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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 skulle 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 ble utarbeidet planforslag som ble 
lagt ut på offentlig høring med høringsfrist den 01.03.2018. Under høringen kom det 
innspill fra både offentlige instanser og private parter.  
 
Vurdering:  
Fylkesmannen i Nordland sendte uttalelse med innsigelse til planforslaget. Innsigelsen 
begrunnes med konflikt for flyttlei for rein. Fylkesmannen fremmer innsigelse til 
naustområde N ved Varpskjæret, campingområde C1 og deler av boligområde B2. Alle tre 
områdene kommer i konflikt med flyttlei for rein. I tillegg kommer Naustområde ved 
Varpskjæret i konflikt med friluftslivsverdiene i området. Fylkesmannen kom også med 
løsningsforslag for innsigelsene.  
 
Den 22. mars 2018 hadde kommunen ved saksbehandleren, grunneier Johnny Selnes og 
representanter fra Fylkesmannens reindriftsavdelingen samt Hestmannen/Strandtindene 
reinbeitedistrikt befaring i planområdet.  
 
Område C1 

 
Figur 1. Campingområde C1 
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Det er 3 campingvogner med spikertelt/platting i område C1. Disse har stått her i mange 
år. For reindriftsinteresser er det viktig at det ikke plasseres flere enheter. Slik 
bestemmelser for området er utformet i planforslaget, kan man plassere 5 enheter pr. 
da. Området er ca 1,5 daa stort, da kan man plassere minst 7 enheter til sammen.  
Kommunen kan imøtekomme innsigelsen fra Fylkesmannen ved at bestemmelser for 
området utformes slik at man ikke kan øke antall enheter. Saksbehandleren anbefaler at 
bestemmelser for området C1 endres og formuleres slik: 
 
Campingområde C1  

a) Området skal brukes til campingplass, campingbiloppstillingsplasser med mulighet for 

tømming av septikk, teltplasser samt uteoppholdsarealer og aktiviteter som hører med til 

driften av en campingplass. Det kan ikke plasseres flere enn 3 enheter – bobiler og 

campingvogner i område C1.  

b) Avstanden mellom enhetene skal være minimum 4 meter, inkludert spikertelt, plattinger 

med mer. 
 
 
Man behøver ikke å gjøre endring i utforming av området i plankartet.  
 
Naustområde N (gnr. 29/97) 
Området er i konflikt med flyttlei for rein. I tillegg kan området være i konflikt med 
friluftsinteresser.  
Kommunen har ikke kunnskap om konkrete interesser for bygging av naust i området, 
men valgte likevel å gi området formål «naust» da området ligger hensiktsmessig til å 
kunne utnyttes til naustformål. Fordi området er i konflikt med reindriftsinteresser, vil 
kommunen ta området ut av planforslaget.  
 
Boligområde B2 
Område B2 ligger på en skråning med helning mot sør. Den øvre delen av området B2 er i 
konflikt med flyttlei for rein.  
 

 
Figur 2. Boligområde B2 i høringsutkast 
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Fylkesmannen kom med løsningsforslag. Innsigelsen kan frafalles dersom området deles i 
to deler som vist i kartskisse nedenfor.  
 

 
Figur 3. Fylkesmannens forslag til deling av boligområde B2 
 

Det knyttes en rekkefølgebestemmelser til den øvre delen B2-B som gjør at denne delen 
utbygges når andre nye boligområder i planen er bygget ut.  
 
Under befaringen den 22. mars kom det frem, at den østlige enden av området, som 
grenser til vei er også problematisk i forhold til reindriftsinteresser. Se kartskisse 
nedenfor.  
 
Under høring av planforslaget kom innspill fra grunneier til Gnr. 29/2 om et nytt 
boligområde som grenser til boligområde B2. Se område B4 i kartskisse nedenfor.  
 

 
Figur 4. Del av område B2 som er i konflikt med reindriftsinteresser (omtrentlig plassering 
vises med rød farge) 
 
Område B4 ble også diskutert under befaringen den 22. mars 2018. Området er ikke i 
konflikt med reindriftsinteresser.  
 
Forslag til løsning av innsigelse til område B2 og B4: 
Den østlige delen av område B2 fjernes. Det tas likevel med adkomstvei til området som 
vist i kartskisse nedenfor. Område B2 deles i 2 deler: B2-A og B2-B. Det knyttes en 
rekkefølgebestemmelser til den øvre delen B2-B som gjør at denne delen utbygges når 
andre nye boligområder i plan er bygget ut.  
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Område B4 med egen adkomstvei tas med i planforslaget som vist i kartskisse nedenfor.  
 

 
Figur 5. Kommunens forslag til deling av boligområde B2 
 
Garasjeområde G 
Fylkesmannen er også negativ mot garasjeområde G i planforslaget. Området ligger i 
tilknytning til flytteleie som passerer Selnes og Varpen. Fylkesmannen fremmer ikke 
innsigelse til området, men tiltaket bør likevel vurderes med Fylkesmannens innsigelse til 
område B2. Under befaring sammen med representanter fra Fylkesmannen og 
reinbeitedistriktet ble det avklart at området er i konflikt med reindriftsinteresser. Derfor 
anbefaler saksbehandleren at området tas ut av plan.  
 
Konsekvensutredning, område B4 (tas inn i planen) 
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Et nytt boligområde B4 og adkomstvei 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Ingen registrerte vernede eller 

rødlistede arter  

Ingen konsekvens/liten 

negativ konsekvens 

 

Landskap Det er 2 eksisterende boliger i 

nærheten fra før. Området ligger 

relativt lavt i terrenget og grenser 

også til et annet planlagt 

boligområde.  

Ingen konsekvens/liten 

negativ konsekvens 

 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og 

grunn) 

Mindre økning i bruk av bil, utslipp 

av avløp  

Ingen konsekvens/liten 

negativ konsekvens 

 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Område er merket som høstbeite og 

høstvinterbeite i reindriftskart 

 

Området ble vurdert under 

befaring sammen med 

representanter fra 

Fylkesmannen i Nordland og 

reinbeitedistriktet. Området 

kan tas med i plan 

Ingen konsekvens 

Landbruk 

 

Område kan ikke brukes for 

landbruk 

Ingen konsekvens 

 

Næring 

 

Ingen konsekvens  Ingen konsekvens 

Turisme 

 

Ingen konsekvens Område er ikke brukt for 

turisme. Ingen konsekvens 

Tettstedsutvikling, 

arkitektonisk og estetisk 

utforming, synlighet, uttrykk 

og kvalitet 

 

 

Området grenser til andre planlagte 

boligområder. Området er i 

nærheten av eksisterende boliger 

Nye boliger planlegges i 

tilknytning til eksisterende 

boliger. Positiv konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Ingen konsekvens Eksisterende boliger vil ikke 

være særlig berørt av de nye 

boligene. 

Det er positivt å samle flere 

boliger på et sted.  

Positiv konsekvens 

Friluftsliv 

 

Området berører en liten del av et 

større areal som er kartlagt som 

viktig friluftsområde. På grunn av 

områdets størrelse i forhold til 

friluftsarealet, har området veldig 

begrenset påvirkning av 

friluftsinteresser 

 

Ingen konsekvens 

Befolkningens helse Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i 

området 

Ingen konsekvens Ingen konsekvens 



LURØY KOMMUNE  Side 6 av 22 

Arkivsaksnr. 16/610 

Beredskap og ulykkesrisiko, 

jf. plan- og bygningsloven § 4-

3 

Etter plan- og bygningslovens § 4.3 

er det krav om ROS-analyse i alle 

planer som åpner for utbygging. 

Målet med ROS-analysen er at det 

ikke skal settes liv, helse og 

materielle verdier i fare.  

  

ROS-analysen skal avdekke 

hvilke farer som er aktuelle 

innenfor planområdet, som 

for eksempel trafikktrygghet, 

flom, ras eller utglidning 

m.m.  

Det foreslås ikke innhold i 

planforslaget som kan 

medføre økt risiko for 

eksisterende beboere i 

området. 

Teknisk infrastruktur  Ingen konsekvens 

 

 

Oppsummering av konsekvensutredning område B4: 

Få negative konsekvenser. Nytt området vil tilrettelegge for befolkningsvekst på Selnes. Det 

anbefales at område B4 og adkomstvei tas med i planforslaget. 

Innspill vedrørende nytt næringsareal i Stokkvågen 
Under høring av planforslaget kom det et innspill fra grunneier Johnny Selnes om nytt 
næringsareal på sørøstside av veikryss mellom FV17 og FV836 som vist i kartskisse 
nedenfor.  
 

 
Figur 6. Forslag til nytt næringsareal 
 
Området som ønskes brukt til næring, vises med rød farge. Planlagt adkomstvei vises 
med grønn farge.  
Parallelt med innspillet ble det sendt en dispensasjonssøknad fra gjeldende 
kommunedelplan Stokkvågen om næringsareal på akkurat samme sted. Selv om planen 
er under revidering, hadde grunneieren en god grunn for å søke dispensasjon, da det va 
viktig å avklare for mulig bruk av området til lagring av masse i forbindelse med 
grunnarbeid på andre siden av FV836. 
 
Området ble omdiskutert under befaringen med Fylkesmannen og reineiere. 
Reindriftsinteresser er i prinsippet ikke i vei for mulig bruk av området til lagring av 
masse med mer. Under prosess behandling dispensasjon ble det oppdaget viktige 
naturverdier i området. I 2012 ble det foretatt registrering av naturverdier langs FV17. 
Området som søkes brukt til næringsareal er viktig naturbeitemark med flere sjeldne 
plantearter.  
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Det er også registrert funn av beitemarksopp, som lillagrå rødspore (VU), lutvokssopp 
(NT), samt grønn vokssopp, beiterødspore og tjærerødspore. Fylkesmannen uttalte seg i 
dispensasjonssaken den 23.03.2018. Fylkesmannens konklusjon er at: Tiltaket vil vesentlig 
tilsidesette naturhensynene som ligger bak LNFR-formålet, og dispensasjonen kan derfor 
ikke innvilges jf. plan- og bygningsloven § 19-2 andre ledd. Om kommunen ønsker å sette av 
areal til næringsformål i Stokkvågen, bør det gjøres som en del av den pågående revisjonen 
av kommunedelplan for Stokkvågen. Imidlertid, er det ikke enkelt å få området med i 
kommunedelplan Stokkvågen heller. Ovennevnte naturbeitemark omfatter en relativt 
lang strekning langs FV17 som vist i kartskisse nedenfor. 
 

 
Figur 7. Utdrag fra Naturbase 
 
Når det ble avklart, at kommunen ikke har hjemmel til å gi dispensasjon, ble dette 
kommunisert til søkeren. Den interesserte kjøper for arealet søkte etter alternativt areal 
for lagring av masse. Det nye arealet tilfredsstiller mesteparten av behov. Dersom 
kommunen likevel ønsker å utrede mulighet for å ta det omsøkte næringsareal øst for 
veikryss FV836/FV17 med i planforslaget, må andre alternativ for plassering av slikt 
næringsareal vurderes. Kommunen må utrede positive og negative konsekvenser ved 
valg av areal og gjøre avveing av konsekvenser. I tillegg, må valg av arealet møte krav i 
naturmanfoldloven.  
 
Naturmangfoldloven sier: 
§ 12.(miljøforsvarlige teknikker og driftsmetoder) 

For å unngå eller begrense skader på naturmangfoldet skal det tas utgangspunkt i slike driftsmetoder 
og slik teknikk og lokalisering som, ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av 
mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste samfunnsmessige resultater. 

Naturmangfoldlovens §12 pålegger kommunen å se etter areal som er mindre konfliktfylt 
enn dette arealet og vurdere flere alternativ for plassering av næringsareal. Kommunen 
må velge areal som er minst konfliktfylt, dvs. ut fra en samlet vurdering av tidligere, 
nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og økonomiske forhold, gir de beste 
samfunnsmessige resultater. Når kjøper har allerede fått fradelt et alternativt areal som 
tilfredsstiller mesteparten av hans behov, er det vanskelig å oppfylle lovens krav ved å ta 
areal øst for veikryss FV836/FV17 med i planforslaget. Det kan finnes flere alternativ som 
er mindre konfliktfylt enn dette arealet.  
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Derfor anbefaler saksbehandleren at kommunen går i fra forsøk å ta med areal vist med 
rød farge i kartskisse nedenfor med i planforslaget.  

Nordland Fylkeskommune sendte uttalelse med innsigelse grunnet kulturminnevern. Det 
er 2 kulturminner i område Stokvågodden som ikke er tilfredsstillende sikret i 
planforslaget. Se kartskisse nedenfor. Den vestlige kulturminne ikke er merket i 
plankartet, mens for den østlige kulturminnen mener Fylkesmannen at det bør avsettes 
større areal rundt selve minnet som skal være LNFR formål og i tillegg skal være 
hensynssone. Eksempel på hvor stort areal rundt selve minnet skal være LNFR er vist 
med rød farge på samme skisse fra Fylkesmannens uttalelse.  
 

 
Figur 8. Utdrag fra NFK sin uttalelse – forslag til løsning 
 
Innsigelsen kan imøtekommes ved at man merker den vestlige kulturminne i plankartet 
med hensynsone og avsetter areal rund den østlige kulturminne til formål LNFR og en 
hensynsone.  Se forslag til løsning i kartskisse nedenfor.  
 

 
Figur 9. Forslag til endring av NR1. Markering av kulturminne i plankart 
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Videre heter det i uttalelsen fra Nordland Fylkeskommune: 
Grønsvik fort er i planforslaget vist som båndlagt etter lov om kulturminner, med SOSI-kode 
H730. SOSI-kode H730 er forbeholdt fredete kulturminner. Korrekt SOSI-kode for Grønsvik 
kystfort vil være H570 (bevaring kulturmiljø). 
Kommentar. Saksbehandleren anbefaler at SOSI kode for båndlegging område Grønsvik 
fort endres til H570 (bevaring kulturmiljø). 
 
Nordlandsnett eier elektriske anlegg i planområdet. Det er krav om at høyspentlinjer skal 
merkes i arealplankart som faresoner. Det er 2 korte strekninger som havner i planområdet 
som skal vises med faresoner.  
Kommentar: Innspillet tas med i plan ved at de aktuelle områder under høyspent vises i 
plankartet som faresoner.  
 

 
Figur 10. Utdrag fra Nordlandsnett sin uttalelse 
 
Sametinget er kritisk til planprosess og mener at det har vært manglende medvirkning med 
reinbeitedistriktet under arbeid med planforslaget. I følge Sametinget ligger 5 
byggeområder (Næringsområdet, 2 naustområder, garasjeområde G og campingområde C1) i 
konflikt med reindriftsinteresser. Sametinget viser til forskrift om konsekvensutredning, §21, 
plan og bygningslovens §5-1 og Sametingets planveilederens kapittel 4. Alle disse 
dokumentene understreker viktighet å sikre god medvirkning for alle grupper og konkret 
reindrift. Sametinget mener at det er viktig å samarbeide med reinbeitedistriktet tidlig i 
planprosess for å hente inn bedre kunnskap om reindriftsinteresser. Sametinget viser også til 
reindriftslovens §22 som sier at flytteleie ikke skal stenges. Deler av planområdet er innenfor 
registrert flytteleie for rein.  
 
Kommentar. Etter uttalelsen med innsigelse fra Fylkesmannen hadde kommunen en 
befaring sammen med representanter fra Fylkesmannens reindriftsavdelingen og 
representanter fra reinbeitedistriktet. Alle områder ble avklart.  
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Lurøy innland lokalutvalg har ingen merknader til planforslaget. 
 
Statens vegvesen kom med merknader til næringsområdet på Stokvågodden. Deler av 
eiendom til Statens vegvesen – areal som grenser til fergeleie og parkeringsplass – er lagt ut 
til næringsbebyggelse.  
Kommentar. Saksbehandleren hadde også samtale med Statens vegvesen ved Sesselja 
Jonsdottir før uttalelsen ble sendt til kommunen. Dette er en teknisk feil i plankartet som 
er enkelt å rette. Saksbehandleren anbefaler at feilen rettes og plankartet endres som 
vist i kartskisse nedenfor. 
 

 
Figur 11. Forslag til retting av eiergrenser Statens vegvesen/Privat grunneier 
 
Kystverket har ingen vesentlige merknader til planforslaget. Høringsinstansen merker 
også at kommunen bør vurdere å vise navigasjonsinnretninger (se skisse nedenfor) med 
eget planformål.  
 

 
Figur 12. Utdrag fra innspill fra Kystverket 
 
 
Kommentar: Saksbehandleren mener at det er ikke behov for å markere 
navigasjonssystemer på plankartet, da det ikke er stor risiko for konflikt med Kystverkets 
interesser i området. 
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Johnny Selnes er den største grunneier i planområdet. Han eier gnr. 29/3 og gnr. 29/4. 
Johnny Selnes sendte 3 innspill til planforslag som lå på offentlig høring. Det første 
innspillet ble sendt den 16. januar 2018.  
 
Høringsparten er kritisk til boligområde B1 grunnet landbruksinteresser. Jagervei for 
husdyrene vil komme helt inntil boligene. Høringsparten foreslår at boligområdet tas ut.  
 

 
Figur 13. Boligområde B1 i høringsutkast 
 
Kommentar: Saksbehandleren anbefaler at innspillet fra grunneieren tas til følge. 
Boligområde B1 tas ut av plan. Det er fremdeles nok areal til boligtomter i planforslaget 
for de neste 10 årene.  
 
Videre heter det i innspillet: 
Samme gjelder naustområde N (gnr. 29/4). Det finnes ingen vei til området, eventuell vei må 
legges over innmark som brukes bl. annet til beite av dyr. Derfor er føring av veien 
problematisk. Johnny Selnes anbefaler at naustområdet tas ut.  
 

 
Figur 14. Naustområde N i høringsutkast 
 
Kommentar: Saksbehandleren anbefaler at innspillet fra grunneieren tas til følge. Den 
«nye» delen av naustområdet tas ut av planforslaget. Eksisterende fradelte nausttomt gis 
naustformål.  
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Høringsparten er også kritisk til planens løsning for adkomst til hytteområde H på Røholmen. 
Se kartskisse nedenfor.  
 

 
Figur 15. Utdrag fra planforslag kommunedelplan Stokkvågen. Hytteområde H, 
parkeringsplass P og sti fra parkeringsplass til hyttene 
 
Tidligere i planprosess sendte Johnny Selnes innspill med forslag til 3 hyttetomter på 
Røholmen, parkeringsplass og adkomstvei til parkeringsplassene. Vei til 
parkeringsplassen skulle gå i fra gnr. 29/46 og forbi eksisterende naust på gnr. 29/46. 
Videre skulle vei gå over fjære som vist i kartskisse nedenfor. Veien skulle i tillegg 
avgrenses fra landbruksland/beite med gjerde, slik at all trafikken til og fra 
parkeringsplassen er avgrenset fra landbruksland og beite.  
 

 
Figur 16. Utdrag fra innspill til planprosess (desember 2016) fra grunneier gnr. 29/3 
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Under arbeid med planforslag kommunedelplan Stokkvågen ble hytteområde H tatt med 
i plan på bakgrunn av innspill fra Johnny Selnes. En løsning for adkomst til hyttene som 
kommunen tok med i planforslaget går via en sti uten rett til å kjøre bil. Stien går via 
samme trase der Johnny Selnes anbefaler vei til hyttene. Det ble planlagt parkeringsplass 
P med adkomst rett i fra Selnesveien. Loven stiller ikke krav om adkomst til hyttene ved 
planlegging av fritidsbebyggelse. Kommunen så ulemper ved å føre bilvei over mark og 
fjære til Røholmen. Parkeringsplass for minst 5 biler (3 hyttetomter, minst 1,5 
parkeringsplass per tomt) er et ekstrainngrep i naturen.  
 
Det heter i innspill fra Johnny Selnes som ble sendt den 16. januar 2018 (under offentlig 
høring av planforslag): Uten planlagt veiadkomst vil transport av byggematerialer og andre 
ting måtte foregå via innmark. Dette vil ifølge høringsparten føre til utilbørlig press gjennom 
hele året om transport til hyttene. Derfor veifylling over fjæra fram til hyttefeltet er det 
eneste som kan aksepteres.  
  
Den 26. mars 2018 sendte Johnny Selnes et nytt innspill til kommunedelplan Stokkvågen. 
I innspillet minner høringsparten om at «undertegnedes betingelse for realisering av hytter 
på Røholmen var at adkomstveien til hyttefeltet gikk over fjære». Det heter i innspillet: 
 
Veg 
Undertegnedes betingelse for realisering av hytter på Røholmen var at adkomstveien til 
hyttefeltet gikk over fjære. Den kunne gå ut fra Gnr/Bnr 29/46 via Gnr/Bnr 29/3 langs 
strandkanten som anvist på tegningene jeg har sendt til sak 16/610.  
Veien ville da gå over fjæra, og dermed ikke komme i veien for store deler av beiteområder 
og dyrket mark.   
 
Kommunen har foreslått gangsti fra parkeringsplass plassert ved Gnr/Bnr 29/46 til naust, og 
videre til hyttefelt på Røholmen. Dette medfører at alt som må transporteres vha. kjøretøy 
må fraktes via eneste adkomstvei på Gnr/Bnr 29/4 som stopper ved Smihågen. Deretter må 
man over 150 meter med dyrket mark frem til hyttetomtene. Transportering over dyrket 
mark i perioden tidlig vår til sen høst vil være uaktuelt av kjente årsaker. 
Det vil i tillegg bli problematisk ellers under fuktige forhold, når det ikke er tele i marken. 
Transport over innmark er derfor helt uaktuelt, og det resulterer i at veifylling over fjæra 
frem til hyttefeltet det eneste som kan aksepteres fra grunneiers side.  
 
Familien Østerdal har hatt hytte på Røholmen siden 1968. Dag Østerdal parkerer bilen ved 
enden av gårdsveien på Gnr/Bnr 29/4 på Smihågen, og har da allerede passert to grinder før 
han kommer seg dit. Videre fra bilen har han en gangsti på ca. 340 meter over innmark og 
gjennom beiteområdet. Her må han passere ytterliggere to grinder før han kommer frem til 
hytta. Større trafikk over beiteområdet vil være et uromoment for buskapen.  
 
Østerdal er innforstått med dyrenes adferdsmønster, og viser stor varsomhet ved passering 
av beiteområdene. 
.. 
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Stokkvågodden Industriområde 
Stokkvågodden er et attraktivt område for etablering av industrivirksomhet, hvor flere 
aktører har meldt sin interesse. På grunn av dette har man valgt å gjøre om området til fra 
beite- til industriområde, og skilt det fra gården. Dette innebærer at man mister 120 dekar 
med beite, som igjen resulterer i at man er avhengig av resterende beiteområde fra 
Storversvika til Røholmen. Vil også påpeke de ulempene som medfølger når man har et 
hytteområde ved en storfebeite. Rauting, vond lukt og tidligere nevnte farer ved kalving bl.a. 
kan være problematisk når dyr og mennesker omgås så nært. 
 
Slik denne saken har utviklet seg er mitt ønske at hele dispensasjonssøknaden blir strøket.  
 
Grunneieren er negativ til kommunens valgte løsning for adkomst til hyttene i 
planforslaget. Avslutningsvis påpeker grunneieren også ulemper som selve hytteområde 
H medfører for dyrehold: Vil også påpeke de ulempene som medfølger når man har et 
hytteområde ved en storfebeite. Rauting, vond lukt og tidligere nevnte farer ved kalving bl.a. 
kan være problematisk når dyr og mennesker omgås så nært. 
 
«Slik denne saken har utviklet seg er mitt ønske at hele dispensasjonssøknaden blir strøket.»  
 
I siste setningen gir grunneieren utrykk for at hele hytteområde H er ikke ønskelig i plan. 
For å avklare om grunneieren ønsker å fjerne hele hytteområde H i fra plan, sendte 
saksbehandleren en ny e-post til grunneieren den 30 april 2018:  
Vi synes at det er fortsatt utydelig om du ønsker at de nye hyttene på Røholmen fjernes fra 

planforslaget.  Du skriver mye vedrørende løsninger for adkomst, men vi oppfatter ikke helt 

om du ønsker at kommunen fjerner hytteområde H som ble tatt med i planforslaget på 

bakgrunn av ditt innspill. Dersom du ønsker at hytteområde H fjernes fra planforslaget, 

vil kommunen få en tydelig melding fra deg (kan være svar på denne epost), der du skriver at 

du ikke ønsker nye hytter på Røholmen og at hytteområde H fjernes fra plan.  

 

Grunneieren svarte på meldingen den 1. mai 2018: 
Viser til mitt brev 16. januar 2018. Der påpeker jeg de ulemper en gangsti til hyttefeltet vil 

føre til for beiteområdet. Når eneste kjørevei for transport går gjennom 

beite/kalvingsområdet og over dyrket mark, er dette en løsning som ikke kan aksepteres. 

Hvis det ikke finnes andre løsninger for transport til hyttefeltet enn gjennom beiteområdet, 

ber jeg om at hytteområdet blir fjernet.   

 

Kommentar: Saksbehandleren forstår i fra innspill at grunneieren ser ulemper ved 
hytteområde H og ønsker at det tas bort. Det problematiseres med at dersom det ikke 
finnes andre løsninger på adkomst til hyttetomtene så ønsker han de ikke. Det tomtene 
ble lagt inn i høringsutkastet til plan på bakgrunn av innspill fra grunneier.  Adkomst ble 
lagt slik som grunneier ønsker for å unngå problemstilling i forhold til drift.  
 
Kommunen foreslår i høringsutkast om at det skal være en gangsti fra parkeringsplass 
ved gnr. 29/46 til hyttefelt. Stien vil gå i samme trase som veien i innspillet fra Johnny 
Selnes. Grunneieren mener at denne løsningen er uakseptabel på grunn av mulig konflikt 
med beitende dyr. Grunneieren mener at det kan uansett være behov for transport av 
byggematerialer og andre ting til hyttene, slik at man må påregne kjøring via 
landbruksland noen ganger per år, og uten inngjerdet vei vil dette føre til konflikt med 
landbruksinteresser. Dessuten, så kan kjøring på mark også påføre skade i jordsmonn.   
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Det må her nevnes at det ikke er noe krav om kjørevei frem til hyttetomter.  
 
Avtale mellom Johnny Selnes og Per Johan Pedersen 
Kommunen har kunnskap om at det er en privat avtale ved salg av gnr. 29/3 i 1991 til 
Johnny Selnes. Avtalen er inngått mellom tidligere eier av gnr. 29/3 Per Johan Pedersen 
og nåværende eier Johnny Selnes. Avtalen er tinglyst. Avtalen innebærer at selgerens 3 
barn får gratis hyttetomter på eiendommen. Dessuten, så gir denne avtalen eiere av gnr. 
29/46 veirett til naust på gnr. 29/3. Veien til naust skulle gå i samme trase som den første 
delen av adkomst til hyttene på Røholmen.  
Kommunen er ikke part i noen av disse avtalene. Dermed er ikke avtale på noen måte 
bindende til kommunen. Kommunen planlegger og handler ut i fra hva som er best for 
kommunens innbyggere. I tillegg må kommunen følge saksbehandlingsregler og krav i 
gjeldende lover. Krav til områder for ny bebyggelse i arealplaner har blitt mye strengere 
siden 1991. 
 
Saksbehandleren har vært på befaring på eiendom gnr. 29/3. Føring av kjørevei over gnr. 
29/3 til Røholmen i trase som Johnny Selnes opprinnelig søkte om, er problematisk. Se 
skisse nedenfor. Veien må over dyrket mark i første delen av trase (frem til naustet, se nr. 
3 og 2 med gull farge). Veien skal i tillegg over en grøft. Videre må traseen krysse fjære 
som vist med nr. 1 i gull farge.  
 

 
Figur 17. Trase for adkomst til hytteområde H (i samsvar med innspill fra grunneier gnr. 29/3) 
 
Man må fylle mye masse for å få veien på tilstrekkelig høyde med tanke på storflom. Selv 
om man legger inn rør for å få vanngjennomstrømning, vil dårligere vannførsel kunne 
påvirke forholdene, slik at man kan få vekst av andre typer flora i den innestengte delen 
av fjære.  
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Figur 18. Utsikt mot fjære og naust på gnr. 29/46 
 
Selve veien og parkeringsareal er i tillegg en ekstra belastning på naturen.  
 

 
Figur 19. Parkeringsplass i innspill fra Johnny Selnes, desember 2016 
 
Omtrentlig plassering av den omsøkte parkeringsplass vises med rød farge i bilde 
ovenfor. Saksbehandleren mener, at bygging av adkomstvei i trase som det kommer 
frem av det opprinnelige innspill fra Johnny Selnes ville ført til ulemper for både landbruk 
(veien ville delt beite/åker) og naturinteresser (i form av fylling over fjære og en stor 
parkeringsplass på Røholmen).  
 
Selv om selger til gnr. 29/3 Per Johan Pedersen og nåværende eier Johnny Selnes inngikk 
en avtale ved salg av gnr. 29/3 om hyttetomter til selgerens barn, har kommunen ansvar 
for alle innbyggernes interesser. Johnny Selnes driver med kyr på eiendommen og 
påpeker selv ulemper som hyttebebyggelse på Røholmen kunne ført til. Avtalen mellom 2 
private parter er ikke bindende for kommunen. Samtidig er det lovverk som kommunen 
må forholde seg til. Revidering av kommunedelplan Stokkvågen foregår i henhold til 
plan- og bygningsloven. I tillegg behandles planprosessen i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning og naturmangfoldloven.  
 
Saksbehandleren ser ikke andre alternativ for veitrase enn den som grunneieren gnr. 29/3 
spilte inn som eneste alternativ. Andre veitraseer har enda flere ulemper for 
landbruksinteresser.   
Som prinsipp så har en i kommunedelplaner ikke lagt inn byggeareal til bolig og hytter 
som grunneier ikke ønsker. Her har grunneier bedt om at et hytteareal tas ut av planen. 
Saksbehandler foreslår at dette følges og arealet fjernes sammen med adkomststi og 
parkeringsplass 
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Dag Østerdal fra Mo i Rana sendte et innspill. Vedkommende eier hyttetomt gnr. 29/81 på 
Røholmen sammen med familien sin. Høringsparten viser til landbruksinteresser i område 
mellom Selnesveien og Røholmen. Dag Østerdal mener at flere hytter på Røholmen vil føre til 
økt trafikk via landbruksareal og legge beslag på beitemark. I tillegg vil aktivitet i forbindelse 
med bruk av hyttene kunne forstyre dyrene på beite. Den foreslåtte parkerings- og 
adkomstløsningen kan føre til utilbørlig press om transport over dyrket mark. Det vil raskt 
komme krav om veiadkomst til hyttene som vil kunne gi både mertrafikk og nedbygging av 
deler av strandsonen.  
Videre viser høringsparten til bestemmelser og retningslinjer for fritidsbebyggelse i 
kommunens arealdel – minste avstand fra havet på 50 m, minste avstand til jord- og 
skogbruksområder på 25 m, osv. Høringsparten mener at hyttene på Røholmen skal være i 
strid med disse retningslinjene.  
 
Kommentar:  
Kommunen ønsker å ta hytteområde H og parkeringsplass P ut av planforslaget på 
bakgrunn av siste innspill fra Johnny Selnes og vurdering i henhold til kommunens egen 
vurdering av tiltaket i henhold til naturmangfoldloven og forskrift om 
konsekvensutredning.  
 
Bodil K Pedersen har kommet med innspill til planforslaget.  
Høringsparten mener at adkomst- og parkeringsløsning som kommunen valgte for 
hytteområde H har store ulemper. Høringsparten viser til Skjøtet for overføring av gnr. 
29/3 fra Per Johan Pedersen til Johnny Selnes: 
 

 Skjøtet for overføring av Gnr/Bnr 29/3 fra Per Johan Pedersen til Jonny Selnes. I pkt. 6 i 
skjøtet - «Særskilte avtaler», er det anført at «3) Selgers barn: Bodil, Trond og Anne får gratis 
hytte/boligtomt på gårdens areal». Skjøtet er datert 31.12.1991. (Kopi av skjøtet er sendt 
Lurøy kommune i 2012).  

 I forhold til vegrett vises det til Rettsbok for Nord-Helgeland jordskifterett, sak nr. 19/1990 - 
Jordskifte på Gnr 29 og Bnr 3 og 46 (Sak avsluttet 30.08.1991). Under pkt. II (side 2) er det 
angitt at Gnr/Bnr 29/46 har rette til kjøreveg over Bnr 3, fra tunet til nausttomta slik som 
markert på jordskiftekartet (veg nr. 1). Videre, at Gnr/Bnr 29/46 har rette til kjøreveg over 
Bnr 3 fra eksisterende gardsveg slik som markert på jordskiftekartet (veg nr. 2). (Kopi av 
Rettsboken og av utskrift av Grunnbok fra 06/02/1995 er sendt Lurøy kommune tidligere).  

 
Kommentar: Avtale mellom Per Johan Pedersen til Johnny Selnes er privat avtale som er 
ikke direkte bindende for kommunen. Selv om selger til gnr. 29/3 Per Johan Pedersen og 
nåværende eier Johnny Selnes inngikk en avtale, har kommunen egne interesser og 
regler, som kommunen må følge.  
 
Videre skriver Bodil Pedersen i sitt innspill: 
Men, det er svært underlig at parkeringsplassen for hyttetomtene er foreslått plassert som angitt i 

plankartet, og at det ikke skal være adgang til kjørevei fram til hyttetomtene.  

1) Eier av eksisterende hytte på Rødholmen har i mange år benyttet seg av veg som går over 

Gnr/Bnr 29/4 og ned mot Rødholmen på tidligere areal for Gnr/Bnr 29/3. Det ville være 

nærliggende å benytte den eksisterende veien som adkomstvei også til de foreslåtte 

hyttetomtene. Dette ville gi minst mulig inngrep i kulturlandskapet. En parkeringsplass kunne 

da etableres som i kartskissen under som «parkering 1» eller «parkering 2».  
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Som nevnt ovenfor, har føring av bilvei til Røholmen store ulemper til 
landbruksinteresser uansett valg av trase. Andre trase enn den traseen som Johnny 
Selnes spilte inn i sitt opprinnelige uttalelse til planprosess er enda mindre aktuelle. 
Saksbehandleren anbefaler at hytteområde H og parkeringsplass P tas ut av 
planforslaget i samsvar med siste innspill fra grunneier Johnny Selnes.  
 
Bjørnar Skjæran, grunneier gnr. 29/2 sendte innspill om et nytt boligområde på hans 
eiendom.  
Kommentar: saksbehandleren anbefaler at innspillet tas med i planforslaget som nytt 
boligområde B4, se ovenfor.  
 
Kommentar. Saksbehandleren anbefaler at innspillet tas med i planforslaget. Området 
ble befart sammen med Fylkesmannens reindriftsavdelingen og reinbeitedistriktet. 
Området og adkomstvei til området er ikke i konflikt med reindriftsinteresser.  
 
Oppsummering 
Forslag til kommunedelplan Stokkvågen har vært på offentlig høring. Uttalelser til 
planforslaget som kom under høringen, er kommentert i saksfremlegg ovenfor. Eneste 
tiltak som ønskes tatt med i plan etter at planen har vært på høring, er boligområdet B4. 
Området ble avklart i forhold til reindriftsinteresser. Det er en fordel at andre interesser 
har også anledning til å uttale seg til området.  
 
Saksbehandleren anbefaler at planen legges ut på ny offentlig høring med et kortere 
høringsfrist. Dette vil gi høringsparter anledning til å uttale seg til boligområde B4 samt 
andre forslag til endringer som kommunen valgte å gjøre i planforslag etter 1. offentlige 
høring.  
 
Alle forslag til endring av plan er oppsummert nedenfor.  
 
Campingområde C1 
Planbestemmelser endres slik:  
Campingområde C1  

a) Området skal brukes til campingplass, campingbiloppstillingsplasser med mulighet for 

tømming av septikk, teltplasser samt uteoppholdsarealer og aktiviteter som hører med til 

driften av en campingplass. Det kan ikke plasseres flere enn 3 enheter – bobiler og 

campingvogner i område C1.  

b) Avstanden mellom enhetene skal være minimum 4 meter, inkludert spikertelt, plattinger 

med mer. 
 
Boligområde B1 
Område B1 og adkomstvei til området tas ut av planforslaget. Bestemmelsespunkt 3.6.2 
som gjelder boligområde B1 tas ut av planbestemmelser.  
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Naustområde N, gnr. 29/4 
Naustområde N på gnr. 29/4 reduseres som vist i kartskisse nedenfor.  
 

 
 
Boligområde B2 
Området B2 deles i 2 deler som vist i kartskisse nedenfor.  
 

 
 
Det knyttes følgende rekkefølgebestemmelse til B2-B: 
 
Område B2 – B kan ikke bygges ut før det er bygget minst 3 boliger i område B2, minst 2 

boliger i område B3 og minst 2 boliger i B2-A. 

 
Boligområde B4 
Boligområde B4 med adkomstvei tas med i planforslaget som vist i kartskisse nedenfor. 
Tabell i planbestemmelser, punkt 3.4.3 Utbyggingsvolum oppdateres med maks. 2 
boligenheter for område B4. 
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Naustområde N på gnr. 29/97 
Naustområde N på gnr. 29/97 tas ut av planforslaget.  
 
Faresoner høyspent 
Faresoner høyspent vises i plankart som hensynssoner som vist i skisser nedenfor.  
 

  
 
Hytteområde H og parkeringsplass P 
Hytteområde H på Røholmen og parkeringsplass P med adkomstvei tas ut av 
planforslaget.  
 
Garasjeområde G 
Garasjeområde G tas ut av planforslaget. 
 
Vedrørende innspill fra Statens vegvesen 
Alt areal på gnr. 29/35 som tilhører Statens vegvesen/Nordland Fylkeskommune gis riktig 
arealformål i hovedgruppe Samferdsel og teknisk infrastruktur.  
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Kulturminner 
Næringsområde NR1 endres ved at man viser en kulturminne med hensynssone H730_10. 
Areal rundt kulturminne H730_4 endres til LNFR formål og vises med hensynssone 
H570_1 som vist i kartskisse nedenfor. 
 

 
 
SOSI kode for båndlegging område Grønsvik fort endres til H570 (bevaring kulturmiljø). 
 
Planforslaget legges ut til ny offentlig høring med et kortere høringsfrist.  
 
Vedlegg:  Forslag til plankart 

Forslag til planbestemmelser 
Forslag til konsekvensutredning 
Uttalelse: Fylkesmannen i Nordland 
Uttalelse: Nordland Fylkeskommune 
Uttalelse: Statens vegvesen 
Uttalelse: Kystverket 
Uttalelse: Lurøy innland lokalutvalg 
Innspill: Bjørnar Skjæran/Per Øyvind Bentzen 
Innspill: Johnny Selnes 
Innspill: Bodil Pedersen 
Innspill: Dag Østerdal 
Referat fra befaring den 22. april 2018 

 
Utskrift til:  Høringsparter i henhold til liste 
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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. Høringsfrist settes til den 
05.06.2018. 

 
Tonnes, 07.05.18.2018  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 
 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 08.05.2018  Atle Henriksen, teknisk sjef 
 
 
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. Høringsfrist settes til den 
05.06.2018. 

 
Lurøy, 9. mai 2018 Karl-Anton Swensen, rådmann 
 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 14.05.2018 sak 35/18 
 
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. Høringsfrist settes til den 
05.06.2018. 

 
 
 
 


