftsbygg og 
servicebygg på nedre side av fylkesveien 
hvis ikke det lar seg gjøre å bygge på øvre 
side. Vi vet 
enda ikke hvor evt bygg bør plasseres og 
har ikke satt igang prosessen med 
detaljene rundt dette 
før det er avklart hvorvidt vi kan bygge på 
øvre side av veien eller ikke. Vi ønsker litt 
mer 
«slakk» slik at vi slipper en fordyrende 
søknadsprosess hvis vi må justere 
plasseringer på evt 
bygg i ettertid. Både øvre og nedre side av 
fylkesveien tilhører samme teig og ihht 
rammebetingelsene for denne koden 
settes det jo begrensninger uansett hvor 
mye vi kan bygge 
totalt. Vi ønsker bare pittelitt større 
spillerom. 
Det røde feltet er muren etter det gamle 
båtbyggeriet og brygga som var der, her 
ønsker vi å på 
sikt få satt opp naust og brygge igjen. De 
gule linjene viser gamle murer, både 
naust-tufter, 
brygge og sannsynligvis flosikring. Her 

Innspillet tas delvis til følge med en 
utvidelse av SBFN3. Deler av 
innspillet er vurdert i tidligere 
konsekvensutredning, se KU 81. 
 
  



hadde det vært fint om strandsonen 
kunne inkludert disse 
murene. 



03.06.19 Valberg 
Utvikling 
ASv/Tore 
Ramberg 

Arealbruksendring : ca. 240.000 m2 
Beskrivelse: Bruksendring fra LNF/LNFR til 
fritidsbebyggelse og spredt boligbygging, 
større innspill er gitt med begrunnelse 

Mestparten av det foreslåtte 
område er myr, med stor betydning 
for både klima og naturmangfold. 
Område er del av Malnesvika, som 
er registrert som viktig naturtype 
"strandeng og strandsump".  Det er 
begrenset behov for nye 
boligområder i kommunen og langs 
valbergsveien er det flere områder 
lagt ut til både bolig- og 
fritidsboligbebyggelse. Nedbygging 
av dette nærmest urørte 
strandområde vurderes av 
prinsiielle grunner som uaktuell på 
nåværende tidspunkt. Innspillet tas 
ikke til følge. 



02.06.19 Thor Yngve 
Hetzler 

Uttdrag : I planforslaget foreligger det en 
reguleringsplan for området Sortland 
ytterst i Mærvollveien (SFN 2). Området 
det er snakk om rommer i overkant av 50 
mål, hvorpå det i kommuneplanen er 
foreslått tillatelse til etablering av spredt 
fritidsbebyggelse. Undertegnede har 
forsøkt å få klarhet i omfanget av disse 
utbyggingsplanene, samt hvilke 
maksrammer denne reguleringsplanen 
rommer. Dessverre uten særlig hell. 
Kommunens representanter (ved 
utekontoret på Meieriet kultursenter) 
kunne ikke gi et tydelig svar på hvor 
mange fritidsboliger som kunne oppføres 
etter en slik regulering. Det ble imidlertid 
fremsatt slik at det muligens maks kunne 
være en fritidseiendom pr. 
kvadratkilometer. I så tilfelle kan området 
det er snakk om i ytterste konsekvens 
dekkes av opptil 50 fritidseiendommer. 
Dette er trolig tall som er langt i overkant 
av hva grunneier/utbygger har tenkt seg, 
men all den tid vi ikke får klare svar om 
tanker og planer er dette tall vi som 
naboer må forholde oss til. 
Av utbygger selv fremkommer det heller 
ingen gode svar på hva som blir utfallet av 
oppkjøpet. På direkte spørsmål om hva de 
tenker gjøre med eiendommen foreligger 
det dessverre bare svar med åpenbar 
mindre sannhetsverdi 

Areal vist som SFN 2, vil etter ny 
vurdering reduseres betraktlig, 
etter innspill fra undertegnede, og 
etter innsigelser gitt av Nordland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Nordland. Merknaden tas derfor til 
følge.  



03.06.19 Gravdal Opp 
og Fram 
v/Randi 
Rasmussen 

Større innspill om å ta i bruk og legge til 
rette for næring og bolig ved Gravdal 
havn, tilrettelegging av torg,  gang - og 
sykkelvei,  forvaltning av  løkta og 
utvidelse av gravplass.  

Behov og tiltak i Gravdal og 
tilgrensende områder vil være et av 
hovedtema i kommende byplan. 
Arealene innenfor foreslått 
bygrense foreslås å løses i byplan, 
hvor man konkret kan kan jobbe 
mot områdeløft på Leknes og 
Gravdal, og se områdene i 
sammenheng.  



03.06.19 Oluf 
Svendsen 

Vedlagt oversendes kartutsnitt angående 
innspill til ny arealplan. Område merket 
med rødt 
ønskes lagt inn i B3 som er er spredt 
boligbygging i LNF. 

Innspillet tas ikke til følge. 
Boligbehovet i området anses som 
oppfylt. 
 
Området har imidlertid 
fortettingspotensiale, og vil 
vurderes igjen ved ny revidering av 
kommuneplanens arealdel.  



02.06.19 Fredrik 
Nygård 

Dagens formål i kommuneplan (200807): 
LNF -område m/ spredt fritidsbebyggelse 
I Kommuneplan på høring (201810) er det 
foreslått endring til: LNRF 
Beskrivelse: På vegne av eier, Herbjørn 
Hansen, gis det innspill om at eiendom 
videreføres som 
LNF - område m/ spredt fritidsbebyggelse, 
evt Fritids- og turistformål. 
Eiendom består av rorbu/hytte og 
murhus/naust med egen tilkomst, og har 
tidligere vært benyttet 
som privat fiskemottak/brygge/rorbu. 
Eiendom er ervervet og benyttet av 
grunneier, men er først 
nylig oppmålt og fått skjøte etter enighet 
med småbåtforeningen som eier 
resterende grunn i 
området. 
Det er på sikt ønskelig å søke om 
bruksendring til å renovere rorbu til 
fritidseiendom, evt i bruk 
innenfor fritids- og turistformål. 

bestemmelsene for LNF-områder 
åpner for bruksendring av nedlagte 
fiskemottak i LNF til annen bruk. 
Innspillet er ivaretatt i 
bestemmelsene. Formålet endres 
ikke i kartet. 



03.06.19 Tore Sjøen Innspill om omdisponering av område 
Resmålskogan på Gnr. 15 Bnr. 1. Dette 
område er i dag definert som LNF. 
Området på ca. 50 mål, er ikke brukt i 
landbrukssammenheng og gjør heller ikke 
inngripen i 
dyrket mark. Det planlagte tomteområdet 
har vid utsikt, har egen tilkomstvei og 
ligger i 
umiddelbar nærhet til kommende gang og 
sykkelveg og Ballstad skole. 
Søker herved om å få området omdefinert 
fra LNF til boligformål. Viser til vedlagt 
kartskisse 

Innspillet er konsekvensvurdert, se 
KU 400. Tiltaket vurderes å ha stor 
negativ konsekvens, itillegg anses 
boligbehovet for planperioden som 
dekt, med de boligområdene utlagt 
i planforlaget. Innspillet tas ikke inn 
i plan. 



03.06.19 Raymond 
Jonassen 

Mener at nasjonalt regelverk må følges til 
utleie av fritidsboliger. 
Nasjonalt trenges ikke særskilte tillatelser 
til utleie av fritidsboliger over 60 dager. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Oluf 
Svendsen 

Vedlagt oversendes innspill til arealplanen 
der det foreslås utvidelse av eksisterende 
områder til 
fritidsbebyggelse TF1 til også å omfatte 
merket område langs vegfylling mot vest. 

Innspillet tas ikke til følge. 
Fritidsboligbehovet i området anses 
som oppfylt i TF 1. I tillegg er 
foreslått område 
bløtbunnsområde. 
Strandsonehensynet gjør seg også 
gjeldende ved utfylling i sjø. 
 

03.06.19 Karen 
Gjerstad 
Isaksen 

Større innspill, protest mot 
Næringsformål Gjerstandeset.  

 
 

 

Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområder i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret plan for området.  
Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



02.06.19 Frank 
Johansen 

Jeg eier gnr 110 bnr 35 som bl.a. er en 
tomt i havna på Kleivan. I planforslaget er 
formålsgrensen tegnet så langt inn mot 
land at denne tomta ikke kan utnyttes 
som sjøtomt. 
Alle sjøtomtene i denne rekka gikk i 
utgangspunktet like langt ut i sjøen og jeg 
har på 
vedlagte kart tegnet inn hvor langt ut 
formålsgrensen må gå for at tomta kan 
utnyttes etter 
forutsetningen i utskiftning/skylddeling. 

Planforslaget ved 
1.gangsbehandling legger opp til at 
tomta tilgrensende sjø kan utnyttes 
til båtfortøyning eller flytebrygge 
da byggegrensen mot sjø går på 
yttersiden av moloen. Viser til 
bestemmelsene s. 59. 
Utfylling/påler i sjø for etablering 
av fritidsbebyggelse er ikke tillatt. 
Inspillet om utvidelse av 
formålsgrensen for TF ut i sjø er 
konsekvensvurdert, se KU 396. 
Tiltaket anses å ha stor negativ 
konsekvens, og tas ikke inn i plan. 

02.06.19 Tind 
arkitektur AS 

i forbindelse med utvikling av gbnr. 13/33 
og Kjeøya for øvrig, har vi på vegne av 
grunneier Knut Halvor Hansen følgende 
innspill til kommuneplanens arealdel: 
For å tilrettelegge for bedre adkomst for 
allmenheten til Kjeøya i forbindelse med 
ønsket utvikling av turistbasert næring, 
bør det utarbeides forslag til 
adkomstløsninger mellom fastlandet 
(Vestvågøy) og Kjeøya, eksempelvis 
kabelferge eller andre hensiktsmessige 
løsninger etter nærmere avklaring med 
kommunen og relevante 
sektormyndigheter. 

Videre utvikling av Kjeøya, 
herunder adkomstløsning, vil være 
del av reguleringsplan som er 
påkrevd, når en eller flere av 
grunneiere på Kjeøya ønsker å 
starte opp med turistvirksomhet på 
øya. VVK har på nåværende 
tidspunkt ikke ressurser til å kunne 
prioritere dette spørsmålet i 
kommuneplanarbeidet. 



03.06.19 Iren 
Pettersen 

Korttidsutleie Fritidsboliger Mener at 
nasjonalt regelverk må følges til utleie av 
fritidsboliger. Nasjonalt trenges ikke 
særskilte tillatelser til utleie av 
fritidsboliger over 60 dager. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Ingve Andre 
Johansen 

Mener at nasjonalt regelverk må følges til 
utleie av fritidsboliger. 
Nasjonalt trenges ikke særskilte tillatelser 
til utleie av fritidsboliger over 60 dager. 
Mener da det skulle være unødvendig 
med noen særordning i vår kommune. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Mads 
Hammer 

Jeg mener det ikke bør settes strengere 
krav til korttidsutleie for Vestvågøy enn 
annet gjeldene 
reglement tilsier. 
Så vidt jeg har forstått er det fremmet på 
nasjonalt nivå forslag om maks 90 dager 
korttidsutleie på 
boligenheter i sameie. 
Utover dette må det være opp til den 
enkelte hjemmelshaver å bestemme 
omfang av utleie. 
For fritidsboliger bør det ikke være 
regulerende bestemmelser hva gjelder 
lengde på utleie. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Fredrik 
Bakkejord 

Kommer med et innspill til 
kommuneplanens bestemmelser under 
punkt 2.18 som gjelder 
korttidsutleie. 
Jeg har forståelse for at det er et stort 
press i leiemarkedet og et ønske om å 
gjøre noe med 
korttidsutleie for å begrense 
konkurransen for dem som skal inn på 
leiemarkedet. 
Regjeringen arbeider så vidt jeg vet med 
et forslag om å begrense korttidsutleie av 
eierseksjonsameier til 90 dager. Det 
kunne kanskje også være fornuftig for 
bolig generelt, men 
det jeg ikke forstår er forslaget om å 
begrense korttidsutleie av fritidsboliger. 
Det er ikke mulig å bo fast i fritidsboliger 
og dermed er det heller ikke anledning til 
å leie 
fritidsboliger med formål langtidsleie. Jeg 
skjønner derfor ikke at det finnes 
argumenter for å 
begrense korttidsutleie for fritidsboliger. 
Det eneste forståelige argumentet er 
konkurransen for 
hotellnæringen, men den kan enkelt 
gjøres noe med ved å justere moms- og 
skatteregler. 
Mitt innspill er derfor at det ikke legges 
lokale føringer rundt utleie av 
fritidsboliger, men at man 
forholder seg til nasjonale regler. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



02.06.19 Walfred M.O. 
Larssen 

Deler av eiendommen gnr 61 bnr 34 er i 
forslaget lagt ut til rent LNRF-areal, mens 
deler av denne 
eiendommen og de nærliggende 
eiendommene er lagt ut til formål «LNFR-
areal for spredt boligfritids- 
eller næringsbebyggels mv», områdenavn 
«SBFN 12». 
Oppdelingen av arealene virker lite 
gjennomtenkt og tilfeldig, og er ikke i tråd 
med våre ønsker. Etter 
at naboeiendommene mot sør er regulert 
til campingplass (område «FT 27» i dette 
planforslaget) har 
området skiftet karakter. Det vil derfor 
være naturlig at våre fritidsboliger ved 
ønske skal kunne 
utnyttes til turistutleie under samme 
forutsetninger. 
Vårt forslag er derfor at feltet FT 27 
utvides til også å omfatte gnr 61 bnr 34, 
eventuelt at feltet SBFN 
12 utvides på denne måten. 
Av plangrunnkartet framkommer det en 
byggegrense mot sjø. Det er gjort en 
vurderingen av 
funksjonell strandsone i området. Denne 
vurderingen virker tilfeldig og lite 
gjennomtenkt. Hele bukta 
mellom 61 bnr 6 og gnr 61 bnr 25 utgjør 
en naturlig havn og benyttes til 
oppankring av båter. Det er 
tatt høyde for en flytebrygge mot sør, 
men behovet for eventuelle flytebrygger 

Innspillet tas delvis  til følge. 
Eiendommen innlemmes i SBFN 12, 
med unntak av en belte i 
strandsonen, som forblir LNF-
formål for å unngå bygging helt 
nede i fjæra. Tiltaksgrense mot sjø 
flyttes ut i sjøen, sor å muliggjør 
oppankring og etablering av 
flytebrygge i bukta. 



eller kaier for de 
andre eiendommene kan ikke være 
vurdert. 
Vi foreslår defor at byggegrensen trekkes 
fra spissen av neset mot nord og tvers 
over bukta til spissen 
av neset mot sør. På denne måten vil det 
ikke være behov for 
dispensajonsbehandling av mindre 
tiltak i sjø i forbindelse med båtbruk. 
Arealet innenfor ny byggegrense bør 
legges ut til arealformålet «Småbåthavn». 



03.06.19 Iselin 
Frantzen 

Korttidsutleie Fritidsboliger. 
Jeg mener at det nasjonale regelverket 
bør følges til utleie av fritidsboliger. 
Nasjonalt trenges 
ikke særskilte tillatelser til utleie av 
fritidsboliger over 60 dager. 
Vestvågøy kommune bør ikke ha 
særordninger. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Bjarne 
Pettersen 

Undertegnede mener at det nasjonalt 
regelverk må følges til utleie av 
fritidsbolig. Nasjonalt trenges ikke 
særskilte tillatelse til utleie av 
fritidsboliger over 60 dager. Hva er 
motivasjonen for å ha et egen 
regelverk for Vestvågøy, når en ønsker å 
ha turister hele året. Det er i dag behov 
for flere gode 
overnattingsmuligheter i området. 
Hvordan vil kommunen forholde seg til 
dem som i dag har booket 
utleie fremover, som allerede vil 
overskride disse dagene. Vestvågøy må 
også være forberedt på 
erstatningskrav da dette helt klart vil 
hemme turist næringen i kommunen. 
Min anbefaling er ikke å gå på denne 
begrensingen på enhetene, som allerede 
er godkjent som 
fritidsbolig. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 Caroline 
Sørensen 

Innspill kommuneplanens bestemmelser 
punkt 2.18 
Korttidsutleie fritidsboliger 
Mener at nasjonalt regelverk må følges til 
utleie av fritidsboliger. 
Nasjonalt trengs det ikke særskilte 
tillatelser til utleie av fritidsboliger over 
60 dager. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



02.06.19 Øyvind 
Torsvik 

Innsigelse til kommuneplanens arealdel 
19-2023. Hovedopplysninger og kartbilde 
over område 
som omtales er lagt til slutt i dokumentet. 
På generelt grunnlag stiller sender av 
dette dokuentet seg 
kritisk til kommunens praksis av 
opplysningsplikten, da arealplanen 
inneholder omregulering av deler 
av avsenders tomt uten at avsender er 
blitt kontaktet. 
1. Innsigelse mot omregulering til 
grønnstruktur på deler av eiendom 
10/319 
Eiere av gårds-/bruksnummer 10/82 og 
10/319 vil ikke innvilge tillatelse for 
ferdsel gjennom tomt 
10/319 til planlagt sti til foreslått nytt 
friluftsområde på ballstadøya (eiendom 
10/317). Eiendom 
10/319 er å regne som hustomt da den er 
tilknyttet eiendom 10/82, og grunneier 
ønsker å utøve sin 
eksklusive eiendomsrett og protesterer 
mot ferdsel på og omregulering av egen 
tomt. 
Foreslått sti vil være til vesentlig ulempe 
for grunneier da den vil ha godt innsyn til 
opparbeidet hage 
og forstyrre privatlivets fred. I tillegg har 
grunneier eid tomt 10/319 i under 1 år, og 
planlegger, i 
større grad enn forrige eier, å utnytte 
tomten. Eksempelvis har hus på grunnen i 

Innspillet tas til orientering. 
Grønnstruktur i byer og tettsteder 
er definert som "veven av store og 
små naturpregede områder i byer 
og tettsteder". Grønnstruktur kan, 
som i dette tilfellet, bestå av 
romdannende grøntområder og 
viktige landskapselementer med 
naturpreg. Et av formålene med 
grønnstruktur er å ivareta et variert 
dyre- og planteliv. Grønnstruktur 
kan, som i dette tilfellet, bestå av 
romdannende grøntområder og 
viktige landskapselementer med 
naturpreg. Et av formålene med 
grønnstruktur er å ivareta et variert 
plante- og dyreliv. Grønnstruktur er 
av betydning for miljøtilstanden i 
byer og tettsteder og har en viktig 
funksjon når det gjelder både 
luftmiljjø, lokalklima og 
vannforvaltning. I tillegg til at 
sammenhengende grøntområder 
har en landskapsdannende og 
avgrensende funksjon, vil mange av 
de utbygde områdene med 
dominerende innslag av grønne 
områder, bidra til å gi deler av 
byggesonen naturpreg. Tilgang til 
grøntområder er viktig i områder 
man bor tett, og har betydning for 
folkehelse og som karbonlager. 
Kommunen har ikke anledning til å 
ta kontakt med grunneiere i 



dag ikke tilhørende 
garasje og deler av tomten er godt egnet 
som dyrkningsjord. Nåværende 
grunneiers kjøpsbeslutning 
av eiendommen var tungt basert på 
tomten sitt potensiale, og en 
omregulering vil forringe 
eiendommens verdi. 
Videre påpekes det at tilkomstvei til 
planlagt sti er gruslagt og i dag 
vedlikeholdes av beboerne i 
Gløsveien 3, 4, og 6. Økt ferdsel på 
grusvei grunnet offentlig planlegging vil 
ytterligere være til skade 
for grunneier da vedlikeholdskostnader vil 
øke. I tillegg stiller grunneier seg kritisk til 
manglende plan 
for parkering til friluftsområdet. 
Grusveien er for smal til parkering langs 
vei, og grunneier er 
bekymret for at nåværende forslag vil 
føre til at besøkende parkerer på private 
parkeringsplasser. 
I tillegg er tilkomst planlagt til et område 
på Ballstadøya som er usentralt i forhold 
til husstander på 
øya, og planen burde flytte tilkomst til et 
mer tilgjengelig område for beboere flest. 
Stien er også 
planlagt å gå gjennom deler med ulent 
terreng. Grunneier stiller seg uforstående 
til dagens plan, da 
nesten alle alternative tilkomster til 
friluftsområdet vil være fra asfaltert vei, 

kommunen, da arealplanen berører 
hele kommunen. Derfor har vi 
gåttut og bedt innbyggere skjekke 
områder som berører dem, og om å 
komme med innspill. Dette er 
formidlet gjennom hjemmeside, 
avis, folkemøter og utekontor.  



nærmere ballstadøyas 
beboere, og gi enklere tilkomst. 
Grunneier krever at sti/grønnstruktur blir 
tatt bort fra eiendom 10/319 i 
kommuneplanens arealdel. 
2. Innsigelse mot omregulering av 
eiendom 10/317 
Eiere av gårds-/bruksnummer 10/82 og 
10/319 ønsker ikke omregulering av 
eiendom 10/317 til 
grønnstruktur. Tomt 10/317 grenser til 
eiendom 10/319, og det er en betydelig 
høydeforskjell 
mellom tomtene. Omregulering til 
grønnstruktur vil gi fri ferdsel til 
almennheten, og tomt 10/317 har 
fullt innsyn til eiendom 10/82 og 10/319, 
samt flere andre eiendommer i omegn. En 
omregulering vil 
være til stor sjenanse og forstyrre 
privatlivets fred. 
Videre etterlyses informasjon om planlagt 
bruk av tomten etter omregulering. Eiere 
av gårds- 
/bruksnummer 10/82 og 10/319 har gått 
gjennom offentlige vedlegg til planforslag, 
og ikke klart å 
finne mer inngående informasjon om 
omreguleringen. 
Brorparten av Vestvågøy kommune er 
grønnstruktur, og Ballstad som område 
har mange 
grøntområder. Allmenhetens gevinst med 
en omregulering som dette burde derfor 



verdsettes lavt. 
Eiere av gårds-/bruksnummer 10/82 og 
10/319 ber derfor kommunen om å 
vurderer ulempene ved 
en omregulering som større enn 
fordelene. På dette grunnlag ber vi 
kommunen om å fjerne 
omreguleringen fra kommuneplanens 
arealdel 19-2023. 



03.06.19 Fredrik 
Leonhardsen 

Innspill kommuneplanens bestemmelser 
punkt 2.18 
Korttidsutleie fritidsboliger 
Mener at nasjonalt regelverk må følges til 
utleie av fritidsboliger. 
Nasjonalt trengs det ikke særskilte 
tillatelser til utleie av fritidsboliger over 
60 dager. 

Bestemmelsen om korttidsutleie 
gjelder for all korttidsutleie av egen 
bolig og fritidsboliger under 30 
sammenhengende dager , jf. 
Skatteetaten definisjon om 
kortidsutleie. Det er ingen 
nasjonale regler, men brev fra 
departementet til Vågan kommune, 
vedr håndheving av korttidsutleie 
av boenheter, er det opp til 
kommunene å håndheve dette, og 
sette antall dager i planens 
bestemmelser, for når 
søknadsplikten gjelder.  
 
Forslaget som har vært på høring er 
total antall dager korttids uteleie 
før man må søke kommunen 
konkret om bruksendring. Forslaget 
er at en kortidsutleie på mer enn 60 
dager,  så må kommunen omsøkes. 
Dette for å få kontroll på 
overnatting, sikkerhet, brann og 
vann, boligkapasitet,  
gjestesengkapasitet, hybelutleie til 
skole osv. Hovedmålet er å unngå 
helårs turistvirksomhet , 
kommersiell utleie i boligområder, 
tettbygde - og fritidsområder.  



03.06.19 sha 
v/Åsmund 
Rajala 
Strømnes 

Innspill om tilrettelegging av bolig på 
gnr/bnr 68/2 . I forbindelse med varsel 
om planoppstart var det planer om å 
sende inn innspill om at den ene av 3 
parseller på gnr 68 bnr 2 ønsket avsatt til 
framtidig bolig. Dette ble av ulike årsaker 
ikke gjort. I forslaget 
er arealene foreslått lagt ut til LNFR-
område, som er en videreføring av 
gjeldene arealbruk. 
Vil ønsker med dette at den østligste 
parsellen av gnr 68 bnr 2 avsettes til 
framtidig boligformål. 
Vi har på vegne av grunneier sett på 
mulighetene for å benytte deler av denne 
eiendommen til et lite 
boligfelt. Vedlagt følger en enkel 
arealstudie der vi har plassert ut 20 
eneboliger. «Situasjonsplanen» 
viser 20 eneboliger. Det vil også være 
mulig å få etablert en kvartalslekeplass i 
område. Det er flere 
muligheter for etablering av en lekeplass 
en av disse er på «flate» som vist på 
utsnittet under. 

Området er innenfor foreslått 
bygrense. Fremtidige arealbehov og 
utviklingsområder innenfor 
bygrensen vil løses i by plan. 
Innspillet tas med videre inn i 
arbeidet med byplan. 



03.06.19 Lofot-Ing AS På vegne av tiltakshaver søkes herved om 
å omgjøre arealer som i dag er regulert til 
industri til 
bolig-/fritidsbebyggelse. 
Eiendommene er i dag regulert til industri 
i reguleringsplanen Bergland 
Industriområde (planID 200002). 
Areal tiltenkt bolig-/fritidsformål ligger i 
område I1 (A). Ca 2460 m². 
Areal tiltenkt fritidsformål ligger i område 
I2 (B). Ca 5900 m² + 320 m² molo. 
I område (A) er eksisterende 
fiskeribygning innredet til leiligheter med 
tanke på utleie til turisme. Dette 
tiltaket er ikke omsøkt. Bygget er 
godkjent som driftsbygning 
fiske/fangst/oppdrett, og har vært 
benyttet 
til salteri og lager inn til fiskebruket til 
Øvreskotnes ble lagt ned. Hovedbruket på 
gbn 13/46 er solt til 
Eidsfjord Sjøfarm AS. Det er ingen drift på 
anlegget. 
Eiendommen 13/47 er eid av Arne 
Bøkenes og Ole Berglund. De benytter 
eiendommen som base for sin 
fiskerivirksomhet. Det er ingen 
industriproduksjon i lokalene. 
Eiendommen 13/2 er eid av Solveig 
Utnes. På den eiendommen er det 
etablert noen fiskehjeller. 
Eksisterende massetak er avsluttet med 
skråninger iht. reguleringsplanen. Det vil 
ikke bli utvidet drift. 

 Arealet er avsatt til industri, og 
industriarealer er det behov for. 
Kan gi økt konflikt med 
bruksblanding av næringsaktivit og 
bolig og frittidsformål. Det det 
egentlig omsøkes om tilrettelegging 
av turisme, som er et annet formål, 
næringsrelatert formål: Turisme og 
Fritid.  Reguleringplanen gjelder 
foran arealplan, evt. 
reguleringsendring kan være 
aktuelt ved privat initiativ. 



02.06.19 Tom 
Andreassen 

Området nedre Mjåneset på Leknes er i 
planbestemmelsene lagt ut til 
Småhusbebyggelse eller 
lavblokk med inntil 4 boenheter, ikke 
eneboliger slik det er definert i andre 
områder. 
Dagens bebyggelse består av eneboliger i 
spredt bebyggelse. Dette ønsker jeg 
videreført. 
Min eiendom har vært i familien i 
generasjoner og jeg og mine barn ønsker 
å utnytte etter eget 
ønske til enebolig/fritidsbolig/ naust og 
brygge, slik andre med sjø-tomter gis 
tillatelse til. Vil den 
nye planen sette bestemmelse om at vi 
ikke får benytte vår eiendom slik vi selv 
ønsker? 
Jeg ønsker og å få en nærmere definisjon 
av hva kommunen definerer som 
småhusbebyggelse. 
I nedre del av Mjåneset består 
bebyggelsen utelukkende av frittliggende 
eneboliger i spredt 
bebyggelse. ved å tillate lavblokk med 
inntil 4 boenheter vil eksisterende 
eiendommer bli 
skadelidende. Erfaring viser at områder 
hvor man tilfører vertikaldelte 
boliger/leiligheter/lavblokker 
fører til at området blir mindre attraktivt 
og eksisterende eiendommer vil bli 
forringet verdi. 
Det er meg bekjent at Fylkesmannen har 

blir vurdert nærmere i byplanen. 
Med småhusbebyggeløse menes 
enebolig, tomannsbolig eller 
rekkehus og lavblokker med inntil 2 
etasjer og 4 boenheter. Området 
ligger nært Leknes sentrum hvor 
det er ønskelig med fortetting. Det 
er ikke ønskelig med fritidsboliger i 
sentrale boliogområder 



reagert på at Vestvågøy kommune har 
lagt alt for store 
arealer ut til boligformål. Man kan 
dermed ikke argumentere den ønskede 
fortettingen av området, 
med mangel på boligtomter. Fortetting av 
den perlen Mjåneset er ved å tillate 
lavblokker og 4- 
mannsboliger vil gi vesentlig redusert 
trivsel og livskvalitet for min og andres 
eksisterende 
eiendommer i området. 
Området er i dag er et yndet og 
sentrumsnært område for skoleklasser og 
barnehager på tur. Ved å 
tillate en slik fortetting som lavblokker gir, 
vil terskelen til å benytte området bli 
høyere. Det er derfor 
mer hensiktsmessig og samfunnsmessig 
rett å tillate en mer spredt bebyggelse 
som i mindre grad 
hindrer slik utfart. 
Det bes om at kommunen i planen endrer 
planbestemmelsene med kode 68, til 
enebolig i tunstil 
eller tilsvarende, samt mulighet for 
fritidsbolig naust og brygge, slik at jeg og 
min familie ikke blir 
avskåret fra å benytte en unik tomt slik vi 
selv ønsker. 



02.06.19 Ole Jørgen 
Stensen 

Uttdrag: Protest mot bygging i Skarskjyen. 
Jeg ber derfor at området omregulert til 
næring tas ut av planen. 
Viser forøvrig også til innsendte felles 
protest fra grunneiere på forslaget til 
cruisehavn/næringsområde. 
Omregulering av gnr/bnr 14/2 til 
fritidsbebyggelse 
Jeg viser til eget innspill om å bygge 3 
hytter for utleie i Skarsjyen. Dette 
forslaget er tatt ut av planen av den 
politiske styringsgruppen jf. 
Merknadsbehandlingen. Det er ikke gitt 
noen begrunnelse for dette, men det 
antas at grunnen er at den politiske 
styringsgruppen prioritere egne ønsker 
over grunneier sine ønsker. Det stilles 
spørsmål om deltakere i den politiske 
styringsgruppen er inhabil i vurderingen 
all den tid de har økonomiske interesser i 
saken. 
Mitt mål er å bevare særegenheten i 
området, og det vil jeg også tilstrebe ved 
bygging av hytter. Gjennom plassering, 
design og materialvalg skal ytre 
påvirkning minimeres, og området skal 
fremstå i stor grad som i dag. Jeg vil tilby 
en opplevelse som etter mitt syn er 
mangelvare i Lofoten i dag; stillhet og ro. 

Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområder i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret plan for området.  
Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



02.06.19 Lofoten 
turlag 
v/Sigfús 
Kristmannsso
n 

Lofoten friluftsråd ønsker avtale med VVK 
om drift av husmannsplassen på Odden , 
for framtidig bruk. Bygning og tilhørende 
anlegg må pusses opp.  

Innspillet tas videre i arealplanen 
og avklaring med admistrativ og 
politisk ledelse. Odden vil legges ut 
til friluftsområde og Tett fritid.  

02.06.19 Espen 
Seierstad 

at arealplanen sier noe om hvilke typer 
vindturbiner som kan settes opp uten 
søknad 
(evt kun meldes), hvilke det må søkes 
tillatelse til, og hvilke som krever 
reguleringsplan. Slike 
bestemmelser er viktig for at kommunen 
kan være i forkant når det gjelder 
alternativ til store 
vindmølleparker. 
Forslag: 
Det bør tas inn bestemmelser i 
arealplanen som sier noe om 
saksbehandling i forhold til størrelse på 
vindturbin. Størrelsen bør knyttes til 
høyde (mast + generator). Størrelse på 
propell bør ikke være del 
av dette, da det finnes vertikale turbiner 
som har en helt annen type «propell. 
Størrelse i watt burde 
heller ikke være aktuelt i sammenheng 
med byggesak, men er et forhold til 
kraftselskap ved 
plusskundeavtale. Av samme årsak vil det 
følge med begrensninger i generatorens 
fysiske størrelse, 

Innspillet tas til følget, og detaljeres 
ytterligere i planbeskrivelsen og i 
planbestemmelsene. Alle tiltak må 
omsøkes i byggesak. I 
bestemmelsene skal søkandsplikten 
tydeliggjøres , og 
størrelsessbegrensing på ulike 
typer vindturbiner.  



som dermed ikke trengs å reguleres med 
egne bestemmelser. Følgende foreslås 
derfor som 
retningslinjer for etablering av 
vindturbiner på bolig- og fritidseiendom i 
Vestvågøy kommune: 
Ø Inntil 1 Vindturbin av «hyttetype» per 
bolig/fritidsbolig kan settes opp uten 
søknad 
(«flaggstangstørrelse» - maks høyde 15 
meter) 
Ø Inntil 1 Vindturbiner av «boligtype» per 
bolig kan settes opp etter søknad, men 
uten 
reguleringsplan (maks høyde 25 meter) 
Eventuelt kan man også føye til - eller 
endre - en kategori til å være 
meldepliktig, men ikke 
søknadspliktig, dersom man finner det 
hensiktsmessig. 
Bestemmelsene ovenfor gjelder kun bolig- 
og fritidseiendom. Det forutsettes at 
tiltakene er ment for 
å produsere elektrisitet til egen 
bolig/fritidsbolig – enten off grid, eller 
tilkoblet el-nettet gjennom en 
plusskunde-avtale. For alle tiltak 
forutsettes det at støy fra generatoren er 
innenfor 
byggeforskriftenes generelle regelverk. 



02.06.19 Monica og 
Vegard Nyvoll 
Skaufeldt 

Større innspill om bruk av strandsonen 
som på mjåneset er i bruk, og ønske om 
begrunnelse av funksjonell strandsone, 
den er ikke egnet i mjåneset, og en 
feiltagelse? Legge til rette for 
boligbygging, og byggegrense i sjø.  

Innspillet og videre utvikling av 
Mjåneset vil bli vurdert i 
forbindelse med byplan-arbeidet 
som skal starte opp høsten 19. 

02.06.19 Mjåneset 
Velforening 
v/Jim 
Andreassen 

Innspill vedr . Framtidige utviklingen av 
Mjåneset: Viser til kommuneplanens 
arealdel med høringsfrist 3. juni. 
I forslag til plan viser det seg at grønne 
buffersoner mellom boligområde og 
industri/næring er fjernet fra planen. 
Gjennom reguleringsplanen Lofoten 
Handelspark plan ID 1860 2015 001, Ble 
Mjåneset velforening lovet en grønn 
buffersone mellom Byggmakker og 
boligfeltet i Mjåneset. 
Gjennom arbeidet med kommuneplanens 
arealdel viser igjen administrasjon og 
politikere at innbyggernes hensyn blir satt 
til side til fordel for næring. Trygge og 
gode 
bomiljø blir et underordnet mål og 
innbyggernes hensyn tilsidesatt. Uten et 
klart skille med grønne lunger og 
buffersoner får man ikke gode bomiljø, og 
Leknes kan ikke bli den grønne og 
attraktive byen ved fjorden slik 
kommunestyret har 
satt som mål om i vedtatte planer. 
Det bes derfor om å ta hensyn til dette og 
lage buffersoner mellom bolig og næring i 
området Mjåneset/Leknessjøen. Det 

Det er kjempeviktig at bokvaliteten 
i Mjåneset opprettholdes og ikke 
forringes av næringsområder. 
Balansen i tettbygde områder og 
bystrøk vil være utfordrende, men 
vil krev at man ivaretar 
grøntområder, hensyntar myke 
trafikkanter, og kvalitet i bygg og 
uteområder. Dette vil være ett av 
flere tema i kommende byplan. 



oppfordres i tillegg til at kommunen 
bruker dette 
som en regel for andre områder. Da 
unngår man konflikter og vi får en by som 
vi kan 
trives i, og være stolte av. 
Mvh 
Mjåneset Velforening 

02.06.19 Borgfjord og 
Omegn 
Grendelag 
av/Jann 
Nordstrand 

Uttdrag av innspill : De områder som er 
foreslått, er allerede sterkt bebygd fra før, 
og fortetting av bebyggelse i disse 
områdene er ikke ønskelig. 
Grendelaget kjenner nå til konkret planer 
der ungdommer kommer hjem etter endt 
utdannelse., og en del av disse ønsker 
ikke å bosette seg i byggefelt, men på 
hjemplassen, som i mange tilfeller er et 
LNF-område med spredt bebyggelse. 
Grendelaget ønsker å utvide LNF-område 
med spredt bebyggelse, se vedlegg.. 
Vedlegg 1 : Gårdsnr. 100 ; bruksnr. 27 , 28 
, 33 , 31 ( alle er utgått til boligformål ) 
Gårdsnr. 99 ; 1-16 fellesområde. ( grenser 
mot gr.nr. 100 ) 
Gårdsnr. 99; bruksnr. 2 , 3, 6 , 40, (40 er 
fradelt til boligformål) og 12, 
Gårdsnr. 97; Bruksnr. 14 og 18., ( I 
planperioden vil sannsynlig vis ny E10-
trase bli planlagt over gårdsnr. 97., og at 
Vestvågøy Kommune har ivret etter 
denne traseen. Dette vil medføre at en 
eller flere boliger vil bli sanert ) 
Grendelaget ønsker at området for 

Innspillet tas delvis til følge. Avsatt 
areal til LNF spredt arealer skal ikke 
utfordre natur og landbrukshensyn. 
Det fleste av de foreslåtte 
områdene er tatt inn i 
planforslaget. Dette er i stor grad 
areal, som også i gjedende 
arealplan er lagt ut til spredt 
bebyggelse. I forbindelse , med en 
eventuell ny trasse til  E10 , vil 
ansvarlig eier for europavei, 
Statens Vegvesen ta ansvare for 
innløsningprosess og 
erstatningsareal. Det er tatt inn 
hensynssoner som viser potensiell 
framtidig E 10 trase.  



boligbygging flyttes ( se vedlegg 2. ) 

02.06.19 Ottar Bjørn 
Statle 

Større innspill på N44 er foreslått forran 
Statles rorbuer, med utfylling i  sjø, som 
vurderes å redusere eiendommen og 
attraktiviteten.  

Lofoten sjøprodukter fikk nylig 
behandlet planinitiativ til oppstart 
av reguleringsarbeid for området 
N44. I planarbeidet skal det utredes 
alternative løsninger for utfylling i 
sjø og havbruk for å finne en god 
løsning som ikke utfordrer utsikten 
og aktiviteten til tilgrensende 
virksomhet. Arealet ytterst, som 
kan komme mest i konflikt med 
Statles rorbusenters interesser, er 
tenkt brukt for plassering av 
slaktemerder i tilknytning til et 
utfyllingsområde. 



02.06.19 Tom 
Andreassen 

Området nedre Mjåneset på Leknes er i 
planbestemmelsene lagt ut til 
Småhusbebyggelse eller 
lavblokk med inntil 4 boenheter, ikke 
eneboliger slik det er definert i andre 
områder. 
Dagens bebyggelse består av eneboliger i 
spredt bebyggelse. Dette ønsker jeg 
videreført. 
Min eiendom har vært i familien i 
generasjoner og jeg og mine barn ønsker 
å utnytte etter eget 
ønske til enebolig/fritidsbolig/ naust og 
brygge, slik andre med sjø-tomter gis 
tillatelse til. Vil den 
nye planen sette bestemmelse om at vi 
ikke får benytte vår eiendom slik vi selv 
ønsker? 
Jeg ønsker og å få en nærmere definisjon 
av hva kommunen definerer som 
småhusbebyggelse. 
I nedre del av Mjåneset består 
bebyggelsen utelukkende av frittliggende 
eneboliger i spredt 
bebyggelse. ved å tillate lavblokk med 
inntil 4 boenheter vil eksisterende 
eiendommer bli 
skadelidende. Erfaring viser at områder 
hvor man tilfører vertikaldelte 
boliger/leiligheter/lavblokker 
fører til at området blir mindre attraktivt 
og eksisterende eiendommer vil bli 
forringet verdi. 
Det er meg bekjent at Fylkesmannen har 

Blir vurdert nærmere i byplanen. 
Med småhusbebyggeløse menes 
enebolig, tomannsbolig eller 
rekkehus og lavblokker med inntil 2 
etasjer og 4 boenheter. Området 
ligger nært Leknes sentrum hvor 
det er ønskelig med fortetting. Det 
er ikke ønskelig med fritidsboliger i 
sentrale boliogområder 



reagert på at Vestvågøy kommune har 
lagt alt for store 
arealer ut til boligformål. Man kan 
dermed ikke argumentere den ønskede 
fortettingen av området, 
med mangel på boligtomter. Fortetting av 
den perlen Mjåneset er ved å tillate 
lavblokker og 4- 
mannsboliger vil gi vesentlig redusert 
trivsel og livskvalitet for min og andres 
eksisterende 
eiendommer i området. 
Området er i dag er et yndet og 
sentrumsnært område for skoleklasser og 
barnehager på tur. Ved å 
tillate en slik fortetting som lavblokker gir, 
vil terskelen til å benytte området bli 
høyere. Det er derfor 
mer hensiktsmessig og samfunnsmessig 
rett å tillate en mer spredt bebyggelse 
som i mindre grad 
hindrer slik utfart. 
Det bes om at kommunen i planen endrer 
planbestemmelsene med kode 68, til 
enebolig i tunstil 
eller tilsvarende, samt mulighet for 
fritidsbolig naust og brygge, slik at jeg og 
min familie ikke blir 
avskåret fra å benytte en unik tomt slik vi 
selv ønsker. 



02.06.19 Kim-André 
Hansen og 
Sigvald Rist 

Innspill om arealbruksendring fra LNF/ 
grønnstruktur til byggeområde for areal til 
oppføring av garasje Vi ønsker en flytting 
av grensa mellom lnf-område og 
boligområde i reineveien 173 11/22 
ballstad og 11/138 
Vi som er grunneiere av de 2 aktuelle 
eiendommene søker omregulering i 
felleskap. 

Innspillet er konsekvensvurdert, se 
KU 372. Tiltaket anses å ha middels 
negativ konsekvens. 
Formålsgrensen endres, men 
tilpasses for å få en mer fornuftig 
avgrensning. 

02.06.19 Bodil Wetting Protest mot forslaget om å gjøre 
Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om til 
industriområde - og/ eller 
cruisebåthavn. Dette vil være et enormt 
stort inngrep i naturen og ødelegge 
områdene rundt 
Buksnesfjorden. Jeg ønsker ikke 
forurensning og masseturisme i 
Lofoten.Det er helt feil at grunneiere 
fratas råderetten over egen eiendom i 
udefinert framtid. Jeg tar sterk avstand 
fra kommunens planer om 
å omgjøre landbruks-, natur- og 
friluftsområde til industriområde. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



01.06.19 Bjarte 
Andreasssen 

Området nedre Mjåneset på Leknes er i 
planbestemmelsene lagt ut til 
Småhusbebyggelse eller 
lavblokk med inntil 4 boenheter. 
Dagens bebyggelse består av eneboliger i 
spredt bebyggelse. Dette ønsker jeg 
videreført. 
Min eiendom har vært i familien i 
generasjoner og jeg ønsker å utnytte etter 
eget ønske til 
enebolig/fritidsbolig/ naust og brygge. Jeg 
ønsker og å få en nærmere definisjon av 
hva 
kommunen definerer som 
småhusbebyggelse. 
I nedre del av Mjåneset består 
bebyggelsen utelukkende av frittliggende 
eneboliger i spredt 
bebyggelse. ved å tillate lavblokk med 
inntil 4 boenheter vil eksisterende 
eiendommer bli 
skadelidende. Erfaring viser at områder 
hvor man tilfører vertikaldelte 
boliger/leiligheter/lavblokker 
fører til at området blir mindre attraktivt 
og eksisterende eiendommer vil bli 
forringet verdi. 
Det er meg bekjent at Fylkesmannen har 
reagert på at Vestvågøy kommune har 
lagt alt for store 
arealer ut til boligformål. Man kan 
dermed ikke argumentere den ønskede 
fortettingen av området, 
med mangel på boligtomter. Fortetting av 

Innspillet tas til orientering og blir 
vurdert nærmere i byplanen. Med 
småhusbebyggeløse menes 
enebolig, tomannsbolig eller 
rekkehus og lavblokker med inntil 2 
etasjer og 4 boenheter. Området 
ligger nært Leknes sentrum hvor 
det er ønskelig med fortetting. Det 
er ikke ønskelig med fritidsboliger i 
sentrale boliogområder 



den perlen Mjåneset er ved å tillate 
lavblokker og 4- 
mannsboliger vil gi vesentlig redusert 
trivsel og livskvalitet for min og andres 
eksisterende 
eiendommer i området. 
Området er idag er et yndet og 
sentrumsnært område for skoleklasser og 
barnehager på tur. Ved å 
tillate en slik fortetting som lavblokker gir, 
vil terskelen til å benytte området bli 
høyere. Det er 
derfor mer hensiktsmessig og 
samfunnsmessig rett å tillate en mer 
spredt bebyggelse som i mindre 
grad hindrer slik utfart. 
Det bes om at kommunen i planen endrer 
planbestemmelsene med kode 68, til 
enebolig i tunstil 
eller tilsvarende. 



01.06.19 Lofoten 
Maskin AS 

Eier av Gnr 47 Bnr 1 Kråklia ønsker deler 
av eiendommen regulert til spredt fridtid 
og boligbebyggelse. Justad 

Innspillet er konsekvensutredet og 
delvis tatt inn som SBF 52. Se KU 
369. 

01.06.19 Lofoten 
Maskin AS 

Lofoten Maskin og Eiendom AS ønsker at 
tomt 2/ 191 på Gravdal reguleres fra 
industritomt til 
boligtomt. 
Det er også ønskelig fra kommunen med 
økt bosetting i dette området og at det i 
tillegg er ledig 
kapasitet på Gravdal skole. 
Kommunen ønsker også fortetting av 
boliger på tomter, denne tomten ville 
passe utmerket til 
dette! 

Innspill om uvikling av ny 
boområder innenfor foreslått 
bygrense. På bakgrunn av 
innsigelsen fra Nordland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen  
vil innspillet, ikke tas inn i 
kommuneplanens arealdel, men i 
kommende byplan.  

01.06.19 GeoLofoten 
AS 

Det bes om åpning for fradeling av 
boligtomt på gnr 66 bnr 10. på vestside av 
Fv 997. 
I gjeldende plan, Revidering 2011 - 
vedtatt i KS 076/11 den 25.10.2011, er 
det gitt åpning for 

Innspillet tas til orientering, og vil 
blir vurdert nærmere i byplanen. 
Området er stort sett fylldyrka og 
bør ikke legges ut til bolig. 



inntil 8 nye enhetr på gnr. 66. I plankart er 
det satt av til spret boligbygging på 
vestside av Fv 
997. 
Etter vedtaket er det bare en tomt av de 8 
som er fradelt, gnr 66 bnr 64, i 
Bergsdalen. 
"SBF56 Berg Her tillates også 
gruppebebygglese. Krav om 
reguleringsplan før tiltak igangsettes. 
I forhold til enkeltsaker kan området kan 
bebygges med 8 nye enheter" 

31.05.19 Svein F. 
Hansen 

gnr83/1 Jeg og tre grunneiere til hadde 
markert et område på våre teiger like før 
Unstadtunellen, se vedlagte kart ,Hamran, 
der området er rammet inn med grønt. 
Dette er et område med en fantastisk 
utsikt som vi ønsker å legge ut til tomter. 
Det ble merket inn på kart i forbindelse 
med arealplanmøtet på Eltoft, men ingen 
ting er kommet med i arealplanen. 
Vi ber om at dette området blir tatt inn i 
arealplanen. 
 
Området nord på Mærvoll er markert på 
kartet som rasfarlig, se vedlagte 
kartskisse, rasfare, området er markert 
med rødt. Ifølge Cæsar ble dette gjort for 
knappe to år siden, kun etter vurdering av 
kart. Jeg, og alle på Mærvoll anmoder at 
det gjennomføres en ny geologisk 
vurdering med fagfolk som leies inn og 
ved selvsyn kan se området, ikke bare ved 

De to innspillene er 
konsekvensvurdert, se KU 366. 
Innspillet om utbygging på Bruna 
vurderes å ha stor negativ 
konsekvens, og tas ikke inn i plan. 
Innspillet om utbygging langs 
Mærvollveien vurderes å ha 
middels negativ konsekvens. Deler 
av arealet på nedsida av 
Mærvollveien anbefales tatt med 
inn i planforslaget, med faresone 
om aktsomhetsområde for skred.  
Innspillet er tatt delvis til følge. 



at området fortsatt skal være basert på 
kartgjennomgang på et kontor et eller 
annet sted i landet. Slik vi vurderer det er 
det adskillig brattere like sørvest for dette 
området 

31.05.19 Jordvern 
Nordland 

Jordvern Nordland er en forening som 
arbeider for å sikre arealer for fremtidig 
matproduksjon 
i Nordland. Jordvern Nordland er sterkt 
kritisk til at dyrka arealer er planlagt 
omregulert til bolig eller 
næring. 

Innspillet tas til orientering. På 
bakgrunn av innsigelser fra 
Fylkesmannen i Nordland og 
Nordland Fylkeskommune, er i 
revidert planforslag tatt ut bolig og 
fritidsboligareal på 
landbruksarealer.  Framtidige 
byggeområder angitt innenfor 
framtidig bygrense er tatt helt ut.   



31.05.19 Viggo Valberg Vi ønsker å få omgjort arealformålet til 
den parsellen som ligger nedenfor veien 
lengs nord (se innskrevet 
på kart). Gnr/ bnr 131/2 
Fra LnF Til Bolig/Fritidsformål. 
Vår adresse: Valbergsveien 672, 8357 
Valberg 

131/2 over veien er foreslått endret 
til LNF spredt bolig. SB 25. 
Arealplanen har tatt inn en 
funksjonell strandsone, for å 
forvalte kystsonen og hindre 
ytterligere nedbygging. Arealplanen 
har også mottatt innsigelser fra 
Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland, vedr. 
behov og krav om å redusere 
eksisterende arealer avsatt til 
boliger og fritidsboliger. Innspillet 
tas derfor ikke til følge.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



31.05.19 Tor Erling 
Strømseng 

Vi protesterer på det sterkeste på 
planene om å omregulere området 
Gjerstadneset-Skarsjøen fra 
LNF-område til næringsområde. 
Dette vil være en stor inngripen i et 
naturskjønt område, noe som vel er i strid 
med offisiell politikk i 
Norge i dag som sier at vi skal ivareta 
natur og miljø, og vil være ødeleggelse av 
«inngangsporten» til 
Vestvågøya. 
Det vil også sterkt berøre alle beboerne i 
området. Noen vil miste sine eiendommer 
som har vært 
eiet i generasjoner. Andre vil få verdien av 
sine eiendommer kraftig redusert da det 
en slik endring til 
industri/cruisebåthavn vil medføre mye 
tungtrafikk/busstrafikk o.l. Det vil også 
ødelegge et område 
som vi, besøkende turister og øvrig 
befolkning bruker til rekreasjon og fysisk 
fostring. 
Vi kan heller ikke se at det er framlagt noe 
dokumentert behov for 
industri/cruisebåthavn som er så 
stort at det skal være nødvendig å rasere 
nevnte område. I Vestvågøy finnes flere 
steder som 
allerede er industri-/næringsområder som 
enda har plass til mye ny 
næringsvirksomhet. Det finnes jo 
også nylig oppdaterte havner som må 
kunne ta imot større båter. 

Innspillet tas til orientering. På 
bakgrunn av innsigelser fra 
Fylkesmannen i Nordland og 
Nordland Fylkeskommune, er i 
revidert planforslag tatt ut bolig og 
fritidsboligareal på 
landbruksarealer.  Framtidige 
byggeområder angitt innenfor 
framtidig bygrense er tatt helt ut.   
131/2 over veien er foreslått endret 
til LNF spredt bolig. SB 25. 
Arealplanen har tatt inn en 
funksjonell strandsone, for å 
forvalte kystsonen og hindre 
ytterligere nedbygging. Arealplanen 
har også mottatt innsigelser fra 
Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland, vedr. 
behov og krav om å redusere 
eksisterende arealer avsatt til 
boliger og fritidsboliger. Innspillet 
tas derfor ikke til følge.  
Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområder i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret plan for området.  
Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



31.05.19 Lennart 
Vebostad og 
John 
Jakobsen 

Større forslag om arealbruksendring gnr / 
bnr 10/8 på Ballstad. Fra Grønnstruktur til 
Bolig formål 

Innspillet er konsekvensutredet og 
ikke tatt til følge. Se KU 362. 



31.05.19 Helse og 
oppvekst 
Vestvågøy 
kommune 

Omsorgssektoren har i fremtiden behov 
for mer areal til utbygging av 
omsorgsformål. Det vises i denne 
sammenheng til møte som ble avholdt 24. 
mai 19 (Heidi, Ove, Håvar, Eva-Mari, Lars 
og Cato). 
 
Cato og jeg har sett nærmere på arealer 
Torvhauan som kan være aktuelle. I 
kartskissen nedenfor har vi skissert areal 
som bør avsettes til denne type formål: 
 
•         Merket med 1 i kart – 40/473. Ca 
4,5 dekar. 
•         Merket med 2 i kart – del av 
40/108. Må fradeles. Merket areal er ca 
1,9 dekar. 
•         Merket med ? i kart. Dette området 
er i dagens reg.plan avsatt til bolig. Det vil 
fortsatt være en buffersone mot dagens 
bebyggelse om dette arealet ble 
innlemmet og lagt til 40/473. Utgjør ca 
0,5 dekar. 

Innspillet vil bli vurdert nærmere i 
byplanen. Det er ikke strengt 
nødvendig å endre formål til OPT, 
hvis hovedformål egentlig er bolig… 
med en eller annen form for 
bistand. 



31.05.19 Jonassen 
Maskin AS 

Storeidet 71 (gnr/bnr 17/19,30) 
Uttdrag; På vegne av grunneier Ole 
Eliassen fremmer vi innspill om endring av 
arealformål til bolig for omtalte eiendom. 
Jonassen Maskin og Transport AS ønsker å 
starte reguleringsarbeid på ovennevnte 
eiendom, til boligformål med tilhørende 
infrastruktur. Grunneier har tidligere gitt 
innspill på denne eiendommen, som er 
behandlet i KU 16. Vi ønsker i denne 
anledning å utdype hvordan man kan 
unngå de negative konsekvensene fra 
tidligere konsekvensutredning. 
Reguleringsarbeidet vil gjøre endelig 
vurdering og fastslå metoder for å 
eliminere eller redusere alle konsekvenser 
med utbyggingen. 

Arealet er en del av bollemyrane, 
høyatlantisk myr, som i 
kommuneplan er angitt med 
hensynssone. Arealet har egenverdi 
, nasjonal viktig art,  men også 
viktig habitat for fulgleliv. Innenfor 
bygrensen og Leknes/ gravdal er 
hovedmålet å fortette innenfor 
eksisterende byggeområder, ikke 
bygge ned nye. 
Konsekvensutredningen (KU16)og 
konklusjonen opprettholdes.  

31.05.19 Fritz Karl 
Pedersen 
Drift AS 

Ser i høringsforslaget at det kun er den 
del av eiendommen som er regulert til 
industri i dag som 
er vurdert. Vi ønsker også den sørlige del 
som i dag er LNF område (del av fr11) tatt 
med i 
planen, og omregulert til næring-
industri/turisme/fritidsboliger eller 
kombinert område. LNF 
område Fr 10 kan gjerne være slik det er i 
dag. I høringsforslaget står det, 
Arealstørrelse: 2054 
m2, det er feil. 
Ser også at det under RØD konsekvens og 
forklaring står, "Kombinasjon industri, 
fritidsbebyggelse og næring er krevende. I 

Kommunen er positive til å utvikle 
den nordlige delen av Buøya til 
fritids- og turistformål. Med en slik 
løsning vil store deler av Buøyhavn 
få turistformål og fare for 
interessekonflikter reduseres. Den 
sørlige og østlige delen derimot skal 
beholdes som friområde for båsde 
lokalbefolkningen og besøkende / 
gjester av området. Friområdet har 
også funksjon som buffer mellom 
det fremtidige utbyggingsområde 
og eksisterende boliger lenger sør 
på Buøya. En blanding av industri 
eller fritidsboliger med turistformål 
er ikke ønsket.  



et etablert industriområdet er lukt, støy 
og aktivitet 
som kan være sjenerende til overfor 
fritidsbesøkende, og utløse konflikt." 
Kommentar: Nå kan vel Storbuøya 
vanskelig kalles et etablert 
industriområde, da det er minimal 
eller ingen aktivitet på eiendommen. Det 
er også turisme fritidsbebyggelse eller 
bolig på alle 
eiendommene i nærheten. 
Statlige og regionale hensyn er også 
merket RØD med forklaring: Stamsund er 
en fiskerihavn, 
og det er behov for industriområde. 
Kommentar: vår eiendom på Storbuøya er 
ikke i Stamsund havn, men vi har flere 
eiendommer i 
havneområdet. Jeg kjenner ikke til at det 
er behov mer industriområde, men hvis 
kommunen 
kjenner til behov har vi ledige områder. 

30.05.19 Tove Gjernes Det synes underlig at kommunestyret vil 
gjøre området Gjerstadnesset - Skarsjø 
om fra LNF område til 
Næringsområdet og havn uten noen form 
for faglige vurderinger av 
- Behov??? 
- Egnethet i sjø og på land? 
- Klimautfordringer ? 
- Infrastruktur - konsekvenser 
fornærliggende områder ? 
- Økonomiske konsekvenser for 

Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområder i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret plan for området.  
Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 



kommunen? 
- Økonomiske konsekvenser for 
grunneiere og beboere i området og 
tilliggende områder? 
Det er foretatt en begrenset ROS-analyse 
der vurderingene fra fagfolkene var 
tydelig negative til å 
gjøre området om fra LNF til næringso 
Gravdalmråde /stor havn. 
Det virker derfor forhastet å skulle 
båndlegge eiendommer i lang tid for om 
mulig å bygge ut dette 
området i fremtiden. Det er sagt at en må 
båndlegge området for evt. Utbygging om 
20, 30, 40 år. 
Utrolig! 
Er det ikke betimelig at de som skal 
forvalte kommunen i fremtiden får ta 
slike eventuelle avgjørelser ? 
De økonomiske konsekvensene for oss 
grunneiere i området er store. Muligheter 
for utvikling av våre 
eiendommer og boliger er ikke til stede. 
Det vil få store konsekvenser for våre 
etterkommere. Både 
økonomisk og kulturelt. Det er med 
bakgrunn i dette at vi på det sterkeste 
protesterer mot planene om å gjøre 
området 
Gjerstadnesset-Skarsjø om fra LNF til 
næringsområde. 

i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



30.05.19 Joel Burman Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. Jeg protesterer herved 
mot forslaget om å gjøre Gjerstadneset-
Skarsjø i Lofoten om til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares 
som Vill & Vakker! Ingen ønsker 
forurensning og masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



30.05.19 Berit Tora 
Sand 

Større innspill, etter vedtak i Vestresand 
Grendelag: Vi ber om at kartet rettes opp 
og viser at det faktisk er boligbebyggelse 
på begge sider av Sandveien til og med 
bnr 10/Sandveien 186. Langs hele denne 
strekningen er det ønske om en begrenset 
fortetting, og mulighet for noen få 
fritidsboliger. Det er også et lengre 
innspill og kommentarer til 
konsekvensutredning, KU 67 

Innspill vedr. sosial og teknisk 
infrastruktur kan vanselig løses i  en 
arealplan. På bakgrunn i KU 67, er 
det i vestresand lagt til rette for 
flere boligområder, næringsarealer, 
kombinerte formål og spredt 
bebyggelse.  



30.05.19 Fritz Karl 
Pedersen 
Drift AS 

Fritz Karl Pedersen drift as vil med dette 
fremme innspill til kommuneplanens 
arealdel en 
omregulering av Felt F5 til 
næring/turisme/fritidsbebyggelse/industri
, slik at det i fremtiden kan 
være mulig å bruke arealene til det som 
måtte være mest aktuelt. 
Vi eier flere andre områder som jeg 
mener bør få en mer hensiktsmessig 
regulering, først området 
foran/på siden av Hotellet, der har det 
bestandig vært parkeringsplass (se 
vedlegg 2) det ønsker vi 
at det fortsatt skal være, og bør tas med i 
ny regulering. 
Ovenfor burekka eier vi eiendom 53/55 
felt F6, der ønskes hele eiendommen 
reguleres til 
bolig/fritidsbolig/turisme eller kombinert 
formål. 
Felt T1 og K1, på eiendom 53/49 er i dag 
regulert til offentlig trafikkområde?, det 
er helt feil, er 
brukt som lagringsplass og burde vært 
regulert til industri eller kombinert 
formål. 
Et område helt sør på kaia er regulert til 
kjørevei, det er i praksis lagerområde og 
ISPS område. 

Friområde i strandsonen foran 
hotellet beholdes som i dag. Først 
og fremst for å holde strandsonen 
åpen og tilgjengelig. Området 
sørøst fra hotellet inngår i 
reguleringsplanen for FV 817 som 
er under revisjon. Arealet er 
regulert til gatetun, hvor parkering 
er mulig, men plassene må være 
oppmerket. Planen er under 
revisjon og var på høring. 
Sluttbehandling trolig oktober 19. 
Deler av 53/55 fikk endret formål til 
bolig. Friområdet på knausen skal 
holdes åpent - også som buffer mot 
burekka. Trafikkområde på 53/49 
kna innlemmes i 
næringsområdet/industriområdet, 
men kaia bør forbli kai. ISPS-
området endres fra kjørevei til kai. 
Innspillet tas delvis til følge. 



30.05.19 Kjell Sletteng  Side 112 i KU har ingenting med Slydalen 
å gjøre. Innspillet gjelder 3 – 4 
hyttetomter g.nr 73 b.nr 5 i det 
innringede området i vedlagte kart. I 
kommuneplanen fra 2008 er det avsatt et 
område med inntil fire nye bygg. 
Problemet er at området 
er lite attraktivt, og at mesteparten av 
området eies av en person som er bosatt i 
Oslo, og som ikke er 
interessert i å selge. Veien: Veien til 
Slydalen er tre kilometer lang og 
privateid. Vi har ikke fått tilskudd til 
vedlikehold fra 
kommunen de siste 25 år. Tilrettelegging 
for friluftsliv: 
De siste årene har vi ryddet og merket 
stier. Bygd en rekke klopper. Satt opp 
gapahuk og «Kvilebu» 
(gamme) for folk som ferdes i fjellet. 
Vi har bygd parkeringsplass for mange 
biler. De siste vintrene har jeg brøytet 
veien vederlagsfritt. 
Begrunnelse for innspillet: 
Det største arbeidet for oss som har 
fritidsboliger i Slydalen er vedlikehold av 
veien. Stor trafikk med 
mye slitasje, og ofte flomskader om 
vårene, har ført til et betydelig arbeid og 
kostnader for oss. I 
2018 brukte vi kr 241.250,- på reparasjon 
og vedlikehold. 
Grunnen til at vi ønsker flere hytteeiere er 
å få flere til å hjelpe oss med vedlikehold 

Uklart innspill. For Slydalen er det 
kommet flere innspill for 
fritidsboliger, vist som 
fritidsbebyggelse (hytter) vist som 
SF 20. Arealene er tatt inn, på tvers 
av anbefalingen fra 
administrasjonen som også 
vurderer dette som et viktig friluft- 
og landskapsområdet, som ikke 
anbefaler at det tilrettelegges for 
fritidsbebyggelse. se vurderinger i 
KU 17, og KU 87 på side 12 og 80.  



av veien. I dag er 
vi stort sett tre personer som jobber med 
veien, og vi er alle over 70 år. I 2018 var 
veien ikke kjørbar i 
ca. en måned på grunn av flomskade, og 
da kom det nesten ingen «turfolk» til 
dalen. Det viser bare 
at veien må være kjørbar helt opp for at 
folk skal gå på tur der. 
Av Konklusjonen i KU 88 oppfatter vi det 
slik at det arbeidet vi har gjort for å 
tilrettelegge for 
friluftsliv, taler mot vårt ønske. 
Hvis vi ikke får hjelp til å vedlikeholde 
veien, vil vi bli nødt til å stenge veien for 
andre enn 
grunneierne, og da vil det gå ut over de 
som ønsker å gå i fjellet. 
Vi håper arealplanleggerne ser viktigheten 
av å få flere oppsittere til dalen, som kan 
være med i 
arbeidet med veien, og andre 
tilrettelegginger for friluftsliv. Vi ønsker 
på ingen måte hyttelandsby. 



30.05.19 Svein Inge 
Ingvaldsen 

Uttdrag: Åpning av Nesjestraumen 
vindmøllepark, og vedtak fra årsmøte i 
Borgpollan utmarkslag. Vindmøller : 
desember 2018 ble noen grunneiere i 
laget ringt av en prosjektingeniør fra 
Nordkraft og spurt om interesse i 
vindkraftutbygging på Torvdalsfjellet, i 
felles utmark. 
Ånstadblåheia vindpark i Sortland 
kommune ble anført som et eksempel på 
planlagt størrelse. 
14 vindturbiner med en effekt på 3,6 MW 
per turbin, en navhøyde på 87m og en 
rotordiameter på 126m, et internt 
vegnett på ca. 11 km er eksempler på det, 
som er bygd i Sortland kommune på 
Ånstadblåheia, Tretuva, Tverrfjellet og 
Lafjellet. 
Vi medlemmer i Borgpollan utmarkslag 
ønsker ikke en slik utbygging av vindkraft. 
Vestvågøy kommune satser på turisme og 
kortreiste matopplevelser. «Borpollan 
utmarkslag er absolutt motstander av 
vindkraftutbygging på Torvdalsfjellet, 
Helfjellet og Vetten.» 

Innspillet tas til følge. Arealplanen 
har ikke satt av arealer til 
vindmøller og åpner kun til 
husvindmøller for privat bruk. Det 
er ikke gitt konsesjon for 
vindutbygging i Lofoten.  



30.05.19 Kjell Sivertsen gnr / bnr 76/6 ønske om utvidelse av SB 
11, til boligtomter i Holdal i Steinfjorden. 
Samtidig ønskes en del av eiendommen 
76/6 lagt ut til fritidsformål. 

Grunnen at arealet ble endret fra 
LNF-spredt til ren LNF var at det er 
registrert som fulldyrket mark. 
Siden eiendommen gnr 76 bnr 39 
ble omdiponert til bolig er verdien 
for landbruket dermed betraktelig 
forringet. I gjeldende arealplanen 
er området lagt ut til spredt 
boligbebyggelse. Etter en ny 
vurdering kan dette videreføres i ny 
plan. I hele Indre Steinfjorden 
åpnes ikke for etablering av nye 
fritidsboliger. Innspillet tas delvis til 
følge.  



30.05.19 Kjell Sivertsen Merknad om at felt N 21 tas ut av forslag 
til arealplanen.  

 

Eiendommen avsatt til N21, ble 
fradelt i 2013, sak 09/654. Nå er 
det første gang at arealplanen skal 
endres etter det og der er det 
naturlig å oppdatere bruken, samt 
arealformål som det ble gitt 
tillatelse til i 2013. 



 



30.05.19 Magnus R. 
Berg 

Jeg bor i Oslo, er opprinnelig fra Gravdal 
og regner fortsatt Gravdal som hjemsted. 
Området kjenner jeg godt fra oppvekst og 
senere i livet. Da jeg ble ble gjort kjent 
med forslaget om å endre området fra 
LNF til framtidig nærings og 
havneområde, ble jeg overrasket og enda 
mer da jeg leste sakspapirene nedlastet 
fra kommunens hjemmeside. 
I Konsekvensutredning (KU) med Risiko og 
Sårbarhetsanalyse (ROS) er det skrevet: 
Behovet for ny havn er ikke vurdert, jf . 
havnetilbudene i Gravdal- og 
Buksnesfjorden. Ny havn og kai ønskes for 
a 
kunne ta i mot større fartøy. Nautiske 
vurderinger er ikke gjennomført. En 
kunne håpe at en omdisponering av et så 
stort område med så mange berørte, 
direkte og indirekte, først ble utøst av 
positive svar på:1) 
Ett dokumentert behov2) 
Egnethet, sjø og land3) 
En realistisk forretningsmodell4)KU og 
ROS analyser, der alle alternative 
lokaliteter for nytt næringsområde og 
havn er vurdert på brede 
kriterier som naturinngrep, økonomi, 
støy, forurensning og så videreDet 
foreslåtte næringsområde er svært kupert 
og store masser må fyttes for å få fater av 
noe størrelse. Dette må være et av de 
minst egnede områder en kunne valgt å 
foreslå til næringsområde, da 

Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområdet i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret plan for området.  
Konsekvensutredningen er kun 
basert på arealbruksendringen, ikke 
hensyntat etterlyst dokumentasjon, 
behov, egenhet til havn osv.  



tilrettelegging må bli svært kostbart. 
Hvilke 
alternativer eksisterer og hvilke industrier 
ser en for seg for å forsvare 
investering?På Lofoten havns hjemmeside 
er det opplyst at det er innmeldt 50 cruise 
anløp for 19, hvor mange skip har en 
måttet avvise? Jeg spør da det er 
potensiale utover dagens kapasitet som 
dikterer behov for ny havn. Har en 
vurdert investeringsnivå og hvilken 
infrastruktur som må på plass? Er det 
f.eks. tenkt at ei ny havn bør kunne tilby 
landstrøm? Oslo havn har beregnet at 
landstrømanlegg for to cruisebåter koster 
110 millioner. På Gjerstadneset blir dette 
dyrere, da det ikke er reservekapasitet i 
megawatt klassen på kraftlinje til Ballstad. 
Det må være ekstra trafkk ei ny havn kan 
generere, utover dagens havnetilbud, 
som må være basis for forretningsmodell. 
Det vil kreve stor kreativitet å kunne 
konkludere at en havneutbygging har noe 
for seg. I rapport fra Transportøkonomisk 
institutt (TØI) Cruisetrafkk til norske 
havner Oversikt, historie og prognoser 
2018-2060 sies det i sammendrag: 
Veksten i Norge vil i hovedsak rette seg 
mot havner pa Vestlandet. Et slikt utsagn 
må og vektlegges når en utreder behov 
for ny havn. I de senere år har «grønn» og 
«bærekraftig» blitt ord vi stadig hører 
politikere bruke. At det ikke vil bli stilt 
krav og restriksjoner til cruisenæringen i 



framtiden, vil være naivt å tro. I vinter var 
vi nær en katastrofe med Viking Sky på 
Hustadvika, denne hendelsen og andre, 
kan gi framtidige begrensninger i 
størrelsen på skip som kan få trafkkere 
kysten og spesielt i nord. Foruten at 
Buksnesfjorden aldri ville bli den samme 
etter ett irreversibelt naturinngrep, ville 
Vestvågøy kommune ta en svært høy 
økonomisk risiko. Cruise næringen vil 
raskt kunne bytte beitemark om det 
settes nasjonale krav til 
forurensning og bærekraft, markedet for 
ei ny havn kan snu totalt på få 
år.Personlig tror jeg ikke slike luftige 
idéer, en kan ane, noengang blir realisert. 
Så gjør det da noe å endre området fra 
LNF til næringsområde? Ja, for de som bor 
der skaper dette stor frustrasjon og 
usikkerhet. En slik endring vil og kunne få 
direkte økonomiske følger for den enkelte 
ved at verdi på deres bolig vil reduseres, 
om de skulle selge mens deres hjem lå i et 
næringsområde. Sålenge det ikke er 
dokumenterte svar på punktene 1 til 4 
over, som støtter den løse idé, er 
det svært urimelig av kommunen å 
båndlegge området for framtiden. Jeg 
protesterer derfor mot foreslått endring 
av område Gjerstadneset - Skarsjø, fra 
LNF til næringsområde i 
kommuneplanens arealdel 19-2031. 



30.05.19 Strømseng, 
Toril 

NEI TIL CRUISEBÅTHAVN OG 
INDUSTRIOMRÅDE PÅ GJERSTAD 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

30.05.19 Arctander, 
Roald Arne 

Så i tilbake til min tilleggs protest. 
Dere politikere / våre tjenere bestemte 
enstemmig i kommunestyre, at det i den 
nye arealplan skal medtas å bygges turist 
– industri havn fra Gjerstad neset til 
Skarsjyen. Området skal endres status fra 
LNF landbruk, natur og frilufts område til 
industriområde. Ingen av de om lag 30 
private grunneiere som blir berørt av 
forslaget, er blitt kontaktet og forespurt 
på forhånd. Samtlige av dere tjenere / 
politikere i Vestvågøy kommunestyre, fra 
venstre til høyre, fra de blå til de røde 
stemte for forslaget. I kommunens fag 
administrasjon frarådet de dere mot å 
etablere havn i foran nevnte område. 
Men nei, dere trosset advarselen. 
Området omfatter i dag landbruk, natur 
og frilufts område, med noe spredt, dels 
klynge bebyggelse. Tilsammen over 20 
bygninger, hvor av om lag halvparten er 
boliger og fritidsboliger som blir berørt av 
forslaget. Det omfatter svært vakkert 
natur med variert kupert terreng, 
tilstøtende strandsonen, trær, blomster, 
samt fugl og dyreliv. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



Jeg som velger undrer på hvorfor ikke 
dere politikerne gir kommunens 
administrasjon beskjed om at det må søke 
etter ledig areal. Annonser i aviser el. 
etter strandsone areal for ny cruise – 
industrihavn. Jeg er kjent med at der, for 
ikke lang tid siden, ble solgt en eiendom 
med kai på Gravdal. Dere kan også rydde 
opp på Storeidøya, da tenker jeg at dere 
finner noe ledig areal. 
I stede for å vise folkeskikk, foretar dere 
bakholds angrep på oss, som har valgt 
dere. Helt uten varsel skal dere sette 
innbyggerne i område på vent, det er 
både ødeleggende og helsefarlig for de 
som blir utsatte for dette, særlig for de 
som kanskje mister sine hjem. 
Dere ønsker å erverve, det vil sannsynlig 
skje med tvang / ekspropriere (fint ord for 
å stjele), 
private eiendommer / boligeiendommer 
som har vært i familiene gjennom mange 
generasjoner 
uten å spørre på forhånd. 
Det er ikke mulig for oss som private 
personer og foreta en slik handling, vi må 
ut i salgsmarked å 
søke / forespørre. 
Forresten hvordan har hver og en av dere 
tjenere / politikere reagert på om at jeg 
som nabo, uten 
skriftlig varsel til deg som eier, har gjort 
krav på å erverve med tvang / 
ekspropriere din eiendom / 



ditt hjem. Du har sannsynlig synses at, jeg 
i beste fall, var tullete. 
Noe annet som jeg synes er merkelig. 
Dere ønsker å erverve dette private 
område og regulere det 
om til industri. Konsekvensen er å rive 
eksisterende bebyggelsen, foreta et svært 
stort inngrep i 
naturen, planere, asfaltere og bygge i 
betong. Så skal dere selge noe av det til 
privat industri. 
Altså, fjerne private LNF eiendommer og 
selge det senere til privat industri. 
Er ikke dette en kynisk handling, så vet 
ikke jeg?, det er i alle falle kynisk 
‘Business’. 
(Tjener / overtjener, om du vil) ordfører 
Remi Solberg skriver på din facebook side 
den 22. mai i 
år, sitat: ‘Det har fra kommunen sin side 
vært kjørt en åpen og demokratisk 
planprosess’. Sitat 
slutt. 
Min kommentar: Jeg vil minne om de 
sanne ord som Erik Bye sa om 
demokratiet, sett i forhold til 
det så faller din kommentar ‘som sten til 
bakken’, den er urimelig. 
Hvor ble det av de skriftlige varslene til 
oss, som blir berørt, ingen av oss har 
mottatt noe varsel. 
Husk hva Erik Bye sa om demokratiet. 
Eller er det bare et fint ord uten mening 
som man sier for 



at for at det skal høres fint ut. 
Jeg ber om at du som tjener / politiker, 
tenker deg bedre om denne gang når du 
skal stemme over 
saken, som i verset fall kan ende med at 
du er på røvertokt. Sørg for at du ikke 
stjeler fra den som 
har valgt deg til kommunestyre medlem. 

29.05.19 Tor Helge 
Nordgård 

Som eier av gnr.18 bnr.172 i Vestvågøy 
har jeg følgende merknad til planforslag. 
Nevnte eiendom ligger i regulert område 
med formål "annet friområde" planid 
198103. 
I kommunens arealplan er området i 
hovedsak LNF område, men mot sørøst er 
ca. 2.5 da avsatt til boligformål. 
I forslag til ny arealplan er hele 
eiendommen foreslått til lufthavn. Dette 
hindrer en hver utvikling 
og benyttelse av eiendommen, og 
nødvendigvis påkreve innløsning av 
eiendommen. 
Eiendommen er taksert i 2016 av 
Takstingeniør Terje K. Hansen og takst 
følger vedlagt. 
Slikt erverv gir rett til full erstatning for 
eiendommens verdi og takstverdi vil være 
normalt 
forlangende ved båndlegging av 
eiendommen. 
Dersom arealplanen vedtas med 
endringer etter dagens forslag, vil det bli 
fremmet krav om 

Store deler av eiendommen ble i 
1982 regulert til friluftsområde. 
Bare ca. 2 daa var i KDP fra 1995 
avsatt til boligformål. I KDP Leknes, 
vedtatt 2016, ble området endret 
til Flyplassformål for å ta høyde for 
en eventuell fremtidig utvidelse av 
flyplassen. Området kan bli vurdert 
nærmere når VVK utarbeider 
byplanen for Leknes/Gravdal. Krav 
til Innløsning må rettes til eier, som 
er Avinor. 



innløsning av eiendommen. 

29.05.19 Jørgensen, 
Kay Christian 

Eiendommen 119/15 har 
reguleringsformål LNF i dagens 
kommuneplan, eiendommen har ikke hatt 
landbruksrelatert virksomhet slik vi 
forstår det over lengre tid, men vært 
brukt som bolig. Det har vært 
en bolig på eiendommen. 
Eiendommen er på ca. 12 da, delt opp av 
E 10, med 2 mål ned mot sjøen. 
Eierne ønsker å spille inn til ny 
kommuneplan en endring av 
arealformålet fra LNF til fritidsbebyggelse, 
det er ønskelig å få mulighet til å føre opp 
fritidshytter for eget bruk eller for utleie. 
Vi ser av nytt forslag 
til kommuneplan at områder i nærheten 
har fått nå eller tidligere dette 
arealformålet. 
Sekundært er det ønske om å endre 
arealformålet til boligbebyggelse, hvor 
det gis mulighet for 
oppføring av flere enheter en dagens ene 
bolig 
Vi er av den forståelse av at 
bestemmelsene for LNF-eiendommer er 
foreslått å være litt mer romslig, slik 
at mindre tiltak skal kunne gjennomføres, 

Innspillet er konsekvensvurdert, se 
KU 341. Boligutvikling vurderes og 
ha stor negativ konsekvens, og tas 
ikke inn i planen. Spredt 
fritidsbebyggelse med mulighet for 
utleie (SFN), vurderes til å ha 
middels negativ konsekvens. En må 
se ift. samlet arealregnskap, om en 
kan tillate å omdisponere mer 
dyrkbar areal.  



selv om det ikke er drift på eiendommen 
og tiltakene ikke er 
del av landbruksvirksomhet. Eiendommen 
har ikke mulighet for å drive en lønnsom 
form for 
landbruksvirksomhet på grunn av 
eiendommens størrelse. 



29.05.19 Smedsund, 
Atle 

Henvendelse på vegne av Kåre Holand, 
Kåre Holand m/flere med fullmakt og 
Vestvågøy ASVO A/S. 
Gjelder Gnr 21 Bnr 12 og Gnr 21 Bnr 57. 
Vår søknad om fradeling av 24/2-19 og 
henvendelse pr. mail til Eva-Mari Rahkola 
med svar av 
10-11/4-19. 
Vi søker om og håper på at KBA 7 i 
arealplanen kan omfatte et areal minst 
tilsvarende omsøkt areal, 
dette også for å slippe en 
dispensasjonssøknad. 

 Innspillet er tatt til følge, og angitt i 
kommuneplanen som 
kombinertformål : KBA 7. 



 
29.05.19 

Byggkonsult 
Lofoten AS 

Utdrag: Innspill fra Arild Johansen og Ole 
Johan Johansen handler om å utnytte 
uproduktiv matjord/skog/myr til 
boligformål. 
Eiendommen 20/70 og 20/69 er i senere 
tid solgt til Byggkonsult Lofoten as. Det er 
derfor naturlig at med en formålsendring 
fra landbruk til bolig, vil ikke andelen 
matjord endres i dette tilfellet, heller 
forsterkes all den tid udyrkbar LNF endres 
til dyrkbar jord på et mer egnet sted i 
nærområdet. Vi ber derfor kommunen 
om å revurdere innstillingen og endre 
omsøkt område fra LNF med spredt 
boligbebyggelse til boligområde (evt med 
krav til regulering). Merknad til forslag til 
bestemmelser for spredt boligbygging i 
LNF områder. 
I forslag til planbestemmelser legger 
kommunen opp til en innskjerping av Plan 
og bygningslovens krav til høyder, 
utnyttelsesgrad og maksimalhøyder etc. 
Likeledes legges det opp til en 
innskjerping i antall boliger pr eiendom. 
Dette er en vesentlig innskjerping av 
dagens arealplan og som er vanskelig å se 
bidra til økt bosetting og sysselsetting i 
distriktene. 

 Det er ikke behov for å ta inn nye 
boligområder utenfor tettstedene. 
Området er innenfor hensynssone 
landbruk og skal beholde 
landbrukspreg. Ok med noe spredt 
utbygging. 



  
 
Innspillet er konsekvensvurdert, se 
KU 337. Tiltaket annbefales ikke.  

28.05.19 Monsen, 
Annie 

Som eiere av gnr. 76 bnr. 1, Holdal, vil vi 
komme med et innspill til det fremlagte 
forslag til ny arealplan. 
Vi ønsker at en parsell av vår eiendom 
omreguleres til spredt boligbebyggelse. 
Vi ser for oss å kunne selge en til to 
tomter her. Dette er i tråd med 
innspillene fra 
bygda . Området er ikke dyrkbar jord og 
boligbygging her vil ikke forringe 1 
landbruksarealet i bygda. Vi la fram dette 
forslaget og fikk det tegnet inn på et kart 
da 
Steinfjorden bygderåd jobbet med dette i 
forkant av møtet med kommunen. Vi har 
også diskutert dette med ansatte på 
planavdelingen i et møte på Meieriet. Her 
kom 
det fram at vårt innspill ikke var kommet 
med i det videre arbeidet. 
Vi vedlegger et bilde av kartutsnitt, samt 
digital kartfil (KML), der vi har 
avmerket området det gjelder. 
Bakgrunnen for dette innspillet er at vi 
har barn som 
med tiden vurderer å bruke dette arealet 
til boligbygging. 



29.05.19 Risjord, Eirik JEG PROTESTERER MOT FORESLÅTT 
ENDRING AV OMRÅDE GJERSTADNESET 
TIL 
SKARSJØEN, FRA L.N.F (LANDBRUK; 
NATUR OG FRILUFTSOMRÅDE) TIL 
NÆRINGSOMRÅDE. 
Å ta noe så fint og vakkert for å gjøre om 
til industri, kan jeg ikke begripe at noen 
kan stemme for, 
eller en gang vurdere det. Og i tillegg 
vurdere å frarøve så mange mennesker 
for deres hjem. Her er 
det hus og eiendom/natur som har vært i 
familier i generasjoner. Det er hus som 
har blitt bygd har 
foreldre, besteforeldre, oldeforeldre. Det 
er hjemmet til mennesker som har jobbet 
hele sitt liv, og gitt 
det de kan av seg selv for at Lofoten og 
Vestvågøy skal være ett fint, godt og trygt 
sted å bo. Det er 
livene til disse menneskene det er snakk 
om. 
I dag bor min mor og stefar (Anita Arntsen 
og Bjørn Olsen) samt min morfar (Arne 
Arntsen) på 
Gjerstad. Og begge disse eiendommene 
vil bli berørt av en eventuell utbygning. 
Gjennom hele mitt liv har jeg vært så 
heldig og fått de beste minner og 
opplevelser fra dette stedet. 
Helt fra jeg var nyfødt, på besøk hos mine 
besteforeldre, til i dag hvor jeg og min 
familie med 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



samboer og barn er på besøk så ofte vi 
kan (flere ganger i året) hos både 
morfar/oldefar og 
mamma/stefar/besteforeldre. Jeg ønsker 
at min familie skal kunne utvikle de 
samme gode minner fra 
Gjerstad som det jeg har gjort. Jeg ønsker 
at alle som bor der skal kunne leve livet 
sitt, ikke at de 
skal våkne hver dag i det uvisse om at de 
kan bli kastet ut fra sine hjem. 
Jeg ønsker at vi skal beholde den lille fine 
naturen vi har igjen i Norge. Ikke 
forurense den mer. 
Naturen er det som gjør Lofoten og 
Vestvågøy til nettopp Lofoten og 
Vestvågøy. Hvis vi tar bort 
dette, hva sitter vi igjen med da? 
Tenk på alle livene dette går utover, både 
mennesker og dyr. Tenk på all natur som 
blir ødelagt. 
Dette er også Deres nærmiljø, ikke bare 
de som bor der. 



29.05.19 Olsen, 
kristian 
Flaaten 

Jeg ønsker å protestere mot kommunens 
forslag til arealplan der de ønsker å åpne 
for å gjøre vestsiden 
av buksnesfjorden om til næringsområde. 
Dette er ett turområde jeg bruker jevnlig 
og ønsker å fortsette å bruke i fremtiden. 
Jeg syns også at Vestvågøy kommune bør 
gå foran og tenke klima i stedet for å få 
flest mulig cruiseskip, 
med tilhørende utslipp, inn i fjorden. 
Ønsker også å protestere mot den 
planlagte helikopterflygingen som også er 
planlagt i den forbindelse. 
Dette er et tiltak ingen er tjent med, 
bortsett fra selve helikopterselskapet, 
som ikke holder til i 
vestvågøy engang. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



29.05.19 Synnøve 
nilsen Lie 

Arealbruksendring 99/40. I 2017 fikk vi 
fradelt en boligtomt gnr. 99 bnr.40 i Indre 
Borgfjord. 
I forlaget til ny arealplan er denne tomten 
merket med LNF område 
Jeg ber om at tomten blir merket som LNF 
område med spredt bebyggelse (SBF), se 
vedlegg. 
Vi har ikke startet byggingen enda, på 
grunn av at vi begge tar videreutdanning 
og er i tillegg i 
fult arbeid. Videreutdanningene vil 
komme Vestvågøy kommune til gode. 

Dispensasjon er gitt i sak 17/561. 
Hensynene som vurderes i en 
konsekvensutredning anses som 
ivaretatt i utredninger i 
forbindelse med denne. 

29.05.19 Lie, Ragnhild vi trenger mere informasjon i denne 
saken der det hevdes at vi har behov for å 
anlegge et helt nytt 
havneområde på Vestvågøya: 
Hva slags behov er det man ser for seg at 
vil få mht havn+ næring på Vestvågøy i 
fremtiden ? 
Hvor dypt skal skipene kunne stikke, hva 
slags skip ser man for seg, og hva slags 
arealer er det 
man ser for seg at man trenger på land? 
Hva er det man så ikke kan klare å bruke 
våre allerede eksisterende havner til ? 
Kan vi ikke bruke dem ? 
Hva slags arealutnyttelse er det man ser 
for seg mht næringsbygg/aktivitet i 
fremtiden ? 
Jeg synes arealbruken i området Rema 
1000/ Elkjøp/Bohus /Intersport gir 
inntrykk av at vi har 

Innspillet fra den politiske 
styringsgruppen, er et overordnet 
politisk innspill til kommuneplanens 
arealdel for framtidige 
næringsområder i et 12 års 
perspektiv. Utforming, vurderinger 
og begrunnelse kan først foreligge 
ved en konkret forslag for området.  
Forslag om arealbruksendringen 
kom som et forslag fra den politiske 
styringsgruppen, med ønsket om 
innspill i forbindelse med offentlig 
ettersyn av arealplanen. 



svært god plass, man bygger ikke i 
høyden, har uendelig med parkering 
utenfor byggene etc. 
Man gir ikke noen steder inntrykk av å ha 
spesielt dårlig plass på Storeidet og ved 
Leknes havn 
heller? 
Og hva med Stamsund? På Ballstad er det 
flere ubrukte bygg langs kaia og med 16 
meters dybde 
innenfor moloen. Kanskje kan det også 
være positivt for de eksisterende havnene 
å få tillagt nye 
funksjoner/flere anløp/større aktivitet ? 
Jeg oppfordrer kommunen til å gå ut med 
all denne informasjonen, og gi en så bred 
utgreiing som 
mulig,- slik at vi alle kan sette oss inn i de 
vurderingene dere i kommunestyret har 
gjort i saken. 
Det er alltid oppsiktvekkende at politikere 
går på tvers av den faglige 
administrasjonens 
vurdering. Argumentene må være gode, 
og vel funderte. 
Vi vil kunne gjøre oss opp en egen mening 
! 



29.05.19 Malnes, 
Harald J 

Viser til forslag til kommuneplanens 
arealdel for 19 - 2031 hvor området 
Odden er definert som fritidsbebyggelse. 
Vi har følgende innspill til forslaget: 
Vi har kontaktet kommunen for å få 
innsyn i bakgrunnsmateriale for dette 
forslaget. Slikt materiale foreligger 
visstnok ikke. Det er heller ikke 
gjennomført en konsekvensanalyse. Dette 
er en grov mangel slik planen foreligger 
nå. 
I kommunestyret den 26. juni 2017 i sak 
030/17 - 17/8318 - Framtidig forvaltning 
av Odden friluftsområde ble det fattet 
slikt vedtak: 
Det vises til tidligere saker ift å sikre 
erstatningsareal for Odden 
friluftsområde. Vestvågøy kommune 
velger å sikre Klokkarvika, gnr 16 bnr 16, 
som statlig sikret friluftsområde. 
Klokkarvika regnes da som 
erstatningsareal for Odden 
friluftsområde. Tinglyst servitutt og status 
om statlig sikret friluftsområde oppheves 
for Odden, gnr 133 bnr 7. 
Vestvågøy kommune ønsker at småbruket 
på Odden drives som friluftshytte til 
allmenn bruk. 
Når Klokkarvika er godkjent som statlig 
sikret friluftsområde legges det frem sak 
om videre nyttiggjøring av Odden. 
Ideen om friluftsområde/friluftshytte på 
Odden er også ønsket av innbyggerne på 
Valberg 

Odden er foreslått lagt ut som tett 
fritid for hyttebebyggelse fra 
styringsgruppen. Ytre del av odden 
skal prioriteres til friluftsliv, men vil 
ikke videreføres som statlig sikret 
friluftsområdet. KU til Odden var 
ikke tatt inn, men er lagt ved 
oppdatert plandokumentasjon, 
som tydelig anbefaler at 
friluftisinteressene ivaretas.  



Klokkarvika ble godkjent som statlig sikra 
område for vel et år siden. Vi er ikke kjent 
med at det er lagt frem en ny sak om 
videre nyttiggjøring av Odden slik 
overnevnte vedtak forutsetter. 
Nåværende forslag med bygging av flere 
fritidsboliger i dette området er ikke 
forenlig med å etablere et friluftsområde 
her jamfr. planforutsetninger for 
friluftsområder. Denne problemstillingen 
er ikke drøftet i planen. 
Ei slik fortetting strider også mot de krav 
Lofoten Turlag stiller for å etablere ei 
turlagshytte i området jamfr deres søknad 
Etter det vi kjenner til, har det ikke vært 
noen dialog mellom kommunen og 
Lofoten Turlag om saken, ei heller skriftlig 
svar på deres søknad. Det kan selvsagt 
være andre aktører enn Lofoten turlag 
som kan være aktuelle, men ei 
friluftshytte i et fortetta hyttefelt er ikke 
aktuelt for noen. 
I samsvar med Vestvågøy kommunestyres 
vedtak i sak 030/17, uttalelse fra 
innbyggerne på Valberg ønsker også vi 
hytteeiere at det etableres ei 
friluftshytte/friluftsområde på Odden og 
at området ikke fortettes med flere 
hytter. Planforslaget for dette området 
må derfor endres og tilpasses dette. Vi 
imøteser at dette sammenfallende 
ønske/forslag blir hensyntatt. 



29.05.19 Roy Hovdan Undertegnede er deleier av to tomter 
15/32 og 15/33 i området mellom 
Gjerstadnesset og 
Skarsjøen. Hele eiendommen som jeg er 
medeier i, med unntak av noen få 
kvadratmeter som 
ligger i rasutsatt område, har kommunen i 
sitt forslag til arealplan foreslått å 
omdisponere fra 
(LNF) Landbruks-, natur- og 
friluftsområder til næringsområde og 
havn/cruisehavn. . 
Disse planene protesterer jeg sterkt mot. 
For meg framstår disse planene som lite 
gjenomtenkte og dårlig belagt i realistiske 
behovsanalyser, økonomiske vurderinger, 
bærekraftsanalyser, komplette 
konsekvensanalyser, 
maritime vurderinger etc. etc. Inntil slike 
vurderinger og analyser er på plass, må 
kommunen ikke vedta noen planer som 
raserer et av Buksnesfjordens få uberørte 
og svært polulære rekreasjonsområder, 
og fratar oss 
som grunneiere råderett over 
eiendommene våre. 

Forslag om arealbruksendring fra 
LNF - til framtididg næringsområde 
er tatt inn fra Politisk 
styringsgruppe, med ønske om 
framtidig æringsområdet. Arealet 
er konsekvensutredet på et 
overordnet nivå. En utredning, med 
økonomiske vurderinger vil ikke 
ligge til grunn før det foreligge et 
konkret forslag. Pr. i dag foreligger 
det ingen konkrete forslag til 
utformingen av området, men var 
et forslag som den politiske 
styringsgruppen ønsket innspill på. 



29.05.19 Våg 
arktitekter AS 

Orientering om oppstart av 
detaljreguleringsarbeid for  nye 
industriarealer for utvidelse og videre 
drift av Ballstad Slip. Det skal 
tilrettelegges for ny skipshall innenfor 
området. I tillegg skal det avsettes arealer 
for offentlig kaiplass for Vestvågøy 
kommune og det skal tilrettelegges for 
næring i tilknytning til allmenningen, som 
ligger sør for planområdet. Her er det 
tenkt næring i form av utvidet drift av 
eksisterende kafé, samt tilrettelegging for 
etablering av overnattingsfunksjoner. 

Tas til orientering, og vil vurderes å 
tas inn videre i kpa eller 
områdeplanen for Ballstad 



28.05.19 Johnsen 
Eiendom AS 
v/Svein Kåre 
Johnsen 

innsigelse av kommunedel plan for 
Kræmmervika i Ballstad havn. Johnsen 
Eiendom as er eier av 
g.nr.9 B.nr.90 i kraemmervika og ønsker 
hele dette området omgjort til 
næring/fritid/bolig formål hvis 
det er mulig i denne prosessen som pågår 
nå, Ønsker også flytte bygge-grensen 
lenger ut i sjØen da 
det ikke er dybde nært land for båter o.l. 
Se vedlagt kart av området. 
Vi har noen tanker om dette området som 
har vært benyttet til fiske heller som nå er 
revet ned av 
siste storm som herjet i vinter og dem blir 
ikke bygd opp igjen da behovet for hjeller 
ikke er til stede 
lenger nå. 

Den funksjonelle strandsonen i 
Ballstad og Kremmervika gjelder for 
bebyggelse i sjø, eller i 
strandsonen, ikke overfor  ferdsel 
på sjø. Byggegrensen er lagt langt 
ut i sjø, for å hensynta 
kremmervikas behov for 
flytebrygger. Når det gjelder areal 
til hjeller , er de vist i 
kommuneplanens arealdel som 
annet formål , orange farge. 



28.05.19 Marit 
Ødegården 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️🍀🌟 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



28.05.19 Odd-Helge 
Odinsen og 
Frode 
Odinsen 

Vi er eiere av gnr. 64 bnr. 19 og 35 og vi 
godtar ikke kommunens forslag til ny 
arealplan for eiendommene/onirådet 
Buvik. 
Den vil bli totalt ødeleggende for våre 
planer med eiendommene gnr.64 bnr. 19 
og 35. 
Vi vil at omrâdet skal forbli slik det har 
vært, LNF for spredt fritidsbebyggelse. 
Det nye arealplan forslaget medfører 
yngling av mink,kråker,rev og stor 
forsøpling av 
omré’1det,samt masse fluer/insekter når 
varmen setter inn på våren/sommeren. 
Konsekvensutredningen 42 og 76 er 
mangelfull. 
1. TrivseLbarn og ungdoms oppvekstvilkår 
er ikke nevnt og vurdert godt nok. 
2. Trafikk problemer langs den smale 
veien til Buvik er ikke utredet forsvarlig. 
3. Forurensingen/Forsøplingen av 
området er ikke nevnt i utredningen. 
4. Naturmangfolds loven er heller ikke 
tatt hensyn til. Det vises til 
sj øfuglbestanden i omrâdet. 
Forsøplingen har vi allerede erfart fra eier 
av gnr. 64 bnr. 18 fremferd i omrédet,som 
har fått ta seg til rette,og nå foreslåes 
premiert av Vestvågøy kormnune. 
Ber igjen om oppsettende virkning. 

Området i Mortsund er foreslått 
lagt ut som næringsområdet. Selve 
næringsområdet vil foreslås å 
reduseres etter innspill fra 
grunneiere, men det er viktig å 
legge til rette og opprettholde 
fiskeri og havbruksnæringen. 
Forhold mellom fritid og næring er 
utfordrende, men det er viktig å 
ikke avvvikle næringsvirksomhet. 
Når det gjelder forurensing, 
forsøpling, og mink er dette noe 
som ikke kan løses i en plan. Men 
det er grunneier og driftsansvarlig å 
holde orden på sin eiendom. Når 
det gjelder konsekvensutredningen, 
er den gjort på et overordnet nivå, 
med den kunnskapen som er 
tilgjengelig. 



28.05.19 Valberg 
bygdelag 
v/Åse 
Riksheim 

Eiendommen Odden i Valberg er den 
eldste husmannsplassen i bygda og har 
vært brukt som 
utfartssted av lokalbefolkningen. Plassen 
var i mange år leirskolested for 
kommunens skoler og 
barnehager. 
Nærheten til sjøen og skjærgården 
utenfor gir mange muligheter for store og 
små til å drive 
aktiviteter til vanns og til lands. Innover i 
Valbergsdalen er det mange turløyper 
som også passer 
godt til barnefamilier. 
Vi er kjent med at Lofoten Turlag allerede 
i 2013 søkte om å overta stedet og ta det i 
bruk. 
Videre har Miljødirektoratet 20.mars 
2017 foreslått at kommunen legger til 
rette for at småbruket 
Odden blir tilgjengelig for allmenheten. 
Fylkesmannen i Nordland har etterlyst 
utallige ganger hva 
kommunen tenker å gjøre med det 
statlige sikra friluftsområde. 
Vi ønsker sterkt at det blir fortgang med 
saksbehandlingen nå som heftelsene er 
slettet. 
Slik vi forstår av forslag til arealplanen, 
åpner den for annen bruk av området enn 
det bl.a. 
Miljødirektoratet og fylkesmannen i 
Nordland tidligere har uttalt og etterlyst 
svar på fra Vestvågøy 

Odden er foreslått lagt ut som tett 
fritid for hyttebebyggelse. Ytre del 
av odden skal prioriteres til 
friluftsliv, men vil ikke videreføres 
som statlig sikret friluftsområdet. 



kommune. 
Lofoten Turlag har den beste kompetanse 
til å ta vare på Odden som den 
naturskjønne og 
historiske perlen den er. Da vil stedet bli 
til allmenn glede og i tråd med 
intensjonen kommunen 
hadde da Odden ble statlig sikret 
friluftsområde. 



28.05.19 Roger Larsen Uttdrag: Etter hva vi oppfatter vil 
forslaget til arealplan slik det er fremlagt 
legge begrensninger på slik aktivitet, 
på dagens andre aktiviteter og på andre 
planlagte aktiviteter i fremtiden. 
- Vi ser et behov for økt kapasitet på gode 
kurs/ konferanselokaler i Leknesområdet, 
også med tilbud om 
servering av mat til. 
- Vi ser behov for hybler i trygge 
omgivelser og nærhet til Vest-Lofoten 
videregående skole. 
- Vi ser behov for attraktive konsertlokaler 
med publikumskapasitet på ca. 250 
(dette som et supplement til Meieriet 
kultursenter) 
- Vi ser behov for å få 
kurs/konferanserom (som også benyttes 
til gudstjenester) på samme plan som 
kafé. 
- Og sist men ikke minst trenger vi flere 
rom til barn og ungdom som kan benyttes 
til klubbkvelder, 
øvingslokaler og fritidsaktiviteter. 
Vi håper derfor at arealplanen ikke vil 
legge begrensninger hverken for dagens 
aktiviteter eller for planlagte 
fremtidige sådanne. 

Endringer for bruk og utvidelse av 
Betel kan ikke løses i 
kommuneplanens arealdel, men 
ved en konkret søknad om endring 
fra kirke til kombinert formål, kirke, 
undervisning, overnatting, 
servering. Det kan også være en ide 
å komme med innspill i kommende 
byplan. 



28.05.19 Arne J 
Arctander 

Min familien kom til Buksnes, gården 
Gjerstad først på 17 hundre tallet. 
Familien har bebodd øvre og ner 
Gjerstad. Gården 15/5 ble skjøtet over på 
min oldefar 1853 - fra hans far. Jeg er født 
på gården 15/5 
Nystad- 1939 og har tråkket mine 
barnesko her. Mine barn eier fortsatt 
stedet 15/5 og som meg har 
disse selvfølgelig sterke familiebånd 
knyttet til stedet! 
Å slippe ut næringssalter i det maritime-
miljø, kan slå begge veier. Slipper en ut 
lite til moderat vil det 
være positivt for fiskearter, krepsdyr og 
sjøfugl, disse vil få tilgang på rikelig med 
mat. 
Dersom tilførselen blir for stor blir 
sjøvannet kraftig forsuret og fisk, krepsdyr 
og sjøfugl vil dø ut, pga. 
dårlige levekår. Dette skjer nå i fjorden! 
Buksnesfjorden er nå strekt forsuret. 
Forslaget til Vestvågøy kommune vil sterk 
bidra til å legge det mest 
av liv i fjorden dødt! En kan spørre seg, 
hvor er mangfoldet i fjorden blidt av? 
Torsken, hysa, 
storseien, steinbiten,flyndra, tangsprell 
fjærmakk og alle de andre krepsdyrene. 
Og mengder av 
varianter av skjell som bekledde 
svabergene. Ærfugl, teist, havelle, 
rødnebb-tærne og mange fler. Alle 
disse nevnte artene er borte - borte på de 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



siste 50 år? 
For ca 40 år side, ble sjøvanns-prøver tatt 
i området Teistbøen, Svartskjær av 
undertegnede. 
Prøvetakingen var i regi av 
Fiskeridirektoratet og for å påviste rent 
sjøvann til fiskeindustrien på 
Ballstad/Kjeøy. Funnene var delvis positiv 
noen steder, men rent sjøvann ble påvist. 
Spørs i dag? 
På ca samme tid, en inspektør fra 
Vestvågøy kommune tok kontroll av 
nedlagt septiktanken. Under vår 
samtale fortalte han om det nye moderne 
renseanlegg som skulle komme, bygges 
ved Leknes. Anlegget 
er fortsatt ikke ferdigstilt, eller er det det? 
Slik det maritime miljø i fjorden er vil det 
være ren galskap å tilføre mer 
næringssalter/forsuring! 
Oppdrettere i fjorden har sine problemer 
som er vel kjent. 
Jeg ber Vestvågøy kommunestyret om å 
se, vurdere saken på ny - Forurensing 
problematikken, ( 
flere/større cruiseskip ) sannsynlig 
rasering av vakker og sårbar natur og 
grunneierne som er satt i en 
uholdbar situasjon. Jeg spør! Er dette 
virkelig nødvendig? Sammen har vi et 
stort ansvar her og 
ikke minst overfor våre etterkommer! 



27.05.19 Trond Olsen 10/317 reaksjon på endring fra bolig til 
grønnstruktur på Ballstad 

Innspillet tas til orientering. 
Grønnstruktur i byer og tettsteder 
er definert som "veven av store og 
små naturpregede områder i byer 
og tettsteder". Grønnstruktur kan, 
som i dette tilfellet, bestå av 
romdannende grøntområder og 
viktige landskapselementer med 
naturpreg. Et av formålene med 
grønnstruktur er å ivareta et variert 
dyre- og planteliv. Grønnstruktur 
kan, som i dette tilfellet, bestå av 
romdannende grøntområder og 
viktige landskapselementer med 
naturpreg. Et av formålene med 
grønnstruktur er å ivareta et variert 
plante- og dyreliv. Grønnstruktur er 
av betydning for miljøtilstanden i 
byer og tettsteder og har en viktig 
funksjon når det gjelder både 
luftmiljjø, lokalklima og 
vannforvaltning. I tillegg til at 
sammenhengende grøntområder 
har en landskapsdannende og 
avgrensende funksjon, vil mange av 
de utbygde områdene med 
dominerende innslag av grønne 
områder, bidra til å gi deler av 
byggesonen naturpreg. Tilgang til 
grøntområder er viktig i områder 
man bor tett, og har betydning for 
folkehelse og som karbonlager. 
Kommunen har ikke anledning til å 
ta kontakt med grunneiere i 



kommunen, da arealplanen berører 
hele kommunen. Derfor har vi 
gåttut og bedt innbyggere skjekke 
områder som berører dem, og om å 
komme med innspill. Dette er 
formidlet gjennom hjemmeside, 
avis, folkemøter og utekontor.  

27.05.19 Vest-Lofoten 
næringsforeni
ng v/Søren Fr 
Voie 

a)Oppstillingsplass for bobiler/bobilcamp. 
Bobilene parkerer nå rimelig «vilt» og det 
er få steder tilrettelagt med vann, strøm 
og tømmeordninger, 
samt mulighet for å parkere bobilen over 
noe lengre tid. En sentrumsnær 
bobilcamp vil muliggjøre 
benyttelse av servicetilbud, handel og 
restauranter i gåavstand, og turterreng og 
aktivitetstilbud for 
øvrig. 
Oppstillingsplasser for bobiler i 
sentrumsområder eller nært sentrum er 
en suksess i andre byer. 
b)Telt-/campingplass 
Det er heller ikke ordnede forhold for 
telting/camping i sentrumsnære områder. 
Dette burde også 
vært etablert, og det bør avsettes 
nødvendig areal i arealplanen til dette 
formålet. 
c)Truck-stop 
Trailertrafikken er økende, og trailerne 
står nå parkert hvor de finner en ledig 
plass, uten at forholdene 
er tilrettelagt. En attraktiv «truc-stop» 

Innspillene vil ikke konkret vurderes 
i denne omgang, men vil være 
aktuell å vurdere i kommende 
byplanprosess, og se på muligheter 
for hva som kan realiseres innenfor 
bygrensen. 



midt i Lofoten (Leknes sentrum) burde 
etableres. Nødvendig 
areal må avsettes i arealplanen. (f.eks. 
mellom Esso og XL-Bygg) 
Ovenstående servicetilbud bør 
tilrettelegges av Vestvågøy kommune, 
som deretter finner en privat 
driver av tilbudene. 

27.05.19 WSP Norge 
AS 

Innspill om utvidelse av TF2 

 

Det er registrert skredfare i 
området, store arealer avsatt til 
fritid - ikke behov på nåværende 
tidspunkt. Ikke ønskelig med tett 
fritidbbyggelse på begge sider av 
fylkesveien 



27.05.19 Britt, Arntsen Jeg er født og oppvokst på gårdsnr 1514. 
Jeg har en sterk tilknytning til mitt 
barndomshjem og 
Nystaden/Kobbosen for tur/bærplukking 
og rekreasjon. 
For meg er det ubegripelig at det 
planlegges et nytt industriområde i et 
vakkert stykke Lofoten, som 
Gjerstad- Skarsjøen. Både med tanke på 
ødeleggelsen av naturområdet og 
konsekvensene av dette 
på sikt. Buksnesfjorden er allerede 
forurenset med de konsekvensene det 
har hatt for fuglelivet og 
livet i havet. Slik det ser ut i på kartet er 
det planlagt et stort kaianlegg som vil 
gjøre fjorden trangere 
med større fare for forurensning. Er dette 
grundig nok vurdert? 
Det som skaper ekstra bekymring er at 
det i forslaget ikke er konkretisert hvilken 
næring/industri 
som er planlagt. Er det havn for større 
krusbåter, er det fiskemottak, offshore 
etc. Spekulasjonene og 
bekymringene blir mange når det bare 
antydes. 
Befolkningen i området og alle med sterk 
tilknytning er fortvilet over det senarioet 
vi står overfor om 
planene vedtas. Det oppleves som en 
trussel mot en natur en kultur som bærer 
i seg generasjoner 
med mennesker som har livnært seg av 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



jorda og havet. Tradisjonen er ført videre 
slekt etter slekt. 
Hus og gårder har gått i arv. Det er de 
samme familiene som bor på flere av 
gårdene som de gjorde 
for 100 år siden. 
De som bor i husene er barn av 
fiskerbønder. Interessen for å ivareta 
denne arven er stor om enn i en 
annen form. Det dyrkes potet og 
grønnsaker. Det henges fisk på vinteren. 
Hus restaureres og 
vedlikeholdes. 
Turister som kommer innom til fots, på 
sykkel eller i bil får se et Lofoten som er 
bevart og ikke er 
ødelagt av storturismen. 
Jeg er ikke i tvil om at store nærings og 
industrianlegg vil ødelegge området, 
forurense 
Buksnesfjorden ytterligere. Hvor mange 
kaianlegg kan en fjord tåle! 
Jeg ber derfor innstendig om at 
kommunestyret se på saken på nytt 
spesielt med behov for å ivareta 
en vakker kystlinje og en allerede hardt 
utsatt fjord. 

27.05.19 Mehari, 
Yerusalem 

Dere skjønner ikke at dette er den fineste 
plassen i hele Vestvågøy, og deres plan er 
å ødelegg 
den store og fine naturen som finnes i 
Vestvågøy. 
Jeg er imot dette forslaget om regulere 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



det 734 dekar store LNF-området 
Gjerstad Skarsjøen om 
til industriområde. 

27.05.19 Arne Arntsen Uttdrag :  

 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. Om 
arealplanprosessen : det gis ikke 
orienteringer direkte til grunneiere 
om arealbruksendringer, men 
kommunen har i høringsprosessen 
varslet på hjemmeside, avis, 
utekontor og folkemøter, hvor det 
ble gitt anledning å sjekke sitt 
området. Arealbruksendringen kan 
vurdrers å ha vært 
underkommunisert, men har vært 
formidlet i presentasjon for 
politikere og på folkemøtene, en 
bedre begrunnelse vil tas inn i 
planbeskrivelsen.  En realisering av 
næringsområdet, med 
bruksendringer utfordrer  hensyn til 
klima, miljø og naturmangfoldet 
som er skildret i 
konsekvensutredningen. Nordland 
Fylkeskommune og Fylkesmannen i 
Nordland har gitt innsigelse til 
arealbruksendringsforslaget i 
forbindelse med offentlig ettersyn.  



27.05.19 Ann - Kristin 
Stensen 

Skarsjøen er et Paradis. Her kan man 
finne ro i sjela. Det å bo tett til naturen, 
og det den gir av 
markens grøde ser ut til å bli mer og mer 
populært, samtidig som man bor sentralt. 
Når generasjonene 
som har bygd opp Skarsjøen nå er død, 
eller flyttet pga. alder, ser vi at husene blir 
fylt med unge 
mennesker, og mange ungdommer spør 
etter ledige tomter. Det er laget tursti 
som går helt inn til 
Kyllingdalen, og Ballstad skole. Det er 
bærmark, ei lita idyllisk strand og et 
område der barn kan leke 
fritt. Når været er bra er Skarsjøen en 
perle. 
Men, Skarsjøen har også ei anna side. Det 
er meget værhardt her. Stormen Frode, 
Berit og Ole har 
rasert uteområdet tre ganger i løpet av 15 
år. Jeg har ofte lurt på hvilke krefter som 
er i folket, som 
gang på gang bretter opp armene etter 
naturkreftene sine ødeleggelser. Det må 
være eierforholdet de 
har til stedet. Å vokse opp på en plass der 
de var sjølberget har medført at barna 
måtte delta på gården, 
de måtte delta på fisket, de måtte ta vare 
på fisken når den kom til land. Dette var 
en selvfølge for å få 
hjulet til å gå rundt. Det har gitt alle barna 
som vokste opp i Skarsjøen et eierforhold 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



til stedet, og et 
pågangsmot når livet butter imot. 
Heldigvis så er det de gode og positive 
dagene som veier opp for naturkreftenes 
ødeleggelse. Flere og 
flere unge flytter til Skarsjøen. De ønsker 
å bo i nær kontakt med naturen. Min 
mann og jeg velger å 
bo der 4-5 måneder i året fordi naturen, 
roen og stillheta i Skarsjøen gir ro og fred i 
sjela. 
Å gjøre dette området om til 
næringsområde vil være utrulig trist, så 
jeg ber dere folkevalgte om å 
tenke dere grundig før dere tar en 
avgjørelse i forhold til Gjerstad – 
Skarsjøen. 

27.05.19 Jakobsen, 
Vanja 

Protest mot cruise havn og 
industriområde i dette friluftsområdet. Nå 
er strandperla i storeidøya, eneste 
bynære lille stranda som vi har brukt 
masse, spesielt med små barn, en 
industriplass. Her er det mange 
ulike hekkende fugler, ender, ryper og gås 
m/flere. Om gjerstad/skarsjø lider samme 
skjebne er hele 
innersida fra Leknes til ballstad gjort 
utilgjengelig, og det er en tragedie,, 
spesielt for de som kommer 
etter oss.. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



27.05.19 Haglund, 
Linda 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Mvh, Linda Haglund 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



27.05.19 Anita Arntsen JEG PROTESTERER MOT FORESLÅTT 
ENDRING AV OMRÅDE GJERSTADNESET 
TIL SKARSJØEN, 
FRA L.N.F (LANDBRUK; NATUR OG 
FRILUFTSOMRÅDE) TIL 
NÆRINGSOMRÅDE. 
Jeg trodde første gang jeg hørte det at det 
var en spøk, ja rett og slett et godt forsøk 
på en 
aprilsnarr fra Vestvågøy kommune. I 
ettertid har det smertelig godt opp for 
meg at 
Vestvågøy kommunestyre med alle våre 
folkevalgte politikkere virkelig mener 
alvor når dere 
går inn for å omregulere Gjerstadneset – 
Skarsjøen fra LNF (Landbruk, Natur og 
Friluftsområde) til Næringsområde. 
Dette er et stort overgrep ovenfor oss 
som bor her, for dem som har og har hatt 
sitt liv og 
virke her gjennom generasjoner. 
Jeg er en av de heldige som har fått 
muligheten til en barndom og oppvekst i 
dette 
bonde/fiskersamfunnet på Gjerstadneset-
Skarsjøen der samhold, verdiskapning og 
ivaretagelse av miljøet/ naturen er og har 
alltid vært livsviktige verdier. 
Mine besteforeldre overtok gården her på 
Gjerstadneset på begynnelsen av 1900 
tallet og 
den har vært i familien til dags dato. 
Mine forfedre la om jorden for hand for å 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



kunne livnære seg av jordbruk i tillegg til 
fiske. 
Mine foreldre har videreført arven. 
Mitt ønske er og har alltid vært å ta vare 
på og videreføre til neste generasjoner 
det mine 
forfedre skapte her. 
Etter noen år sør i landet i forbindelse 
med utdanning og arbeid fikk jeg og min 
mann 
muligheten til å flytte hjem og overta 
deler av eiendommen. Dette var et stort 
ønske fra 
mine foreldre da de trengte hjelp til å 
ivareta de daglige utfordringene, slik at de 
kunne bo 
her lengst mulig. 
Da jeg og min mann flyttet hjem overtok 
vi også et forfallent Nordlands hus fra 
slutten av 
1800 tallet som har vært mine 
besteforeldres hjem og min fars 
barndomshjem. Vi har brukt 
mye tid og ressurser på å gjenopprette 
det til den stand det var i fra 
opprinnelsen. Dette på 
bakgrunn av et stort ønske om å bevare 
og videreformidle vår kulturarv – 
fiskerbonden. 
For oss som er født og oppvokst her, er 
ikke dette en tilfeldig plass vi har valg å bli 
gamle på. 
Det er vår identitet, vår kulturhistorie 
med dype røtter langt tilbake i tid. 



Dersom Kommunestyret, dere alle våre 
folkevalgte politikere går inn for forslaget 
om å 
omregulere Gjerstadneset-Skarsjøen til 
Næringsområde tar dere fra oss 
grunneiere 
muligheten til fortsatt å kunne ivareta og 
videreutvikle vår egen eiendom og vårt 
livsverk. 
Nettopp fordi Gjerstadneset-Skarsjøen er 
et område her på Vestvågøy som har fått 
bevare 
sin storslagne natur og strandlinje er 
dette et ettertraktet turområdeområde 
for 
naturopplevelser og rekreasjon for øyas 
fastboende og turgående turister fra ut og 
innland 
gjennom hele året. 
Så kjære Vestvågøy kommunestyre med 
alle våre folkevalgte politikere, min bønn 
til dere er: 
IKKE TA FRA OSS, men HJELP OSS heller til 
å bevare et av de få naturskjønne 
områdene med 
strandlinje i Buknesfjorden. Ikke ødelegg 
det med asfalt, betong, 
næring/industribygg, 
tungtrafikk, cruisehavn eller det som 
måtte komme i et fremtidig 
Næring/industriområde. 



27.05.19 Alice Roald Jeg er imot endringen fra (LNF) 
Landbruks-, natur- og friluftsområder til 
næringsområde og at 
grunneierne fratas råderetten over egen 
eiendom i området Gjerstadneset til 
Skarsbø. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



27.05.19 Johansen, 
Aina 

Jeg protesterer mot den foreslåtte 
endringen av dette området til 
næringsområde. 
I en tid der forurensningen av luft og hav 
har så stort fokus ber jeg medlemmer av 
kommunestyret tenke grundig gjennom 
de enorme 
konsekvenser en utbygging av dette 
området til cruiseskiphavn og 
næringsområde vil ha. 
Forurensningen fra cruiseskip er ekstrem. 
Geiranger og andre fjorder har dårligere 
luftkvalitet enn storbyer, og har nå sagt 
stopp. 
Det synes uansvarlig og utrolig 
bakstreversk å i det hele tatt vurdere å 
legge til rette for cruiseskip i Lofoten med 
den kunnskapen vi har i dag. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



24.05.19 Eivind 
Edvardsen 

Sender over ønske om justering av 
byggegrense for Skottnesveien 135. 
Årsaken er planene om å bygge en ny 
hytte på eiendommens østre del (som er 
godkjent 
fradelt), samt muligheten for å bygge nytt 
uthus/utebod der den gamle står samt 
vedbod og 
evt. båtlager i samme område 
(vest/nordvest for dagens hytte). 

Innspillet og justeringen tas til følge 

24.05.19 Gjermund 
Liasjø 

Jeg protesterer mot foreslått endring av 
område: Gjerstadneset til Skarsjyen, fra 
L.N.F (Landbruk, 
Natur og friluftsområde) til 
Næringsområde. 
Jeg finner det svært underlig at kommune 
har tanker om å erverve seg 
grunn/område som har 
vært eiet av andre mennesker i 
generasjoner, og dette helt uten å være i 
kontakt med grunneiere. 
Her protesterer jeg med råderetten over 
egen eiendom som begrunnelse. 
En slik endring vil ødelegge et av 
Vestvågøys vakreste perler for all fremtid, 
da en slik endring 
ikke vil la seg reversere. 
Dette kan potensielt medføre seg 
fremtidig forurensning, oljesøl og 
forsøpling. 
Det vil også potensielt kunne ha 
katastrofale følger for naturmangfoldet, 
enkelte dyr, fugl, fisk, 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



tang og hav arter kan gå tapt. 
Ha stor innvirkning på natur/skog og 
tresorter som kan være 
fredet/utrydningstruet. 
Inne i Buksnes fjord har vi to Korallrev 
som står i fare for å bli ødelagt. 
Et slikt inngripen kan også ha stor 
betydning på værforhold gjennom hele 
året da fjell, knauser, 
skog og svaberg beskytter mot vær og 
vind på værharde utsatte steder. 
Det er også funnet 
oldtidsminmer/fortidsminner på flere 
steder på strekningen Gjerstadneset til 
Skarsjyen. 
Med disse nevnte punkter protesterer jeg 
på en slik endring. 
Jeg ber de folkevalgte ikke ta i fra andre 
mennesker deres eiendommer der dem 
har bolig, hytte, 
levebrød og benytter dette området til 
rekreasjon, fritid og ferie. 
Jeg ber de folkevalgte ikke bytte ut/ta 
vakre strender, svaberg, blåbærmark for 
rask profitt. 
Jeg ber de folkevalgte bruke fornuft og 
ikke ofre og ta uberørte naturskjønne 
områder bare for og 
kunne vise frem andre deler av vårt vakre 
Lofoten. 



24.05.19 Mire Gjernes Jeg protesterer på det sterkeste mot 
endringen fra (LNF) Landbruks.natur-og 
friluftsområde til 
næringsområde, og at grunneiere fratas 
råderetten over egne eiendommer i dette 
området. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

24.05.19 StineTjemslan
d 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 

& Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



Håpa du vil send inn protesten idag å 
værmæ å støtt slik at mett barndomshjem 
i Lofoten blir 
bevart og at eg har nåkka å fløtt heim t! 
Tusen takk på forhånd 

24.05.19 Sølve 
Klouman 
Stoknes 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



24.05.19 Hedvig 
Haugerud 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



24.05.19 Charlotte 
Halkier-
Sørensen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Vær så snill å tenk dere om en gang til før 
dere gjør dette. Vi skriver 19. 
Cruiseturisme må forbys. Ikke legg til 
rette 
for det. Og slett ikke la det gå på 
bekostning av flott natur i Lofoten. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

24.05.19 Therese 
Valdersnes 

Jeg er imot endringen fra (LNF) Landbruk, 
natur og friluftsområder til 
næringsområde og at 
grunneierne fratas råderetten over egen 
eiendom i området Gjerstadneset og 
Skarsjø. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



24.05.19 Lise-Lotte 
Juliussen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette vil være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



24.05.19 Franciska 
Eliassen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

24.05.19 Trond Jervell Til den det måtte angå. 
Jeg ønsker med dette å meddele min 
protest til planene om å omregulere og 
utbygge 
Gjerstadneset-Skasjøen til 
industriområde/Storbåthavn. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



24.05.19 Dina Moxness 
Konglevoll 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

24.05.19 Ellen 
Vikstrøm 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



24.05.19 Per Østring Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!!  
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares 

som Vill & Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Hilsen Per 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

24.05.19 Ylva Asker Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruisebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruisebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen 
og ødelegge Lofoten. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



24.05.19 Elisabeth 
Oterholt 
Peersen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

24.05.19 Martine Thon 
Bråthen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



24.05.19 Hannah 
Ersland 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

24.05.19 Kaja Aarseth 
Eide 

Angående Gjerstadneset-Skarsjø/17/1755 
Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Petra Katinka 
Hølmebakk 
Brekke 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde og/eller cruicebåt-
havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Therese 
Meyer 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Ida Willadsen 
Bang Kjeldsen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Agnete 
Winsnes 
Astrup 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Thomas 
Rogde 

jeg er imot endringen fra (LNF) 
Landbruks-, natur- og friluftsområdet til 
næringsområde og at 
grunneierene fratas råderetten over egen 
eiendom i området Gjerstadnesset til 
Skarsjø. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Émile Sadria Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Ester Hatle Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Ingvild 
Johannessen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Malin 
Arctander 

jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadnesset-skarsjø i lofoten om 
til 
industriområdet eller cruisebåt-havn. 
dette vil være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge 
Lofoten, som bør bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Ida Foldvik Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Thomas 
Lafuente 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Vittorio Maria 
Brisigotti 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruisebåt-havn. 
Jeg protester herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområdet og/eller cruisebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturismen i Lofoten. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Andrea 
Flakstad 
Conradsen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Jesper Seip Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Magnus 
Holmen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. Jeg protesterer herved 
mot forslaget om å gjøre Gjerstadneset-
Skarsjø i 
Lofoten om til industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge et område som bør 
bevares. FNs naturpanel har nettopp 
lansert sin nye tilstandsrapport om jordas 
natur- og 
biomangfold. Den beskriver relasjonen 
mellom menneskelig aktivitet, økonomisk 
utvikling og naturen gjennom de siste 
femti årene. Rapporten viser at vi går en 
mørk 
fremtid i møte dersom vi ikke gjør store 
endringer i hvordan vi forbruker 
naturressursene. Tapet av naturmangfold 
akselererer, og flere arter er truet av 
utryddelse nå enn noen gang i 
menneskets historie. I dag er den største 
trusselen mot 
biologisk mangfold at vi bygger ned 
arealene hvor artene lever. Rundt én 
million av åtte 
millioner dyre- og plantearter er truet. 
Mange av dem risikerer å bli utryddet de 
nærmeste tiårene. Menneskelig aktivitet 
har medført omfattende endringer i tre 
firedeler 
av miljøet på land og 66 prosent av 
marine miljøer. Nesten en tredjedel av 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



alle korallrev 
og mist en tredel av alle pattedyr som 
lever i havet er truet. Turismen som 
pløyer seg 
gjennom Lofotens små bygder legger 
stadig et større press på ressurser. Det 
ene 
naturområdet etter det andre står nå 
overfor å bli omgjort til gigantiske havner 
og 
næringsområder. I Kabelvåg kjemper vi en 
kamp om å bevare Rækøya. Det ene 
lokale 
området etter den andre må vike for 
økonomisk gevinst som skjuler seg bak 
konseptet 
om grønn vekst, hva med å bruke litt 
grønn fornuft? Med mindre vi styrer vekk 
fra 
paradigmet om vekst, vil vi ikke engang 
klare å justere kursen vår. 
FN har erklært krisetilstand, og vi trenger 
en nedgang i utslipp på 45% i løpet av de 
neste 10 årene for å begrense den globale 
opphetingen. Sort sot fra tungolje i 
cruiseskip 
speeder opp issmeltingen i Arktis ekstra 
mye, som dere sikkert vet blir ikke 
solstråler 
lenger reflektert ut fra jorda når isen 
smelter, da går opphetingsprosessen 
fortere og 
temperaturene øker enda mer. 
Cruiseskipene står for 3% av utslippene i 



Norge. Å kutte 
cruiseskipene vil være en enkel løsning på 
flere problemer. De naturlige 
kyststrømmene 
blir demmet opp av moloer og 
havneutbygging, ettersom trafikken vil 
eksplodere vil dette 
gå hardt utover biomangfoldet som 
allerede er truet, bygder blir forandret til 
museer 
skapt for The Tourist Gaze, turisten ser 
det den vil se - og turisten vil se et flott 
postkort 
gjennom kameralinsa si, men ikke lenge. 
Geiranger og andre fjorder sier stopp til 
cruisebåter på grunn av forurensing og 
overbelastning, de klarer ikke mer. 
UNESCO har 
satt ned foten og det er bra, problemet er 
at flere og flere cruiseselskaper nå 
henvender 
seg til Lofoten, og dere som kommune 
sliter dessverre med å takke nei til de 
store 
summene, selv om det går drastisk utover 
naturen her i Lofoten. Vi blir i større grad 
nødt 
til å vurdere hva som må til for å bevare 
naturen og livsgrunnlaget vårt for 
kommende 
generasjoner, Og skal vi tro på rapportens 
innhold, er det dårlig nytt. Både for oss og 
for 
resten av livet på kloden. 



Vi trenger en endring i kursen, og det kan 
Lofotens politikere bidra til med å si nei til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

23.05.19 Allis og Arne 
Julius 
Arctander 

Med et forslag til endring av ovennevnte 
der noen i kommuneledelse ikke ser 
viktigheten av å i vareta skjønnheten, 
gaven naturen har beriket oss med er 
mildt sagt oppsiktsvekkende! 
(Når vi nå er kjent med kommunens 
forslag til endring erindrer en Harald 
Sverdrup flotte dikt 
SEEMMESEDDELEN) 
Vi protesterer kraftig og finner 
kommunens forslag til å sikre seg 
eiendommer til grunneiere (settes 
sjakkmatt) i 10 
års vis er et overtramp mot grunneierens 
interesse men og mot Lofotens befolkning 
og miljø, som ikke kan og vil bli 
akseptert! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Sindre 
Prestby 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Elina Waage 
Mikalsen 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge et område som bør 
bevares. 
FNs naturpanel har nettopp lansert sin 
nye tilstandsrapport om jordas natur- og 
biomangfold. Den peker på at i tillegg til 
klimaendringene er det de store 
menneskelige 
inngrepene i naturen som er en 
avgjørende årsak til tap av naturmangfold 
og dyreliv. 
Dette gjelder ikke bare for regnskog i 
Amazonas, men like mye for Lofoten. Vi 
kan ikke 
fortsette å bygge vekk naturen slik vi gjør i 
dag, da det er dårlig nytt for både oss og 
resten av livet på kloden. 
Vi trenger en endring i kursen, og det kan 
Lofotens politikere bidra til med å si nei til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Erik-Magnus 
Samland 

Vi klarer ikke å lese av saksutredningen 
om det er anbefalt å sette av denne 
eiendommen til 
utbygging eller LNFR. Vi leser likevel at 
det er momenter her som gjør at 
utbygging ikke kan tillates 
uten videre, og ønsker å komme med 
innspill til disse: 
1) Havnivå. Vi skjønner at dette er viktig, 
og at ingenting kan bygges hvis det er 
risiko for at 
bygningsmassen utsettes for vannskader. 
Vi må derfor ha en faglig vurdering og 
utredning 
for å finne høyden på forventet stormflo 
med bølgepåvirkning. Dette må følgelig 
legges inn 
som et krav for at det skal gis tillatelse til 
å utvikle eiendommen. 
Variasjon i høyde over havet vil variere fra 
0 meter i noen områder - til 2 meter i 
omtalte 
bløtbunnsområder . Noen områder ligger 
med høyde 3 -3,5 meter over havet. I 
disse 
områder finner vi fjellområder eller fast 
grunn. Det er i slike soner at det kan 
utvikles 
aktivitetsområder både for bygg og 
anlegg. Det må legges til grunn at normal 
kotehøyde for 
bygninger vil være 4 meter over havet. Da 
blir de lavere soner lite interessante å 
utvikle - 

Det anbefales ikke å legge området 
ut til utbyggingsformål. Området er 
registrert som en viktig naturtype 
som bør bevares hvis det er mulig. 
Det er kommunens vurdering at 
samfunnsnytte av eventuell 
utbygging ikke vil være store nok 
for å kunne forsvare tap av denne 
naturtypen på nåværende 
tidspunkt. Utfordringene med 
havnivå og vannforsyning ville 
selvfølgelig være løsbart, men det 
var altså en politisk vurdering i 
styringsgruppa, som består av 
Formannskapet og partilederne av 
de partiene som ikke er 
representert i Formannskapet, at 
man ikke vil legge ut dette området 
for utbygging nå. 



men blir liggende uberørt og ivaretar 
dermed naturmangfoldet. 
2) Drikkevann. Her må det tas med i 
bestemmelsene at området ikke kan 
bebygges før det er 
ført fram drikkevann til området. Det har 
vi ingen motforestillinger til. 
3) Når det gjelder naturmangfold er vi 
interesserte i vite om det er løsbart, tatt i 
betraktning at 
det finnes slike registreringer svært 
mange steder langs kysten. Er det 
spesielle deler av 
eiendommen som bør holdes uberørt? Er 
det mulig å finne plass til både bebyggelse 
og 
naturmangfold? 
Det vil også være sikkerhetssoner på 
begge sider av Flæsveien (E10), som vil 
bidra til at 
strandeng og strandsump blir liggende 
urørt, det samme med 
bløtbunnsområder. Innenfor 
de samme områder vil det fortsatt være 
gode plasser for fuglelivet som er nevnt i 
konsekvensutredningen, både vade-, 
måke- og alkefugler. 
Oppsummert mener vi to av disse tre 
punktene i utgangspunktet ikke er noe 
som bør stoppe en 
omregulering, all den tid det legges inn 
rekkefølgebestemmelser om at vann og 
risikovurdering av 
flomhøyde må gjøres før det er tillatt å 



detaljregulere eiendommen videre. Når 
det gjelder 
naturmangfold ønsker vi å vite om dette 
er løsbart og om hvordan dette er løst i 
andre 
sammenlignbare tilfeller? 
Vi anfører også at dette i dag er et LNFR-
område som i liten eller ingen grad i dag 
er brukt som 
friluftsformål, og at det er et stort 
potensial for å gjøre det mer attraktivt. 
Det har vi ambisjoner om 
å gjøre. Vi har i utgangspunktet søkt om 
omregulering til næring/turisme/fritid, 
men hvis Vestvågøy 
kommune mener det er mer behov for 
permanente boliger i området er vi åpne 
for det. 

23.05.19 Anna 
Naumann 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Einar Jan 
Oddleif 
Andreassen 

Uttdrag . Gnr/bnr 56/4 . Ønsker å få 
omgjort hele min eiendom til «LNF med 
spredt bebyggelse». Ikke bare deler som 
det er i 
dag! Dette gjelder fra riksveien og ned til 
strandlinjen på hele eiendommen. 
Fra strandlinjen og oppover er det ganske 
bratt stigning (ref høydekurve). 
Også den eiendommen som ligger fra 
riksveien og mot fjellet. 
Begrunnelsen til min søknad er: Jeg har 
fått selv fjernet stort sett alt av 
«sitkagran», som var på 
eiendommen. 
Har planer om tiltak på denne 
eiendommen. Vil bygge selv på 
eiendommen. 
Mange har spurt meg om tomt for 
bygging, men slik kartet ser ut i dag setter 
dette begrensninger til 
dette. (Vet om totalbegrensningene som 
gjelder for antall hus) 

Innspillet er konsekvensutredet, se 
KU 266. Innspillet anbefales ikke, 
og tas ikke inn i plan. 



23.05.19 Gabrielle 
Johansen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 

& Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Lea Marston Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Sunniva 
Stokvold 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 

& Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Eline Moe 
Eidvin 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Frans Ahlbom Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjer Gjerstadsneset-Skjarsø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruisebåt-havn. 
Dette vil være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Mari Anette 
Hjorthol 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som 
vill og vakker! 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Ronja Jensvoll Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



23.05.19 Toril 
Strømseng 

En perle i Lofoten. Den finaste plassen på 
jord. 
Der vi har vokst opp og lekt. Fine gåturer 
idette området er terapi for kropp og sjel i 
rolig stillhet 
og vakker natur og frisk luft. Man nyter 
hvert sekund. 
Og turer i båt der nisa dukker opp fra 
vannet og hilser på. 
Der elgen trives. 
Vi kan ikke godta at området fra 
Gjerstadnesset til Skarsjyen blir rasert og 
omgjort til 
cruisebåthavn /industriområde! 
Vi i området her antar at forurensning, 
tapt friluftsområde, store utgifter og lite 
lønnsomhet blir 
"gevinsten"... 
Jeg vil kalle det lite gjennomtenkt og et 
maktmisbruk. 
Jeg griner store 10-litersbøtter allerede. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

23.05.19 Marius 
Myrseth 
Sunde 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Catharina 
Werring 
Otnes 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Per Schüller Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 

& Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Anette 
Haugane Aas 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 
Vakker!!! 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Eirik Wetting 
Carlsen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og / eller 
cruisebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/ eller cruisebåt-havn. 
Dette vil være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge områdene rundt 
Buksnesfjorden . 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten. 
Det er helt feil at grunneiere fratas 
råderetten over egen eiendom i en 
udefinert framtid. 
Jeg tar sterk avstand fra kommunens 
planer om å omgjøre landbruks-, natur- 
og friluftsområder 
til næringsområde. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Helene 
Engelstad 
Henningsen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 
Vakker!!! 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Øyvind 
Juliussen 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 

& Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Eirik André 
Nilsen 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 

& Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Roald Arne 
Arctander 

JEG PROTESTERER MOT FORESLÅTT 
ENDRING AV OMRÅDE GJERSTADNESET 
TIL SKARSJYEN, FRA L.N.F 
(LANDBRUK, NATUR OG FRILUFTSOMRDE) 
TIL NÆRINGSOMRÅDE. Utdrag: Området 
som blir berørt av forslaget er svært 
vakkert naturskjønn del av kommunen. 
Dersom forslaget får flertall i kommunen 
vil mange grunneier miste sine 
eiendommer. 
Dette vil være er et inngrep i folks 
oppfatning av hva det vil si å eie sin 
eiendom. Jeg vil anta at mange vil 
miste respekt for kommunens handling, 
dersom de gjennomfører dette. For noen 
vil det være svært stort 
inngrep i deres hverdag. 
Jeg ber derfor dere som er folkevalgt om 
å vise fornuft og la oss bevare det som har 
vært i våre eie gjennom 
mange generasjoner. Som vi har forvaltet 
med fornuft og kjærlighet til naturen. 
Asfalt og betong kan man etablere andre 
steder som ikke har så stor verdi for natur 
mangfoldet og for hver 
av oss eiere. 
Til slutt vil jeg si at i min naivitet trodde 
jeg de folkevalgt var til for representere 
kommunens innbyggere 
og gjøre det beste for oss innbyggere. 
Men her kan dere i verset fall ende med 
at dere er på røvertokt. 
Ikke gjør det, stem i mot forslaget som 
fører til at kommunen raner til seg 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



eiendommene til mange av 
innbyggerne. 



22.05.19 Helen Rekke Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Rita Gåsland Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 
& Vakker. 
Ingen ønsker forurensning og 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



masseturisme i Lofoten. 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert 
fremtid. 

22.05.19 Ida Nyström Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 

& Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Rowene 
Wingstad 

Jeg protesterer herved mot forslaget om 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Åshild Elton 
Jacobsen og 
Gisle 
Normann 
Melhus 

utdrag: Vi varsler med dette at vi både i 
kraft av å være naboer og tilgrensende 
landbruksaktør vil 
påklage et eventuelt vedtak i Vestvågøy 
Kommune om fradeling/omregulering av 
gnr 50 bnr 
4. Planene vi har blitt forelagt tar ikke på 
noen måte hensyn til beboere på 
tilgrensende 
eiendommer, eller det faktum at dette er 
et landbruksområde. Vi mener å finne en 
åpenbar støtte for vårt syn i norsk lov, 
med rettspraksis på de områder som her 
er aktuelle og i 
gjeldende nasjonale retningslinjer. 
**Fradeling** 
Området nedenfor granskogen - på begge 
sider av veien opp til J.M Johnsens veg 
320 og 
tilgrensende vår eiendom er i hovedsak 
fulldyrket mark og tilhører åpenbart 
samme 
driftsenhet som vår landbrukseiendom. 
Begrepet driftsenhet menes her i den 
betydningen 
som omtales i Jordloven § 12: 
“Føresegnene gjeld utan omsyn til om ein 
eigedom har fleire 
registernemningar”. At eiendommenes 
tradisjonelle navn er “Øverparten” (50/1) 
og 
“Nerparten” (50/4) styrker utvilsomt 
bildet av disse to eiendommene som 
tilhørende 

Det er svært positiv at det ble 
startet opp landbruksvirksomhet 
igjen i denne delen av Stamsund. 
Det er ønskelig at den videre 
utviklingen av Myklevika ikke får 
store negative konsekvenser for 
landbruket. 
 
Kommunen kan i kommuneplanens 
arealdel, som en overordnet plan, 
definere ønsket fremtidig arealbruk 
i kommunen, uten at de enkelte 
grunneiere har klageadgang. Kun 
overordnet (fag-)mydighet har 
innsigelsesrett, hvis kommunens 
planforslag er i strid med statlige 
/regionale føringer og interesser. 
Omdisponering av landbruksareal 
kan altså gjøres i forbindelse med 
kommuneplanarbeid, selv om det 
er i strid med jordloven. 
Plan- og bygningsloven legger til 
grunn at kommuneplanens arealdel 
gi føringer for fremtidig arealbruk. 
Reguleringsplaner skal så definere 
utforming og fremtidig bruk mer 
detaljert. På reguleringsplannivå 
har berørte parter, naboer mm 
klagerett og kan evt. kreve 
erstatning eller innløsing. 
  
Det presiseres at KU'en  ble rødt for 
turistvirksomheten øst fra fylkesvei, 
gul for sykkelløypa og grønn for 



samme driftsenhet i betydningen av 
Jordloven. Det må altså foretas en 
fradeling i tillegg til 
en omdisponering for å gjennomføre 
skisserte planer. “Formålet med 
delingsbestemmelsen 
er å sikre og samle ressursene som 
grunnlag for landbruksdrift for 
nåværende og fremtidige 
eiere. ”(Kilde: Rundskriv fra 
landbruksdepartementet M-1/2013). 
Dette tas med innledningsvis siden det 
viser at vi som tilgrensende 
landbruksaktør har 
rettslig klagerett jfr. Forvaltningsloven 
§28 også utover den som tilkommer oss 
som naboer. 
Rundskriv fra landbruksdepartementet M-
1/2013 : “En nabo som for eksempel 
hevder at 
fradelingen vil gi direkte og konkret 
påregnelige ulemper av en viss tyngde og 
et visst 
omfang for utøvelsen av hans 
landbruksvirksomhet, kan ha rettslig 
klageinteresse.” 
Vi mener at en fradeling ikke kan foretas 
uten vårt samtykke eller uten at vår 
eiendom og 
landbruksvirksomhet ettertrykkelig 
hensyntas. 
**Omregulering/Omdisponering** 
Jordet nedenfor granskogen - mellom 
veien opp til J.M Johansens veg 320 og 

gartneridriften. Det påpekes mange 
relevante og riktige momenter i 
innspillet. I den politiske 
vurderingen ble disse tre tiltakene 
sett i sammenheng og under ett, 
siden forslagsstiller presenterte 
tiltakene under ett. Totalkonseptet 
ble vurdert som ett tiltak som kan 
bidra positiv til utviklingen i 
Stamsund, til tross for ulempene 
som prosjektet kan medføre for 
innbyggerne i Myklevika. Ved alle 
beslutninger er den en avveiing av 
fordelene og ulempene et tiltak kan 
medføre. Etter høringsrunden  og 
innspillene fra både naboer i 
område og Fylkesmannen foreslår 
man nå å ta ut holmene fra det 
fremtidige utbygingsområde for 
turistformål. Slik vil allmennhetens 
interesser blir bedre ivaretatt. Det 
er ikke tatt stilling til en konkret 
plassering eller utforming av 
bebyggelsen. Dette vil skje i en 
reguleringsplan, hvor det vil bli krav 
til flere utredninger, risiko- og 
sårbarhetsanalyse, alternative 
forslag og vurdering av 
konsekvensene, for å finne en best 
mulig løsning, som ivareta 
allmennhetens interesser på en god 
og forsvarlig måte. Også for 
sykkellæypa, som er lagt ut med 
formål "idrettsanlegg", vil det være 



vår eiendom 
vil ikke kunne nyttes til jordbruksformål 
dersom disse planene gjennomføres. Jfr. 
Jordloven 
§9 er det ikke tillatt å benytte dyrket jord 
til formål som ikke tar sikte på 
jordbruksproduksjon. Det kan i “særlege 
høve” gis dispensasjon - men loven sier da 
at det 
bl.a skal taes hensyn til “drifts- eller 
miljømessige ulemper for landbruket i 
området, 
kulturlandskapet og det samfunnsgagnet 
ei omdisponering vil gi. Det skal òg takast 
omsyn til 
om arealet kan førast attende til 
jordbruksproduksjon. Det kan krevjast 
lagt fram alternative 
løysingar.” 
Vi mener det er åpenbart at de skisserte 
planene ikke representerer et 
samfunnsgagn som 
er tungtveiende nok til at dette er et av 
unntakstilfellene loven beskriver i § 9. der 
man etter 
en samlet vurdering kan komme til at 
landbruksinteressene bør vike. 
“-drifts- eller miljømessige ulemper for 
landbruket i området** 
I følge planene vi har blitt forelagt er 
målområdet til sykkelløypene planlagt få 
meter fra en 
av våre driftsbygninger. Den aktuelle 
bygningen er innredet som stall, og vi 

reguleringskrav. med de samme 
kravene. Naboer, landbruk og 
friluftsliv må hensyntas i det videre 
planarbeidet og man må finne en 
løsning som ivareta de forskjellige 
interessene. Tiltaket i seg selv 
vurderes som potensiell svært 
positiv bl.a. for barn og unge i 
Stamsund. Også andre 
lokaliseringer bør vurderes 
nærmere, f.e. i tilknytning til 
alpinanlegget, dersom man ikke 
finner en god løsning her. På 
nåværende tidspunkt ble 
kombinasjonen av turisme og 
sykkelløypa vurdert som et 
spennende konsept, som man 
ønsker å gå videre med, siden 
denne type aktivitetsturisme ikke 
er sterk representert i kommunen. 
 
 



planlegger 
innkjøp av hester til bruk i virksomheten. 
Om planene skulle bli gjennomført slik de 
foreligger, vil det ikke være mulig å 
benytte stallen til å huse hester av hensyn 
til 
dyrevelferden da støy fra sykkelaktivitet 
like ved vil uroe hestene. En 
gjennomføring av 
planene vil altså forårsake at en av våre 
driftsbygninger ikke kan brukes til sitt 
åpenbare 
formål, noe som utvilsomt må defineres 
som en betydelig ulempe i lovens 
forstand. 
De delene av løypen som er tenkt lagt i 
umiddelbar nærhet til jordet på vår 
eiendom, blant 
annet der det nå er granskog, vil også føre 
til driftsmessige ulemper for vår 
landbruksvirksomhet. Jordet er planlagt 
brukt til beite for slaktekylling og kalkun i 
flyttbare 
innhegninger. Igjen vil støyen fra den økte 
aktiviteten medføre en trussel mot 
dyrevelferden 
- da utegående kylling er svært følsomme 
ovenfor denne typen stress. Stress er også 
en 
kjent årsak til lav slaktevekt, så de 
forelagte planene vil altså i en gitt 
situasjon påføre vår 
landbruksvirksomhet økonomisk tap. 
Dette er bare to eksempler på hvordan de 



fremlagte 
planene vil være til ulempe for landbruket 
i området, og vi mener de også med 
klarhet viser 
at disse planene om de gjennomføres vil 
medføre en betydelig forringelse av vår 
mulighet til 
å benytte vår eiendom til 
landbruksvirksomhet. 
**- Behov for tilleggsjord** 
I særdeleshet når det gjelder jordet nevnt 
over mener vi at Jordloven § 8a som 
omhandler 
fritak fra driveplikt er relevant - “Ved 
avgjerd av søknaden skal det leggjast vekt 
på (…) om 
det i området der eigedomen ligg, er bruk 
for jordbruksarealet som tilleggsjord.” 
Vi vil ha behov for tilleggsjord for dyrking 
av grovfor - og akkurat når det gjelder 
dette jordet 
- hadde det i tillegg vært en stor 
driftsmessig fordel for oss å benytte dette 
jordet til 
beite/uteareal for hestene som skal huses 
i stallen. At stallen har en dør ut til dette 
jordet, 
viser at dette har vært den benyttede 
løsningen inntil relativt nylig. 
**- Alternative løsninger** 
I Jordloven § 9 siste ledd heter det at det 
før en tillatelse til å fravike loven gis “ kan 
krevjast 
lagt fram alternative løysingar.” . Vi 



mener dette åpenbart er et tilfelle der 
muligheten til å 
kreve alternative løsninger bør benyttes. 
Det skulle ikke være mangel på andre 
områder 
verken i Stamsund-området, eller i 
Vestvågøy kommune forøvrig, der man 
finner et terreng 
preget av nedoverbakker som vil være 
like godt - eller bedre - egnet til å legge en 
sykkelløype uten at man kommer i 
konflikt med landbruksinteresser. At eier 
av gnr 50 bnr 4 
ønsker å benytte et område han p.d.d. 
eier til dette formål er forståelig, men 
selvfølgelig 
ikke noe som bør tillegges vekt i juridisk 
forstand. Eier burde være kjent med de 
begrensninger som følger med dyrket 
mark, og bør oppfordres til å erverve en 
eiendom 
uten disse begrensningene for å anlegge 
sykkelløype. 
Naboloven 
Vi mener også det er åpenbart at de 
forelagte planene vil påføre oss den typen 
skade og 
ulempe naboloven er ment å beskytte 
mot. I §2 i naboloven heter det at “Ingen 
må ha, gjera 
eller setja i verk noko som urimeleg eller 
uturvande er til skade eller ulempe på 
granneeigedom.“ 
Spesielt relevant i denne sammenhengen 



er tredje ledd: “I avgjerda om noko er 
urimeleg, 
skal det vidare leggjast vekt på om det er 
venteleg etter tilhøva på staden og om 
det er 
verre enn det som plar fylgja av vanlege 
bruks- eller driftsmåtar på slike stader.” 
At eier av naboeiendom skal anlegge en 
sykkelløype tett opp til vår eiendom som 
medfører 
åpenbar ulempe for vår drift, kan ikke sies 
å være et forhold som burde vært 
“ventelig” for 
oss da vi ervervet et småbruk i et LNF- 
område. Følgelig er det liten tvil om at 
disse planene, 
som uten tvil vil påføre vår eiendom og 
vår virksomhet skade og ulempe, går 
under det som 
defineres som “Urimelig” etter denne 
lovens formål. 
Strandsonen 
Etablering av turistvirksomhet med 
rorbuanlegg i strandsonen er i 
konsekvensutredningen 
vurdert til “stor negativ konsekvens, rød”. 
Likevel anbefales det å ta tiltaket inn i 
plankartet, 
på bakgrunn av at det er 
samfunnsmessige fordeler ved å etablere 
offentlig badstu og 
badeplass. Som eiere av tilstøtende 
eiendom i strandsonen, stiller vi denne 
kostnadsfritt til 



disposisjon for Stamsunds innbyggere og 
tilreisende. Dersom det er et ønske om 
etablering 
av badeplass/badstu i Myklevik kan dette 
etablereres på vår eiendom gjennom 
dugnadsarbeid, kronerulling og støtte fra 
private og offentlige aktører. 
Konklusjon 
Vi på Myklevik gård er ikke imot utvikling 
og næringsvirksomhet, og vi ønsker 
planene for 
ny-åpning og videreutvikling av Myklevik 
gartneri varmt velkommen. Myklevik har, 
som 
forslagsstiller påpeker i sin presentasjon 
til Vestvågøy kommune, potensiale til å bli 
et 
“trekkplaster for internasjonale foodies”. 
Men da må vi ta vare på de autentiske 
kvalitetene 
i området som er selve grunnlaget for en 
slik attraksjon, og ikke anlegge 
sykkelløype på 
matjord og rorbuer i strandsonen. 



22.05.19 Ulrikke 
Mekiassen 
Berg 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 
& Vakker!!! 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Elise Sofie 
Fredriksen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 

& Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Cecilie Alise 
Iversen 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill 

& Vakker!!!❤️ 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 
Fra en stolt Lofotværing, som ønsker at 
Gravdal består slik den er og alltid har 
vært - vill og 
vakker! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Carina Strøm 
Smith 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og 
ødelegge Lofoten, som bør bevares. Den 
økonomiske gevinsten av cruisebåt-
turisme i norsk natur 
for næring og privatpersoner blekner 
sammenliknet med tapene den samme 
turismen vil 
forårsake. La ikke Lofoten bli Geiranger. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Åste Holtan Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Bjørn G. Stark Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Renate 
Stokkan 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 



22.05.19 Maria Liland 
Deshommes 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Eirik Alstad Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Håkon Endal Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 
Vakker!!! 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 
Jeg er imot endringen at (LNF) Landbruks-
, natur- og friluftsområder skal bli til 
Næringsområde. 
I tillegg er jeg uenig i at grunneier skal 
fratas råderetten over egen eiendom i en 
udefinert fremtid. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Elisabeth 
Berntsen 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Yngve Liasjø 
Arctander 

Jeg sender inn protest mot den planlagte 
cruisehavnen på 
Gjerstad/Skarskyen/Kobosen. 
Dere ønsker å ødelegge et uberørt 
naturområde som er en av de fineste 
plassene i Vestvågøy. 
Jeg er i mot endringen at fra (LNF) 
Landbruks-, natur- og friluftsområder til 
Næringsområde og at 
grunneierne fratas råderetten over egen 
eiendom. 
Riksantikvaren har merket flere områder 
på kartet som kulturminner 
Se følgende link: http://arcg.is/15bPv80 
<https://url11.mailanyone.net/v1/?m=1h
TPSl-0004VM-
5R&i=57e1b682&c=fmGG1s588DaR9K 
79dUEyaDAVwOkfUiZy65ACHgSWEYWItip
4L_koIJsXDcgOGoXpEWlKGSxRwzhi7mzPG
N 
DeN2I4JRPjsJ-FF0lucQ-
mhlA7u8EuhtUQ7xUySNd7b36LSDk6VHP
ZolmUZ-_Z2mNopqmAFr 
lvzA5m_Rii-
csBRbFAPukbMtEvf1m3axUQAbY76D9ktx
g8sIgPdYqJHzESJXyLmu0pSHKsf9J 
XbPn3OF4> 
Håper ikke kommunen (dere) får 
gjennomslag for dette! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Amanda 
Karijord 

Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Håkon 
Opedal 

 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Sunniva 
Landa 
Kvaleberg 

 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Nadia Mahdi  
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Marcus 
Hornslien 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Kristina Line Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn. 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Ida Albert Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Tina Merethe 
Lervik 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Markus 
Oxelman 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Mariann 
Rostad 
Pedersen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Mathilde 
Arctander 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Ingebjørg 
Iversen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Kirsti 
Teigland 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Christine 
Arctander 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 
Vakker!!! 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Inger Hjorthol Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Charlotte 
Hvelplund 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



22.05.19 Mathilde 
Arctander 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

22.05.19 Hege 
Forsbakk 

Jeg her helt imot forslaget til kommunen, 
og synes det er synd at det tenkes å være 
hensiktsmessig å gripe inn i et så flott 
LNF/natur og friluftsområde som dette for 
å utvikle nytt 
industriområde. 
Flere av eiendommene i dette området 
har vært i samme familie i generasjoner 
tilbake. Jeg selv 
har overtatt en gård med sjøgrunn i 
kobbosen. Denne har jeg overtatt etter 
mine foreldre. Dersom 
forslaget til endring går gjennom vil jeg 
ikke lengre ha råderett over min egen 
eiendom. Jeg vil 
ikke ha de rettighetene til mitt eget som 
jeg har nå, og som jeg ønsker at mine 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



etterkommere skal 
ha. Jeg er på det sterkeste MOT dette 
forslaget slik at naturen kan få bestå, og 
de som kommer 
etter oss kan få like mye glede av dette 
flotte fristedet som vi som bor her i dag. 

21.05.19 Marianne 
Vikne 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 
Vakker! 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



21.05.19 Rita-Wivi 
Fredriksen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

21.05.19 Kari Mette 
Tingvold 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



21.05.19 Jan Erik 
Hjorthol 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

21.05.19 Terje K. 
Hansen 

I anledning høring av ny kommuneplan vil 
vi komme med noen innspill til planen og 
prosessen tilknyttet denne. 
Vi viser først til kommunestyremøte av 
24.05.2016, sak nr. 049/16 - 16/6775, der 
det ble vedtatt å utsette og endre 
behandlingen av område Gravdal 
sentrum/Storeidøya, sjøsiden i ny 
kommunedelplan for Leknes-Gravdal. • 
Jonny Finstad fremmet følgende 
tilleggsforslag: Følgende område tas ut av 
kommunedelplan: Området fra og med 
Storeidøya til Gravdal 
v/sikkerhetssenteret - langs sørsiden av 
E10/FV818. Begrunnese er innspill fra 
befolkniongen og næringsaktører, samt 
endring av eierforhold i området. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplanens 
arealdel. Valget å utsette 
arealendringer innenfor Leknes/ 
Gravdal var en innstilling 
administrasjonen og den politiske 
styringsgruppen tok sammen. 
Valget falt på detajeringsbehovet, 
og utredningsbehovet en arealplan, 
som en overordnet plan ikke kan gi. 
En byplan, vil gi større 
detaljeringsmuligheter, i tilegg vil 
en kunne se alle innspill i Leknes / 
Gravdal samlet, hvor det er behov 
for diskusjon og drøftinger for den 
framtidige arealbruken i byen, 
bolig, handel, og uteområder. Å 



Kommunestyret ber om at aministrasjon i 
løpet av 2016/vår 2017 legger frem plan 
for dette området som binder Gravdal og 
Leknes sammen med 
bolig/næringsarealer langs sørsiden av E 
10 og tilrettelegging av næringsutvikling i 
Storeidøya. 
Etter vinter/vår 2017 ble der flere ganger 
etterspurt fremdriften fra 
administrasjonen for denne saken. Blant 
annet med et innspill til administrasjonen 
der mange av grunneierne tilbød seg å 
bistå med planleggingen, uten å få svar! 
Når vi så omsider fikk svar fra ordfører, 
12.10.2017. opplyser han at planutvalget, 
etter anmodning fra administrasjonen, 
hadde vedtatt å utsette behandlingen av 
området og at det i stedet skal tas med i 
en fremtidig revisjon av kommuneplanen. 
Alternative løsninger: 1. Det igangsettes 
egen områdeplan for området 
Storeidøya/Sikkerhetssenteret 
umiddelbart hvor man leier inn konsulent 
for å gjennomføre prosessen. 2. Området 
Storeidøya/Sikkerhetssenteret tas inn i 
kommende arealplanprosess hvor man 
har sær-skilt fokus på sjønær 
bolig/næring/industri. 3. Vedta 
opprinnelig forslag for KDP 
Leknes/Gravdal. Planutvalget tilråder at 
pkt. 2 velges med 6 mot 2 stemmer. 
Eiere og tiltakshavere for området har 
gjennom årene utarbeidet og lagt frem en 
rekke planer for nevnte type tiltak, både 

prioritere kommuneplan med 
foreslått bygrense først, definerer 
grensen for planen på et  
overordnet nivå , og hvor 
fortettingen og 
transformasjonsområdene bør 
løses.  



for administrasjon, politikere og 
folkemøter. Der har i fora som 
formannskap, kommunestyre og 
folkemøter vært en massiv støtte for 
denne typen bruk, senest under et godt 
besøkt folkemøte arranger i regi av 
kommunen i 2018. 
Når så forslag til kommuneplanen legges 
frem, er så området på ny skjøvet ut av 
planen og lagt inn i en fremtidig byplan. Vi 
er da usikker på legaliteten omkring det å 
ignorere og utsette et 
kommunestyrevedtak som her gjort. På 
dette grunnlag ber vi om at 
kommunestyrets vedtak opprettholdes og 
iverksettes som planlagt, og at nevnte 
område tilrettelegges for tiltenkt bruk i 
den nye kommuneplanen, som foreslått 
av administrasjonen og vedtatt politisk. 



21.05.19 Camilla 
Rostad 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

21.05.19 Odd J. 
Johnsen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



21.05.19 Grethe 
Edgard 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten skal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til 
industriområde og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten. 
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten. 
Grethe Edgard 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



21.05.19 Line 
Arctander/Ru
ne Arctander 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

21.05.19 Line 
Arctander 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



21.05.19 Tone 
Kristiansen 
Torkehagen 

Protest mot at Gjerstadneset-Skarsjø i 
Lofoten iskal bli industriområde og/eller 
cruicebåt-havn!!! 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofoten, som bør 
bevares som Vill & 

Vakker!!!❤️  
Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

21.05.19 Anne-Turid 
Karlsrud 

Hei 
Jeg protesterer herved mot forslaget om å 
gjøre Gjerstadneset-Skarsjø i Lofoten om 
til industriområde 
og/eller cruicebåt-havn! 
Dette ville være et enormt stort inngrep i 
naturen og ødelegge Lofotene, som bør 
bevares som Vill & 
Vakker!!! Ingen ønsker forurensning og 
masseturisme i Lofoten! Vær snill å bevar 
den som den er. 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 



21.05.19 Trine Gåsland 
Rekve 

Uttdrag: Våren 19 legger Vestvågøy 
kommune ut et forslag om å sikre 
området Gjerstadneset-Skarsjø til 
næringsområde for fremtiden. Vestvågøy 
kommune har da valgt å se bort ifra at 
folk har sitt heim her, det er mer enn 30 
grunneiere i området, uberørt natur med 
friluftsareal, og at arealplanleggere har 
vurdert konsekvensanalysen til (RØD) - 
Områder med stor / svært stor verdi og 
med stor grad av sårbarhet. Lofoten er en 
trygg plass å vokse opp og leve i. Vi 
ønsker i framtiden å stifte familie, bo og 
leve her på Ner-Gjerstad i Vestvågøy 
kommune. Mulighet til å bygge ut vårt 
hjem og/eller 
bygge garasje. Da ønsker vi ikke 
usikkerhet, og at området Gjerstadneset-
Skarsjø skal «holdes 
av» til næringsformål i framtiden.Hva skal 
vi i Vestvågøy kommune å gjøre, hvis vårt 
hjem blir rasert? 

Innspillet tas med videre i 
behandlingen av kommuneplan og 
foreslått framtidig næringsområdet 
i Skarskyen og Ner - Gjerstad. 

20.05.19 Kirsten 
Myklebust 

Jeg er en av hytteierne i Skarsjøen. Vi har 
hatt hytta der siden år 2000 og vi trives 
utmerket. Jeg 
bor i Kristiansund, men jeg er født og 
oppvokst på Gravdal. Min mors slekt 
kommer fra 
Skarsjøen og det var naturlig for meg å 
sette opp hytta på hennes 
barndomsplass. 
Så ser vi at Vestvågøy kommune 
planlegger å opprette et område for 

Arealet ble foreslått til framtidig 
næringsområdet og havn av den 
politiske styringsgruppen, ikke til 
Cruise. Innspillet ble 
konsekvensutredet på et 
overordnet nivå av 
administrasjonen, og funnet å gi 
store negative virkninger. Arealet 
ble tatt inn som arealbruksendring 
til offentlig ettersyn. 1. det gis ikke 
orienteringer direkte til grunneiere 



cruiseanlegg like ved hytta 
vår. Vi har utvidet tomta et par ganger 
siden oppføringen og da har vi hele tiden 
fra kommunens 
side fått opplyst at området er utlagt for 
landbruk, natur og fritid. Så da blir vi 
virkelig sjokkert 
når det nå viser seg at kommunen med 
sitt forslag endrer dette til 
Næringsområde og alt det kan 
innebære for oss som ønsker fred og ro 
på hytta. Vi har helt siden byggingen vært 
på hytta flere 
ganger om året, både med barn og 
barnebarn. Etter at vi begge er blitt 
pensjonister er vi på hytta 
i lengre perioder. 
En slik utbygging som her er foreslått, 
betyr at hytta og området selvsagt blir 
atskillig mindre 
attraktiv og med derav verdinedgang for 
hytta. Selv har jeg drevet med 
utleieformidling av hytter 
og hus i flere år bla til anlegg i Lofoten og 
vet hva det betyr hva gjelder natur og 
stillhet for 
utlendinger som kommer fra 
tettbefolkede steder i Europa! Det 
turistene er på jakt etter, er 
mulighetene til å kunne gå rundt på stier 
og oppleve stillheten i uberørt natur. 
Disse turistene som 
gjerne blir her i 1-2 uker , legger nok mer 
penger igjen til lokalturismen enn 

om arealbruksendringer, men 
kommunen har i høringsprosessen 
varslet på hjemmeside, avis, 
utekontor og folkemøter, hvor det 
ble gitt anledning å sjekke sitt 
området. 2. Arealbruksendringen 
kan vurdrers å ha vært 
underkommunisert, men har vært 
formidlet i presentasjon for 
politikere og på folkemøtene, en 
bedre begrunnelse vil tas inn i 
planbeskrivelsen. 3. En realisering 
av næringsområdet, med 
bruksendringer utfordrer  hensyn til 
klima, miljø og naturmangfoldet 
som er skildret i 
konsekvensutredningen. 



cruiseturistene som 
kun er her noen få timer! 
Vi er absolutt ikke imot turisme, men det 
må ikke gå på bekostning av 
lokalbefolkningen og også 
annen turisme.Vi tillater oss derfor på det 
sterkeste å protestere på denne 
endringen! 
Denne endringen er ikke meddelt oss, 
hvilket vi synes er merkelig da vi som sagt 
blir berørt av 
dette. 

20.05.19 Lofoten 
Maskin AS 

Lofoten Maskin og Eiendom ønsker tomt 
18/ 379-18/ 986 og 40/ 497 regulert til 
boligformål 
jmf tidligere vedtak i planutvalget knyttet 
til planinitiativ plan Framnes 
også vedtak i formannskapet i forhold til 
sak i Mjånesset 

Endring av areal fra næringsformål 
til boligformål, må vurderes i 
forbindelse med framtidig byplan 
eller i framtidig reguleringsplan for 
Mjåneset 

19.05.19 Andre 
Arctander 

Uttdrag: forslag til ny arealplan foreslås 
det å gjøre hele 
dette området og nærliggende 
eiendommer (på total ca. 734 dekar) om 
fra Landbruk-Natur-Frilufts 
område, til næringsområde.Jeg vil med 
dette protestere mot forslaget, og ber om 
at denne delen av arealplanen ikke blir 
vedtatt av 
kommunestyret. Min protest er på 

Se svar på deres innspill 183. Videre 
ser administrasjonen at forslag om 
arealbruksendringen er dårlig 
begrunnet, og ikke tilstrekkelig 
beskrevet i planbeskrivelsen. Dette 
vil rettes opp i. Bakgrunn er at 
innspillet kom sent inn i prosessen. 
Samtidig må det understrekes at 
arealbruksendring i Skarskyen er 
formidlet i presentasjon i 



følgende grunnlag: 
1. Dette er et kraftig overtramp ovenfor 
grunneierne, det råderetten over privat 
eiendom blir fratatt. 
2. Et stort LNF område blir ødelagt 
3. Det er dårlig begrunnet og forklart hva 
et næringsområde skal brukes til. Hadde 
det vært til gangsti, 
bygging av skole etc. ville det vært 
forståelig å ta privat eiendom til offentlig 
bruk, men her er det særs 
flyktige og lite realistiske planer som er 
antydet. Da kan det ikke rettferdigjøres å 
legge beslag på 743 
dekar uten videre. 

kommunestyret i forbindelse med 
førstegangsbehandling av planen, 
også under folkemøtene.  

18.05.19 Arne J. 
Arctander 

I forslaget til arealplanen for Vestvågøy 
kommune heter det. Området låses i en 
periode av 20/30 år. 
Grunneierne ikke forespurt? Er dette 
demokratisk? 
Merkelig at Vestvågøy kommune legger 
ut sitt forslag til arealplan som ikke er en 
ferdig plan og 
nødvendighet av en slik plan. Kommunen 
sier videre at de forventer støy om dette. 
Ja, kommunen har 
rett her. Grunneiere som mister sin 
råderett i 10 årsvis av egen eiendom blir 
skikkelig oppskaket! 
Stedet der forslag til næringsområdet er 
lokalisert er en gammel boplass. 
Utsprengt masse vil være 
enorm og strandsone med natur blir 

Innspillet ble konsekvensutredet på 
et overordnet nivå av 
administrasjonen, og funnet å gi 
store negative virkninger. Arealet 
ble tatt inn som arealbruksendring 
til offentlig ettersyn. 1. det gis ikke 
orienteringer dirkte til grunneiere 
om arealbruksendringer, men 
kommunen har i høringsprosessen 
varslet på hjemmeside, avis, 
utekontor og folkemøter, hvor det 
ble gitt anledning å sjekke sitt 
området. 2. Arealbruksendringen 
kan vurdrers å ha vært 
underkommunisert, men har vært 
formidlet i presentasjon for 
politikere og på folkemøtene. 3. En 
realisering av næringsområdet, 



raserte. Dette medfører enorm kostnad 
for Vestvågøy kommune! 
De i kommune som ønsker mer næring/ 
turisme, skjønner sikkert at grunneiere 
lider tap av hjem og grunn. 
Er dette en demokratisk løsning og er den 
nødvendig? 
Leknes cruisehavn som i dag mottar 
cruisetrafikken i Vestvågøy er langt fra 
ferdigstilt. Spørsmål som 
kan stilles: 
Er Leknes havn kjent ute i verden som en 
sikker havn med god infrastruktur både 
på sjø og landsiden? 
Har Vestvågøy kommune kriseplan klar i 
havna dersom uhell? 
Overnevnte vil være lommerusk 
økonomisk å få på plass, kontra nybygging 
i Gjerstanesse! 
I tillegg har Vestvågøy kommune 
Stamsund havn, oppgradert nylig. Havnen 
der er bra i dag! Vil denne 
benyttes mer i framtiden dersom forslag 
ved Gjerstanesset faller og kan da være et 
økonomisk pluss for 
kommunen vil jeg tro? 
Å bygge nytt, større for å motta større 
skip, vil medfører at rederiene' bygger 
større skip som forurenser 
mer - er det bærekraftig? 
Merkelig at Vestvågøy kommune ikke 
hadde skissert ferdig plan og enda 
merkelig er det at et enstemmig 
kommunestyre godkjente uten å få 

med bruksendringer utfordrer  
hensyn til klima, miljø og 
naturmangfoldet som skildres i 
konsekvensutredningen. 4. 
Habilitet er vurdert, og 
planforslaget er lagt på offentlig 
ettersyn ut av kommunestyret, ikke 
av den politiske styringsgruppen. 



konkret plan presentert og 
nødvendigheten av en slik? 
Ber politisk ansvarlige i Vestvågøy 
kommune trekke forslaget. Forslaget er 
sikkert godt ment, men 
udemokratisk framført og rammer 
grunneierens hardt! 



17.05.19 Brita Stensen Jeg vil uttrykke en sterk protest mot at 
det er avsatt et stort område mellom 
Gjerstadneset-Skarsjøen for å sikre areal 
for eventuelle fremtidige nærings-
/industrietableringer 
og ny havn jfr høringsdokument 26.03.19. 
Og dette uten noen som helst 
informasjon og 
forespørsel til eiere av berørt utmark og 
omkringliggende område 

Administrasjonen har på bakgrunn 
av konsekvensutredningen  og 
påvirkninger overfor samfunn og 
naturmiljø ikke anbefalt å ta inn 
næringsområdet på Gjerstadneset. 
Den politiske styringsgruppen 
ønsket å undersøke muligheten til 
framtidige næringsområdet, ikl. 
Gjerstadneset, og ønsket innspill på 
forslaget, og arealbruksendringen. 
Kommunestyret la så ut 
planforslaget med 
arealbruksendringen. Det er i 
forbindelse med offentlig ettersyn 
at grunneiere kan gjøre seg kjent 
med planforslaget, dette er gjort 
med folkemøter, utekontor, på 
kommunens hjemmeside og i 
aviser.  



16.05.19 Kristin 
Lindberg og 
John-Gunnar 
Juliussen 

Uttdrag: gnr.18/ br.nr.177:Da fylket valgte 
å bygge utenom vår eiendom, ser vi ingen 
god grunn til at området fortsatt 
skal være regulert til ”offentlig eller privat 
tjenesteyting.” Slik det er nå ligger 
eiendommen 
som et ”lite frimerke” oppe i hjørnet. Vi 
ser ikke at dagens reguleringsformål 
tjener verken 
oss eller det offentlige. 
- Slik det er nå gir det sterke 
begrensninger for evnt bygningsmessige 
endringer på 
eiendommen. 
- Nåværende reguleringsformål vil 
forringe eiendommens verdi ved et evnt 
salg. 
Vi vil derfor be om at eiendommens areal 
tilbakeføres til boligformål. 

Innspillet tas til følge. Der 
reguleringsarbeidet for den nye 
videregående skolen ble startet 
opp, var gnr 18 bnr 177 tenkt 
innlemmet i skoleområdet. Etter 
hvert viste det seg at man ikke 
hadde behov for det, og 
eiendommen ble tatt ut av 
reguleringsplanen. Parallelt ble det 
utarbeidet kommunedelplanen for 
Leknes, hvor denne endringen i 
skolens planer ikke ble fanget opp. 
Det foreligger ingen tanker at 
tomta skal brukes til noe annet enn 
bolig og formåle endres tilbake til 
boligformål som del av område B 
63. 



16.05.19 Rune 
Arctander 

Uttdrag: Jeg som grunneier protesterer 
mot arealplanen som foreslår 
miljøkriminalitet ved endringen av ca 
750 dekar fra Jordbruk, Natur & Frilufts 
område til Næringsområde med en stor 
fremtidig 
Industrihavn i området Gjerstadneset-
Skarsjø. Jeg som grunneier protesterer 
mot at våre eiendommer blir lås og 
utilgjengelig for oss selv og 
befolkningen i en udefinert fremtid.... Når 
vi har valgt å ikke bygge ut området, 
beskytte det mot inngrep fra mennesker 
og bevist forberede 
neste generasjon til overtagelse ut fra det 
samme verdigrunnlaget blir overkjørt av 
et slikt forslag med 
ordlyden "vi må sikre oss dette området 
for fremtiden". Dette er uttalt av de som 
kom med forslaget til 
politisk styringsgruppe siden de ser at 
dette området er det eneste ledige i indre 
Buksnesfjord. Fra 
kommunens side/ politisk styringsgruppe 
virker dette som en panikkartet handling 
hvor mål og mening 
ikke eksisterer foruten en meget lite 
gjennomtenkt tanke for muligens å ha et 
behov i fremtiden. 
Dette medfører at hvis forslaget blir 
vedtatt mister vi grunneiere en vesentlig 
råderett for våre eiendommer 
i uoverskuelig fremtid frem til det punktet 
hvor kommunen eksproprierer vår 

Administrasjonen har på bakgrunn 
av konsekvensutredningen  og 
påvirkninger overfor samfunn og 
naturmiljø ikke anbefalt å ta inn 
næringsområdet på Gjerstadneset. 
Den politiske styringsgruppen 
ønsket å undersøke muligheten til 
framtidige næringsområdet, ikl. 
Gjerstadneset, og ønsket innspill på 
forslaget, og arealbruksendringen. 
Kommunestyret la så ut 
planforslaget med 
arealbruksendringen. Kommunen 
har etter offentlig ettersyn mottatt 
innsigelser fra Fylkesmannen i 
Nordland og Nordland 
Fylkeskommune, inkl. forslaget om 
arealbruksendringen, og 
arealbruksendringen vil derfor 
være gjenstand for videre debatt til 
planvedtak.  



eiendom til en brøkdel av 
dagens eller fremtidig verdi. Vi kan ikke 
videreutvikle området, vi kan ikke dele 
det opp og videreføre det til 
våre barn slik at arv er rettferdig, ryddig 
og oversiktlig. Vi må gå en fremtid i møte i 
tidsperspektivet 15-40 
år slik ordfører offentlig har uttalt seg før 
vi vet hva som kommer til å skje. De 
betrygger oss med at det 
kan søkes om dispensasjon men det 
krever en felles plan for hele området for 
å gjøre dette for det minste 
av justering eller forbedring. Det 
medfører behov for konsulentbistand 
hvor kostnaden for å etablere f.eks 
en dreneringgrøft blir flere millioner. 
Ingen av oss har råd til dette..... Allerede 
nå har kommunestyret overkjørt 
konklusjonen Rød farve i 
konsekvensutredningen utført av 
kommunens egne arealplanleggere. 
Styringsgruppen har valgt å ikke innhente 
faglig vurdering fra 
verken Havnesjef eller Næringssjef i 
kommunen eller andre fagfolk før de 
stakk fingeren i været og 
uttalte "Vi må sikre oss dette området for 
fremtiden". 
Jeg og flere av grunneierne er 5-8 
generasjon av oppsittere for våre 
eiendommer. At vi i dag med et bevist 
valg slik våre forfedre har siden 1600 
tallet skal straffes for å beskytte og ta 



vare på uberørt natur er 
urimelig. 



16.05.19 Kent Åge 
Johansen 

Ser i Kommuneplanens arealdel at det er 
planlagt et boligområde B16 på Skulbru. 
Det synes jeg i utgangspunktet er bra. 
Men her bør det finnes en annen løsning 
vedrørende utkjøring på E-10. 
Se vedlagt bilde. Hvis all trafikk fra dette 
byggefeltet skal gå ut i krysset ved 
Leknesveien 189 vil 
dette komme til å skape mange farlige 
situasjoner. 
Tror heller ikke det er lov å ha så mange 
boenheter på en utkjørsel. 
Det beste er vel at byggefeltet får en ny 
utkjøring på E-10. 

Framtidig boligområdet, har krav 
om reguleringsplanprosess. 
Trafikksikkerhtet og 
avkjørselsløsninger mot E 10 må 
løses i en reguleringsplan, som er 
mer detaljert. I kommuneplanens 
arealdel er det kun avsatt 
boligområdet, uten detaljeringer 
for behov for teknisk infrastruktur. 
Dette må ivaretas av forslagsstiller  
for utbygging i området.  



15.05.19 UiT Norges 
Arktiske 
Universitet 

Vi har ingen konkrete innspill på 
nåværende tidspunkt men vil påpeke at 
som ansvarlig myndighet for 
forvaltning av kulturminner under vann, 
er det viktig at UM blir trukket inn i 
planleggingsprosesser på et 
tidlig stadium. Å gi innspill til arealplaner 
som omfatter sjøareal er et forebyggende 
arbeid som forhindrer 
konflikter i forvaltning av kulturminner på 
et senere tidspunkt. 

Tas til orientering 



15.05.19 Avinor AS Oppsummert: Dersom følgende forhold 
ikke innarbeides i kommuneplanens 
arealdel, må dette brev forstås som 
en innsigelse til planen, jf. Plan- og 
bygningsloven § 5-4: 
- Endring av planbestemmelse § 9.1 – 
Sikringssone slik at byggerestriksjoner 
rundt 
flynavigasjonsanleggene i henhold til BRA-
kartet legges inn som egen hensynssone 
H190_2 (Avinors tegning ENLK-P-09), jf. 
punkt 1. 
- Innarbeidelse av korrekt hensynssone 
H190_1 (Avinors tegning ENLK-P-08) og ny 
hensynssone H190_2 (Avinors tegning 
ENLK-P-09) i kartløsningen (Norkart) til 
kommunen, 
jf. punkt 1. 
- Innarbeidelse av planbestemmelse om 
turbulensforhold ved Leknes lufthavn, jf. 
punkt 2. 

Tas til følge 



14.05.19 Birgitte 
Krogtoft 
Lindgren 

Innspill om arealbruksendringer gnr/ brn 
79/1 
 Vi ønsker at det også tilrettelegges for 
fritidsbolig overfor fjøset, se gult område i 
kart. 
Evt. også utvide grense på SB12 mot 
nordøst. 

Omsøkt areal er landbruksareal, 
delvis registerert som beite, delvis 
som fylldyrket. Med hensyn til 
innsigelse fra FM anbefales at 
spredt-området ikke utvides. I hele 
Indre Steinfjorden åpnes det ikke 
for etablering av nye fritidsboliger. 
Innspillet tas ikke til følge. 



14.05.19 Skog, Håkon Ønsker at søknad om oppføring av 
fritidsbolig på gnr /bnr  57/46 tas inn i 
kommuneplanen 

Deler av eiendommen er avsatt til 
spredt bolig-/fritidsboligbygging. 
For å hensynta strandsonen er 
formålsgrensen lagt ca. 20 meter 
fra strandlinjen. Innspillet tas ikke 
til følge, men det er muligheter for 
bygging på eiendommen. 

13.05.19 Vacation, 
Lofoten 

Uttdrag: Uttalelse vedrørende punkt 2.18 
Korttidsutleie / Bruksendring i 
Planbestemmelser med retningslinjer av 
26. mars 19. 
Innledning og konklusjon 
Det er noe uklart om kommunen i sitt 
forslag ønsker å regulere normal 
korttidsutleie, utleie myntet på 
turister og/eller om detter gjelder 
spesielle områder som feks 
byområder/tettsteder eller uansett type 

Endring om kortidsutleie, handler 
om å rydde i fritidsbruk og 
kommersiell utleie. Forslaget om 
bestemmelser til korttidsutleie, er 
at dette må omsøkes etter  60 
dager. Dette gjelder for 
bygningsmasse som er avsatt til 
bolig eller fritidsbruk. Overnatting 
og kortidsutleie på helårsbasis er 
kategorisert innenfor 
næringvirksomhet, og bør da 



utleie og sted på Vestvågøy. En eventuell 
tydelig definisjon må på plass så ikke 
dette kan misforståes. 
Videre virker det svært strengt å begrense 
utleiemuligheten til kun 60 dager i året. 
Noe som i praksis 
betyr at kommunen ikke vil ha tilbud til 
turister fra mai og ut resten av året. 
Kortversjonen - basert på vår uttalelse - er 
at dette punktet fjernes i sin helhet og at 
man følger 
nasjonale bestemmelser og råd 
vedrørende utleie av fritidshus. 

endres til det. Opprinnelig forslag 
på 30 dager var hentet fra 
skattetaten, hvor det er en 
hovedregel for avskatting i 
forbindelse med utleie. Bakgrunn 
for forslaget i bestemmelsene vil vi 
tydeliggjøres i planbeskrivelsen.  

08.05.19 Steinar Nilsen Arealbruksendring fra Landbruk til 
fritidsbolig 

Innspillet er konsekvensvurdert, se 
KU 185. Innspillet vurderes å ha 
middels negativ konsekvens, og 
anbefales ikke å tas inn i plan. 



09.05.19 Kyrre Rystad Innspill om arealbruksendringer, fra LNF 
til SBF 

Innspillet er konsekvensvurdert, se 
KU 183. Deler av det foreslåtte 
arealet er tatt med inn i 
planforslaget og erstatter tidligere 
spredt-område på Rystad. Den 
sørlige delen er ikke tatt med for å 
redusere nedbygging av 
myrområdene.  



06.05.19 Andre 
Arctander 

Grunneiere v/ André Arctander Farsund 
6.5.19 
sammendrag: Flere innspill, om 
planforslaget, området gjerstadneset, og 
kommentarer på vedtak om offentlig 
ettersyn og planbeskrivelsen og 
tilhørende plandokumenter. 
I denne planen foreslås det å omregulere 
et område på 734 dekar fra Gjerstadneset 
til Skarsjyen til næringsområde med den 
hensikt å bygge ny havn for cruiseskip. I 
dag er dette området regulert til 
Jordbruk, Natur & Frilufts område (med 
spredt boligbygging tillatt noen steder). 
I verste konsekvens kan dette føre til at 
grunneiere mister sin eiendom for en 
meget lav pris. Siden det er kommunen 
som ønsker næringsvirksomhet og ikke 
grunneierne, vil kommunen i neste 
omgang ønske å forhandle om kjøp fra 
grunneier, med trussel og ekspropriering i 
bakgrunn. Det lover ikke for god handel 
for grunneiere. 
Vi som er grunneiere i dette området er 
ikke for dette forslaget, og vi ønsker å 
protestere. Vi har brukt mye tid på å 
studere alle saksdokumenter for 
arealplanen og har funnet mange ganske 
graverende ting: 
• Det er ingen forklaring på hvem som har 
foreslått endring og hvorfor 
• Arealer det er snakk om er under 
rapportert i saksfremlegg til 
kommunestyret i mars 19 

Merknaden tas til orientering. Et 
lengre innspill, om forslag til 
arealbruksendring i Skarskyen. 
Arealet ble foreslått til framtidig 
næringsområdet og havn av den 
politiske styringsgruppen. Innspillet 
ble konsekvensutredet på et 
overordnet nivå av 
administrasjonen, og funnet å gi 
store negative virkninger. Arealet 
ble tatt inn som arealbruksendring 
til offentlig ettersyn.    1. det gis 
ikke orienteringer dirkte til 
grunneiere om 
arealbruksendringer, men 
kommunen har i høringsprosessen 
varslet på hjemmeside, avis, 
utekontor og folkemøter, hvor det 
ble gitt anledning å sjekke sitt 
området. 2. Arealbruksendringen 
kan vurdrers å ha vært 
underkommunisert, men har vært 
formidlet i presentasjon for 
politikere og på folkemøtene. 3. En 
realisering av næringsområdet, 
med bruksendringer utfordrer  
hensyn til klima, miljø og 
naturmangfoldet som skildres i 
konsekvensutredningen. 4. 
Habilitet er vurdert, og 
planforslaget er lagt på offentlig 
ettersyn ut av kommunestyret, ikke 
av den politiske styringsgruppen. 



• Grunneiere har ikke blitt informert 
• Grunneiere av brn/grn 15/28 og 14/2 
har i andre halvdel av 2018 søkt om 
endring av areal til bolig & fritidsbolig 
bruk. Disse har fått avslag fra kommunen. 
Dette er veldig underlig når hele området 
9 måneder senere blir foreslått omgjort til 
næringsområde av kommunen selv. 
• Dette er desidert den største endring av 
areal i hele planen, og vil bli det desidert 
største næringsområde i Vestvågøy. Dette 
har blitt konsekvens utredet av fagmiljø i 
kommunen og fått samlet vurdering 
«svært stor negativ konsekvens» (rød 
farge). 
• Foreslått endring er overhodet ikke i 
henholdt til Nasjonal, Regionale og 
Kommunale forventninger og 
retningslinjer når det gjelder klima 
utslipp, forurensning og bevaring av 
kystlinje. Skal vi nå klimamålene, har vi 
ikke plass til en næring som er basert på 
høye klimagassutslipp, som tar opp areal 
som kan brukes bedre, og som forurenser 
lokalt 
• Lovligheten ved å ødelegge et så stort 
areal av uberørt natur er det tvilsomt at 
et lokalt kommunestyre kan gjøre valg 
om. Skal kommunestyret gå videre må 
fylkeskommunen og sentrale myndigheter 
involveres. Saken må stanses inntil 
konsekvensutredning er gjennomført av 
nøytralt organ og denne informasjonen er 
kjent for alle involverte parter. 



• Det kan være snakk om inhabilitet for 
medlemmer av den politiske styrings 
gruppen som muligens har foreslått 
bygging av cruise havn i dette området. 
Det er personer som er aksjonærer i firma 
som vil profitere på en økning av cruise 
virksomhet. 
Vi ber dere herved om å støtte vår sak i 
deres arbeide med konsekvensutredning 
og faglige innspill videre i denne saken. 
Vedlagt finner dere vår analyse av alle 
saksdokumenter der vi påviser og 
dokumenterer punktene overfor. Vi ber 
om at dere leser igjennom dette. 
Dere vil også finne en tabell med alle 
grunneiere, samt en signatur matrise der 
de fleste har signert for å støtte denne 
protesten. 

07.05.19 For Hørdis 
Rasmussen, 
Grethe-Lill 
Larssen 

Vedrørende gårdsnr/bruksnr 68/62 i 
kommuneplanen som pr i dag er avsatt til 
LNF (Landbruk, Natur, 
Friluftsliv). 
Tomten tilhører Hjørdis Arnolda 
Rasmussen, Sennesvikveien 96, 8352 
Sennesvik.Kommer herved med innspill 
om det blir gjort en bruksendring på 
tomten 
til LNF - spredt bolig/fritidsbolig. 

Innspill om bruksendring fra LNF- til 
Boligformål, innenfor bygrensen - 
mindre tomt i tilknytning til 
tilgrensende boligbebyggelse. 
Innspillet vurderes nærmere i 
forbindelse med kommende 
byplan. 

26.04.19 Fylkesmanne
n i Nordland 

Kopi av klage sent til Fylkesmannen i 
Nordland fra André Arctander, vedr. 
planforslag om arealformålsendring i 
Skarskjyen. 

Tas til orientering 



25.04.19 Eliassen, 
Helge 

Jeg fikk i sak 17/750 den 18.07 invilget 
dispensasjon fra kommunedelplan for gnr 
77 bnr 58. 
Dette gjelder disp fra LNF-område til 
boligbygging. 
Deres ref på saken er: 17/750-9/FE - 143 - 
&18/1254 
Vi ber om at tomta blir endret fra 
jordbruk/fiske till boligbygging. 

Dispensasjonsvurderingen 
gjennomført i sak 17/750 anses 
som en tilstrekkelig vurdering av 
konsekvenser ved tiltaket. Tiltaket 
ble innvilget. Formålet oppdateres 
og endres i plan til boligformål (B 6 
utvides).  

25.04.19 Berit 
Christiansen 

Har fått informasjon om at det er lagt ut 
byggefelt for 16 (?) boliger på Skulbru, på 
et myr område som grenser til 
Gambryggelva (den er skille mellom 
Opdøl og Skulbru). Vil opplyse om at i 
nevnte elv har det tidligere vært oppgang 
av laks- og sjøørret, elva er i kontakt med 
Lakselv-/Farstadvassdraget. I elva er det 
også ferskvannsmuslinger. Håper dette 
er/blir tatt hensyn til når boligfeltet 
etableres. 
  

B 109 ved Skuldbru er avsatt som 
framtidig boligområdet, med 
reguleringsplankrav. Hensyn til 
landskap, vassdrag og 
elvemuslingene vil sikres i 
reguleringsplanprosessen. 



23.04.19 Karijord, 
Skule 

Eiendom 43/14,18 og 25. 
Jeg ønsker at det i arealplan reguleres slik 
at jeg kan sette opp hytter for utleie. Jeg 
ønsker å sette opp 
spredte natur tilpassede hytter for utleie 
på hele eiendommen, og at eiendommen 
da reguleres til dette 

43/18 er i dag avsatt til LNF spredt 
bolig fritidsformål, hvor det åpnes 
for oppføring av en til to enheter. 
Innspillet tas ikke til følge. Område 
ligger ved siden av eksisterende 
turistvirksomhet og det er ikke 
ønskelig at hele området blit 
turistifisert av hensyn til nabolaget. 
KU-172 

11.04.19 Karlsen, 
Gustav A. 

Slik planen er lagt opp, defineres eller 
begrenes sprett boligbygging på gamle 
gårdstun slik at det 
oppleves urimelig. Et eksempel er på gnr 
71 bnr 4. Denne eiendommen ble kjøpt 
som tilleggsareal til gnr 71 bnr 12. Da sto 
det et eldre bolighus der og en fjøs. Fjøset 
står der fortsatt, mens bolighuset er 
revet. Grunnmur og 
hustuft er bevart. Nå er det en ung familie 
som ønsker å kjøpe fjøset og bygge nytt 
bolighus på det gamle 
tunet. Slik arealplanen er utformet, er 
boligbygging begrenset til 1 da, og ikke 
tilpasset det opprinnelige 
tun. Det er uhensiktsmessig å plassere et 
bolighus inntil en fjøs i dag, da det er plan 
å ha hest og smådyr i 
fjøset , so lett gir lukt og flueplager inn i 
boligen. Det er naturlig at det tun som 
engang var der med hage 
og beplanting, fortsatt kan bli ivaretatt. 

Tas til orientering. LNF spredt 
formålene, er foreslått på bakgrunn 
til oppføring av en til to boenhenter 
pr. gårds og bruksnummer, uten 
reguleringsplankrav, men søknad til 
byggesak, gitt at det oppfyller 
øvrige bestemmelser. Er det en 
gård som er i drift,  tillates det 
bygging uavhengig av spredt 
formålet, men innenfor 
landbruksformålet LNF. Hvor man 
tillater oppføring av driftsbygg og 
gjennoppbygging av hus, eller 
våningshus. Det er i 
bestemmelsene ikke satt en øvre 
grense til husstørrelse.  



Jeg synes derfor at avgrensingen som er 
foreslått i kommuneplanen er 
uhensiktsmessig. 
Det vil være fordelaktig for den videre 
drift på gården om hele tunet kunne 
fradeles, da det ikke gir noen 
driftsmessige ulemper. 

11.04.19 Atle 
Smedsund 

Hei vedlagt vises omsøkt areal for 
utvidelse ved Vestvågøy ASVO A/S. Ber 
om at minst tilsvarende 
område avsettes til asvos formål. 

Innspillet er tatt til følge, og er i 
kartet angitt som kombinert 
bebyggelse og anleggsformål. KBA 
7 



10.04.19 Kartfjord, 
Odd Magne 

Ønsker at det beholdes 5,5 meter 
mønehøyde på naust også i den nye 
planen da mønehøyde på 3,5 meter på ett 
naust ikke vil være hensiktsmessig for å få 
lagret båt. 

Mønehøyde for naust med 
maksimal 5,0 meter over 
gjennomsnittsterreng rundt 
naustet videreføres fra dagerns 
plan. Innspill tas til følge. 

09.04.19 Sømhovd, 
Eirik 

eier gnr/bnr 45/4 (Hagskarveien 405) ber 
om at parsellen i Skifjordmarka som 
tilhører gården blir 
omgjort fra LNF-område til område for 
spredt bolig/fritidsbebyggelse 

Innspill om utvidelse av SBN 2, 
fradelt parsell,  Gr 45/11 eller 45/8. 
Utvidelse av SBN 2 vil ikke tas inn i 
revidert planforslag. LNF spredt 
formålene kan ikke anvendes der 
det kommer i konflikt med fulldyrka 
jord og overflatedyrka jord. 45/11 
er avsatt til offentlig privat 
tjenesteyting - Skifjords gamle 
ungdomshus, er endret formål til 
LNF spredt bolig og næring. 



05.04.19 Strømnes, 
sha 
v/Åsmund 
Rajala 

Vi registrerer med tilfredshet at vårt 
innspill i forbindelse med varsel om 
planoppstart på ny arealdel er tatt til 
følge. Vi vil med dette, på vegene av 
Marina Johnsen, opprettholde innspillet 
om at den sørlige parsellen av gnr 40 bnr 
10, som er merket B64 i forslag til 
kommuneplan, avsettes til 
boligformål.Registrerer at det i 
forbindelse med konsekvensutredningen 
av området settes krav om 
landbruksfaglig vurdering. Er fornøyd med 
at en slik vurdering skal foreligge i 
forbindelse med 
reguleringsplanleggingen. 

Innspillet er i revidert planforslag 
tatt ut, på bakgrunn av innsigelsen 
fra Nordland Fylkeskommune og 
Fylkesmannen i Nordland, hvor alle 
arealendringsforslag som er 
foreslått løst i innenfor bygrensen 
må tas ut. Innspillet vil derfor tas 
med i kommende byplan. 

25.03.19 Frithjof 
Hansen 

I forbindelse med ny arealplan for 
Vestvågøy kommune søker jeg om 
endring for gnr. 68 bnr. 27 i Vestvågøy 
kommune, fra LNF område til område for 
boligbygging. Se vedlagt kart. 

 Tas til orientering 

 


