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NR1 

 

Nytt næringsområde med havn. Krav om reguleringsplan 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 

og som indikerer interesseområdet 

for truede sjøfuglearter. Utover 

dette er det ikke registrert noen 

viktige naturinteresser i området.  

 

Ingen konsekvens/mindre negativ 

konsekvens. Sjøfugler opererer i 

store områder og næringsaktivitet 

på et begrenset areal ikke vil ha 

noen større betydning for 

sjøfuglene.  

Landskap Uberørt landskap. Etablering av 

næringsareal og havn vil påvirke 

landskap i området 

Negativ konsekvens 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Næringsaktivitet kan forårsake 

forurensing til luft, vann og grunn.  

Mindre negativ konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Området er ikke markert som 

flytteleie i reindriftskart 

Ingen konsekvens 

Landbruk 

 

Planlagte næringsareal kommer tett 

inn til dyrket mark. Det er vanlig å 

ha en buffersone mellom dyrket 

jord i bruk og annen bebyggelse, 

som gjør at konsekvenser for både 

næringsbebyggelse og landbruk 

minimiseres 

 

Mindre negativ konsekvens 

Næring 

 

Bruk av området til havn og 

næringsaktivitet vil bidra sterkt til 

næringsinteresser på øya. Det er 

sterkt næringsvekst på øya, og det 

er på sikt behov for ny havn og mer 

næringsareal. Eksisterende 

småbåthavn er fult utnyttet, og hvis 

Stor positiv konsekvens 
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det etableres en havn har, så kan 

dette løse behov for båtplasser.  

Det er relativt god dybde i området.  

Turisme 

 

Utvikling av nytt næringsareal på 

denne siden av øya ikke vil ha stor 

betydning for turisme 

Ingen konsekvens 

 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Området er langt unna bolig- og 

fritidsbebyggelse.  

Det går en adkomstvei til dette 

området forbi et planlagt boligfelt 

(B2). Kommunen forventer stor 

trafikkøkning på denne 

veistrekningen.  

 

 

Nøytralt 

Boligbebyggelse 

 

Området er langt unna 

boligbebyggelse. Det kan være 

interesser for bruk av området til 

friluftsliv, som kan ha en betydning 

for planlagt boligbebyggelse langs 

Kallervikveien.  

Adkomstvei til området går forbi et 

planlagt boligfelt (B2). Transport 

forbi boligområdet kan påvirke 

interesser på fastboende negativt.  

 

Mindre negativ konsekvens 

 

Friluftsliv 

 

Området kan ha en verdi for 

friluftsliv. Etablering av næring vil 

påvirke friluftsinteresser negativt 

Mindre negativ konsekvens 

Befolkningens helse Området kan ha verdi som 

friluftsområde. Bruk av området til 

næring kan resultere at 

befolkningen må ta i bruk andre 

områder for turgåing, bading og 

liknende  

Nøytralt/mindre negativ konsekvens 

Barn og unges interesser i området Området er langt unna 

boligbebyggelse og er neppe viktig 

som lekeareal for de minste barna. 

Ungdommer i tenåringsalder kan ha 

visse interesser i området.  

Ingen konsekvens 

Kulturminner  Ingen registrerte kulturminner i 

nærheten 

Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Det er lite infrastruktur på denne 

siden av Kvarøy. Både vann og 

avløpsledninger må legges på nytt.  

Etablering av nytt næringsområde 

forsvarer kostnader for nytt 

infrastruktur. 

 

 

 

 

 

Nøytralt 
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Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-3 

Fare for flom:  

Garasjer, naust, lagerbygning med 

lite personopphold og andre 

bygninger som tilsvarer 

sikkerhetsklasse F1 (TEK17) kan ikke 

bygges lavere enn 20-års returnivå 

for stormflo + klimapåslag (ref. 

DSB).  

Bolig, fritidsbolig, garasjeanlegg, 

skole, barnehage, kontorbygg, 

industribygg og andre bygninger 

som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 

(TEK17) kan ikke bygges lavere enn 

200-års returnivå for stormflo + 

klimapåslag (ref. DSB).  

Bygninger som tilsvarer 

sikkerhetsklasse F3 (TEK17) kan ikke 

bygges lavere enn 1000-års 

returnivå for stormflo + klimapåslag 

(ref. DSB).  

Ingen andre kjente faremomenter.  

Ingen konsekvens 

 

Oppsummering: 

Det er både positive og negative konsekvenser. Kommunen anbefaler at området tas med i plan med krav om 

detaljreguleringsplan.  

  



6 

 

NR3 

 

Planlagt nytt næringsareal med krav til reguleringsplan. Det er mulig etablering av en havn 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 

og som indikerer interesseområdet 

for truede sjøfuglearter. Utover 

dette er det ikke registrert noen 

viktige naturinteresser i området.  

 

Ingen konsekvens/mindre negativ 

konsekvens. Sjøfugler opererer i 

store områder og næringsaktivitet 

på et begrenset areal ikke vil ha 

noen større betydning for sjøfugler.  

Landskap Uberørt landskap. Etablering av 

næringsareal vil påvirke landskap i 

området 

Negativ konsekvens 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Næringsaktivitet kan forårsake 

forurensing til luft, vann og grunn 

Mindre negativ konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Området er ikke markert som 

flyttelei i reindriftskart 

Ingen konsekvens 

Landbruk 

 

Adkomstvei til området krysser 

dyrket mark – negativ konsekvens.  

Planlagte næringsareal kommer tett 

inn til dyrket mark. Det er vanlig å 

ha en buffersone mellom dyrket 

jord i bruk og annen bebyggelse, 

som gjør at konsekvenser for både 

næringsbebyggelse og landbruk 

minimiseres 

 

Mindre negativ konsekvens 

Næring 

 

Bruk av området til næringsaktivitet 

vil bidra sterkt til næringsinteresser 

på øya. Det er sterkt næringsvekst 

på øya, og det er på sikt behov for 

ny havn og mer næringsareal.  

 

Området er nordvendt – relativt 

vanskelige innseilingsforhold. Liten 

dybde, må mudres mye i tilfelle 

havn.  

Mindre positiv konsekvens 
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Turisme 

 

Utvikling av nytt næringsareal på 

denne siden av øya ikke vil ha stor 

betydning for turisme 

Ingen konsekvens 

 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Området er langt unna bolig- og 

fritidsbebyggelse  

 

ingen konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Området er langt unna 

boligbebyggelse. 

Ingen konsekvens 

 

Friluftsliv 

 

Området kan ha en verdi for 

friluftsliv. Etablering av næring vil 

påvirke friluftsinteresser negativt 

Negativ konsekvens 

Befolkningens helse Området kan ha verdi som 

friluftsområde. Bruk av området til 

næring kan resultere at 

befolkningen må ta i bruk andre 

områder for turgåing og liknende  

Nøytralt/mindre negativ konsekvens 

Barn og unges interesser i området Området er langt unna 

boligbebyggelse og er neppe viktig 

som lekeareal for de minste barna. 

Ungdommer i tenåringsalder kan ha 

visse interesser i området.  

Nøytralt 

Kulturminner  Ingen registrerte kulturminner i 

nærheten 

Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Det er lite infrastruktur på denne 

siden av Kvarøy. Både vann og 

avløpsledninger må legges på nytt.  

 

 

 

 

 

Mindre negativ konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-3 

Fare for flom:  

Garasjer, naust, lagerbygning med 

lite personopphold og andre 

bygninger som tilsvarer 

sikkerhetsklasse F1 (TEK17) kan ikke 

bygges lavere enn 20-års returnivå 

for stormflo + klimapåslag (ref. 

DSB).  

Bolig, fritidsbolig, garasjeanlegg, 

skole, barnehage, kontorbygg, 

industribygg og andre bygninger 

som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 

(TEK17) kan ikke bygges lavere enn 

200-års returnivå for stormflo + 

klimapåslag (ref. DSB).  

Bygninger som tilsvarer 

sikkerhetsklasse F3 (TEK17) kan ikke 

bygges lavere enn 1000-års 

returnivå for stormflo + klimapåslag 

(ref. DSB).  

Ingen konsekvens 
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Oppsummering: 

Det er både positive og negative konsekvenser. Kommunen beslutter å ikke ta med dette forslag til nytt næringsareal 

med i høringsutkast.   
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NR2 

 

Planlagt nytt næringsareal med krav til reguleringsplan. Det er mulig etablering av en havn 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 

og som indikerer interesseområdet 

for truede sjøfuglearter. Utover 

dette er det ikke registrert noen 

viktige naturinteresser i området.  

 

Ingen konsekvens/mindre negativ 

konsekvens. Sjøfugler opererer i 

store områder og næringsaktivitet 

på et begrenset areal ikke vil ha 

noen større betydning for sjøfugler.  

Landskap Uberørt landskap. Etablering av 

næringsareal vil påvirke landskap i 

området 

Negativ konsekvens 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Næringsaktivitet kan forårsake 

forurensing til luft, vann og grunn 

Mindre negativ konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Området er markert som flyttelei i 

reindriftskart 

Stor negativ konsekvens. Området 

stenger flyttleie for rein. 

Landbruk 

 

Området kan ikke brukes til 

landbruk 

 

Ingen konsekvens 

Næring 

 

Bruk av området til næringsaktivitet 

vil bidra sterkt til næringsinteresser 

på øya. Det er sterkt næringsvekst 

på øya, og det er på sikt behov for 

ny havn og mer næringsareal.  

 

Positiv konsekvens 

Turisme 

 

Utvikling av nytt næringsareal på 

denne delen av øya ikke vil ha stor 

betydning for turisme 

Ingen konsekvens 

 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Området er unna bolig- og 

fritidsbebyggelse  

 

ingen konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Området er langt unna 

boligbebyggelse. 

Ingen konsekvens 

 

Friluftsliv 

 

Området kan ha en verdi for 

friluftsliv. Etablering av næring kan 

påvirke friluftsinteresser negativt 

Negativ konsekvens 
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Befolkningens helse Området kan ha verdi som 

friluftsområde. Bruk av området til 

næring kan resultere at 

befolkningen må ta i bruk andre 

områder for turgåing og liknende  

Nøytralt/mindre negativ konsekvens 

Barn og unges interesser i området Området er langt unna 

boligbebyggelse og er neppe viktig 

som lekeareal for de minste barna. 

Ungdommer i tenåringsalder kan ha 

visse interesser i området.  

Nøytralt 

Kulturminner  Ingen registrerte kulturminner i 

nærheten 

Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Det er lite infrastruktur på denne 

siden av Kvarøy. Både vann og 

avløpsledninger må legges på nytt.  

 

 

 

 

 

Mindre negativ konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-3 

Fare for flom:  

Garasjer, naust, lagerbygning med 

lite personopphold og andre 

bygninger som tilsvarer 

sikkerhetsklasse F1 (TEK17) kan ikke 

bygges lavere enn 20-års returnivå 

for stormflo + klimapåslag (ref. 

DSB).  

Bolig, fritidsbolig, garasjeanlegg, 

skole, barnehage, kontorbygg, 

industribygg og andre bygninger 

som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 

(TEK17) kan ikke bygges lavere enn 

200-års returnivå for stormflo + 

klimapåslag (ref. DSB).  

Bygninger som tilsvarer 

sikkerhetsklasse F3 (TEK17) kan ikke 

bygges lavere enn 1000-års 

returnivå for stormflo + klimapåslag 

(ref. DSB).  

Ingen konsekvens 

 

Oppsummering: 

Det er både positive og negative konsekvenser. Kommunen beslutter å ikke ta med forslag til nytt næringsareal med 

i høringsutkast, fordi området kommer i konflikt med flytteleie for rein.  
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Adkomstveier til boligeiendommer 48/66 og gnr. 48/5,21 

 

Det er 2 ledige tidligere fradelte boligtomter uten adkomstvei. Det planlegges adkomstvei til disse. 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 

og som indikerer interesseområdet 

for truede sjøfuglearter. Utover 

dette er det ikke registrert noen 

viktige naturinteresser i området.  

 

Ingen konsekvens. Fugler kan 

tilpasse seg bebyggelse og anlegg i 

relativt små areal.  

Landskap Området er bebygget fra før.  

 

Ingen konsekvens 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Økning av utslipp til luft som 

konsekvens av flere boliger er 

marginal.  

Ingen konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Område er ikke merket som 

flytteleie eller beite i reindriftskart 

 

Ingen konsekvens 

Landbruk 

 

Området kan ikke brukes til 

landbruk 

 

 

Ingen konsekvens 

Næring 

 

Økt bosetting bidrar positivt til 

næringsaktivitet 

Ingen konsekvens/mindre positiv 

konsekvens 

Turisme 

 

Bruk av adkomstveier ikke vil ha 

noen større konsekvens til turisme 

Ingen konsekvens 

 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Nye adkomstveier til tidligere 

fradelte boligtomter 

Ingen konsekvens 

 

Boligbebyggelse 

 

Adkomstveiene vil gjøre det mulig å 

ta i bruk tidligere fradelte 

boligtomter. Ikke i konflikt med 

eksisterende boligbebyggelse.   

 

Positiv konsekvens 

Friluftsliv 

 

Området er ikke i bruk for friluftsliv Ingen konsekvens 

Befolkningens helse Boligbygging bidrar til økt aktivitet 

og trivsel i bygda 

positiv konsekvens 
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Kulturminner  Det er noen registrerte 

kulturminner lenger nord 

Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i området Planlegging av konsentrert 

boligbebyggelse kan bidra til flere 

barn som kan ha felles aktiviteter i 

samme området  

Mindre positiv konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-3 

Ingen kjente faremomenter 

  

Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Det finnes vann- og avløpsledninger 

som er mulig å koble seg på i 

nærheten 

Ingen konsekvens 

 

 

 

Konklusjon. Det er få negative konsekvenser. Kommunen anbefaler at veiene tas med i planforslaget 
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B1 

 

Nytt boligområde langs Kallervikveien 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 

og som indikerer interesseområdet 

for truede sjøfuglearter. Utover 

dette er det ikke registrert noen 

viktige naturinteresser i området.  

 

Ingen konsekvens. Fugler kan 

tilpasse seg bebyggelse i relativt 

små areal.  

Landskap Utbygging av området vil endre 

utsikt for de som ferdes langs 

Kallervikveien. Ellers, har ikke 

landskap akkurat her en stor verdi.  

 

Mindre negativ konsekvens 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Økning av utslipp til luft som 

konsekvens av flere boliger er 

marginal.  

Ingen konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Område er ikke merket som 

flytteleie eller beite i reindriftskart 

 

Ingen konsekvens 

Landbruk 

 

Området kan ikke brukes til 

landbruk 

 

 

Ingen konsekvens 

Næring 

 

Økt bosetting bidrar positivt til 

næringsaktivitet 

Ingen konsekvens/mindre positiv 

konsekvens 

Turisme 

 

Bruk av området til boligbebyggelse 

ikke vil ha noen større konsekvens 

til turisme 

Ingen konsekvens 

 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Det planlegges boligbebyggelse på 

begge sider av Kallervikveien. 

Samling av bebyggelse bidrar 

positivt til tettstedsutvikling 

Positiv konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Samling av flere boliger på samme 

sted kan bidra positivt til muligheter 

for sosialisering og trivsel 

 

Positiv konsekvens 
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Friluftsliv 

 

Området er ikke i bruk for friluftsliv Ingen konsekvens 

Befolkningens helse Boligbygging bidrar til økt aktivitet 

og trivsel i bygda 

positiv konsekvens 

Kulturminner  Det er noen registrerte 

kulturminner lenger nord 

Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i området Planlegging av konsentrert 

boligbebyggelse kan bidra til flere 

barn som kan ha felles aktiviteter i 

samme området  

Mindre positiv konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-3 

Ingen kjente faremomenter 

  

Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Det finnes verken kommunalt vann 

eller kommunalt avløp i nærheten. 

Man må påregne bruk av private 

løsninger.  

Mindre negativ konsekvens 

 

 

 

Konklusjon. Det er få negative konsekvenser. Kommunen anbefaler at området tas med i planforslaget 
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B2 

 

Et nytt boligområde langs Kallervikveien. Krav om reguleringsplan. 

MILJØ Antatte problemstillinger og utfordringer Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er en del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy og 

som indikerer interesseområdet for 

truede sjøfuglearter. Utover dette er det 

ikke registrert noen viktige 

naturinteresser i området.  

 

Fuglene operer i store areal og 

kan tilpasse seg endringer i små 

områder. Ingen konsekvens 

 

Landskap Det er uberørt landskap i området, som vil 

bli på virket av boligene 

Negativ konsekvens 

 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Mindre økning i bruk av bil, utslipp av 

avløp  

Mindre negativ konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Området er ikke markert som flytteleie i 

reindriftskart.  

Hele Indre Kvarøy er markert i 

reindriftskart som vinterbeite.  

 

Om området kan ha noen 

konsekvenser for reindrifta, vil 

dette avklares under høring.  

Reinbeitedistrikt og 

Reindriftsavdelinga hos 

Fylkesmannen i Nordland er 

høringsinstanser 

Landbruk 

 

Område er ikke aktuell for bruk til 

landbruk. Det er planlagt en buffersone 

mellom boligbebyggelse og 

landbruksareal.  

Ingen konsekvens 

 

Næring 

 

Økt bosetting bidrar positivt til 

næringsaktivitet 

Ingen konsekvens/mindre positiv 

konsekvens 

Turisme 

 

Område er ikke brukt for turisme. Ingen konsekvens 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk 

og estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Området ligger langs en vei, relativt nært 

sentrum, og samtidig noe skjermet i fra de 

tettest bebyggete områdene. Nærhet til 

naturområder/friluftsområder 

Positiv konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Det er behov for nye boligtomter på 

Kvarøy. Området ligger nært natur og 

frilufts areal, samtidig relativt nært 

sentrum 

Positiv konsekvens 
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Friluftsliv 

 

Området er del av et attraktivt 

friluftsområde 

Mindre negativ konsekvens 

Befolkningens helse Boligbygging bidrar til økt aktivitet og 

trivsel i bygda 

Mindre positiv konsekvens 

Kulturminner  Det er ingen kjente arkeologiske eller 

nyere tids kulturminner i område eller i 

umiddelbar nærhet 

Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i 

området 

Barn kan ha interesser for bruk av 

området til lek/turgåing  

Mindre negativ konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. 

plan- og bygningsloven § 4-3 

Ingen kjente faremomenter  Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Området ligger fysisks i nærheten av det 

kommunale vannverket, men veldig høyt 

over havnivå – fra kote 15 til 35 m. Aldri 

før har det vært bygget boliger så høyt. 

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 dette boligområde. 

Dette vil kreve investeringer, og man må 

da starte ved å bygge ut flere tomter 

samtidig for å kunne bekoste en 

trykøningspumpe.  

Kommunalt avløp finnes ikke og man må 

påregne private løsninger.  

 

Mindre negativ konsekvens 

 

 

Oppsummering: 

Konklusjon. Det er noen negative, men mange positive konsekvenser. Kommunen anbefaler at området tas med i 

høringsforslag med krav om detaljreguleringsplan.  
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B3 

 

Et nytt område øst på Indre Kvarøy for bygging av 2 boliger 

MILJØ Antatte problemstillinger og utfordringer Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som omfatter 

både Ytre og Indre Kvarøy og som 

indikerer interesseområdet for truede 

sjøfuglearter. Utover dette er det ikke 

registrert noen viktige naturinteresser i 

området.  

 

Ingen konsekvens/mindre 

negativ konsekvens. Sjøfugler 

opererer i store områder og 

næringsaktivitet på et begrenset 

areal ikke vil ha noen større 

betydning for sjøfuglene.  

Landskap Landskap er ikke berørt fra før. Området 

ligger på en uberørt strand langs en mye 

brukt turvei. 

Negativ konsekvens 

 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Mindre økning i bruk av bil, utslipp av 

avløp  

Mindre negativ konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Området er ikke markert som flytteleie i 

reindriftskart.  

Hele Indre Kvarøy er markert i 

reindriftskart som vinterbeite.  

 

Mulig konsekvens av området til 

reindriftsnæringen vil avklares 

under høring av planforslaget.  

Reinbeitedistrikt og 

Reindriftsavdelinga hos 

Fylkesmannen i Nordland er 

høringsinstanser 

Landbruk 

 

Område er ikke aktuell for bruk til 

landbruk 

Ingen konsekvens 

 

Næring 

 

Økt bosetting bidrar positivt til 

næringsaktivitet 

Ingen konsekvens/mindre positiv 

konsekvens 

Turisme 

 

 Område er ikke brukt for 

turisme. Ingen konsekvens 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk 

og estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Området ligger for seg selv langs en vei, 

relativt nært sentrum, og samtidig noe 

skjermet i fra de tettest bebyggete 

områdene.  

Området kan virke noe privatiserende på 

strandsoneareal   

Negativ konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Området er ikke i konflikt med annen 

boligbebyggelse. Området ligger for seg 

selv.  

  

 

Ingen konsekvens 

Friluftsliv 

 

Området kan brukes til friluftsliv og er en 

del av funksjonell strandsone 

Negativ konsekvens 
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Befolkningens helse Boligbygging bidrar til økt aktivitet og 

trivsel i bygda. Dette er en veldig 

attraktivt område for de som vil bo her. 

Samtidig vil en del av funksjonell 

strandsone bygges ut. Alt i alt - neutralt 

Ingen konsekvens 

Kulturminner  Det er ingen kjente arkeologiske eller 

nyere tids kulturminner i område eller i 

umiddelbar nærhet 

Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i 

området 

Utvidelse av eksisterende boligbebyggelse 

kan bidra til flere barn som kan ha felles 

aktiviteter i samme området  

Positiv konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. 

plan- og bygningsloven § 4-3 

Fare for flom:  

Bolig, fritidsbolig, garasjeanlegg, skole, 

barnehage, kontorbygg, industribygg og 

andre bygninger som tilsvarer 

sikkerhetsklasse F2 (TEK17) kan ikke 

bygges lavere enn 200-års returnivå for 

stormflo + klimapåslag (ref. DSB).  

 

Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Det er kommunal vann og avløp i 

nærheten som man kan koble seg på.  

Positiv konsekvens 

 

 

 

Oppsummering: 

Konklusjon. Det er noen negative og noen positive konsekvenser. Området er et veldig attraktivt boligområde, men 

utbygging vil kunne ha negative konsekvenser for landskaps- og friluftsinteresser. En ny adkomstvei må til. Det finnes 

lettere tilgjengelige områder B4 og B5 i plan. Kommunen avventer med å legge ut området for utbygging.  
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B4 

 

Et nytt boligområde  

MILJØ Antatte problemstillinger og utfordringer Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som omfatter 

både Ytre og Indre Kvarøy og som 

indikerer interesseområdet for truede 

sjøfuglearter. Utover dette er det ikke 

registrert noen viktige naturinteresser i 

området.  

 

Ingen konsekvens 

 

Landskap Landskap er berørt og ikke har noe stor 

verdi.  

Ingen konsekvens 

 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Mindre økning i bruk av bil, utslipp av 

avløp  

Mindre negativ 

konsekvens/ingen konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Området er ikke markert som flytteleie i 

reindriftskat.  

Hele Indre Kvarøy er markert i 

reindriftskart som vinterbeite.  

 

Mulig konflikt vil avklares i dialog 

med næringen. 

Reinbeitedistrikt og 

Reindriftsavdelinga hos 

Fylkesmannen i Nordland er 

høringsinstanser 

Landbruk 

 

Område har en mindre betydning som 

beiteareal 

Ingen konsekvens/mindre 

negativ konsekvens 

 

Næring 

 

Økt bosetting bidrar positivt til 

næringsaktivitet 

Ingen konsekvens/mindre positiv 

konsekvens 

Turisme 

 

 Område er ikke brukt for 

turisme. Ingen konsekvens 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk 

og estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Området ligger langs en vei, relativt nært 

sentrum 

Positiv konsekvens 
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Boligbebyggelse 

 

Det er behov for nye boligtomter på 

Kvarøy. Området ligger nært natur og 

frilufts areal, samtidig relativt nært 

sentrum 

 

Positiv konsekvens 

Friluftsliv 

 

Området brukes ikke til friluftsliv Ingen konsekvens 

Befolkningens helse Boligbygging bidrar til økt aktivitet og 

trivsel i bygda 

Mindre positiv konsekvens/ingen 

konsekvens 

Kulturminner  Det er ingen kjente arkeologiske eller 

nyere tids kulturminner i område eller i 

umiddelbar nærhet 

Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i 

området 

Fortetting av eksisterende 

boligbebyggelse kan bidra til flere barn 

som kan ha felles aktiviteter i samme 

området  

Mindre positiv konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. 

plan- og bygningsloven § 4-3 

Ingen kjente faremomenter  Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Området ligger i nærheten av andre 

boligområder der det er både kommunalt 

vann og avløp.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Nøytralt 

 

Oppsummering: 

Konklusjon. Det er noen negative, men mange positive konsekvenser. Kommunen anbefaler at området tas med i 

høringsforslag.  
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Fortetting av boligbebyggelse 

MILJØ Antatte problemstillinger og utfordringer Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som omfatter 

både Ytre og Indre Kvarøy og som 

indikerer interesseområdet for truede 

sjøfuglearter. Utover dette er det ikke 

registrert noen viktige naturinteresser i 

området.  

 

Ingen konsekvens 

 

Landskap Landskap er berørt og ikke har noe stor 

verdi. Fortetting i mellom to boligtomter 

ikke vil ha noen konsekvens.  

Ingen konsekvens 

 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Mindre økning i bruk av bil, utslipp av 

avløp  

Mindre negativ 

konsekvens/ingen konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Området er ikke markert som flytteleie i 

reindriftskat.  

Hele Indre Kvarøy er markert i 

reindriftskart som vinterbeite.  

 

Mulig konflikt vil avklares i dialog 

med næringen. 

Reinbeitedistrikt og 

Reindriftsavdelinga hos 

Fylkesmannen i Nordland er 

høringsinstanser 

Landbruk 

 

Område har en mindre betydning som 

beiteareal 

Ingen konsekvens/mindre 

negativ konsekvens 

 

Næring 

 

Økt bosetting bidrar positivt til 

næringsaktivitet 

Ingen konsekvens/mindre positiv 

konsekvens 

Turisme 

 

 Område er ikke brukt for 

turisme. Ingen konsekvens 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk 

og estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Fortetting av eksisterende bebyggelse 

bidrar positivt til tettstedsutvikling.  

Mindre positiv konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Området ligger i mellom 2 eksisterende 

boligtomter. Fortetting i mellom virker 

naturlig, kan gi nye muligheter for 

sosialisering, osv. 

 

Positiv konsekvens 

Friluftsliv 

 

Området brukes ikke til friluftsliv Ingen konsekvens 
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Befolkningens helse Boligbygging bidrar til økt aktivitet og 

trivsel i bygda 

Mindre positiv konsekvens/ingen 

konsekvens 

Kulturminner  Det er ingen kjente arkeologiske eller 

nyere tids kulturminner i område eller i 

umiddelbar nærhet 

Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i 

området 

Fortetting av eksisterende 

boligbebyggelse kan bidra til flere barn 

som kan ha felles aktiviteter i samme 

området  

Mindre positiv konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. 

plan- og bygningsloven § 4-3 

Ingen kjente faremomenter  Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Eksisterende infrastruktur vil utnyttes i 

størst mulig grad.  

Området ligger like ved det nye 

kommunale vannverket. Vann- og 

avløpsledning finnes i nærheten 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

En planbestemmelser om at 

fradeling av tomter eller 

utbygging ikke kan finne sted før 

løsninger for adkomst fra privat 

vei, parkering, vann og avløp er 

godkjent av eventuelle berørte 

parter og kommunen. 

 

 

Konklusjon. Det er noen negative, men mange positive konsekvenser. Kommunen anbefaler at området tas med i 

høringsforslag.  
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Vannreservuar  

 

Område der kommunen har vannreservoar gis formål offentlig og privat tjenesteyting. Ny adkomstvei til området 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 

og som indikerer interesseområdet 

for truede sjøfuglearter. Utover 

dette er det ikke registrert noen 

viktige naturinteresser i området.  

 

Ingen konsekvens 

Landskap Den nye adkomstveien vil berøre 

landskap bare i liten grad 

 

Ingen konsekvens 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Adkomst til og bruk av 

boligområdene vil i liten grad øke 

utslipp til luft og forurensing. 

Mindre negativ konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Området brukes ikke til reindrift 

 

Ingen konsekvens 

Landbruk 

 

Området brukes ikke til landbruk   Ingen konsekvens 

Næring 

 

Tiltaket ikke vil ha noe betydning for 

næringsinteresser 

Ingen konsekvens 

Turisme 

 

Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Tiltaket ikke vil ha noe betydning for 

tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

Ingen konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Tiltaket ikke vil ha noe betydning for 

boligbebyggelse 

 

Ingen konsekvens 

Friluftsliv 

 

Tiltaket ikke vil ha noe betydning for 

friluftsliv 

 

Ingen konsekvens 

Befolkningens helse Ingen konsekvens Ingen konsekvens 
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Kulturminner  Det er ingen kjente arkeologiske 

eller nyere tids kulturminner i 

område eller i umiddelbar nærhet 

Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i området Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-3 

Ingen kjente faremomenter 

  

Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Det er ikke behov for ny teknisk 

infrastruktur (vann eller avløp) 

Ingen konsekvens 

 

Oppsummering: 

Få negative konsekvenser. Det anbefales at området (og ny adkomstvei) tas med i planforslaget. 
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H 

 

4 nye hyttetomter på gnr. 48/3 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 

og som indikerer interesseområde 

for truede sjøfuglearter. Utover 

dette er det ikke registrert noen 

viktige naturinteresser i området.  

 

Ingen konsekvens. Sjøfugler operere 

i store areal og kan tilpasse seg 

tiltak som omfatter relativt små 

areal.  

Landskap Landskap i området er uberørt. 

Bygging av hytter vil påvirke 

landskapsbilde i noen grad. 

 

Mindre negativ konsekvens 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Adkomst til og bruk av 

fritidsområdet vil i liten grad øke 

utslipp til luft og forurensing. I 

praksis har det ikke noe navneverdig 

betydning for forurensing 

Ingen konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Området er i nærheten av flyttlei og 

er merket som årstidsbeite i 

reindriftskart.  

Ingen hytter planlegges i flytteleia. 

Ingen konsekvens/mindre negativ 

konsekvens  

Landbruk 

 

Området brukes ikke til landbruk   Ingen konsekvens 

Næring 

 

Hytteeiere bidrar marginalt til 

omsetning lokal salg av varer 

Ingen konsekvens/mindre positiv 

konsekvens 

Turisme 

 

Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Det er viktig å skille mellom fritids- 

og boligbebyggelse for å unngå 

interessekonflikter.   

Det er ingen bolig interesser i dette 

området, som burde tas hensyn til 

Ingen konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Det er ingen boligbebyggelse i 

nærheten.   

Ingen konsekvens 
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Friluftsliv 

 

Området kan ha betydning for lokalt 

friluftsliv. Bygging av hytter vil 

kunne påvirke friluftsinteresser 

negativt.  

Mindre negativ konsekvens 

Befolkningens helse/ Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Kulturminner  Inge kjente kulturminner i nærheten Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i området Området er langt unna 

boligbebyggelse og er neppe viktig 

som lekeareal for de minste barna. 

Ungdommer i tenåringsalder kan ha 

visse interesser i området.  

Nøytralt 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-3 

Fare for flom:  

Bolig, fritidsbolig, garasjeanlegg, 

skole, barnehage, kontorbygg, 

industribygg og andre bygninger 

som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 

(TEK17) kan ikke bygges lavere enn 

200-års returnivå for stormflo + 

klimapåslag (ref. DSB).  

 

Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Verken vann- eller avløpsnett finnes 

her fra før. De 2 nordøstligste 

tomtene kan vurderes koblet til 

eksisterende private avløpsnett.  

En må regne private løsninger for 

vann og avløp.  

En bestemmelse om at verken 

fradeling eller utbygging kan finne 

sted i området før løsninger for 

vann og avløp samt adkomst er 

tilfredsstillende avklart med 

kommunen og eventuelt andre 

berørte parter. 

 

 

 

Oppsummering: 

Konklusjon. Det er noen negative og noen positive konsekvenser. Kommunen anbefaler at området tas med i 

høringsforslag.  
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H 

 

Fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse. 4 nye tomter 

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 

og som indikerer interesseområde 

for truede sjøfuglearter. Utover 

dette er det ikke registrert noen 

viktige naturinteresser i området.  

 

Ingen konsekvens. Sjøfugler operere 

i store areal og kan tilpasse seg 

tiltak som omfatter relativt små 

areal.  

Landskap Landskap i området er allerede 

berørt, det er eksisterende hytter.  

 

Ingen konsekvens 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Adkomst til og bruk av området vil i 

liten grad øke utslipp til luft og 

forurensing. 

Mindre negativ konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

I likhet med resten av Kvarøy, er 

området markert som vinterbeite i 

reindriftskart. Kommunen ønsker 

dialog med næringen. Fortetting i 

mellom eksisterende hytter burde 

ikke føre til konflikt med 

reindriftsnæringen.  

 

Mindre negativ konsekvens 

Landbruk 

 

Området brukes ikke til landbruk   Ingen konsekvens 

Næring 

 

Flere brukere av fritidsboliger kan 

bidra til aktivitet i bygda samt 

omsetning i lokalbutikken  

Ingen konsekvens/mindre positiv 

konsekvens 

Turisme 

 

Ingen konsekvens Ingen konsekvens 
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Tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

 

 

Fortetting av eksisterende 

bebyggelse bidrar positivt til 

tettstedsutvikling 

Positiv konsekvens 

Boligbebyggelse 

 

Området ligger i område som er 

preget av fritidsbebyggelse og som 

er unna all eksisterende 

boligbebyggelse.  

Ingen konsekvens 

Friluftsliv 

 

Fortetting av eksisterende 

bebyggelse ikke vil legge beslag på 

noe friluftsareal 

Ingen konsekvens 

Befolkningens helse/ Ingen konsekvens Ingen konsekvens 

Kulturminner  Det er ingen kjente arkeologiske 

eller nyere tids kulturminner i 

område eller i umiddelbar nærhet 

Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i området Fortetting av hyttebebyggelse kan 

føre til at flere barn kan leke 

sammen 

Ingen konsekvens/mindre positiv 

konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-3 

Ingen kjente faremomenter Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur Eksisterende infrastruktur i 

nærheten vil utnyttes i størst mulig 

grad 

Nøytralt.  

En planbestemmelser om at 

fradeling av tomter eller utbygging 

ikke kan finne sted før løsninger for 

adkomst fra privat vei, parkering, 

vann og avløp er godkjent av 

eventuelle berørte parter og 

kommunen. 

 

 

 

Konklusjon. Det anbefales at området tas med i planforslaget.  
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N101 

 

Eksisterende naustområde N101. Planen åpner for anlegg av opp til 3 flytebrygger ut for området.  

MILJØ Antatte problemstillinger og 

utfordringer 

Forslag til behandling og 

Vurdering 

Naturmiljø, naturmangfold Området er del av polygon som 

omfatter både Ytre og Indre Kvarøy 

og som indikerer interesseområde 

for truede sjøfuglearter. Utover 

dette er det ikke registrert noen 

viktige naturinteresser i området.  

 

Ingen konsekvens. Sjøfugler 

opererer i store areal og kan 

tilpasse seg tiltak som omfatter 

relativt små areal.  

Landskap Planlagte tiltak ikke vil ha noen 

større konsekvenser for landskap 

 

Ingen konsekvens 

Forurensning (utslipp til luft, 

herunder klimagassutslipp, 

forurensing av vann og grunn) 

Planlagte tiltak ikke vil ha noen 

konsekvenser for forurensing 

 

Ingen konsekvens 

SAMFUNN   

Reindrift 

 

Det er ikke markert noen flytteleie 

på denne delen av Kvarøy 

 

Ingen konsekvens 

Landbruk 

 

Planlagte tiltak ikke vil ha noen 

konsekvenser for landbruk 

 

Ingen konsekvens 

Næring 

 

Planlagte tiltak ikke vil ha noen 

konsekvenser for næring 

 

Ingen konsekvens 

Turisme 

 

Planlagte tiltak ikke vil ha noen 

konsekvenser for turisme 

 

Ingen konsekvens 

Tettstedsutvikling, arkitektonisk og 

estetisk utforming, synlighet, 

uttrykk og kvalitet 

Flytebryggeanlegg ikke vil bryte med 

arkitektonisk og estetisk utforming, 

synlighet, uttrykk og kvalitet. 

Ingen konsekvens 
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Boligbebyggelse 

 

Planlagte tiltak ikke vil ha noen 

konsekvenser for boligbebyggelse 

 

Ingen konsekvens 

Friluftsliv 

 

Kaianlegg og flytebrygger kan bidra 

positivt til friluftsliv 

Positiv konsekvens 

Befolkningens helse/ Bruk av flytebrygge kan lette 

påstigning inn og ut båt.  

Mindre positiv konsekvens 

Kulturminner  Det er ingen kjente arkeologiske 

eller nyere tids kulturminner i 

område eller i umiddelbar nærhet 

Ingen konsekvens 

Barn og unges interesser i området Planlagte tiltak ikke vil ha noen 

konsekvenser for barn og unges 

interesser 

 

Ingen konsekvens 

Beredskap og ulykkesrisiko, jf. plan- 

og bygningsloven § 4-3 

Flytebrygger settes ut og brukes 

vanligvis bare i sommerhalvåret. 

Ingen kjente faremomenter. 

Ingen konsekvens 

Teknisk infrastruktur  Ingen konsekvens 

 

Det anbefales at mulighet for å ha flytebrygge ut for naustområde N101 tas med i plan. 


