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SAMLET SAKSFRAMSTILLING 
 
Arkivsak: 17/423   
 Klageadgang: Nei 
  
DETALJREGULERING HAMNHOLMEN 
 
 

Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: UNARK12-15/143   

Saksnr.: Utvalg Møtedato 
136/17 Formannskapet 08.12.2017 
 
 
Bakgrunn: 
Juni 2017 kontaktet Prodeco AS på vegne av Vigner Olaisen AS kommunen med 
forespørsel om å starte privat reguleringsarbeid med hensikt å fastsette mer nøyaktige 
reguleringsformål på eiendommer i nordre Hamnholmen, Lovund (se oversiktskart 
nedenfor). Tiltakshaver vil også bygge en ny havn med molo øst for Hamnholmen. På 
moloen vil det åpnes for bolig- og fritidsbebyggelse. Prodeco AS på vegne av Vigner 
Olaisen AS (tiltakshaver) startet dialog med Lurøy kommune. Den 09.05.2017 hadde 
tiltakshaver og Lurøy kommune oppstartsmøte der premisser for reguleringsarbeidet ble 
diskutert. I møtet ble det klart at planen var konsekvensutredningspliktig, og det ble 
diskutert ulike tema som bør vurderes/utredes.  
 

 
Figur 1. Oversikts kart Lovund 

 
Saken vedrørende planoppstart ble behandlet i Lurøy formannskap den 21.06.2017 sak 
60/17. Det ble fattet følgende vedtak: 
 

• Planutvalget tar oppstarts varsel for detaljreguleringsplan for Hamnholmen til 

orientering og minner tiltakshaver om følgende plikter: 

• Tiltakshaver varsler oppstart detaljregulering og høring planprogram i 

henhold til plan- og bygningslovens §12-8 og §12-9.  

• En melding om oppstart av planarbeidet og høring planprogram 

kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet, og gjennom 

elektroniske medier.  
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• Vedlagte planprogram legges ut på høring samtidig med 

oppstartsvarselet. Høringsfrist skal være minst 6 uker. 

 
Juli 2017 ble planoppstart og høring planprogram varslet i henhold til plan- og 
bygningslovens §12-8 og §12-9. Det kom uttalelser fra offentlige høringsinstanser og et 
privat innspill fra grunneier til gnr. 1/175.  
 
November 2017 fikk kommunen tilsendt utkast til planforslag detaljregulering 
Hamnholmen.  
 
Vurdering:  
 
Reguleringsforslaget  
Reguleringsforslaget inneholder noen endringer av eksisterende situasjon i området. 
Selv om planen er i stor grad videreføring av eksisterende bruk av området med mer 
nøyaktige bruksformål, åpner planen for bygging av molo som vist i utkast 
reguleringsplankart nedenfor.  
 

 
Figur 2. Utkast til reguleringsplankart 

 

På moloen åpner man for bygging av fritidshus med maks høyde 8 m fra molo i området 
SAA1 og 6,5 m maks mønehøyde i SAA2. Bygging av 8 m fritidshus på molo som vil være 
ca 3,0 m fra middelvannstand vil kunne ha betydning for bebyggelse i nærliggende 
områder, spesielt andre boliger på den nordlige delen av Lovund. I andre områder i 
kommunen tillater bestemmelser i arealdelen, kommunedelplaner og reguleringsplaner 
maks. møneøyde for fritidsbebyggelse på 6,5 m over planert terreng.  
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Under konsekvensutredning som starter på side 28 i planbeskrivelse, nevnes det at 
interesser til berørte fastboende og grunneiere vil være hensyntatt som følge av 
uttalelser under offentlig ettersyn.  
 

 
Figur 3. Utsikt fra Nordre Lovund mot reguleringsområdet 

 
Planen åpner også for endring av naustformål i kommunedelplan Lovund til kombinert 
formål naust/rorbu/fritidsbolig i områder BKB1, BKB3 og BKB4. Se kartskisse ovenfor.  
 
Hoved reguleringsformål i planforslaget er oppsummert nedenfor.  
 
Boligbebyggelse (B1-2)  
Formålsområdet B1 videreføres fra overordnet plan til boligbebyggelse på gbnr. 1/272 og 
1/3/10.  
 

Næringsbebyggelse (BN1-2)  
Formålsområdene BN1 og BN2 videreføres som næringsbebyggelse fra 
kommunedelplanen. Område BN1 på deler av gbnr. 1/98. Maksimalt tillatt %-BYA er 60%. 
Maksimalt tillatt gesims- og mønehøyde er hhv. 6 og 8 meter målt fra gjennomsnittlig 
terreng.  
 

 

Småbåtanlegg i sjø og vassdrag (BSB)  
Innenfor småbåtanlegget skal det kunne etableres rundt 40 nye båtplasser.  
 

Kombinert bebyggelse og anlegg (BKB1-4)  
Fire områder for kombinert bebyggelse (BKB1-4) skal bebygges med 
naust/rorbu/fritidsbolig. Bygg plasseres på min. kote +3.0 (NN2000). Gjelder gbnr. 1/34, 
p.a. 1/63, 1/74, 1/80, 1/141, 1/172, 1/173, 1/174, 1/175, 1/331, 1/337, 1/340. Områdene er (med 
unntak av gbnr. 1/80) i overordnet plan angitt som naustområder, men dette stemmer 
ikke helt overens med dagens bruk av disse områdene. Gbnr. 1/80 er i overordnet plan 
avsatt som næringsbebyggelse, men også her er naust/rorbu mer riktig betegnelse for 
faktisk bruk. Flere av «naustene» er innredet og benyttes i dag som fritidsboliger og 
rorbuer.  
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Maksimal tillatt %-BYA er 50%, og største tillatte bruksareal T-BRA pr. tomt er 110 m2. 
Maksimal tillatt gesims- og mønehøyde er hhv. 4,0 og 6,5 meter målt fra gjennomsnittlig 
terreng.  
 

Bolig/forretning/kontor (BKB5)  
Område for kombinert bolig/forretning/kontor bebyggelse. Gjelder gbnr. parsell av 1/63. 
Området benyttes i dag til nettopp disse formålene, og er i kommunedelplanen avsatt til 
«Næringsbebyggelse». Rammer for høyder og utforming er spesifisert i 
reguleringsbestemmelsene.  
 
Maksimalt tillatt %-BYA = 60%. Høyeste punkt på nybygg skal ikke overstige kote +13,0.  
 

 

Bolig/kontor(BKB6)  
Område for kombinert bolig/kontor. Gjelder gbnr. parsell av 1/63. Området er i dag for 
det meste ubenyttet, foruten om en brakkerigg som er tenkt fjernet. Området ligger 
innenfor arealplanen «Hamnholmvalen», hvor området er avsatt «Næringsbebyggelse».  
 
Maksimalt tillatt %-BYA = 40 %. Høyeste punkt på nybygg skal ikke overstige kote +11,0.  
Kote 11,0 tilsvarer maksimal høyde på 8,0  meter da en ikke kan bygge under 3,0 meter 
høyde 
 

Industri/Lager (BKB7-8)  
Omfatter Lovundlaks sine områder på gnr./bnr. 1/167 som er delvis bebygd, i tillegg til 
omkringliggende areal slik det er mulighet for utvidelse av eksisterende næring-
/lagerbebyggelse. Avsatt til «Næringsbebyggelse» i overordnet plan. Området er delt i 
BKB7 og BKB8 av adkomstveg til område BKB3.  
 
Maksimalt tillatt %-BYA er 60%. Maksimal tillatt gesims- og mønehøyde er hhv. 8 og 11 
meter.  
 

Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, Molo/veg (S)  
Molo kan etableres innenfor formålsområdene S og SAA. Innenfor formålsområdet «S» 
skal det etableres tilkomstveg med snuplass i enden, som skal dimensjoneres for 
utrykningskjøretøy, gangareal, og tilkomst til båthavna.  
Angitte samferdselsanlegg og/eller teknisk infrastrukturtraseer kombinert med andre 
angitte hovedformål, Molo/fritidsboliger (SAA1-2)  
Molo kan etableres innenfor formålsområdene S og SAA. Innenfor den delen av moloen 
hvor formålet er «SAA1-2» kan det bygges fritidsboliger av ulik størrelse. De største 
fritidsboligene (halvparten) skal ha parkering på eget område. Utforming, høyder, og 
utnyttelsesgrad er angitt i reguleringsbestemmelsene.  
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Figur 21: Prinsippskisse, snitt molo  

 

 

Fritidsbebyggelse, SAA1  
Fritidsboliger skal bygges på minimum kote +3.0 (NN2000). Maksimal tillat %BYA=50%, 
gjelder for SAA1 og SAA2 samlet. Byggene skal oppføres med pulttak, og høyeste punkt 
skal være maksimalt 8 meter målt fra gjennomsnittlig terreng/molo. 
 

Fritidsbebyggelse, SAA2 
Fritidsboliger skal bygges på minimum kote +3.0 (NN2000). Maksimal tillat %BYA=50%, 
gjelder for SAA1 og SAA2 samlet. Maksimal gesims-/mønehøyde er 6,5 meter målt fra 
gjennomsnittlig terreng/molo. 
 

Kjøreveg (f_SKV)  
Tilkomstveger fra Hamnholmvegen til utbyggingsområder, både eksisterende og nye.  
 

Parkeringsplasser (f_SPP)  
Felles parkeringsplass forbeholdt fritidsboliger på moloen. Minimum en p-plass pr. 
bruksenhet.  
 

Friluftsområde i sjø og vassdrag (o_VFV)  
Allment tilgjengelig område som er avsatt til friluftsliv i sjø.  
 
Behandling av innspill 
Innspill som kom til oppstartsvarsel og planprogram er behandlet under paragraf 9 som 
starter på side 41 i planbeskrivelse. Forslagstilleren har tatt hensyn til råd og anbefalinger 
gitt i innspill fra Fylkesmannen, Fylkeskommunen og andre høringsinstanser samt private 
parter. Det er ingenting som tilsier at det må gjøres noen endringer i planprogrammet. 
Derfor anbefaler saksbehandleren at planprogrammet godkjennes uten endringer.  
 
Konsekvensutredning 
Reguleringsarbeidet faller under Forskrift om konsekvensutredning, §6 b). Utredning av 
konsekvenser reguleringsforslaget vil ha for miljø og samfunn finnes i planbeskrivelse og 
starter på side 28. Følgende tema utredes som egne tema i konsekvensutredningen:  
 

• Biologisk mangfold  
• Kulturminner og kulturmiljø  
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• Havstigning, stormflo og strømningsforhold  
• Forurensing av sjøbunn  
 
Følgende tema omhandles av risiko- og sårbarhetsanalysen og er kommentert med 
forslag til tiltak:  
• Forurensning i sjø  
• Havstigning  
• Stormflo  
• Støy  
 
Følgende tema er vurdert og løst gjennom reguleringsplanen og/eller bestemmelsene i 
denne:  
• Natur og naturmiljø  
• Landskap  
• Ny bolig- og fritidsboligbebyggelse  
• Næringsbebyggelse  
• Teknisk infrastruktur  
• Friluftsliv og sjøferdsel  
• Barn og unge  
 
Oppsummering 
Reguleringsforslaget er utarbeidet i henhold til krav som kommunen stiller til 
reguleringsarbeidet i referat fra oppstartsmøtet den 09.05.2017. Konsekvenser av 
planens virkningen er utredet i henhold til forskrift om konsekvensutredning. 
Planforslaget er også vurdert i henhold til naturmangfoldloven.  
 
Saksbehandleren ber formannskapet vurdere hvordan bygging av 8 m høye fritidsboliger 
vil påvirke interesser til andre beboere på Lovund. Dette vil også kommunen vurdere på 
nytt etter innkomne innspill under offentlig høring. 
 
Saksbehandleren anbefaler at reguleringsforslaget legges ut på offentlig høring.  
 
Vedlegg:  forslag til reguleringsplankart 

forslag til planbeskrivelse med konsekvensutredning 
forslag til reguleringsbestemmelser 
planprogram (høringsutkast) 

 
Utskrift til:  høringsparter i henhold til liste.  
 
Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 

• I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 godkjennes høringsutkast 
planprogram uten endringer. 

• I medhold av plan- og bygningslovens §12-11 legges planforslaget ut til offentlig 
ettersyn.  
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• 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, 24.11.2017  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 02.12.17 Atle Henriksen, utbyggings- og næringssjef 
 
 
Rådmannens innstilling: 
 
Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 

 

• I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 godkjennes høringsutkast 
planprogram uten endringer. 

• I medhold av plan- og bygningslovens §12-11 legges planforslaget 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 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2017 sak 136/17 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

• I medhold av plan- og bygningslovens § 12-9 godkjennes høringsutkast 
planprogram uten endringer. 

• I medhold av plan- og bygningslovens §12-11 legges planforslaget 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. 
 
 


