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Bakgrunn
Konsvikosen er en bygd som ligger på sørvestsida av Tonneshalvøya mellom Tonnes og Kvina. Fylkesvei 7410
går via Konsvikosen. Av kommunale tjenester i Konsvikosen er det en barnehage, barne- og ungdomsskole,
tannhelsetjeneste og aldershjem Konsviktunet. Folketall har vært relativt stabilt og i underkant av 200 personer
i de siste 10-12 år.
Forrige kommunedelplan for Konsvikosen ble utarbeidet i 2003 og er utdatert. Det er behov for areal for nye
boliger. Det er også behov for mer næringsareal. Plankartet må også oppdateres med endringer som har skjedd
siden 2003. Man må også kartlegge funksjonell strandsone og sette forbudsgrense mot sjø i hht til krav i den
nye plan og bygningsloven.

Planområde kommunedelplan Konsvikosen
Kommunen foreslår at kommunedelplan for Konsvikosen omfatter hele bygda i fra Høydalen i vest,
sentrumsområde, Langdalen i øst. I sør omfatter planområde Breivika og Småskogan.

Figur 1. Forslag til planområde (plangrenser) delplan Konsvikosen
Innenfor plangrenser er det 5 gjeldende reguleringsplaner.
Reguleringsplan

Dato

Anbefaling

reguleringsplan Høydalen hytteområde

18.06.2003

Oppheves
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reguleringsplan Aspdalen hytteområde

15.11.1993

Oppheves

reguleringsplan Konsvik havn

22.06.2005

Skal fortsatt gjelde

reguleringsplan Breivika hytteområde

12.05.1995

Oppheves

Reguleringsplan Hytteområde ved Skolvatnet

08.06.1982

Oppheves

Overordnede planer og føringer
Lover
•
•
•

Plan- og bygningsloven
Folkehelseloven
Naturmangfoldloven

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging 2019–2023, mai 2019
Regjeringen legger vekt på at vi står overfor fire
store utfordringer:
• Å skape et bærekraftig velferdssamfunn
• Å skape et økologisk bærekraftig samfunn gjennom blant annet en offensiv klimapolitikk og en
forsvarlig ressursforvaltning
• Å skape et sosialt bærekraftig samfunn
• Å skape et trygt samfunn for alle
Statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen
I 100 m belte inn til havet skal bygging og landskapsinngrep ikke tillates på arealer som har betydning for andre
formål, som for eksempel friluftsliv, naturvern, naturmangfold, kulturminner, kulturmiljø, landskap, landbruk,
fiskerinæring, havbruk eller annen samfunnsmessig betydning.
Retningslinjene ble sist revidert mai 2021. Det er også en veileder utarbeidet av Nordland Fylkeskommune i
2018 – Funksjonell strandsone og byggegrense i 100 metersbeltet.

«Fylkesplan for Nordland 2013-2025» og målområder;
• Livskvalitet
• Livskraftige lokalsamfunn og regioner
• Verdiskaping og kompetanse
«Regional plan for folkehelse i Nordland 2017-2025»
Overordnede prinsipper
•

•
•

Sosial utjevning: helse fordeler seg ulikt etter personers/husholdningers utdannings- og økonominivå:
o Selvfølelse, medvirkning, livsstilsrelaterte helsefaktorer som kosthold, aktivitetsnivå, bruk av
rus- og tobakk.
o Personers (med særlig vekt på barn og unges) økonomiske mulighet til å delta på sosiale og
fysiske aktiviteter og arrangementer.
Universell utforming: Samfunnsplanlegging, IKT, design, arkitektur, tjeneste- og produktutvikling.
Utforming av samfunnet på en slik måte at så mange som mulig, uavhengig av
funksjonsevne/nedsettelse, kan delta så aktivt som mulig.
Psykisk helse: Nedsatt psykisk helse, ensomhet, lav mestringsfølelse, etc. er et økende
samfunnsproblem med potensielt alvorlige konsekvenser for individ og omgivelser
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De syv prioriterte resultatatområdene fra regional plan for folkehelse er:
•
•
•
•
•
•
•

Forankring av folkehelsearbeidet
Samarbeid
Bo- og Nærmiljø
Et inkluderende og likeverdig samfunn
Barn og ungdom
o Herunder helsefremmende oppvekstarenaer
Voksenlivet
Alderdom

Lokale føringer for planarbeidet
•

Samfunnsdelen kommuneplan Lurøy vedtatt den 07.10.2015
o Overordnet visjon:” Å skape gode levevilkår for innbyggerne i Lurøy, bygd på kvalitet, trygghet
og trivsel”. Blant mål i plan heter det:
▪ Lurøy skal være en god og trygg kommune å bo i for alle våre innbyggere.
▪ Lurøy kommune skal ha en boligplan for alle innbyggergrupper og som imøteser
privat og offentlig sektors fremtidige behov. Kvalitet for alle.

Nye boligtilbud bør fokusere på viktige trivselsfaktorer. Nærhet til tjeneste - og
aktivitetstilbud i kretsene vil stimulere tjenester og tilbud og øke attraktivitet på
boligene.
o Strategi:
▪ Bolig - og bostedsutvikling igjennom arealdelen av kommuneplanen og
boligpolitisk plan.
▪

•
•
•
•
•

Arealdel kommuneplan for Lurøy 2006-2016
Energi- og klimaplan”, vedtatt 15.12.2010
Strategisk næringsplan vedtatt den 24.06.2015
Boligpolitisk plan vedtatt den 02.04.2014
Folkehelseplan, vedtatt den 10.12.2014

Tema i plan
Landbruk
Pr. januar 2022 er det 6 gårdsbrukere i Konsvikosen. Det er 888 da med fulldyrket jord, 37 da
overflatedyrket jord, 151 da med innmarksbeite. Mye av jorda i Konsvik er dyp myrjord, og tilgang til
jord er en minimumsfaktor for brukerne i bygda.
Gårdbrukerne i Konsvik er avhengig av leiejord utenom bygda Konsvik. Dette gjelder også
spredeareal for husdyrgjødsla. Bare griseproduksjonen krever et spredeareal på over 300 dekar.
Leiejord skaffes både på Tonnes, Kvina, Stensland og i Aldersundet. Leiejorda utgjør hele 42 % fra
andre bygder i kommunen og nabokommune. (Aldersund og Stensland er over 2 mil unna)
12 dekar fra Kvina
119 dekar fra Tonnes
255 dekar fra Stensland (Rødøy)
65 dekar fra Aldersund
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Det finnes en del dyrkbar jord i Konsvik, men mye av dette er myrjord som det for tiden er en del
restriksjoner for å dyrke opp.
Ut fra dagens behov er det derfor viktig å bevare de allerede etablerte jordbruksareal.
Dyrhold
12

melkekyr

34

ammekyr

74

øvre storfe

499

sauer

1131

sau/lam på utmarksbeite

40

purker

1200

slaktegris

Næring
Planprosess kommunedelplan Konsvikosen har målsetting å kartlegge næringsinteresser og mulig konkret
behov for mer næringsareal i planområde. Dersom det er behov for mer næringsareal, er planens oppgave å
tilrettelegge for det. Planprosessen vil avklare behov og muligheter for nytt næringsareal i planområdet i
fremtiden.

Turaktiviteter og turisme
Det er gode turområder og turmuligheter på Konsvikosen. Kommunen vil i planarbeidet sørge for at viktige
turområder og turstier bevares.

Boligbebyggelse
Det har skjedd noe boligbygging i Konsvikosen i de siste årene. Det er behov for nye boligtomter. Planarbeidet
vil utrede for muligheter og optimal lokalisering av nye boligtomter.

Fritidsbebyggelse
Nesten all fritidsbebyggelse i Konsvikosen ligger i egne regulerte hytteområder. Fritidsbebyggelse inngår i
planarbeid kommunedelplan Konsvikosen som egen tema. Kommunen vil i planprosessen kartlegge behov
muligheter for nye hyttetomter.

Landskap
Nordland fylkeskommune engasjerte Aurland Naturverkstada AS for å landskapskartlegge alt areal i Nordland.
Feltarbeid ble utført somrene 2011-2013. Landskap i planområde kommunedelplan Konsvikosen ble kartlagt
som fjordlandskap med relativt omfattende bebyggelse og jordbrukspreg.
Planprosessen vil vurdere konsekvenser av planlagte tiltak til landskap.

Naturverdier
Naturdatabase omfatter noen registreringer av arter av særlig stor forvaltningsinteresse.
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Figur 2. Utdrag fra Naturdatabase
I kartdatabasen er det registreringer av fuglearter småpove, rødstilk, storspove, gråmåke, fiskemåke, gråspurv,
tjeld. Det er registreringer av elvemuslinger.
I planprosessen vil man avklare konsekvenser av plantiltak til naturverdier.

Friluftsliv
Det er forholdvis veldig gode friluftsinteresser i Konsvikosen. Friluftsinteresser ble kartlagt som del av
prosjektet drevet av Nordland Fylkeskommune i samarbeid med Polarsirkelen friluftsråd i starten av 2020 tallet.
I planprosess vil man utrede hvordan turområdene i Konsvikosen kan bevares og eventuelt forbedres, gjøres
mer tilgjengelig.

Kartlegging funksjonell strandsone og byggegrense mot havet
I plan- og bygningsloven av 27. juni 2008 er bestemmelsen om forbud mot bygging og andre tiltak i 100metersbeltet langs sjøen klargjort og strammet inn. I § 1-8 første ledd framgår uttrykkelig at det i 100metersbeltet skal tas særlig hensyn til natur- og kulturmiljø, friluftsliv, landskap og andre allmenne interesser.
Forbudet i 100-metersbeltet gjelder ikke der annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller
reguleringsplan. Byggegrense skal angis i planene, jfr. plan- og bygningsloven § 1-8 tredje ledd. Eldre planer
som gir mulighet for utbygging i strid med retningslinjene, bør revideres eller oppheves. Forbudet gjelder heller
ikke der kommunen har gitt bestemmelser etter loven § 11-11 nr. 4 om oppføring av nødvendige bygninger,
mindre anlegg og opplag som skal tjene til landbruk, reindrift, fiske, akvakultur eller ferdsel til sjøs (se
planbestemmelser).
Byggegrense mot havet i plan skal gis på bakgrunn av kartlegging funksjonell strandsone. Med funksjonell
strandsone menes det sonen som står i innbyrdes samspill med sjøen både økologisk, topografisk og /eller
bruksmessig. Den kan dermed være smalere eller bredere enn 100 m. Den funksjonelle strandsonen begrenses
i første rekke av fysiske anlegg som bygninger og veier, men også av topografi, m.m.

Sikkerhet og fremkommelighet i sjøområder
I planarbeidet skal det tas hensyn til sjøsikkerhet og fremkommelighet. Kommunen vil i planarbeid vurdere
behov for en bestemmelse som sikrer vedlikehold og etablering av navigasjonsinstallasjoner i planområdet.
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Kulturminner
Det er en del registrerte gravminner og andre kulturminner i planområdet. Se kartskisse nedenfor.
Planprosessen vil avklare mer nøyaktig plassering av fredete kulturminner, slik at restareal kan effektivt og
hensiktsmessig utnyttes til andre formål.

Figur 3. Utdrag fra Kulturminnebase

Reindrift
Planområdet inngår i Hestmannen Strandtindene reinbeitedistrikt. Reindriftsinteresser er tema i
konsekvensutredning.

Figur 4. Reindriftskart

8

Det er kartlagt flytteleie i deler av Konsvikosen. Det kan hende at flytteleie er merket bare omtrentlig, siden
traseen er tegnet inn over Meltinden der det er bratt stigning. I tillegg er alt areal i reindriftskart merket som
beiteareal for vår-, sommer- og vinterbeite. I planprosessen vil man avklare alle nye tiltak i henhold
reindriftsinteresser.

Teknisk infrastruktur
Det er kommunalt vann og avløp i Konsvikosen, som dekker deler av planområde. I planprosessen vil
kommunen avklare funksjonalitet og kapasitet av kommunalt vannverk og kommunal avløp. Kommunen vil
også utrede kapasitet og funksjonalitet av strømforsyning i planområde.

ROS
I henhold til plan- og bygningslovens § 4.3 er det krav om ROS-analyse i alle planer som åpner for utbygging.
Risiko og sårbarhetsanalysen vil gjennomføres med sjekkliste basert på veileder fra Statsforvalteren i
Nordland. I risikovurderingene vil en ta utgangspunkt i vurdering av relevante farekategorier, konsekvenser en
relevant hendelse kan få, og tiltak som er lagt inn i planen for å motvirke eller avbøte fare eller uønskede
hendelser. Farekategoriene som vurderes er delt inn i farer fra Natur- og miljøforhold, farer for Drikkevann o.a.
biologiske ressurser, Virksomhetsbasert sårbarhet, farer i Infrastruktur, Strategiske / sårbare objekter.
Konsekvensene er vurdert i forhold til liv/helse, materielle verdier, miljø og samfunnsviktige funksjoner.

Figur 5. Utdrag fra skrednett.no
Som man ser i fra figur ovenfor, er deler av område kommunedelplan Konsvikosen potensielt skredfarlig.
Kommunen har inngått avtale med Norges geotekniske institutt for vurdering av skredfare i Konsvikosen.

Helse
Folkehelseloven §4 Kommunens ansvar for folkehelsearbeid sier: Kommunen skal fremme folkehelse innen de
oppgaver og med de virkemidler kommunen er tillagt, herunder ved lokal utvikling og planlegging, forvaltning og
tjenesteyting..
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Kommunen vil i planprosessen kartlegge muligheter for å fremme folkehelse. Det er viktig å passe på at reelle
viktige friluftsområder opprettholdes i planen.

Tema for konsekvensutredning
På bakgrunn av egne vurderinger og KU forskriften vil følgende tema omfattes i konsekvensutredningen
MILJØ
Naturmiljø, naturmangfold

Landskap

Forurensning (utslipp til luft,
herunder klimagassutslipp,
forurensing av vann og grunn)
SAMFUNN
Reindrift

Antatte problemstillinger og
utfordringer
Det er registrert noen arter av
særlig stor forvaltningsinteresse i
planområdet

Forslag til behandling og
Vurdering
Planprosess vil avklare
konsekvenser av plantiltak til
registrerte utvalgte naturtyper og
arter av særlig stor
forvaltningsinteresse

Landskap i planområde
kommunedelplan Konsvikosen
ble kartlagt som fjordlandskap
med relativt omfattende
bebyggelse og jordbrukspreg.
Vurdering av planlagte tiltak i
forhold til fare for forurensing

I planprosessen skal forslag til
nye tiltak vurderes i forhold til
landskap

Store deler av planområde er
viktig for reindrift

Planprosessen skal i dialog med
reineier og reindriftsforvaltningen
avklare konsekvenser av plantiltak
til reindrift
I planprosessen skal man vurdere
konsekvenser av plantiltak til
landbruk.
Avklaring av eksisterende og nytt
næringsareal i henhold til andre
interesser, kulturminner, osv
Planprosessen vil avklare
konsekvenser av plantiltak til
stedets attraktivitet til turister
Nye plantiltak vil vurderes for
estetisk utforming, uttrykk og
kvalitet

Landbruk

Det er en del landbruk i
planområde

Næring

Planen vil avklare behov og
muligheter for nytt næringsareal

Turisme

Deler av planområdet har stor
potensiale for turisme

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

En vurdering av ønskelig estetisk
utforming, uttrykk og kvalitet

Boligbebyggelse

Konsekvenser av reguleringstiltak
til eksisterende boliger.
Konsekvenser av nye
boligområder til andre interesser i
planområdet
Konsvikosen har mange fine
turområder som bør bevares og
videreutvikles

Friluftsliv

Befolkningens helse

Folkehelseloven pålegger
kommunene å fremme folkehelse

Nye plantiltak vil vurderes for fare
for forurensing.

I planprosessen vil en vurdere
konsekvenser av nye plantiltak til
eksisterende boligbebyggelse. En
vil også vurdere konsekvenser av
ny boligbebyggelse.
I planprosessen skal man vurdere
konsekvenser av plantiltak til
friluftslivs interesser. Man vil også
se på muligheter for
videreutvikling av friluftsområder
Sikring av friluftslivsområder og
friluftsinteresser er viktig for
befolkningens helse. I
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også gjennom
kommuneplanlegging
Barn og unges interesser i
området
Beredskap og ulykkesrisiko, jf.
plan- og bygningsloven § 4-3

Konsekvenser av plantiltak for
barn og unges interesser bør
vurderes
Etter plan- og bygningslovens §
4.3 er det krav om ROS-analyse i
alle planer som åpner for
utbygging. Målet med ROSanalysen er at det ikke skal settes
liv, helse og materielle verdier i
fare.

Kulturminner

Arkeologiske kulturminner og
nyere tids kulturminner

Teknisk infrastruktur

Tilstand eksisterende og eventuell
behov for ny teknisk infrastruktur

Grunnforhold

Vurdering av grunnforhold,
stabilitet i masse på overordnet
nivå

planprosessen vil konsekvenser
av alle plantiltak vurderes med
hensyn til folkehelse

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.
I planprosessen skal man vurdere
konsekvenser av plantiltak til
arkeologiske kulturminner og
nyere tids kulturminner
Planprosessen vil også utrede
behov for ny infrastruktur som
følge av forslag til tiltak.

Medvirkning
Kommunen vil i planprosess sikre for nødvendig medvirkning. Det planlegges folkemøte i forbindelse med
oppstartsvarsel og høring planprogram.
Det vil bli fortløpende vurdert om det er behov for ytterligere medvirknings-/informasjonstiltak, ut over de krav
som ligger i plan- og bygningsloven. I alle viktige faser av planarbeidet vil alle relevante dokumenter være
tilgjengelige på kommunenes nettsider.

Tonnes den 02.06.2022
Vaidotas Suveizdis
Kommuneplanlegger
Lurøy kommune
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