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 BAKGRUNN FOR PLANARBEIDET 

 Hensikten med planarbeidet 

Formålet med planen er å legge til rette for at Nova Sea AS kan bygge nytt lakseslakteri på 

Lovund. Lakseslakteriet vil være på ca. 10 000 m2 med en høyde på ca. 20 meter. Det kan 

være aktuelt med andre bygg i tillegg. Det ønskes å fylle ut et område i sjø på ca. 30 000 m2 

 Krav om konsekvensutredning 

I henhold til plan- og bygningsloven § 4.2 skal reguleringsplaner som kan ha vesentlige 

virkninger for miljø og samfunn gi en særskilt vurdering og beskrivelse – konsekvensutredning 

– av planens virkninger på miljø og samfunn. 

 

På bakgrunn av gjeldende og planlagt planstatus i kommuneplanens arealdel (KPA), har Lurøy 

kommune vurdert planens omfang opp mot forskriftens §6 b) Reguleringsplaner etter plan- og 

bygningsloven for tiltak i vedlegg I. (Planer som alltid skal konsekvensutredes og ha 

planprogram eller melding). 

 

Planforslaget kommer inn under forskrift om konsekvensutredninger jf. § 6, bokstav b, Vedlegg 

I, punkt 24; «Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg med 

allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m2». 

 

For planer som utløser krav om konsekvensutredning etter § 6, bokstav a og b, skal det 

utarbeides forslag til planprogram. 

 Planprogram 

Formålet med planprogrammet er beskrevet i plan- og bygningsloven §4-1 og i forskrift om 

Konsekvensutredning §6. Planprogrammet skal redegjøre for formålet med planen samt avklare 

hvilke problemstillinger som anses som viktige i forhold til miljø og samfunn. Det skal gis en 

beskrivelse av innholdet i planen og omfanget av planarbeidet. Det innebærer at 

planprogrammet skal avklare hvilke alternativer som skal vurderes og hvilke utredninger som 

anses som nødvendige for å gi et samlet bilde av tiltakets konsekvenser for miljø, 

naturressurser og samfunn. Planprogrammer skal også redegjøre for planprosessen med frister 

og opplegg for medvirkning.  

 

Planprogrammet skal legges ut til høring og offentlig ettersyn i minimum 6 uker i forbindelse 

med varsel om oppstart. 
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 PLANOMRÅDET 

 Planområdet 

Planområdet ligger øst på Lovund, i Lurøy kommune. Lovund har ca. 300 innbyggere.  

Bebyggelsen er særlig konsentrert på østsiden av Lovund, som er det flateste området på øya. 

Klimaet er kjølig oseanisk med milde vintre.  

 

 

Figur 1 Beliggenhet på Lovund 

 

Figur 2 Planområdet 
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Planområdet er på 68,6 dekar. 

 

Eiendomsforhold 

Gnr/bnr Eier 

1/349, 1/135, 1/386 Nova Sea AS 

1/277, 1/136 Lurøy kommune 

1/277/2 Lovund båtforening 

 

 Dagens situasjon 

Planområdet inneholder kaiområde, molo, venteplass for lastebiler sjøområder og veg.   

 

Figur 3 Ortofoto av planområdet 

  Dagens slakteri ligger nordøst for planområdet. Slakteriet har ca. 95 faste ansatte på slakteriet.  
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 Grunnforhold og skredfare 

Planområdet ligger under marin grense og består av tynn hav-/strandavsetning. Planområdet 

ligger utenfor faresone for skred i bratt terreng. 

 

Figur 4 Skred i bratt terreng faresoner (NVE Atlas) 

 

Figur 5 Aktsomhetsområde for snøskred (NVE Atlas) 
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 Naturmangfold 

Det er ingen registrerte viktige naturtyper innenfor planområdet ifølge Miljødirektoratets 

kartdatabase. Ingen rødlistearter registrert. 

 Landskap 

I NiN (Natur i Norge) er landskapet beskrevet som kystslettelandskap med omfattende 

bebyggelse og infrastruktur.  

 Friluftsliv 

Planområdet ligger ligger til dels innenfor et kartlagt friluftsområde av verdi ifølge 

Miljødirektoratet sin naturbase. Storvika/Seglneset (småbåthavna) er et registrert 

friluftsområde med områdetype – Strandsone med tilhørende sjø og vassdrag. Brukerfrekvens 

er henvist som noe, regionale og nasjonale brukere er definert til nesten ingen.  

 

 

Figur 6 Registrert friluftsområde ved småbåthavna markert i grønt (miljostatus.no) 

Rett utenfor planområdet ligger kartlagt friluftslivsområde - Stokksvikveien.  
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Figur 7. Svært viktig friluftslivsområde – Stokksvikveien markert i grønt (miljostatus.no) 

Stokksvikveien er en gammel kjerrevei til turmålet i Stokksvika. Definert med middels 

brukerfrekvens og for det meste lokale brukere.  
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 Barn og unge 

Det er både en barnehage og skole på Lovund. Disse ligger begge midt i sentrum på Lovund og 

ikke langt fra hverandre. 

 

Figur 8. Barnehage og skole (Google Maps)  

Lovund skole er en fådelt 1.-10. skole som har per 2021 85 elever ifølge Lurøy kommune. 

Skolen gjennomgår en renovering og ombygging som gjør at det er kapasitet til 110 elever. 

Lovund barnehage har per 2021 39 barn og plass til 50 barn. Barnehagen kapasitet ble utvidet i 

2019 og har nå plass til  75 barn.   

 Kulturminner og kulturmiljø 

Ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljø innenfor planområdet.  

 Samiske interesser 

Ingen registrerte samiske interesser.  
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 Fiskeriinteresser 

 

 

Figur 9 Gyteområder og låssettingsplass (kystinfo.no) 

Det er markert både fiskeplass for passive redskap og gyteområder utenfor planområdet. 

Gytefeltet er registrert for torsk av Lurøy fiskarlag. Fiskeplass for passive redskap er registrert 

for Krabbe og Kveite.  

 Trafikkforhold 

Adkomst vil være via Naustholmveien eller via sjø. Produksjonen er i dag på 55 000 tonn med 

antall faste ansatte rundt 95. Det går i dag ca. 15 trailere med fisk fra Lovund daglig. 

 

I gjeldende reguleringsplan er det regulert inn en gang- og sykkelveg som sikrer 

trafikksikkerheten inn til næringsområdet på Naustholmen.  
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 Skipstrafikk 

Det er registrert stykkgodstrafikk inn til havneområdet på Lovund.  

 

Figur 10. Stykkgodstrafikk Mai 2019, Kystverket (Kystinfo.no) 

Figuren ovenfor viser at det er noe trafikk inn i havnebassenget på Lovund. Nova Sea AS bruker 

dette området for levering av fisk i tillegg til Naustholmsundet. Dette er grunnet bruk av båt 

som er for dyp for Naustholmsundet.  
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 OVERORDNEDE RAMMER 

 Statlig planer og retningslinjer 

 

Statlig planretningslinje for klima- og energiplanlegging i kommunene (2009)  

Den statlige retningslinjen setter nasjonale mål for klima- og energiplanleggingen i kommuner 

og fylkeskommuner. De skal gjennom planlegging og øvrig myndighets- og virksomhetsutøvelse 

stimulere og bidra til reduksjon av klimagassutslipp, samt økt miljøvennlig energiomlegging.  

Kommunene skal i kommuneplanen eller i en egen kommunedelplan innarbeide tiltak og 

virkemidler for å redusere utslipp av klimagasser og sikre mer effektiv energibruk og 

miljøvennlig energiomlegging i tråd med denne retningslinjen.  

 

Revisjon av planer som behandler klima- og energispørsmål, skal vurderes regelmessig og 

minst hvert fjerde år i forbindelse med kommunal planstrategi. 

 

Retningslinje for behandling av støy i arealplanlegging (T-1442/2016)  

Støy er et miljøproblem som rammer svært mange mennesker. Støy bidrar til redusert velvære 

og mistrivsel, og påvirker derfor folks helsetilstand. Formålet med denne retningslinjen er å 

legge til rette for en langsiktig arealdisponering som forebygger støyproblemer.  

Retningslinjen gir anbefalte utendørs støygrenser ved etablering av nye boliger og annen 

bebyggelse med støyfølsomt bruksformål. Gjennom å synliggjøre områder med potensielle 

støyproblemer vil utbygger og arealplanleggere bevisstgjøres på at spesielle hensyn til støy kan 

være nødvendig. Bruk av støysoner som virkemiddel er derfor et viktig virkemiddel i 

retningslinjen.  

 

Retningslinjen skal legges til grunn av kommunene, regionale myndigheter og berørte statlige 

etater ved arealplanlegging etter plan- og bygningsloven. 

 

Retningslinje for behandling av luftkvalitet i arealplanlegging (T-1520)  

Retningslinjen er statlige anbefalinger om hvordan luftkvalitet bør håndteres i kommunenes 

arealplanlegging.  

 

Planlegging etter plan- og bygningsloven skal bidra til at arealbruk og bebyggelse blir til størst 

mulig gavn for den enkelte og samfunnet, deriblant ved å legge til rette for gode bomiljøer og 

fremme befolkningens helse. Lokal luftforurensning gir negative helseeffekter i befolkningen 

ved dagens konsentrasjonsnivåer i byer og tettsteder. Hensikten med denne retningslinjen er å 

forebygge helseeffekter av luftforurensninger gjennom god arealplanlegging. 

 Regionale planer og føringer 

 

Regional plan – klimautfordringene i Nordland 2011-2020 

Regional plan – Klimautfordringene i Nordland tar for seg fylkeskommunens egen virksomhet, i 

tillegg til andre tiltak som kan føre til at Nordlandssamfunnet i sin helhet kan redusere 

klimagassutslipp. Planen inneholder forslag til konkrete tiltak. Noen av tiltakene er av direkte 

karakter og kan gjennomføres med de virkemidlene fylkeskommunen har til rådighet. Andre må 

skje i samarbeid med andre aktører i fylket. En rekke av tiltakene er langsiktige og av mer 

politisk karakter. I tillegg inneholder planen tiltak som på sikt kan føre til holdningsendringer. 
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Fylkesplanen for Nordland 2013 – 2025 – arealpolitiske retningslinjer 

Nordland fylkeskommunes politikk for arealforvaltning er basert på plan- og 

bygningslovgivningen, forskrifter, nasjonale forventninger samt andre nasjonale og regionale 

føringer. De arealpolitiske retningslinjer er en del av «Fylkesplan for Nordland 2013–2025» og 

gir retningslinjer for viktige politikkområder og planmessig bruk og vern av arealene på alle 

nivå i fylket. Fylkeskommunen har ansvaret for å samordne arealpolitikken på regionalt nivå. 

 Kommunale planer og føringer 

 GJELDENDE KOMMUNEPLAN 

  

Figur 11 Utsnitt fra kommunedelplanen for Lovund 

Kommunedelplanen for Lovund har utelatt havneområdet på Lovund.  

 GJELDENDE REGULERINGSPLAN 

Gjeldende reguleringsplan ble vedtatt i 2019, planID 1834_2017001 og tar med seg hele 

havneområdet på Lovund.  
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Figur 12 Eksisterende regulering 

 

 

Figur 13. Utsnitt fra reguleringsplan. 

  Tiltaket vil i hovedsak påvirke formålene BKB2, f_SPP1, SK2 og SK3 i gjeldende reguleringsplan. 

BKB1 er regulert til kombinert næring/tjenesteyting. Utnyttelsesgrad er satt til maks. BYA 60%. gesims- 

 og mønehøyde skal henholdsvis være 6 m og 8 m. Bygninger skal oppføres med saltak.  

f_SPP1 er regulert til parkeringsplasser.  

SK2 og SK3 er regulert til kai og skal nyttes til havne- og næringsvirksomhet. 
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 PLANFORSLAGET 

 Planens innhold 

Planen skal legge til rette for næringsbygg for lakseslakteri langs sørsiden av Naustholmveien. 

Det legges opp til ett stort bygg for slakteri med kaikant, manøvreringsarealer og parkering og 

lossing for lastebiler og parkering for ansatte. Eksisterende terreng benyttes, og det vil bli 

utfylling i sjø.  

 

 

Figur 14 Forslag til utforming 
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Figur 15 Eksisterende terreng 

 

 

Figur 16 Illustrasjon av nytt terreng 

Det planlegges et lakseslakteri på ca. 10 000 m2 med en høyde på ca. 20 meter. Det ønskes å 

fylle ut et område i sjø på ca. 30 000 m2. Lakseslakteriet vil få en høyde på rundt 20 meter og 

vil få et bruksareal på ca. 10 000 m2.  

Området ønskes regulert til formålene næringsbebyggelse, veg og havneområde i sjø.  
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 UTREDNINGSPROGRAM 

 Tema 

Naturmangfold og økosystemtjenester 

Området er allerede utbygd som havneområde. Det anses at påvirkningen for naturmangfoldet 

er liten. Temaet beskrives i planbeskrivelsen.   

 

Kulturminner og kulturmiljø 

Det er ingen registrerte kulturminner eller kulturmiljøer innenfor planområdet. Temaet 

beskrives i planbeskrivelsen. 

 

Friluftsliv 

Planområdet er delvis innenfor et registrert friluftsområde (småbåthavna), og ligger nært 

friluftsområde av svært viktig verdi. Det må utredes hvilken virkning tiltaket kan ha på 

eksisterende og framtidig utøvelse av friluftsliv i området både på land og i sjø. Temaet 

beskrives i planbeskrivelsen.  

 

Landskap 

Tiltaket medfører fylling i sjø og et stort bygg på rundt 20 meter. Tiltakets virkninger på 

landskap og silhuett må illustreres og vurderes. Temaet beskrives i planbeskrivelsen.  

 

Forurensning (utslipp til luft, forurensning av vann og grunn) 

Det er ikke registrert forurensning i sjø. Det må beskrives hvordan området påvirkes av en 

utfylling i sjø og hvilke tiltak som eventuelt må gjennomføres. Det utføres 

sedimentundersøkelser av sjøbunnen for å vurdere om det er miljøgifter i utfyllingsområdet.  

 

Tilførsel av masser  

Det skal tilføres en stor mengde masser til området. Det må vurderes hvor stor mengde masser 

det er behov for og hvor disse massene vil tas i fra. Temaet beskrives i planbeskrivelsen 

 

Støy 

Tiltaket kan medføre noe økt støy med økt trafikk på Naustholmveien. Produksjonen vil ikke ha 

noe særlig støyende aktivitet. Støy beskrives i planbeskrivelsen. 

 

Infrastruktur - Vann, avløp og strøm 

Det må gjøres en vurdering i forhold til eksisterende og fremtidige VA-behov i planområdet. 

Den nye detaljreguleringen må inneholde en overordnet VAO-plan som avklarer 

vannforsyning/avløp, samt overvannshåndtering i henhold til kommunal norm. 

Det må også gjøres en vurdering av strømbehovet ved et nytt lakseslakteri.  

 

Det utarbeides en egen VAO-plan og det beskrives i planbeskrivelsen.  

 

Skipstrafikk 

Ved en utfylling i havnebassenget på Lovund vil området for skipstrafikk bli mindre. Det 

planlegges også at en ventemerd med kapasitet for 1200 tonn fisk skal inn på dette området. 

Det må derfor vurderes hvilken påvirkning planforslaget har på skipstrafikken på Lovund.  
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Trafikksikkerhet og transportbehov 

Fylkesvegen har en estimert ÅDT på 120 ifølge gjeldende reguleringsplan. Nytt slakteri vil gjøre 

at produksjonen øker til 100 000 tonn. Dette vil øke antall trailere fra 15 til ca. 20-23 trailere 

per dag. Antall ansatte er i dag ca. 95 og dette vil ikke økes nevneverdig med nytt slakteri.  

Området anses å ha god nok kapasitet til planlagt utbygging. Det er regulert gang- og 

sykkelveg langs Naustholmveien i gjeldende reguleringsplan som sikrer trafikksikkerheten til 

Naustholmen. Trafikksikkerheten internt på området må vurderes og beskrives. Temaet 

beskrives i planbeskrivelsen. 

 

Klimatilpasning og bølgepåvirkning 

Forskning viser at klima i Nord-Norge blir varmere og våtere i fremtiden grunnet global 

oppvarming. Fram mot år 2100 må vi regne med store, men gradvise endringer i klimaet. Det 

antas at episoder med kraftig nedbør kan føre til økt forekomst av overvann i Nordland. 

Utbyggingen må derfor ta hensyn til tilstrekkelig håndtering av overvann, i tillegg til 

bølgepåvirkning, havnivåstigning og stormflo. 

Temaet beskrives i planbeskrivelsen. 

 

Barn og unge 

Barnehage og skole ligger sentralt på Lovund ca. 400 meter i luftlinje fra planområdet. Hele 

området ved Naustholmen bærer preg av å være industri. Det er ikke etablert gang-/sykkelveg 

fra fergeleie til planområdet, men det er regulert i gjeldende plan. Videre østover er dette 

etablert. Det antas at området er lite benyttet av barn og unge. Det må vurderes om tiltaket 

fører til press på skole- og barnehagekapasiteten. Temaet beskrives i planbeskrivelsen. 

 

Grunnforhold 

Grunnforholdene må vurderes når det er snakk om en utfylling i sjø. Grunnforholdene vurderes 

i en egen rapport og beskrives i planbeskrivelsen.  

 

Eksisterende næringsinteresser 

Det er en del næringer på Naustholmen. Det må vurderes hvordan eksisterende 

næringsinteresser blir berørt av tiltaket. 
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 Oppsummering 

 

Tema KU Planbeskrivelse 

Naturmangfold  X 

Kulturminner og kulturmiljø  X 

Friluftsliv  X 

Landskap  X 

Forurensning  X 

Tilførsel av masser  X 

Støy  X 

Infrastruktur – vann, avløp og strøm  X 

Skipstrafikk  X 

Trafikksikkerhet og transportbehov.  X 

Klimatilpasning og bølgepåvirkning  X 

Barn og unge  X 

Grunnforhold  X 

Eksisterende næringsinteresser  X 

 

 Risiko- og sårbarhetsanalyse 

Planbeskrivelsen skal inneholde risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS-analyse). Hensikten med 

analysen er å avdekke risikoen knyttet til tiltaket. Analysen skal vise alle risiko- og 

sårbarhetsforhold som har betydning for om arealet er egnet til utbyggingsformål, og 

eventuelle endringer i slike forhold som følge av planlagt utbygging. Aktuelle tema for ROS-

analysen er grunnforhold, klimaendringer, trafikk og forurensning.  

 

ROS-analysen gjennomføres i to faser; en innledende fase med gjennomgang av mulige risikoer 

i området, og en fase med analyse av risikoene. 
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 METODE 

Vi har i planprogrammet vurdert at det ikke er behov for konsekvensutredninger av noen av 

temaene ovenfor. Likevel vil temaene nevnt i pkt. 5.2 vurderes i en forenklet versjon av 

Statens vegvesen sin håndbok V712.  Dette gjennomføres for en systematisk, samlet vurdering 

av temaet. Framgangsmåten er beskrevet i Håndbok V712 Konsekvensanalyser (Statens 

vegvesen, 2018).  
 
Konsekvensutredningens hovedhensikt er å avdekke tiltakets konsekvenser for miljø, samfunn 

og naturressurser. Sammenligningsgrunnlaget for konsekvensvurderingen er en forventet 
utvikling i henhold til 0-alternativet, dvs. dagens situasjon. Det foreligger verken private eller 
kommunale planer for området som gir grunn for å tro at området vil forandres nevneverdig fra 

i dag.  
 
Tre begreper står sentralt når det gjelder vurdering og analyse av ikke-prissatte konsekvenser: 

Verdi; omfang; og konsekvens.  
 

1. Med verdi menes en vurdering av hvor verdifullt et område eller miljø er. Verdi uttrykt som 
tilstand, egenskaper, eller utviklingstrekk for det aktuelle temaet i det området som 
prosjektet planlegges. 
 

2. Tiltakets påvirkning – hvordan det samme området påvirkes som følge av et definert tiltak.  

 
3. Virkningens konsekvens – fastsettes ved å sammenholde opplysninger/vurderinger om det 

berørte temaets verdi og omfanget av tiltakets virkning.  
 
For de fleste tema kvantifiseres verdien på en tredelt skala: Liten (eller lokal) verdi; middels 
(eller regional) verdi; stor (eller nasjonal) verdi.  

Grunnlaget for å fastsette verdi er delvis skjønnsmessig, men der slik verdifastsettelse 

foreligger i skriftlige dokumenter, benyttes gjerne disse.  
 
Skalaen for den samlede vurderingen er gitt i en såkalt konsekvensvifte definert i Håndbok 
V712. I viften kommer det fram en konsekvensskala fra stor positiv til kritisk negativ 
konsekvens.  
 

Det er viktig å være klar over at den samlede konsekvensvurderingen, oppsummert i 
konsekvensviften, er gjort med utgangspunkt i området i sin helhet. Dersom konsekvensen 
vurderes til ”lite til middels påvirkning”, kan vurderingen allikevel skjule store konsekvenser for, 
for eksempel, nærmeste naboer. Det forutsettes at den enkelte detaljsak ved slike 
konsekvenser håndteres i direkte prosesser mellom tiltakshaver og den enkelte interessent.  

Konsekvens Beskrivelse 

Stor positiv konsekvens Stor forbedring for temaet. Mange eller særlig store/viktige delområder 
med positiv konsekvensgrad. 

Positiv konsekvens I sum er alternativet en forbedring for temaet. Delområder med positiv 
konsekvensgrad finnes. 

Ubetydelig konsekvens Alternativet vil ikke medføre vesentlig endring fra referansesituasjonen. 

Noe negativ konsekvens Liten andel av strekning med konflikter. Delområder har lave 
konsekvensgrader. 

Middels negativ 
konsekvens 

Delområder med konsekvensgrad 2 minus dominerer.  

Stor negativ konsekvens Flere alvorlige konfliktpunkter for temaet. 

Svært stor negativ 
konsekvens 

Stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede virkninger. 

Kritisk negativ konsekvens Svært stor miljøskade for temaet, gjerne i form av store samlede 
virkninger. 
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 PLANPROSESS OG MEDVIRKNING 

 Planprosessen 

Oppstart av planarbeidet kunngjøres sammen med utlegg av forslag til planprogram til offentlig 

ettersyn. Deretter fastsettes planprogrammet av Lurøy kommune. Planarbeidet starter opp 

etter varsling av oppstart. 

 

Samlet vurdering av konsekvenser vil bli redegjort for i planbeskrivelsen til reguleringsplanen 

og behandlet samtidig med reguleringsplanen. Ansvarlig myndighet for behandling av 

reguleringsplanen er Lurøy kommune.  

 

Plan- og utredningsarbeidet skal gjennomføres etter plan- og bygningslovens bestemmelser om 

samråd, offentlighet og informasjon. Planprogrammet skal sikre medvirkning i arbeidet.  

 

Det planlegges et informasjonsmøte i høringsperioden for planprogrammet. Dette vil 

sannsynligvis bli digitalt og at det eventuelt blir et fysisk møte senere i prosessen om 

smittesituasjonen tillater dette.  

 Leveranse 

Følgende leveranser hører til planarbeidet: 

• Reguleringsplankart 

• Planbeskrivelse 

• Planbestemmelser 

• Risiko- og sårbarhetsanalyse 

• Illustrasjonsplan 

• Overordnet VA-plan 

• Grunnundersøkelser 

   Dokumenter leveres i word og pdf. Plankart leveres i tillegg i SOSI-format. 

 Framdrift 

Når reguleringsplan er utarbeidet sendes det komplette planforslaget på høring samtidig som 

det legges ut til offentlig ettersyn. 

 

Det legges opp til komplett leveranse av planforslaget til møte i formannskapet i april med 

høring i april og mai og vedtak i juni. Framdriftsplanen forutsetter at det ikke blir stilt 

ytterligere krav om utredninger under høringsperioden av planprogrammet. 

 

 


