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Bakgrunn 
Kvarøy består av 2 øyer, som ligger mindre enn 3 km nord for Lurøy og Stigen. Ytre Kvarøy ligger lengst vest og er i stor 

grad berg i dagen med en del landbruksland. Det er veldig lite bebyggelse på Ytre Kvarøy. Indre Kvarøy ligger lengst 

øst og har ca 80 innbyggere, skole og barnehage. Det er flere bedrifter på øya som genererer mer enn 30 

arbeidsplasser.  

Det ble aldri før utarbeidet kommunedelplan for Kvarøy. Kvarøy inngår i arealdelen kommuneplan Lurøy vedtatt juni 

2006. Del av areal på begge øyene er i arealdelen planlagt som LNF areal der ingen bebyggelse er tillatt unntatt 

bebyggelse som er nødvendig for stedbunden næring. Del av areal på Ytre og Indre Kvarøy, der det er aktuelt med ny 

bebyggelse, er planlagt som LNF areal med tillatt spredt bolig- fritids- og naustbebyggelse.   

Det er stor aktivitet på øya, eksisterende næringer på øya er i vekst og genererer nye arbeidsplasser. Kommunen 

forventer at det blir behov for bl. annet nye boliger. Ny plan vil avklare bruk og vern av areal til beste for befolkningen 

på Kvarøy. Kommunedelplan for Kvarøy vil erstatte areadelen i sin planområde.  

 

Figur 1. Planområde 

Planområde kommunedelplan Kvarøy 
Område for kommunedelplan Kvarøy omfatter hele indre Kvarøy. Innenfor plangrenser er det 5 gjeldende 

reguleringsplaner. Disse planene skal fortsatt gjelde som del av ny kommunedelplan Kvarøy.  

 

Reguleringsplan Dato  

reguleringsplan Kvarøy havn 28.06.2017 

reguleringsplan Utsikten, Indre Kvarøy 19.09.2006 

Reguleringsplan Kvarøy fergeleiet 18.06.2003 

Reguleringsplan Kvarøy fergeleiet, nordre del 18.06.2003 
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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.  

 

 

«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 
 

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 
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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 

Utvikling i folketall 
Som de fleste andre øyer og kystsamfunn i Helgeland opplevde Kvarøy en markant fraflytting etter krigen. I de siste 

10-15 år varierte folketall i Kvarøy mellom 70 og 90 innbyggere. 

 

 

Figur 2. Utvikling i folketall     Kilde: SSB 

Stabilt eller stigende folketall er viktig for sysselsetting og for å kunne opprettholde tilbud for skole, barnehage. 

Endring i folketall er i tillegg en av trivselsindikatorer. Trivsel er en målsetninger i samfunnsdel kommuneplan Lurøy 

under tema Befolkningsutvikling og bosettningsmønste. Visjon - • Å SKAPE GODE OPPVEKSTVILKÅR FOR INNBYGGERNE 

I LURØY BYGD PÅ KVALITET, TRYGGHET OG TRIVSEL! Mål: Nye boligtilbud bør fokusere på viktige trivselsfaktorer. 

Nærhet til tjeneste - og aktivitetstilbud i kretsene vil stimulere tjenester og tilbud og øke attraktivitet på boligene. 

Strategi: Bolig - og bostedsutvikling igjennom arealdelen av kommuneplanen og boligpolitisk plan. 
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Landskap 
Nordland fylkeskommune engasjerte Aurland Naturverkstada AS for å landskapskartlegge alt areal i Nordland. 

Feltarbeid ble utført somrene 2011-2013. Landskap i planområde kommunedelplan Kvarøy ble kartlagt som 

«Kystslettelandskap» med relativt omfattende bebyggelse og infrastruktur (tettsted og svært tettbygd hyttefelt). 

Det er mye uberørt landskap på øya. Landskap må så mye som mulig bevares.  

 

Boligbygging 
Det har vært sterk vekst i næringsaktivitet på Kvarøy i de siste årene, og kommunen forventer vekst i antall 

arbeidsplasser i årene fremover. Det bygges ikke mange hus hvert år, men det er likevel viktig å ta strategiske valg, 

hvor man skal planlegge ny boligbebyggelse. Fortetting av eksisterende bebyggelse har mange fordeler både for natur, 

landbruk og på infrastruktur. Samtidig er det ønskelig at man åpner for attraktive boligtomter med fin utsikt og gode 

solforhold. De som velger å bosette seg på en øy, vil ønske seg noen fordeler i form av fint og nærhet til natur versus 

å bo i en by eller et tettsted. Siden 2013 ble det bygget en enebolig og to leilighetsbygg med 3 leiligheter i hver.  

 

Næring 
I fylkesplan for Nordland er det formulert mål bl. annet at Nordland skal ha et konkurransedyktig, innovativt og 

bærekraftig arbeids- og næringsliv. Strategier i planen heter blant annet:  

Ta i bruk Nordlands mangfoldige kultur, kulturmiljø og naturressurser som potensial for verdiskaping. Foredle mest 

mulig av råvarene nærmest mulig der ressursene finnes  

Kommunen har behov for flere næringsaktører som kan potensielt skape flere arbeidsplasser. Kommunen ønsker å 

legge til rette for både nyetablering av nye næringer og utvidelse av eksisterende næringsaktiviteter.  

 

Av eksisterende næring i planområde er det slike aktiviteter: 

 

Kvarøy Sjøhus AS 

Overnatting i moderne rorbuer, havfiske og andre aktiviteter, slike som tur med ribb, kajakk eller fugletitting. Lokaler 

for kurs og konferanser, Servering 

 

Sjy Seaweed 

Produksjon, markedsføring og salg av tare til humankonsum.  

 

Haukenesbrygga 

Overnatting i tradisjonell still. Brygge ble bygget i 1885 da det ble etablert skipsekspedisjon på stedet. Brygga er i dag 

restaurert. 

 

Helgeland Oppdrettservice 

Helgeland Oppdrettservice er eid 100 % av Kvarøy Fiskeoppdrett. HO leverer servicebåttjenester til 

oppdrettsnæringen. 

 

Fiskere 

Det er 3 lokale fiskere pr. i dag etablert på Kvarøy.  
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Snekkerfabrikken 

Snekkerfabrikken AS på Kvarøy ble etablert i 1954. Etter hvert ble produksjonen konsentrert om dører, vinduer og 

trapper. Produktspekteret ble da ytterligere redusert til kun å omfatte trapper. Bedriften har etablert seg som en 

seriøs produsent og leverandør av trapper til byggevaremarkedet, og har flere av de større aktørene som kunder.  

 

Kvarøy Kulturarv 

Foreningen har til formål å gjøre tilgjengelig kulturarv fra Kvarøyene for å skape identitet og tilhørighet for nye 

generasjoner, samt folk med generell interesse. 

 

Kvarøy Fiskeoppdrett 

Kvarøy Fiskeoppdrett AS er et familieeid selskap som driver med produksjon av atlantisk laks. Firmaet har 4 

konsesjoner og hovedkontoret er på Indre Kvarøy. Kvarøy Fiskeoppdrett er morselskap for flere andre bedrifter på øya 

og er samtidig den største arbeidsgiver i Kvarøy. 

 

Kvarøy Skipsekspedisjon 

Ekspedisjon av varer til og fra Kvarøy. Etablert på Kvarøy hurtigbåtskai.   

 

Kvarøy Pubdrift 

Kvarøy Pubdrift driver en pub på Indre Kvarøy. 

 

Kvarøy Sjømat 

Produksjon av matfisk, bløtdyr, krepsdyr og pigghuder i hav- og kystbasert akvakultur 

Planprosess 
Oppstart planprosess kommunedelplan Kvarøy og høring planprogram ble annonsert den 30.10.2019 i henhold til 

vedtak i Lurøy formannskap den 23.10.2019 i sak 89/19. Frist for uttalelser til planprogram var den 15.12.2019. 

Revidert planprogram ble vedtatt den 26.02.2020.  

Kvarøy lokalutvalg har engasjert seg i planarbeidet i fra selve starten. Lokalt næringsliv (både akvakultur og fiskeri) er 

godt representert i lokalutvalget. Saksbehandleren hadde møte med Kvarøy lokalutvalg den 23.09.2019, og det kom 

innspill fra lokalutvalget i etterkant møtet. Senere hadde Kvarøy lokalutvalg åpent møte den 25.11.2019 og sendte 

revidert innspill etter møtet. Innspillet består av en kartskisse som viser ønskelig mønster for bruk av areal i fremtiden. 

Skissen er ikke noe fasit, men gir kommunen en viktig pekepinne for planlegging hensiktsmessig bruk av areal. 

Kommunen har også hatt direkte dialog med de 3 største grunneiere.  

I forkant av offentlig høring startet kommunen dialog med Hestmannen/Strantindene reinbeitedistriktet. Som resultat 

av denne dialogen ble utkast til kommunedelplan Kvarøy korrigert med hensyn til reindriftsinteresser.  
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Planforslaget  
 

Næringsbebyggelse 

All næringsaktivitet på Kvarøya er konsentrert rundt Kvarøy havn+. Det er lite ledig areal i dette område. Dagens havn 

på Kvarøy har straks utnyttet den maksimale kapasiteten. Denne planprosessen er en anledning til å ta strategiske valg 

for lokalisering av nytt næringsareal på øya. Når man skal åpne for bruk av nytt areal som ikke er berørt fra før, er det 

viktig å vurdere alle positive og negative konsekvenser.  

 

Forslag til endringer /nytt areal 

 

NR1 Kallervika 

 

 

Figur 3. Næringsområde NR1 

 

Forslag til nytt næringsareal med mulighet for havn på bakgrunn av innspill fra Kvarøy lokalutvalg. Kallervika er en vik 

på vestside av Kvarøy. Det er en vei til området. Det stilles krav til detaljreguleringsplan for området.  

På grunn av stor dybde både på nord- og sørsider, er det mulig å etablere en industriell kai. Kallervika er en naturlig 

havn beskyttet fra vær og vind. Selv om området omfatter et stort areal, er det ikke tenkt at området skal fylles ut og 

forblir landareal. Det er tenkt å ha mulighet for dypvannskai.  

Det er lettere å føre adkomst til stranda på sørside enn nordside. Løsninger for adkomst vil avklares i detalj under 

reguleringsarbeid. Området er en badestrand og et av attraktive friluftsområdene som finnes på Kvarøy.  

Adkomst til området vil passere planlagt boligbebyggelse (område B1 og B2), men kommunen forventer ikke hyppig 

trafikk til og fra næringsområdet. Næringsarealet vil ligge tett inn til dyrket jord. Det er viktig å sikre en buffersone 

mellom næringsarealet og landbruksjorda. Kommunen finner at de positive konsekvensene ved valg av området som 

fremtidig næringsareal er større enn de negative.  
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Figur 4. Kallervika 

I planprosessen ble 2 andre alternativ for nytt næringsareal vurdert – Einvikneset og Kråksteinbukta. Disse 

alternativene er med i konsekvensutredning, men ble ikke tatt med i planforslaget, fordi kommunen finner ikke 

overvekt positive konsekvenser for valg av disse 2 områdene.  

 

Boligbebyggelse 

Kommunen forventer fortsatt næringsvekst i årene som kommer. I tillegg til potensielle boligtomter som er tilgjengelig 

i områder som kan fortettes, ønsker kommunen å tilrettelegge for boligbygging i nye områder. Slik vil kommunen sikre 

at det finnes attraktive boligtomter som kan bygges ut når antall arbeidere i lokalt næringsliv øker. I planprosessen ble 

det mye diskutert mulighet for fremtidig boligbebyggelse på begge sider av Kallervikveien. Forlaget er delt i 2 

boligområder - B1, som ligger på nordside av Kallervikveien og B2, som ligger på sørside av Kallervikveien. 

 

B1 

 

Figur 5. Boligområde B1 

 

Boligområde B1 er tatt med i plan på bakgrunn av lokalutvalgets innspill og egne vurderinger. Området ligger langs 

Kallervikveien og er delt mellom to grunneiere på langs. Arealet kan ikke brukes til landbruk. De fremtidige 

boligtomtene vil ha utsikt mot havet mot nordside av Kvarøy. 
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Figur 6. Utsikt fra boligområde B1 

Det finnes verken kommunalt vann eller avløp til området. Det må påregnes private løsninger for vann og avløp når 

området skal bygges ut. Ny avløpsledning skal sannsynligvis legges i retning nordover.  

Det stilles ikke krav til reguleringsplan for området. Det betyr at adkomst til de fremtidige boligtomtene og løsninger 

for føring av teknisk infrastruktur vil avklares ved byggesøknad. I planbestemmelser stiller kommunen krav om at 

«verken fradeling eller utbygging finne sted før forutsatt løsninger for vann og avløp samt adkomst er tilfredsstillende 

avklart med kommunen og eventuelt andre berørte parter». 

 

B2 

 

Figur 7. Boligområde B2 

 

Området er tatt med i planforslaget på bakgrunn av innspill fra lokalutvalg og kommunens egne vurderinger. Området 

ligger langs en vei og i nærheten av kommunens nye vannverksbygning. Området er stort og «ujevn», med stor 

høydeforskjell.  

 

 



12 

 

Figur 8. Utsikt mot boligområde B2 fra Kallervikveien, retning mot øst 

En landbruksvei krysser området på tvers. Denne veien kan vurderes brukt som adkomst til noen av tomter som ligger 

på høyden og på sørside av området.  

 

Figur 9. Landbruksveien over område B2, utsikt mot nord 

Hele boligområdet ligger høyt over havnivå – fra kote 15 til 35 m. Aldri før har det vært bygget boliger over kote 20 på 

Kvarøy. Dersom disse boligene skal tilkobles Kvarøy vannverk, må vanntrykket økes betydelig. Dette kan føre til 

betydelig belastning på resten av vannføringsnett. Et annet alternativ er å etablere en egen trykkøningspumpe i selve 

boligområde B2. Dette vil kreve investeringer, og man må da starte ved å bygge ut flere tomter samtidig for å kunne 

bekoste en trykøningspumpe. Det må påregnes private løsninger for vann og avløp når området skal bygges ut. 

På grunn av stor høydeforskjell og fordi de høyeste deler ligger ca 30 m over havet, vil de fremtidige boligene kunne 

være veldig synlig i silhuett både fra Indre Kvarøy og i fra havareal rundt.  

Kombinasjon av alle faktorer – adkomst, tekniske løsninger for vann og avløp samt hensyn til silhuett gjør at 

kommunen stiller krav om reguleringsplan for området, slik at alle disse problemstillinger kan løses i helhet under 

detaljplanlegging.  
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Figur 10. Utsikt fra høyden på boligområde B2 i regning nord 

 

B4 

Boligområde B4 er utvidelse av eksisterende bebyggelse. I gjeldende plan har området LNFR formål. Samtidig brukes 

arealet verken til landbruk eller friluftsliv. Området kommer nært eksisterende bebyggelse som ligger på andre siden 

av gårdsveien. Samling av boligbebyggelse bidrar til effektiv utnyttelse av infrastruktur. Samtidig kan fortetting av 

boligareal gi mulighet til sosialisering.  

 

 

Figur 11. Boligområde B4 

Området ligger langs en vei og har adkomst til de planlagte boligtomtene. Det finnes både kommunalt vann og 

avløpsledninger med mulighet for påkobling i nærheten.  
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B5 

  

Figur 12. Boligområde B5 

B5 er fortetting av eksisterende boligbebyggelse. Området ligger mellom to eksisterende boliger (2,8 da) og tas med i 

plan som et nytt boligområde for 2 nye boliger. Området ligger langs en vei og har adkomst til de planlagte 

boligtomtene.  

 

Nytt areal for offentlig og privat tjenesteyting 

 

 

Figur 13. Areal for offentlig og privat tjenesteyting (OPT1) 

 

Et areal rundt eksisterende krigsminne tas med i plan som område for offentlig og privat tjenesteyting. Det planlegges 

et nytt adkomstvei til området.  

 

Landbruk 

Det er ca 240 kartlagt fulldyrket jord, 5 daa overflatedyrket jord og ca 200 daa kartlagt innmarksbeite. Mesteparten av 

kartlagt landbruksland er i bruksnummer 1, 2 og 3. Det er en landbruksutøver på øya som høster all gress. Ingen dyr.  
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+  

Figur 14.  AR5 kart viser dyrket jord som er i bruk 

 

Kart over dyrkbar jord viser all tilgjengelig jordbruksland, som kan dyrkes opp.  

 

Figur 15.  Kart over dyrkbar jord. Kilde: https://gardskart.nibio.no 

 

Friluftsliv 

Det er veldig gode muligheter for friluftsliv på Kvarøy. Det finnes både areal for lengre utflukter/turer og til korte turer 

i nærheten av bebyggelsen. Mesteparten av øya er fri for bebyggelse, det er mye natur, fine strender. 

 

I samarbeid med Kvarøy lokalutvalg utarbeidet kommunen temakart for friluftsliv, som er del av planforslaget. I tillegg 

er de viktigste friluftsområdene i plan markert som hensynssoner.  
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Fritidsbebyggelse 

Ny fritidsbebyggelse vil konsentreres langs Gårdsveien, der all eksisterende fritidsbebyggelse finnes. Eksisterende 

fritidsbebyggelse fortettes. Samtidig planlegger kommunen noe ny fritidsbebyggelse lenger sørvest på Indre Kvarøy.  

 

Figur 16. Eksisterende og ny fritidsbebyggelse på gnr. 48/1 

 

De fleste hyttene langs Gårdveien er tilkoblet kommunalt vann, men ikke avløp. Det finnes en privat avløpsledning, 

som flere hytter er koblet på.  

 

Figur 17. Planlagt ny fritidsbebyggelse på gnr. 48/3 

 

På bakgrunn av innspill fra grunneier gnr. 48/3 er det valgt å ta med 4 nye hyttetomter på Sjyvikneset. De to østligste 

hyttene kan trolig vurderes å kobles på private avløpsanlegg som eksisterer for noen hytter like øst på gnr. 48/1. De 

vestligste 2 må antagelig vurdere legge ut et privat avløpsledning ut i havet.  
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Figur 18. Tomt 2. 

 

 

Figur 19. Tomt 3 
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Figur 20. Tomt 1. 

Det er planlagt å føre «ATV vei» til tomtene. For tilkobling til vann og avløp, må det påregnes private løsninger.  

 

Naustbebyggelse 

De fleste naust på Indre Kvarøy ligger i område Kvarøy havn. Det finnes flere naust på nordside av øya og en nausttomt 

på østside av øya (ut for eksisterende hyttebebyggelse nord for Storauken). Planforslaget inneholder ingen nye 

naustområder. Eksisterende naustområde på nordside av Indre Kvarøy tas med i plan som naustområde N101. Planen 

åpner for bygging av opp til 3 flytebryggeanlegg ut for naustområde N101. Flytebryggeanlegg brukes vanligvis bare på 

sommerhalvåret. Mulighet for utlegging av opp til 3 flytebryggeanlegg er utredet i konsekvensutredning og følger 

planforslaget som vedlegg.  
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Regnskap nytt areal for utbygging 
I gjeldende arealdel, som omfatter også Kvarøy, er det bare planlagt spredt bebyggelse. Derfor vil kommunen bare ha 

regnskap for nytt areal.  

 

Areal for ny boligbebyggelse 

Område Størrelse, da Planlagt antall 
boliger 

Merknader 

B1 10 daa 5 Utvidelse/fortetting av eksisterende boligareal 

B2 43 daa  Nytt område. Krav om reguleringsplan 

B3 3,6 daa 2 Nytt område 

B4 4,8 daa 3 Fortetting/utvidelse av eksisterende boligareal 

B5  2,9 daa 2 Fortetting/utvidelse av eksisterende boligareal 

Balanse 21 daa 12  

 

Areal for ny næringsbebyggelse 

Område Størrelse, da Krav om reguleringsplan? Merknader 

NR1 51 Ja  

 

 

 

Offentlig og privat tjenesteyting 

Til sammen nytt 1,5 daa nytt areal med formål «offentlig og privat tjenesteyting».  

 

Omdisponering dyrket jord 

Boligbebyggelse 

B4 - 3,5 daa overflatedyrket jord 

B5 -  2,5 daa beite 

 

Naturverdier 

Hele Indre og Ytre Kvarøy samt noe areal rundt er merket som et viktig område for truede sjøfuglearter: fiskemåke, 

teist, svartbak. Det er også punktregistreringer av truede fuglearter: ærfugl, bushane, i tillegg til de tre førstnevnte 

artene. Nordvest på Indre Kvarøy er det en registrering av hubro fra 1980 - tallet. Ingen ny eller eksisterende 

bebyggelse er planlagt i det området.  
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Figur 21. Utdrag fra naturbase 

  

Naturverdier er tema for konsekvensutredning. I tillegg til konsekvensutredning, vurderes planforslaget i henhold til 

naturmangfoldslovens §8-12. 

 

Interaktive løsninger på nett egner seg mye bedre å fremstille informasjon om naturverdier en et temakart i pdf. 

Eksempler på slike kartløsninger er https://kart.naturbase.no/ , https://artskart.artsdatabanken.no 

 

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 100-metersbeltet 

langs sjøen klargjort og strammet inn. I § 1-8 første ledd framgår uttrykkelig at det i 100-metersbeltet 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.  

 

Mesteparten av all bebyggelse på Kvarøy er konsentrert nordøst og øst på øya (i området rundt havna). Hele den 

vestlige delen av Indre Kvarøy er lite berørt av bebyggelse. Nordvest på øaya – Tjæravik, Kråksteinsbukta er terrenget 

relativt flatt, lite vegetasjon. Det er åpent mot havet i mer enn 100 m avstand. Derfor foreslår kommunen at den 

funksjonelle strandsonen er på ca 100 m i fra havet. 

Videre sørvest og sør i Kvarøy er terrenget stigende i fra havet, det er spredt vegetasjon som ligger mindre enn 100 m 

i fra havet. Den funksjonelle strandsonen omfatter her også omtrent 100 m i fra havet.  

I kartskisse nedenfor er det tegnet en rød linje som viser 100 m avstand i fra strandlinja.  
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Figur 22. 100 m grense i fra havet 

 

 

På østside av øya formes den funksjonelle strandsonen av veien (Gårdsveien) som går langs havet med bebyggelse på 

begge sider. Derfor foreslår kommunen at den funksjonelle strandsonen følger gårdsveien og/eller eksisterende 

bebyggelse på nedside av veien. Se kartskisse nedenfor.  

 

 

 

 

 

 

Figur 23. Forslag til føring av byggegrense mot havet 
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Kommunen ser det lite hensiktsmessig å markere byggegrense inn til havet som juridisk linje på nedsiden av 

gårdsveien. Det kan f. eks.  være aktuelt å tillatte bygging av et naust. 

Byggegrense føres som juridisk linje i plankartet.  

Sikkerhet og fremkommelighet i sjøområder 

I planarbeidet skal det tas hensyn til sjøsikkerhet og fremkommelighet. Kommunen har innarbeidet en 

planbestemmelse som sikrer vedlikehold og etablering av navigasjonsinstallasjoner i planområdet. 

Kulturminner 

Det er en del registrerte gravminner og andre kulturminner i planområdet.  Se kartskisse nedenfor. Alle registrerte 

kulturminner som kommunen kjenner til er merket av på forslag til plankart som hensynssoner.  

 

 

Figur 24. Kulturminner 

 

Reindrift 

Planområdet inngår i Hestmannen Strandtindene reinbeitedistrikt. Reindriftsinteresser er tema i 

konsekvensutredning.  

 

Figur 25. Reindriftskart 
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Det er kartlagt flytteleie vest på Kvarøy, ved Jektvika, mot Kvarøysundet. Det er også kartlag flytteleie sør på Kvarøy- 

på Einvikneset. Hele Kvarøy er registrert som vinterbeite i reindriftskart.  

Ingen planlagt ny bebyggelse kommer i konflikt med kartlagte flyttelei for rein.  

 

Teknisk infrastruktur 

I 2019 startet Lurøy kommune med ombygging av Kvarøy vannverk. Det ble oppført nytt vannverksbygg med 

branngarasje. Det ble borret 2 nye borrehull som vil sikre renere vann og større kapasitet. Det ble også gjort noe 

omlegging av vannledning og tilkobling av nye pumper. I samme bygg ble det også tilrettelagt for lager for teknisk etat.  

Fra det nye vannverket vil renset vann pumpes opp til eksisterende høydebasseng som ligger på ca kote 30. 

 

       

Figur 26. Kvarøy vannverk 

Alle vannkildene skal være beskyttet mot adgang for uvedkommende. I plankartet har vannkildene arealformål 

«Annen bebyggelse og anlegg» med beskrivelse «vannkilde».  

Det må påregnes private løsninger for vannforsyning for noen av planlagt bebyggelse. Deler av planlagt boligområde 

B2 ligger høyt over havnivå og kommunen kan vanskelig øke vanntrykk i nettet nok for å kunne forsyne hele 

boligområde B2.  

Det må også påregnes private løsninger for boligområde B1 og deler av planlagt ny hyttebebyggelse.  

Det finnes kommunalt avløpsnett som dekker deler av Kvarøy der det finnes eksisterende bebyggelse (unntatt 

områder med fritidsbebyggelse). Det finnes kommunalt avløp for bl. annet boligområder B1, B2 og planlagt ny 

fritidsbebyggelse. 

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 Fylkesmannen 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. 

 

Fare for skred 

Kommunen ser ikke behov for vurdering av skredfare på Indre Kvarøy. 



24 

  

Figur 27. Utdrag fra www.skrednett.no 

 

Skredfarekart på skrednett.no viser veldig få områder på Indre Kvarøy som kan være potensielt skredfarlig. Det er 

ingen planlagt ny bebyggelse i disse områdene.  

Løsmassekart viser marine avsetninger på deler av den nordlige Kvarøy. Se figur nedenfor. Generelt kan marine 

avsetninger i grunn tyde på mulige bløte masser. Eneste tiltaki planforslaget som havner i kanten av kartlagt område 

med marine avsetninger er boligområde B5. Område B5 er mulighet for fortetting av eksisterende boligbebyggelse 

med inn til 2 nye boliger. Fare for løsmasseskred er ivaretatt på den måten at det er en planbestemmelse under 

paragraf «Generelle bestemmelser»:  

Ved søknad om byggetillatelse kan kommunen kreve dokumentasjon om at tiltak ønskes realisert på sikker grunn. 

Dersom tiltakshaver ikke har tilstrekkelig dokumentasjon om at omsøkte tiltak bygges på sikker grunn, kan kommunen 

kreve geoteknisk vurdering utført av fagperson.  

 

I forbindelse med etablering av det nye vannverket på Kvarøy, ble det gravd grøft for vannrør i nærheten av område 

B5, og det ble ikke funnet noen bløte masser. 
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Figur 28. Kart over marine strandavsetninger. http://geo.ngu.no/ 

 

Fare høyspent 

Det er høyspent luftlinje, høyspent kabel og lavspentnett. Høyspent luftlinjer er markert i plankart kommunedelplan 

Kvarøy som faresone 6 m på hver side av linje. Høyspent kabel er markert som faresone 2 m på hver side av kabel.  

 

 

Sikkerhet mot flom 

For byggverk i flomutsatt område skal det fastsettes sikkerhetsklasse for flom etter tabellen under. Byggverk skal 

plasseres, dimensjoneres eller sikres mot flom slik at største nominelle årlige sannsynlighet i tabellen ikke overskrides. 

Dersom det er fare for liv, fastsettes sikkerhetsklasse som for skred, jf. § 7-3.  

 

sikkerhetsklasse for flom Konsekvens  Største nominelle årlige 
sannsynlighet 

F1 liten 1/20 

F2 middel 1/200 

F3 stor 1/1000 

Tabell2: Sikkerhetsklasser for byggverk i flomutsatt område 

Sikkerhetskravene i annet ledd kan oppnås enten ved å plassere byggverket utenfor området der sannsynligheten for 

flom er mindre enn minstekravet i forskriften, eller ved å sikre det mot oversvømmelse, eller ved å dimensjonere og 

konstruere bygget slik at det tåler belastningene og skader unngås. Der det er praktisk mulig bør en velge det første 
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alternativet, det vil si å plassere byggverket utenfor området som oversvømmes ved flom med det aktuelle 

gjentaksintervallet. 

Sikkerhetsklasse F1 omfatter byggverk med lite personopphold og små økonomiske eller andre samfunnsmessige 

konsekvenser. Byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er 

 garasje 

 lagerbygning med lite personopphold 

Sikkerhetsklasse F2 omfatter de fleste byggverk beregnet for personopphold. Byggverk som kan inngå i denne 

sikkerhetsklassen er 

 bolig, fritidsbolig og campinghytte 

 garasjeanlegg og brakkerigg 

 skole og barnehage 

 kontorbygning 

 industribygg 

 driftsbygning i landbruket som ikke inngår i sikkerhetsklasse F1 

De økonomiske konsekvensene ved skader på byggverket kan være store, men kritiske samfunnsfunksjoner settes ikke 

ut av spill. 

I deler av flomutsatte områder kan det være større fare enn ellers. I flomutsatte områder der det under flom vil være 

stor dybde eller sterk strøm, bør det være samme sikkerhetsnivå som sikkerhetsklasse F3. Dette gjelder områder der 

dybden er større enn 2 meter og der produktet av dybde og vannhastighet (i m/s) er større enn 2 m2/s. 

Sikkerhetsklasse F3 omfatter byggverk for sårbare samfunnsfunksjoner og byggverk der oversvømmelse kan gi stor 

forurensning på omgivelsene. Byggverk som kan inngå i denne sikkerhetsklassen er 

 Byggverk for særlig sårbare grupper av befolkningen, for eksempel sykehjem og lignende. 

 Byggverk som skal fungere i lokale beredskapssituasjoner, for eksempel sykehus, brannstasjon, politistasjon, 

sivilforsvarsanlegg og infrastruktur av stor samfunnsmessig betydning. For byggverk som har regional eller 

nasjonal betydning i beredskapssituasjoner gjelder første ledd. 

 Avfallsdeponier der oversvømmelse kan gi forurensningsfare. For deponier som omfattes av 

storulykkeforskriften gjelder første ledd. 

Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) publiserte i 2016 en veileder for hvordan man skal ta hensyn 

til framtidig havnivåendring og stormflo i kommunal planlegging, "Havnivåstigning og stormflo - samfunnssikkerhet i 

kommunal planlegging". Tallene publisert i denne veilederen er presentert i tabellen under. 

 

Anbefalte tall fra DSB Høyder over NN2000 

1000-års returnivå for stormflo (sikkerhetsklasse 3 i TEK10) + klimapåslag (ref. DSB) 300 cm 

200-års returnivå for stormflo (sikkerhetsklasse 2 i TEK10) + klimapåslag (ref. DSB) 287 cm 

20-års returnivå for stormflo (sikkerhetsklasse 1 i TEK10) + klimapåslag (ref. DSB) 265 cm 

Tabell3: Anbefalte returnivå for stormflo for Kvarøy 

 

DSB anbefaler at tallene oppgitt må rundes av til nærmeste 10 cm før bruk. I vannstandsnivå-fanen kan man også få 

disse tallene gitt til et annet referansenivå enn NN2000. For fremtidig havnivå har man brukt framskrivingens øvre del 

(95-persentilen) for RCP8.5 (se under), og for perioden 2081-2100 relativt til 1986-2005. 

 

De anbefalte verdier for returnivå stormflo er tatt med i planbestemmelser som minste byggehøyde for de 3 

sikkerhetsklassene.  
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Oppsummering av konsekvensutredning 
 

På bakgrunn av egne vurderinger og KU forskriftens vedlegg IV vil følgende tema omfattes i konsekvensutredningen. 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Hele Kvarøya del av polygon som 
omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 
og som indikerer interesseområdet 
for truede sjøfuglearter: fiskemåke, 
teist, svartbak. Det er også 
punktregistreringer av truede 
fuglearter: ærfugl, bushane, i tillegg 
til de tre førstnevnte artene. 
Nordvest på Indre Kvarøy er det en 
registrering av hubro fra 1980 - 
tallet. Ingen ny eller eksisterende 
bebyggelse er planlagt i det 
området.  

 

Ingen forslag til nye områder for 
bygging er i direkte konflikt med 
kartlagte naturverdier.  
 

Landskap Landskap i planområde 
kommunedelplan Kvarøy ble 
kartlagt som Kystslettelandskap. Det 
er mye uberørt og lite berørt 
landskap på Indre Kvarøy.  

De fleste tiltak ikke vil påvirke 
landskapsbilde betydelig.  
Noen planlagte tiltak, f. eks. 
næringsområder, vurderes til å 
påvirke landskap negativt. Tiltaket 
skal utredes mer i detalj under 
reguleringsplanlegging.  
Ny hyttebebyggelse og noe av ny 
boligbebyggelse (øverst i område B2) 
vil påvirke landskapsbilde. 
Kommunen vurderer at de positive 
konsekvensene ved tiltaket veier 
tyngre enn de negative 
konsekvensene. 

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

Vurdering av planlagte tiltak i 
forhold til fare for forurensing 

Alle nye områder for utbygging 
bidrar marginalt til forurensing. Det 
er ikke planlagt noen spesielt 
forurensende tiltak.  

SAMFUNN   
Reindrift 
 

Store deler av planområde er viktig 
for reindrift 
 

Utkast til planforslag ble sendt til 
Hestmannen/Strandtindene 
reinbeitedistriktet. Planen ble 
korrigert i dialog med 
reinbeitedistriktet.   
Mulig konflikt vil videre avklares 
under offentlig høring.  

Landbruk 
 

Det er en store areal med 
landbruksland i planområde.  

Planforslaget inneholder ingen 
omdisponering av fulldyrket jord. 
Forslag til fortetting av boligareal 
innebærer omdisponering av 12,5 
daa innmarksbeite og 4,8 daa 
overflatedyrket jord.  

Næring 
 

Planen inneholder forslag til 1 nytt 
næringsområde. Det stilles krav til 
reguleringsplan for området.  

Planlegging av nødvendig 
næringsareal bidrar positivt til 
næringsinteresser.  
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Turisme 
 

Deler av planområdet har stor 
potensiale for turisme 

Planforslaget har ikke stor 
betydning for turisme 

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

En vurdering av ønskelig estetisk 
utforming, uttrykk og kvalitet 

Planforslaget vil ha positiv 
konsekvens til utvikling av Kvarøy 
som en tettsted  

Boligbebyggelse 
 

Konsekvenser av reguleringstiltak til 
eksisterende boliger. 
Konsekvenser av nye boligområder 
til andre interesser i planområdet 

Det største område er B2. Her er det 
litt problematisk med tanke på 
høyde og vannforsyning, fordi man 
må øke vanntrykk betydelig dersom 
området skal kobles til Kvarøy 
vannverk.   

Friluftsliv 
 

Kvarøy har mange fine turområder 
som bør bevares og videreutvikles  

Viktige friluftsområder er markert 
som hensynssoner i plankartet. I 
tillegg er det laget et temakart for 
friluftsliv.   

Befolkningens helse Folkehelseloven pålegger 
kommunene å fremme folkehelse 
også gjennom kommuneplanlegging 

Sikring av friluftslivsområder og 
friluftsinteresser er viktig for 
befolkningens helse.  
Planlegging av boligareal gir 
mulighet for økning i folketall samt 
sosialisering. Dette kan bidra 
positivt til folkehelse.  
Kommunen vurderer at 
planforslaget vil ha positiv 
konsekvens for folkehelse.  

Barn og unges interesser i området Konsekvenser av plantiltak for barn 
og unges interesser bør vurderes 

Viktige friluftsområder bevares. 
Ellers, vil planforslaget være ganske 
nøytral for barn og unges interesser 

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.  
  

Ingen fare for skred i planområdet.  

Kulturminner Arkeologiske kulturminner og nyere 
tids kulturminner 

Ingen plantiltak kommer i konflikt 
med kjente kulturminner 

Teknisk infrastruktur Tilstand eksisterende og eventuell 
behov for ny teknisk infrastruktur 

Del av planlagt bolig- og 
fritidsbebyggelse vil kreve private 
løsninger for vann- og avløp. 

Grunnforhold  Vurdering av grunnforhold, stabilitet 
i masse på overordnet nivå 

Det er registrert marine avsetninger 
i den nordre del av Indre Kvarøy. 
Boligområde B5 havner delvis i 
området der marine avsetninger er 
registrert. Det er en viss fare for at 
det er bløte masser i område der 
marine avsetninger er registrert.  
 
Det er en bestemmelse om at 
kommunen kan ved søknad om 
byggetillatelse kreve dokumentasjon 
kan om at tiltak ønskes realisert på 
sikker grunn. Dersom tiltakshaver 
ikke har tilstrekkelig dokumentasjon 
om at omsøkte tiltak bygges på 
sikker grunn, kan kommunen kreve 
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geoteknisk vurdering utført av 
fagperson.  

 

 

Vurdering plantiltak i henhold til naturmangfoldlovens §8-12 
 

§ 8.(kunnskapsgrunnlaget) 

Offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal så langt det er rimelig bygge på 
vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og økologiske tilstand, 
samt effekten av påvirkninger. Kravet til kunnskapsgrunnlaget skal stå i et rimelig forhold til sakens 
karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

Myndighetene skal videre legge vekt på kunnskap som er basert på generasjoners erfaringer 
gjennom bruk av og samspill med naturen, herunder slik samisk bruk, og som kan bidra til bærekraftig 
bruk og vern av naturmangfoldet. 

 

Planen åpner for bygging av 12 nye boliger og 8 nye hytter. I tillegg åpner planen for et område med 51,2 

daa næringsareal, men området kan ikke bygges ut uten reguleringsplan.  

 

Naturdatabase omfatter noen registreringer av truede fuglearter: fiskemåke, teist, svartbak. Det er også 

punktregistreringer av truede fuglearter: ærfugl, bushane, i tillegg til de tre førstnevnte artene. Nordvest 

på Indre Kvarøy er det en registrering av hubro fra 1980 - tallet. Ingen ny eller eksisterende bebyggelse 

er planlagt i det området.  

 

Ingen nye tiltak planlegges i områder med registreringer av truede arter eller viktige naturverdier.  

Omfang av nye tiltak er veldig liten i forhold til størrelse på planområde.  

Kunnskapsnivå er tilstrekkelig.  

 
§ 9.(føre-var-prinsippet) 

Når det treffes en beslutning uten at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om hvilke virkninger den 
kan ha for naturmiljøet, skal det tas sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet. 
Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på 
kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak. 

 

Kommunen kan ikke se at gjennomføring av planen kan føre til alvorlig eller irreversibel skade på 

naturmangfoldet.  

 
§ 10.(økosystemtilnærming og samlet belastning) 

En påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er 
eller vil bli utsatt for. 

Kommunen forventer ikke stor økning i belastning på naturen. Tiltakene er spredt over et større 

areal. I stor grad er planen bare videreføring av eksisterende situasjon. Boligbygging vil sannsynligvis 

foregå sakte over årene, derfor vil samlet belastning på naturen ikke øke betydelig. Kommunen har 
veldig streng praksis for omdisponering av boligområder til fritidsbebyggelse.  

 
§ 11.(kostnadene ved miljøforringelse skal bæres av tiltakshaver) 
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Tiltakshaveren skal dekke kostnadene ved å hindre eller begrense skade på naturmangfoldet som 
tiltaket volder, dersom dette ikke er urimelig ut fra tiltakets og skadens karakter. 

Kommunen er kjent med innhold i naturmangfoldlovens § 11. 

 
§ 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. 

 

Kommunen mener at planlagte tiltak er lokalisert slik at dette gir de beste samfunnsmessige 
resultater ut fra en samlet vurdering av tidligere, nåværende og fremtidig bruk av mangfoldet og 
økonomiske forhold. 

 

Tonnes den 15.05.2020 

 

Vaidotas Suveizdis 

Kommuneplanlegger 

Lurøy kommune 


