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Bakgrunn: 
Gjeldende kommunedelplan for Stokkvågen ble vedtatt i 1991 og er den eldste delplan av 
de 7 som kommunen har for sine tettsteder.  
Lurøy formannskap vedtok i møtet den 29.06.2016 at forslag til planprogram for 
revidering av kommunedelplanen skule legges ut til offentlig ettersyn i seks uker og 
planoppstart varsles etter krav i plan og bygningsloven. Den 01.12.16 vedtok Lurøy 
formannskap det reviderte planprogrammet. Senere i planprosess hadde kommunen 
møte med de største grunneiere i planområdet. Det er nå utarbeidet planforslag, og 
dette foreslås nå lagt ut til  offentlig ettersyn, i henhold til Plan- og bygningslovens §11-14. 
 
Vurdering:  
 
Planforslaget 
Hensikt med revidering av kommunedelplan Stokkvågen er å gi mer nøyaktige 
arealformål til arealer innenfor plangrenser, samt å avklare muligheter for ny bruk av 
arealer som kan øke «bolyst», fremme friluftsliv eller sikre større økonomisk vekst. Den 
største endring i planen er utvidelse av næringsareal på Stokkvågodden til å omfatte en 
del sjøareal som kan fylles ut. Området er også utvidet mot øst frem til eksisterende 
bebyggelse. Det stilles reguleringsplankrav for området. Se figur nedenfor.  
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Ellers er planen stort sett videreføring av eksisterende bruksformål. Planen åpner også 
for bygging av 17 nye boliger, 3 nye hytter og 10 garasjer. På nordside av Stokkvågen bukt 
videreføres det et naustområde, som i tillegg utvides noe mot vest.  
 
Hele planforslaget er beskrevet i mer detalj i planbeskrivelse. 
 
Konsekvensutredning 
Kommunens arealdel og kommunedelplaner faller automatisk under forskrift om 
konsekvensutredning. Alle forslag til nye tiltak er vurdert i henhold til forskriftet. 
Konsekvensutredningen følger som vedlegg. Følgende tema er vurdert: 
 
MILJØ  

• Naturmiljø, naturmangfold 

• Landskap 

• Forurensning  
SAMFUNN 

• Reindrift 

• Landbruk 

• Næring 

• Turisme 

• Tettstedsutvikling, arkitektonisk og estetisk utforming, synlighet, uttrykk og 
kvalitet 

• Boligbebyggelse 

• Friluftsliv 

• Befolkningens helse 

• Barn og unges interesser i området 

• Beredskap og ulykkesrisiko 

• Grunnforhold 
 
Fare for skred 
I hele planområdet er det bare noen få mindre areal som kan være aktsomhetsområder 
for snøskred og steinsprang som vist på www.skrednett. 2 areal som er vist med brun 
farge i kartskisse nedenfor inneholder eksisterende/planlagt bebyggelse i planforslaget. 
Derfor må de avklares for mulig skredfare. Disse 2 områdene ble vurdert av en fagperson 
fra NGI høst 2017. Det ble utarbeidet rapport.  
 

 

Figur 1. Aktsomhetsområder for snøskred og steinsprang 1 og 2. Kilde: www.skrednett.no 



LURØY KOMMUNE  Side 3 av 4 

Arkivsaksnr. 16/610 

 

For den østlige delen nr. 2 har NGI utarbeidet en faresonekart (se skisse nedenfor), mens 
i den vestlige delen ble det ikke påvist noen naturlig skredfare innenfor planområdets 
grenser.  
 

 

 

I periode etter slutt hørings planprogram våren 2013 kom det en del private innspill til 
planarbeidet. Innspillene er kommentert i planbeskrivelse, sider12. og 13.  
 
Oppsummering 
Saksbehandleren anbefaler at planforslag kommunedelplan Stokkvågen legges ut på 
offentlig ettersyn i henhold til plan- og bygningslovens § 11-14.  
 
Vedlegg:  Forslag til plankart 

Forslag til planbestemmelser 
Forslag til planbeskrivelse 
Konsekvensutredning 

 
Utskrift til:  høringsparter i henhold til liste 
 
Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

• I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, legges forslag til 
kommunedelplan Stokkvågen, til offentlig ettersyn. 

• Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal 
være minst seks uker. 

 
Tonnes, 23.11.2017  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 03.12.2017  Atle Henriksen, utbyggings- og næringssjef 
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Rådmannens innstilling: 
 

  Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

• I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, legges forslag til 
kommunedelplan Stokkvågen, til offentlig ettersyn. 

• Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal 
være minst seks uker. 

 
Lurøy, 4. desember 2017 Karl-Anton Swensen, rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2017 sak 135/17 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

• I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, legges forslag til 
kommunedelplan Stokkvågen, til offentlig ettersyn. 

• Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Fristen for å gi uttalelse skal 
være minst seks uker. 

 
 
 
 


