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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 16/419   
 Klageadgang: Nei 
  
ENDRING REGULERINGSPLAN SELNES HYTTEOMRÅDE 
 
 

Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: UNARK12-15/143   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
134/17 Formannskapet 08.12.2017 
 
 
Bakgrunn: 
Reguleringsplan Selnes havn og Varpen hytteområde ble vedtatt den 11.12.2013. Se 
plankartskisse nedenfor.  
 

 
 
Mai 2016 fikk kommunen henvendelse fra Aslaug og Kjetil Frogner Selnes, grunneiere 
Gnr. 29/1 om at det er ønskelig med reguleringsendring. Det viser seg at det er vanskelig å 
gjennomføre deler av reguleringsplan Selnes havn og Varpen hytteområde da 
hytteområder FF27, FF29 og 30 ligger i skoglendt område med vanskelig terreng. I den 
opprinnelige tenkte planen er det mye lettere å tilrettelegge for infrastruktur – vei, vann 
og avløp.  
Hytteområdene FF27, FF29 og 30 ønskes flyttet til mer hensiktsmessige områder omtrent 
som vist i kartskisse nedenfor. Antall tilgjengelige hyttetomter i planen blir redusert. 
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Hytteområde FF27 flyttes noe nordøst og nærmere Varphågen. Veitrase V4 endres noe 
for å tilpasse til adkomst til ny plassering FF27. Antall tomter i FF27 reduseres fra 9 til 8. 
 
Den 31.05.2016 holdt Kjetil Frogner og Lurøy kommune ved saksbehandler Vaidotas 
Suveizdis oppstartsmøte.  
 
 
 
Krav om konsekvensutredning 
Reguleringsarbeidet omfattes ikke av forskrift for konsekvensutredningen, se vurdering i 
vedlagte forslag til planbeskrivelse, side 6.  
 
Oppstartvarsel  
Kjetil og Aslaug Frogner sendte ut oppstartvarsel den 31.05.2016. På kartskisse som fulgte 
oppstartsvarselet vises endringen som ønskes gjort. Se kartskisse nedenfor: 
 

 

 

Det kom uttalelser fra Sametinget, Nordland Fylkeskommune, NVE, Fylkesmannen i 
Nordland og Varpa Hytteforening.  
 
 
Vurdering:  
Innkomne innspill til oppstartsvarselet er kommentert i vedlagte planbeskrivelsen, se 
side 17. Endringen ikke vil ha noen betydelige negative konsekvenser for noen, samtidig 
som den vil gjøre bygging av hyttene og føring av infrastruktur til hyttene mye enklere.  
Flytting av hyttene vil endre landskapsbilde, fordi felt FF27 flyttes til en høyde ca 25 m 
opp.  Endringen vil ha bare mindre konsekvenser for reindrift, fordi hytter er vanligvis 
mindre i bruk høst/vinter når flytting/samling foregår. Hestmannen/Strandtindene 
reinbeitedistrikt kan akseptere denne endringen. Representant fra reinbeitedistriktet har 
skrevet under brev til kommunen datert den 19.05.2016.  
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Reguleringsplankart for endringen vises i kartskisse nedenfor. Reguleringsbestemmelser 
for hyttetomter som flyttes til nye områder videreføres fra den gjeldende plan vedtatt 
den 11.12.2013. Likevel er det nødvendig med endring av enkelte paragrafer, fordi antall 
hytter, områdebetegnelser og liknende endres. Midlertidig veier for transport av 
byggematerialer til områder FF29 og FF30 fjernes sammen med bestemmelser knyttet til 
disse. I tillegg vil det for område FF27 legges til en bestemmelse som krever at 
bebyggelsen tilpasses sterk vind. Se forslag til endring av reguleringsbestemmelser 
lenger nedenfor.  

 
 
Reguleringsbestemmelsene endres. Område FF30 fjernes og antall hytter i område FF29 
reduseres fra 5 til 3. Antall hytter i område FF27 reduseres fra 9 til 8. Paragraf 2.1 a) 
formuleres slik:  
 
  

2.1 Fritidsbebyggelse, frittliggende, felt FF1 til FF11 og FF24 til FF32 

a) Det tillates bygd 1 hytte for område FF24  
 - Det tillates bygd 1 hytte for område FF25 
 - Det tillates bygd 2 hytter for område FF26 
 - Det tillates bygd 8 hytter for område FF27 
 - Det tillates bygd 1 hytter for område FF28 
 - Det tillates bygd 3 hytter for område FF29 
 - Det tillates bygd 1 hytte for område FF31 
 - Det tillates bygd 3 hytter for område FF32 
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Det legges til følgende punkt m) nederst i paragraf 2.1: 
 

m) bebyggelse i felt FF27 skal være tilpasset sterk vind.  

 
Paragraf 3.2 omfatter også ny vei V13. Overskrift 3.2 formuleres slik: 
 
3.2 Kjøreveg, V1-V10 og V13 

 
Parkeringsplass P10 fjernes. Parkeringsplass P2 brukes ikke lenger for FF30, fordi FF30 
fjernes. Paragraf 3.4 formuleres slik:  
 
3.4 Parkeringsplasser, P1 til P9 

a) Det skal opparbeides 1,5 parkeringsplasser pr hytteenhet og 0,4 parkeringsplasser 
per båtplass. 

b) Maks skråningsvinkel på fylling 1:2 eller slakere.  
c) Skjæringer og fyllinger skal tilpasses eksisterende terreng. 
d) Parkering skal skje i henhold til planen på de angitte parkeringsplasser.  

- Parkeringsplass P1 er felles for felt FF1-FF11.  

- Parkeringsplass P2 er felles for felt FF23 og FF29.  

- Parkeringsplass P3 er felles parkeringsplass for brukere av klubbhus og 

småbåthavna samt gjester.  

- Parkeringsplass P4 er felles for felt FK1 og FK2.  

- Parkeringsplass P6 er felles for felt R3, FK3 til FK6.  

- Parkeringsplass P8 er felles for felt FK7 til FK11.  

- Parkeringsplass P5 og P9 kan benyttes av alle brukere av småbåthavna samt 

gjester. 

 
Bestemmelser vedrørende midlertidige adkomstveier til områder FF29 og FF30 fjernes og 
paragraf 5.1 formuleres slik:  
 
5.1 Landbruks-, natur- og friluftsformål samt reindrift, LNFR1 til LNFR6 

a) Landbruksområder kan benyttes til tradisjonelt jord- og skogbruk og reindrift. 
b) Det tillates oppført bygninger kun for landbruksformål.  

 
 
 

Det legges til en rekkefølgebestemmelse med krav om godkjent avløpsplan for område 
FF27.  

Rekkefølgebestemmelse vedrørende opparbeidelse av adkomst til FF30 fjernes. §8 b) og 

c) formuleres slik:  

 

§8 REKKEFØLGEBESTEMMELSER 

 
b) Det skal foreligge avløpsplan godkjent av kommunen før tomter i område FF27 kan 

fradeles.  
c) Nødvendigs adkomstveger skal være ferdig anlagt før utbygging av fritidsboliger i 

det respektive området igangsettes. Områder FF25, FF26, FF29, FF30, FF31, FF32, 
FF34, FK1-FK11 ikke kan bygges ut før Stokkvågen fergeleiet er ombygget. 
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Konklusjon 

Forslag til reguleringsendring Selnes havn og Varpen hytteområde legges ut til offentlig 
ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens §12-11. Forslaget består av forslag til 
plankart for endringsområde, forslag til endring av bestemmelser og 
endringsbeskrivelse.  
 

Vedlegg:  Forslag til endring av reguleringsplankart 
Planbeskrivelse - Forslag til reguleringsendring Selnes havn og Varpen 
hytteområde 
Forslag til endring av reguleringsbestemmelser  
Referat fra oppstartsmøte 
Reguleringsplankart – vedtatt 11.12.2013 

 
Utskrift til:  Høringsparter i henhold til liste 
 
Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 

• I medhold av plan- og bygningslovens §12-11 legges reguleringsendring ut til 
offentlig ettersyn.  

• Forslaget kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og 
sendes direkte til berørte parter og sektormyndigheter. I tillegg gjøres 
planforslaget tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

• Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 

Tonnes, 16.11.2017  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 02.12.2017  Atle Henriksen, utbyggings- og næringssjef 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

• I medhold av plan- og bygningslovens §12-11 legges reguleringsendring ut til 
offentlig ettersyn.  

• Forslaget kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og 
sendes direkte til berørte parter og sektormyndigheter. I tillegg gjøres 
planforslaget tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

• Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Lurøy, 3. desember 2017 Karl-Anton Swensen, rådmann 
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Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2017 sak 134/17 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

• I medhold av plan- og bygningslovens §12-11 legges reguleringsendring ut til 
offentlig ettersyn.  

• Forslaget kunngjøres i minst en avis som er alminnelig lest på stedet, og 
sendes direkte til berørte parter og sektormyndigheter. I tillegg gjøres 
planforslaget tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

• Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
 
 
 


