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Bakgrunn: 
Liafjellprosjektet nærmer seg ferdigstillelse. I den forbindelse har fylkeskommunen 
(NFK) henvendt seg til kommunen mht brannvernordning for ivaretakelse av 
brannobjektet Liafjelltunellen. Lurøy kommune hadde møte med Statens vegvesen i 
2019 (før fylkeskommunen selv overtok planleggingen) om vurdering og planlegging 
av tilfredsstillende brannvernordning med mål om å ha ordningen på plass ved åpning 
av veien/tunellen. En ble da enige om at en skulle vurdere ny brannvernordning som 
følge av nytt brannobjekt (Liafjelltunellen) i sammenheng med Silatunellen, som for 
øvrig er bygd etter gammelt regelverk, og er et langt mer kritisk brannobjekt som følge 
av konstruksjon og manglende sambandsdekning i området.   

Liafjelltunellen er planlagt åpnet høsten 2021, og det er en forutsetning at bla 
brannvernordningen godkjennes for at åpning skal kunne skje. Brannvernordningen 
skal testes i forkant av åpningen med øvelser og lignende. Dette fordrer ikke at ny 
brannbil skal være på plass til åpningen, men at det er en forpliktende plan for bedring 
av brannvernordningen. 

I formannskapsmøte den 30.04.2021 ble det vedtatt i sak 50/21 bl. annet at "Prosess 
vedrørende reguleringsendring av industriområdet igangsettes slik at en fortrinnsvis 
kan fatte vedtak om reguleringsendring i kommunestyret i juni 2021, avhenger av 
høringsprosessen". 
 
I henhold til plan og bygningslovens § 12-8 og i samsvar med ovennevnte vedtak i 
Lurøy formannskap ble det 05.05.2021 varslet det oppstart endring reguleringsplan 
Aldersund næringsområde, vedtatt 29.06.2016. Hensikt med endringen er å avklare 
nødvendig areal for bygging av ny branngarasje i reguleringsområdet. Samtidig vil man 
redusere areal for bygging av naust og øke andel av areal for industri/næring. 
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Figur 1. Oversiktskart  
 
Det har kommet flere innspill til oppstartsvarselet. Innspillene er kommentert 
nedenfor.  
 
Vurdering:  
Nordland Fylkeskommune har sendt uttalelse. Fylkeskommunen minner kommunen 
om at endring av plan behandles i hovedsak etter samme regler som en ny plan, jfr. 
plan- og bygningslovens §12-14.  
Kommentar. Fylkeskommunen misforstår om at kanskje kommunen ønsker å 
behandle endringen som en mindre vesentlig endring. Saken behandles som 
vesentlig endring. Dette innebærer at kommunen utarbeider plandokumenter for 
endringen, inkludert ny reguleringsplankart, reguleringsbestemmelser og 
planbeskrivelse. Plandokumentene skal legges ut på offentlig ettersyn i henhold til 
plan og bygningslovens § 12-10. Etter offentlig høring vil reguleringsforslaget legges 
til 2. gangs behandling i formannskap som planutvalg og behandling i kommunestyre.  
 
Videre viser høringsinstansen til Forskrift om konsekvensutredning, vedlegg I punkt 
24 eller vedlegg II nr. 11 j). I vedlegg I punkt 24 heter det: 
 
Næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål 
med et bruksareal på mer enn 15 000 m2 (mindre tiltak omfattes av vedlegg II nr. 11j). 
 
Det betyr, at dersom planen åpner for nytt næringsbebyggelse (bruksareal BRA) over 
15 000 m2, må reguleringsplanen behandles i hht til forskrift om 
konsekvensutredning.  
 
Gjeldende reguleringsplan har kombinert industriareal på 10,7 da med tillatt 
utnyttingsgrad på 70% BYA og maks gesims og mønehøyde på henholdsvis 7 og 11 
m.  
Planen ble utarbeidet i 2016 og ble behandlet i hht til forskrift om 
konsekvensutredning med planprogram.  
 
Nå endres plan, ved at man flytter noe parkeringsareal til ny plassering og 
tilrettelegger for bygging av brannstasjon.  
 
Man vil samtidig økes industriareal noe – fra 10,7 da til 12,9 da. Utnyttingsgrad og 
tillatt høyde blir det samme. Økning av tillatt bebygget areal med 70% av 2,2 da 
industriareal ikke vil gjøre noe vesentlig forskjell i potensiell påvirkning av miljø og 



LURØY KOMMUNE  Side 3 av 9

Arkivsaksnr. 21/404

samfunn. Utvidelse ikke kan føre til økning av tillatt bruksareal med 15 000 m2. 
Dermed faller tiltaket ikke under tiltak i forskriftets vedlegg I.  
 
Dersom tiltak ikke omfattes av vedlegg I, skal kommunen vurdere om tiltaket omfattes 
av forskriftets § 8. Planer og tiltak som skal konsekvensutredes hvis de kan få 
vesentlige virkninger for miljø eller samfunn. Da må tiltaket sjekkes mot liste i vedlegg 
II og kommunen må vurdere om reguleringsplan utløser krav om 
konsekvensutredning. I vedlegg II, punkt 10 j) som Fylkeskommunen viser til, heter 
det: 
 
Næringsbygg, herunder kjøpesentre som ikke inngår i pkt. 10 b, bygg for offentlig eller 
privat tjenesteyting og bygg til allmennyttige formål. 
 
Det er planlagt bygg for offentlig eller privat tjenesteyting, derfor må kommunen gå 
videre og i hht forskriftets §8 vurdere om tiltaket møter noen av kriterier i § 10.Kriterier 
for vurderingen av om en plan eller et tiltak kan få vesentlige virkninger for miljø eller 
samfunn 
Det gjelder bygging av ny brannstasjon og annen bebyggelse i område OT med maks 
tillatt utnyttingsgrad på 70% BYA og maks høyde på 11 m. i areal som fra tidligere er 
godkjent for parkering. Kommunen kan ikke se at tiltaket fanges opp av noen av 
kriterier i forskriftets § 10. 
 
Kommunen kan ikke se at endring av plan omfattes av forskrift om 
konsekvensutredning.  
 
Fylkeskommunen har ingen merknader til varslede planendring som myndighet for 
FV17. Høringsinstansen har heller ingen kulturminnefaglige merknader.  
 
Høringsinstansen mener at planen bør også sendes på høring til Fiskeridirektoratet. 
Kommunen tar innspillet med i plan. Fiskeridirektoratet tas med i liste over 
høringsparter.   
 
Lurøy innland lokalutvalg behandlet saken i møte den 19. mai 2021. Lokalutvalget 
sendte en følgende uttalelse.  
  

 Lokalutvalget ser positivt på oppgradering av branngarasje, oppgradering av 
brannberedskapen og plassering av ny brannstasjon på industriområdet i 
Aldersundet.  

 Det samme gjelder opparbeidelsen av hele industriområdet som vurdert i F-sak 50/21  
Lokalutvalget ber i denne forbindelse om at det tas hensyn til behov for ferdsel og nye 
parkeringsplasser i forbindelse med bruk av havna. Både innerst ved slipp og ytterst 
på sørvestsiden. Dette på grunn av havnas utforming og for nærhet til bryggene  

 Lokalutvalget ber også om at området blir midlertidig inn sådd etter at 
anleggsarbeidet er avsluttet for å hindre at støv/sand konstant blåser på båtene i 
havna.  

 En plassering helt sør-vest mot fylkesvei i industriområdet anbefales, for å unngå at 
garasjen blir til hinder for trafikk til havn- og industriområde.  

 
Lokalutvalget er positive til at branngarasjen vil plasseres i området og at det åpnes 
for opparbeiding av industriareal. Lokalutvalget viser til problemer med parkering og 
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ber om at det tilrettelegges for parkeringsareal på både side av området mot havna, 
men også ytterst mot sør-vest.  
 
Kommentar. Kommunen kjenner til problemer som oppstår med parkering ved 
Aldersund havn. Kommunen anbefaler at det tilrettelegges for parkeringsareal på 
nordside av området, som vender mot molo Aldersund havn. Fra slipen og vestover.  
Hovedformål med næringsområde i Aldersund er å tilrettelegge for industri og annen 
næring i bygda. Derfor skal en være forsiktig med å båndlegge betydelig del av 
området til parkering.  
 
Lokalutvalget ber også om at området blir midlertidig innsådd etter at anleggsarbeidet 
er avsluttet for å hindre at støv/sand konstant blåser på båtene i havna. 
Kommentar: Området vil i utgangspunktet bli pukksatt, noe som antas å eliminere 
støv. Dette innspillet gjelder ikke reguleringsarbeidet direkte.  
 
Lokalutvalget anbefaler en plassering helt sør-vest mot fylkesvei i industriområdet 
anbefales, for å unngå at garasjen blir til hinder for trafikk til havn- og industriområde.  
Kommentar. Område for offentlig brannstasjon etableres lengst sørvest nærmest 
fylkesvei og ikke vil være til hinder for adkomst til industriareal/havneområdet.  
 
Aldersund havneforening behandlet saken i møte den 23.05.2021. Det ble besluttet 
følgende innspill til planarbeidet:  
 
Vedtak: Aldersund Havneforening slutter seg til innspill gitt av Lurøy Innland 
lokalutvalg, men med følgende tillegg: 
 
· Det må legges til rette for parkering for brukere av Aldersund Havn på sørsiden av 
eksisterende vei fra slipp og helt ut til vestre hjørne av havna. 
Kommentar. Kommunen er enig med høringsparten om at det er en fordel å legge til 
rette for parkering på side av området som vender mot molo Aldersund havn.  
 
Aldra fiskarlag har sendt innspill den 26. mai 2021. Det heter i uttalelsen: 
Aldra fiskarlag tilslutter seg høringsuttalelsen fra Aldersund havneforening vedtatt i 
foreningens styremøte. 
Kommentar. Innspillet tas til etterretning.  
 
Aldersund idrettslag sendte en uttalelse den 31.05.2021: 
Aldersund idrettslag ønsker å komme med et innspill til høringen for Aldersund næringsområde. 
Dette gjelder utforming og størrelse på brannstasjon/branngarasje som er tenkt bygd. 
Aldersund idrettslag ønsker å forsøke å få opprettet et treningssenter i bygda. 
I forbindelse med etablering av brannstasjon/branngarasje har det kommet en ide om 
å tilpasse bygget slik at dette også kan romme et treningssenter. 
Dette vil kunne være et løft for området, men også et tilbud til brannmannskaper som 
har behov for å holde seg i form. Vi har så langt ikke noen konkrete planer slik at vi 
har sett på behov for størrelse eller utforming. Kanskje kan en del av bygget, f.eks. en 
del av 2. etasje eller et noe utvidet bygg være mulig? Vi regner med at et slikt bygg 
skal inneholde toaletter og dusjrom/garderobe, og tenker dette kan samordnes slik at 
man får bedre utnyttelse av dette når man først skal bygge. Aldersund idrettslag har 
ikke midler til å sette opp eget bygg for et slikt formål, og ønsker derfor dialog i 
planleggingsfasen av brannstasjonen for å se om det kan finnes løsninger for felles 
nytte. 
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Dersom lokaler blir gjort tilgjengelig vil det gjøre det mulig å drifte et treningssenter 
selv på et sted med begrenset størrelse, og samtidig gi et treningstilbud til 
brannmannskaper. Idrettslaget har en god del treningsutstyr, som for tiden står lagret 
i påvente av egnede lokaler. 
 
Kommentar: Området er foreslått regulert til offentlig formål. Således har ikke dette 
innspillet noe relevans for denne saken. I utgangspunktet vil ikke et slikt sambruk 
være forenelig i forhold til HMS krav, bla ren/skitten sone. Brannstasjonen planlegges 
med lav høyde (1. etg) for å kunne realiseres innenfor avsatt ramme, samt for å ikke 
bli for ruvende langs veien, og for å passe inn i miljøet/naust etc. Teknisk sjef vil 
tilskrive idrettslaget om å se etter andre alternativer/lokalisering. 
 
Et ønske om en mulig fremtidig samlokalisering av treningsrom sammen med 
brannstasjon må ev. vurderes på et senere tidspunkt og ikke i plansaken.    
 
Planforslaget 

 

 

Det legges til rette for etablering av branngarasje/brannstasjon i offentlig område OP 
med reguleringsformål Offentlig og privat tjenesteyting. Utnyttingsgrad er satt til 70% 
BYA, gesims- og mønehøyde er satt til henholdsvis 7 og 11 m.  

Område OP ligger mellom adkomstvei til Aldersund havn/molo og grenser til skråning 
i sørvest.  Skråningen har det generelle formålet Samferdselsanlegg og teknisk 
infrastruktur, SOSi kode 2001 
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Det legges opp til bygging av 6 garasjer i område G og som vist med juridisk linje for 
planlagt bebyggelse. En bør her få vurdert om dette formålet skal være del av planen, 
eller området tas inn som del av Forretning/kontor/industriområde. 

Det legges opp til etablering av parkeringsareal der reguleringsområdet grenser til 
molo Aldersund havn. Området har kombinert formål vei/parkering. Dette er for å 
sikre at det kan etableres avkjørsler til nye næringsareal som fradeles fra 
hovedeiendom. Lengst nord i det kombinerte området er det tatt høyde for en 
snuplass.  

For adkomst til reguleringsområdet så viser planforslaget avkjørsel fra fylkesveien og 
frisiktsone vises i reguleringsplankartet. 

Som det er innregulert i gjeldende plan, ønsker kommunen å åpne for bygging av kai 
ut for det utfylte areal der havet er dypes i nordvest av området.  

Reguleringsformål ”Havneområde i sjø” rundt den planlagte kaia åpner for båttrafikk 
til og fra kaia. Under prosjektering av kaia vil man vurdere om det er behov for 
mudring og/eller nye utredninger i forbindelse med kai. 

Naturområde i sjø åpner for bruk av areal til fritidsfiske, ferdsel med småbåter, 
bading, osv.  

Endringer i reguleringsbestemmelser i forhold til gjeldende reguleringsbestemmelser 

Bestemmelsesparagraf 2.3 Tiltak i sjø som gjelder utfylling av areal med 
muddermassene, fjernes fra reguleringsbestemmelser.  

Bestemmelsesparagraf 2.4 Midlertidig anleggs- og riggområde som gjelder mulighet 
for å bruke området til midlertidige bygninger i forbindelse med utbedring av FV17, 
fjernes fra reguleringsbestemmelser.  

Bestemmelsesparagraf 2.2 Minste byggehøyde oppdateres og formuleres slik:  

 Garasjer, 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). Tallene oppgitt må rundes av 
oppover til nærmeste 10 cm før bruk. Per dagsdato er dette 270 cm over 
NN2000 nivå. 

 Bygninger som tilsvarer sikkerhetsklasse F2 (TEK17) kan ikke bygges lavere 
enn 200-års returnivå for stormflo + klimapåslag (ref. DSB). Tallene oppgitt må 
rundes av oppover til nærmeste 10 cm før bruk. Per dagsdato er dette 290 cm 
over NN2000 nivå. 

 Bygninger som tilsvarer sikkerhetsklasse F3 (TEK17) kan ikke bygges lavere 
enn 1000-års returnivå for stormflo + klimapåslag (ref. DSB). Tallene oppgitt 
må rundes av oppover til nærmeste 10 cm før bruk. Per dagsdato er dette 300 
cm over NN2000 nivå. 
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Bestemmelser for Kombinert formål garasjer/naust/bod erstattes med bestemmelser 
til 1 garasjeområde for 6 garasjer og formuleres slik: 

 Området G skal brukes til å bygge garasjer. Bygninger plasseres slik det er 
vist på reguleringsplankart. Kommunen kan vurdere å gi dispensasjon fra 
plassering angitt i reguleringsplankart.  

 Bebyggelsen skal være i tradisjonell stil  
 Bebyggelse skal være tilpasset sterk vind 
 Alle bygninger i område G bygges etter samme tegning. Maksimal 

gesimshøyde og mønehøyde er henholdsvis 4,5 og 6,5 meter. 

Bestemmelser for Havneområde i sjø formuleres slik.  

Havneområdet skal kunne benyttes til oppankring og manøvrering av fartøy som 
betjener eller blir betjent av industriområdet. Områdene kan ikke oppfylles eller nyttes 
på annen måte som vanskeliggjør dette. 

Det legges til bestemmelser for Kai og formuleres slik: 

Området skal brukes for etablering av kai med tilhørende anlegg. 

Forhold til forskrift om konsekvensutredning 

Når reguleringsplan for Aldersund næringsområde ble utarbeidet i 2016, ble den 
behandlet i henhold til forskrift om konsekvensutredning. Det ble gjort en vurdering i 
sak om oppstart av reguleringsarbeid (den 25.03.2015 sak 22/15). Det heter i 
saksfremlegget: 

Forskrift om konsekvensutredning sier at alle planer som omfattes av forskriftens 
vedlegg I, skal behandles etter forskriften. Vedlegget omfatter bl. andre følgende 
planer og tiltak: 

Vedlegg I. Planer som alltid skal konsekvensutredes  
Industri, bygg og anlegg m.m. 

  Industrianlegg, næringsbygg, bygg for offentlig eller privat tjenesteyting og 
bygg til allmennyttige formål med et bruksareal på mer enn 15 000 m² eller 
som omfatter et planområde på mer enn 15 dekar. 

Infrastrukturtiltak     
  Nyetablering av farleder, havner og havneanlegg, der skip på over 1 350 
tonn kan seile og anløpe. Ferjekaier inngår i punkt 16 eller punkt 17. 

  

 

Reguleringsarbeidet ble vurdert at den faller under forskriftets §6. Kommunen 
utarbeidet planprogram som ble lagt ut på høring sammen med oppstartsmelding.  

Nå gjøres det en endring i gjeldende plan med hensikt å tilrettelegge for areal for ny 
branngarasje. Samtidig økes industriareal fra 10,7 da til 12,9 da. Det er samme 
utnyttingsgrad som sist – 70% BYA og maks. gesims og mønehøyde på henholdsvis 7 



LURØY KOMMUNE  Side 8 av 9

Arkivsaksnr. 21/404

m og 11 m. En så relativt ubetydelig økning ikke vil føre at planen må på nytt 
behandles i hht til forskrift for konsekvensutredning.  

Kommunen vurderer at arbeid reguleringsendring Aldersund næringsområde faller 
ikke verken under forskriftets §6, §7 eller §8. Reguleringsarbeidet faller ikke under 
forskrift om konsekvensutredning.  

Oppsummering 
Saksbehandleren anbefaler at vedlagte forslag til endring av reguleringsplan 
Aldersund næringsområde legges ut til offentlig ettersyn i hht plan- og 
bygningslovens §12-10. 
 
Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:  
Reguleringsendring åpner for bygging av ny brannstasjon i området nærmest FV17. 
Ny brannstasjon er et viktig ledd i brannvernordning som følge av nytt brannobjekt 
(Liafjelltunellen) i sammenheng med Silatunellen. Brannsikkerhet og mulighet for å 
ryke ut tidlig er viktig for folkehelse.  
 
Planen åpner også for utvidelse av regulert industriareal med ca 20%. 
Næringsutvikling er viktig for verdiskapning, sysselsetting og økonomisk trygghet. 
Næringsutvikling bidrar oftest positivt til folkehelse.  
 
Saken vurderes til å ha positiv påvirkning på folkehelse.  
 
Vedlegg:   
Forslag til plankart  
Forslag til reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse 
Uttalelse: Nordland Fylkeskommune 
Innspill: Lurøy innland lokalutvalg 
Innspill: Aldersund havneforening 
Innspill: Aldra fiskarlag 
Innspill: Aldersund idrettslag 
 
Utskrift til: 
Høringsparter i hht liste 
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Saksbehandlerens innstilling: 
 
Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 I hht plan- og bygningslovens §12-10 legges vedlagte reguleringsforslag ut til 
offentlig ettersyn. 

 Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  
 Høringsfrist skal være minst seks uker.  
 Det skal i høringen spørres om behov for område for garasjer (G), med 

alternativ utnyttelse forretning/kontor/industri for dette arealet. 
 
Tonnes, 11.06.2021  Vaidotas Suveizdis, arealplanlegger 

 
Etatssjefens innstilling: 
 

 Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes,11.06.2021  Atle Henriksen, teknisk sjef 

 
Rådmannens innstilling: 
 
Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 I hht plan- og bygningslovens §12-10 legges vedlagte reguleringsforslag ut til 
offentlig ettersyn. 

 Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  
 Høringsfrist skal være minst seks uker.  
 Det skal i høringen spørres om behov for område for garasjer (G), med 

alternativ utnyttelse forretning/kontor/industri for dette arealet. 
 
Lurøy, 11. juni 2021 Karl-Anton Swensen, rådmann 

 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 16.06.2021 sak 92/21 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 I hht plan- og bygningslovens §12-10 legges vedlagte reguleringsforslag ut til 
offentlig ettersyn. 

 Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  
 Høringsfrist skal være minst seks uker.  
 Det skal i høringen spørres om behov for område for garasjer (G), med 

alternativ utnyttelse forretning/kontor/industri for dette arealet. 


