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Bakgrunn: 
Detaljregulering Sørnesøy havn legger til rette for bruk og vern av areal i Sørnesøy havn. 
Reguleringsplan er utarbeidet av Lurøy kommune i samarbeid med Sørnesøy lokalutvalg.  

Sørnesøy havn ble utbygd i 2001. Den ble da tilrettelagt med plass for 25 båter inklusive 
kaiplasser forbeholdt fiskere.  

 

Figur 1. Oversiktskart 

Havna brukes i stor grad som en fiskerihavn. I havna er det et småbåtanlegg og mulighet for 
dieselfylling.  

 

Figur 2. Ortofoto Sørnesøy havn 

Hurtigbåt anløper havna og bruker privat kai på Holmen.  
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Lurøy kommunestyre vedtok i møte desember 2020 at arbeid reguleringsplan i Sør-Nesøy 
havn finansieres jf. Det ble bevilget kr 120 000,- til formålet. 

Novatek AS utførte så bunnkartlegging av hele havneområdet i juni 2021. Rapport og 
høydedata fra bunnkartlegging forelå i starten av oktober 2021.  

Reguleringsarbeid faller ikke under forskrift om konsekvensutredning. Det er en egen 
paragraf om det med begrunnelse i planbeskrivelsen.  
 
Planprosessen 

 Behandling sak i Lurøy formannskap vedr. oppstart reguleringsarbeid den 
06.05.2021.  

 Varsel om oppstart den 12.04.2021 
 Møte med Sørnesøy lokalutvalg den 05.05.2021. På møtet ble det drøftet flere 

alternativ for mulig endring og utvidelse.  

Det ble utarbeidet reguleringsforslag som legges nå ut offentlig ettersyn.  

 
Vurdering:  
Det har kommet uttalelser til oppstartsvarsel reguleringsplan Sørnesøy havn fra 
regionale høringsinstanser og fra Sørnesøy lokalutvalg. Det har også kommet innspill 
fra private høringsparter.  
 
Uttalelser og innspill er kommentert nedenfor.  
 
Statsforvalteren i Nordland sendte en følgende uttalelse: 
 
Naturverdier  
Landarealet inngår i et større område som i kommuneplanens arealdel er avsatt til 
LNFR-formål med åpning for spredt bebyggelse (tre boliger, fem fritidsboliger og fem 
naust) i planperioden. Slik bebyggelse kan i henhold til de planens generelle 
bestemmelse nr. 12 ikke lokaliseres nærmere sjø enn 50 meter. Dette for å sikre 
allmennheten fri ferdsel langs strandlinjen, samtidig som naturfaglige hensyn langs 
strandlinjen ivaretas.  
Pbl. § 1-8 første ledd klargjør de særlige arealdisponeringshensyn som gjør seg 
gjeldende i hundremetersbeltet langs sjøen, og pålegger plan- og 
bygningsmyndighetene et særskilt ansvar for å ivareta disse hensynene i sin 
myndighetsutøvelse etter loven. Hovedformålet med byggeforbudet i 
hundremetersbeltet langs sjøen er å sikre allmennhetens rett til fri ferdsel og friluftsliv 
ved kyste, samt naturverdier og verdier knyttet til kulturmiljø og landskap. Det 
alminnelige tiltaksforbudet i hundremetersbeltet langs sjøen gjelder bare så langt ikke 
annen byggegrense er fastsatt i kommuneplanens arealdel eller reguleringsplan, jf. 
§§ 11-9 nr. 5 og 12-7 nr. 2. At forbudet i § 1-8 andre ledd kan settes til side eller 
innskrenkes av kommunale arealplaner, innebærer ikke at kommunen står fritt til å 
åpne for bygging i strandsonen. Ved all planlegging i 100-metersbeltet langs sjøen 
plikter kommunene å legge vekt på de særskilte arealdisponeringshensyn som er 
angitt i § 1-8 første ledd. I Ot.prp. nr. 32 (2007-2008) s. 64 fremholder departementet 
at bygging i strandsonen bare bør tillates på arealer som ikke har verdi for andre 
formål, som blant annet landbruk, friluftsliv, biologisk mangfold og kulturmiljø.  
Der det tillates videre utvikling av arealer som allerede er delvis utbygd, bør 
hensynene som gjør seg gjeldende i strandsonen ivaretas i arealplanen og nye 
utbyggingsområder bør trekkes så langt unna sjøen som mulig. 
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Strandsonen langs eiendom 51/3 er i dag ubebygd og intakt. Dette arealet bør 
skjermes gjennom reguleringsplanen. Videre er det registrert en del fugl på Holmen, 
herunder rødlistede arter som krykkje (EN), teist (VU) og fiskemåke (NT). Området på 
sørsiden av holmen må sees i sammenheng med tilgrensende gruntvannsområde. Ut 
fra dette bør også sørsiden av Nesøyveien holdes fri for bebyggelse og inngrep..  
 
Kommentar. Kommunens gjeldende arealdel er utarbeidet i 2006. Den dekker hele 
kommunen. For det første, så begynner gjeldende plan å bli foreldet. For det andre, 
hadde ikke man i planprosess arealdelen mulighet for å detaljregulere hele 
kommunen.  
Det er en eksisterende havn i Sørnesøy som blir detaljregulert i denne 
planprosessen. Landskap og hele området er allerede preget av molo og all 
bebyggelse i havna. Byggeforbud i 100 m belte i plan- og bygningslovens §1-8 
gjelder bare så langt en annen byggegrense ikke er satt i kommuneplan eller 
reguleringsplan. Hensikt med denne reguleringsprosessen er å planlegge hele 
område optimalt. Det er mange areal i kommunen og i Nesøy som er nærmere havet 
enn 100 m. Kommunen ser naturlige fordeler ved at ny bebyggelse i forbindelse med 
havneaktivitet planlegges i samme området versus å ta i bruk nye areal.  
Sjøfugler har mulighet å operere og bruke større areal. Havneareal er liten i forhold til 
alle liknende odder, holmer og skjær langs kysten av Nesøya. Kommunen kan ikke 
se at områder i havna der sjøfugler ble punktregistrert ikke kan erstattes av andre 
liknende områder i nærheten.  
 
Det er en etablert havn i Sørnesøy, som nå reguleres. En reguleringsprosess kan 
sette en annen byggegrense enn 100 m. Når det er allerede etablert en havn, så er 
det naturlig å se etter mulighet å etablere aktiviteter som hører til i en havn i samme 
område fremfor å ta i bruk andre områder.  
 
Kommunen ønsker å lage en plan som åpner for optimal bruk av arealer i Sørnesøy 
havn. Hele reguleringsområde ligger i 100 m belte.  
 
Videre heter det i uttalelsen: 
 
Forurensning  
Det fremgår av oppstartmeldingen at planen mest sannsynlig vil legge til rette for 
utdyping av havneområdet. Fordi det har vært drevet havnevirksomhet i området er 
det grunn til å tro at sedimentene er forurenset. Eventuell mudring og utfylling krever 
egen tillatelse etter forurensningsloven fra Statsforvalteren. Vi ber i denne forbindelse 
om at det tas inn en rekkefølgebestemmelse om at før det kan gis 
igangsettingstillatelse for mudrings- eller utfyllingstiltak må det foreligge tillatelse etter 
forurensningsloven fra Statsforvalteren.  
Dersom det skal mudres i havnen er det hensiktsmessig at planen avsetter eget areal 
for deponering av sedimenter (strandkantdeponi), og at det knyttes bestemmelser 
(ev. hensynssone) til området som sikrer at tiltak og bruk av området ikke medfører 
fare for spredning av forurensinger. 
 
Det settes rekkefølgekrav for tiltak som mudring og utfylling, at slike tiltak ikke kan 
gjennomføres før man har foretatt geoteknisk utredning av området.  
Det settes også rekkefølgekrav om at før det kan gis igangsettingstillatelse for 
mudrings- eller utfyllingstiltak må det foreligge tillatelse etter forurensningsloven fra 
Statsforvalteren.  
 
Nordland Fylkeskommune sendte en følgende uttalelse: 
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 Merknader  
Planområdet er ikke regulert gjennom detaljregulering tidligere. Det er derfor positivt 
at kommunen ønsker å regulere planområdet etter eksisterende bruk og ønsket 
utvikling.  
Forholdet til regionale interesser  
Gjeldende Fylkesplan for Nordland, kapittel 8. Arealpolitikk i Nordland, inneholder 
klare mål for arealpolitikken i perioden. Vi ber om at det tas hensyn til disse i 
planarbeidet og viser spesielt til kap. 8.3. Naturressurser, kulturminner og landskap, 
8.4. Næringsutvikling, 8.5. Kystsonen og 8.6. Klima og klimatilpasning.  
 
Kap. 8.4. Næringsutvikling  
d) Arealplanleggingen skal sikre ressursgrunnlaget for fiskeri, akvakultur, 
bergverk/mineraler, jordbruk, skogbruk, reindrift og andre utmarksnæringer. 
h) Arealplanleggingen skal ta hensyn til framtidig arealbehov for viktig infrastruktur 
innenfor transportsektoren som fiskeri- og trafikkhavner, lufthavner, vei og bane.  
 
Kommentar. Reguleringsforslaget legger til rette for mer kaiareal for sjørelatert 
næring. Det åpnes også for utleienæring.  
 
 
8.5. Kystsonen  
c) Planlegging i sjø og på land må ses i sammenheng, og avklare ferdsel, farleder, 
fiske, akvakultur og natur- og friluftsområder.  
g) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-metersbeltet / den 
funksjonelle strandsonen, skal sjørelaterte næringsetableringer prioriteres framfor 
andre tiltak. 
 
Kommentar: hovedformål med reguleringsarbeidet er å tilrettelegge for mer sjørelatert 
næring/mer kaiareal. De fleste tiltak i plan åpner for mer sjørelatert næring.  
 
Kulturmiljø  
Vi har sjekket oppstartsmeldingen mot våre arkiver. Så langt vi kjenner til, er planene 
ikke i konflikt med verneverdige kulturminner som fylkeskommunen er delegert 
forvaltningsansvar for. Vi har foreløpig ingen merknader til planarbeidet og vil gi 
endelig uttalelse når planforslag foreligger.  
Innspillet gjelder ikke kulturminner under vann eller samiske kulturminner; det vises 
her til egne vurderinger fra Norges arktiske universitetsmuseum og Sametinget. 
 
Kommentar. Tas til orientering. Se også kommunens kommentar til innspill fra 
Universitetet i Tromsø.  
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Landskap  
Landskapet som havnen er en del av, er et kystslette landskap. Landskapet er 
kartlagt til å ha stor verdi. Tiltakene det legges til rette for bør derfor tilpasses 
eksisterende bebyggelse og havneanlegg.  
Vi viser særlig til følgende regionale arealpolitiske retningslinjer:  
8.5. Kystsonen  
f) Dersom kommunen finner å legge til rette for bruk i 100-metersbeltet / den 
funksjonelle strandsonen, skal det stilles krav som sikrer god landskapstilpasning, 
høy estetisk og arkitektonisk kvalitet, og allmenhetens tilgang og ferdsel. 
 
Kommentar. Landskap i området er allerede sterkt påvirket. Det er tatt ut masse i 
nord av havna – et åpent brudd. Så er det bygget en molo. Hele området oppfattes 
som et urbanisert havneområde.   
Ytterligere planlagte tiltak – område K4 og mulig fylling innerst i bukt på østside kan 
påvirke landskap i noen grad, men ellers vil den samlede påvirkning ikke være stor.   
 
Bo- og fritidsmiljø  
En utvikling av havnen på Sørnesøya vil kunne føre til en økning av trafikk både i sjø 
og på land. Gjennom planprosessen bør det derfor kartlegges hvordan en utvikling av 
havnen vil kunne påvirke bo- og fritidsmiljøet på øya. Universell utforming bør fremgå 
av plandokumentene, for å sikre den allmenne tilgangen til strandsonen, 
kaianleggene og havnen. 
 
Klimahensyn  
Databasen til Kartverket, Se havnivå i kart, viser at deler av planområdet er utsatt for 
havnivåstigning. NVEs aktsomhetskart viser at hele planområdet er kartlagt å være 
under marin grense. 
 
For å forebygge flomfare tillattes det ingen bebyggelse under kote +3. 
 
Universitetet i Tromsø har foretatt marinarkeologisk befaring i reguleringsområde.  
 
Resultater av marinarkeologisk befaring: Reguleringsplan for Sørnesøy havn, Lurøy 
k.  
Planforslaget vil tilrettelegge for fremtidig utvikling av Sørnesøy havn hvor det er flere 
sjønæringer som har behov for havneareal. Selv om det er ikke forventet at tiltakene 
skal trekke seg helt ut til yttergrensen av planområdet, blir det behov for mudring til 
bl.a. utvidet kai lengde og plass til sjøtomter. Det blir også behov for omorganisering 
av flytebrygger. Norges arktiske universitetsmuseum (UM) varslet marinarkeologisk 
befaring av sjøarealet i planområdet 05.05.2021 i forbindelse med varsel om oppstart 
av planarbeid.  
Det ble utført marinarkeologisk befaring av planområdet 25.08.2021 av Norges 
arktiske universitetsmuseum. Det ble registrerte utbredt sjørettet aktivitet fra nyere tid 
i indre havna i form av flere konstruksjoner og strukturer i fjæra med både utfylt 
sjøanlegg / fyllingsfronter og et betydelig antall båtstøer. Ingen av strukturene er 
automatisk vernet etter kulturminnelovens §14. Undersøkelsen påviste ikke 
automatisk fredete eller vernete kulturminner innenfor reguleringsplanområdet.  
På grunnlag av befaringsresultatene har vi ingen merknader til planforslaget eller 
tiltak som planlegges i sjø.  
 
Dersom en likevel i forbindelse med tiltak skulle komme over funn av kulturhistorisk 
betydning, må arbeidet stanses og UM straks varsles i henholdt til kulturminneloven 
§8, andre ledd. 
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Kommentar. Uttalelsen tas til orientering. Dette tas med en følgende 
reguleringsbestemmelse under reguleringsbestemmelser:  
Dersom det blir oppdaget historiske gjenstander eller andre spor under arbeid som viser til eldre 
aktivitet i området skal arbeidene stanses og aktuelle myndigheter varsles omgående. Melding om 
funn sendes til Fylkeskommunen i Nordland og Sametinget ved funn av samiske spor. Tiltakshaver 
plikter å underrette den som utfører arbeider om dette og er ansvarlig for at det blir overholdt. 

Fiskeridirektoratet sendte følgende uttalelse 
 
 Fiskeriinteresser i området  
Fiskeri- og ressursområdene i Lurøy kommune er kartlagt av Fiskeridirektoratet i 
samarbeid med lokale fiskere. Kartleggingsmetoden som er benyttet er intervju av 
yrkesfiskere1. Dataene vi har for området rundt tiltaksområdet er innhentet i 2015. 
Fiskeridataene er lagt inn på Fiskeridirektoratets kartdatabase og er tilgjengelig på 
Fiskeridirektoratets nettsider: https://kart.fiskeridir.no/fiskeri.  
 
Omtrent 700 meter vest for havna har vi registrert fiskeplasser for passive redskap hvor 
det fiskes med teiner etter taskekrabbe (figur 1). Miljødirektoratet har kartlagt marine 
naturtyper i området, og Sørnesøy havn ligger innenfor et viktig område med større 
kamskjellforekomster. Grunnet hard beskatning i andre deler av utbredelsesområdet 
er områder med store kamskjellforekomster i Norge særegne. Større 
kamskjellforekomster representerer en naturtype med sterk kobling mellom miljøet 
vannsøylen og produksjon på bunn. Omtrent 900 meter vest for havna er det registrert 
et viktig område med større tareskogforekomster. Tareskogen har funksjon som yngle- 
og oppvekstområde, gjemmested og beiteplass for fisk, og står for en betydelig 
produksjon av organisk materiale. Det biologiske mangfoldet i skogen er svært stort og 
skogen bidrar også med å binde karbondioksid. 
 
Vurdering  
Det må utvises varsomhet ved mudring. Mudring medfører oppvirvling av partikler, som 
i neste omgang kan tas opp i de marine næringskjedene. Bruk av siltgardin eller annen 
form for barriere reduserer partikkelspredningen vesentlig, og bør benyttes. Mudring 
må utføres i den tiden av året da det marine livet i strandsonen er mest i ro, hvilket er 
høst og tidlig vinter. 
 
Kommentar Kamskjellforekomsten er kartlagt i et mye større areal i forhold til område 
Sørnesøy havn, som er under 100 da stort.  
 
Kommunen tar til etterretning fiskeridirektoratets merknader vedrørende mulig 
oppvirvling av partikler.  
 
Det tas med en følgende ordlyd i reguleringsbestemmelser, under generelle 
bestemmelser:  
 
Mudring kan bare utføres i øst og tidlig vinter. Ved mudring skal det iverksettes 
prevensjonstiltak, som f. eks. bruk siltgardin eller annen form for barriere som reduserer 
partikkelspredningen  

Sametinget 
Vi viser til deres brev av 07.04.2021. Etter vår vurdering av beliggenhet, omfang og 
annet kan vi ikke se at det er fare for at det omsøkte tiltaket kommer i konflikt med 
automatisk freda, samiske kulturminner. Sametinget har derfor ingen spesielle 
merknader til tiltaket. Skulle det likevel under arbeid i marken oppdages gjenstander 

https://kart.fiskeridir.no/fiskeri
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eller andre spor som tyder på eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding 
sendes Sametinget og fylkeskommunen omgående, jf. lov 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner (kml.) § 8 annet ledd. Vi forutsetter at dette pålegg formidles videre til dem 
som skal utføre arbeidet i marken. 
Vi minner om at alle samiske kulturminner fra 1917 eller eldre er automatisk freda i 
følge kml. § 4 annet ledd. Samiske kulturminner kan blant annet være bygninger, 
hustufter, gammetufter (sirkulære flater, ofte med steinsatt ildsted og voll omkring), 
teltboplasser (synlig som et steinsatt ildsted), ulike typer anlegg brukt ved jakt, fangst, 
fiske, reindrift eller husdyrhold, graver, offerplasser eller steder det knytter seg sagn til. 
Denne oppregningen er på ingen måte uttømmende. Mange av disse er fortsatt ikke 
funnet og registrert av kulturminnevernet. Det er ikke tillatt å skade eller skjemme freda 
kulturminne, eller sikringssonen på 5 meter rundt kulturminnet, jf. kml. §§ 3 og 6. 
Vi gjør forøvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Sametinget, og viser 
til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune. 
 
Kommentar. Innspillet tas til orientering. Se kommunens kommentar til innspill fra 
Nordland Fylkeskommune.  
 
Larry Djønne, Jovikveien 27, 8198 Nordnesøy 
() 
Dette gjelder fra Stian støa og østover mot Torstein er et av forslagene som er kommet 
inn. 
Vi tenkte, vist dere får tomt gratis mot at all massen som blir sprengt ut blir fylt lengre 
opp på fjæra og tvers over og at da all fjæra sanden som skal mudress for å få dybde 
fylles på oversiden av fyllingen og planeres slik at det blir en stor plate derfra og 
oppover helt til Torstein og krysset. 
 
Men dette er med forbehold at der er dybde nok oppover fjæra for at jeg kan flytte 
Marinaen min oppover dit. Viss det er for grunt må man se om det er mulighet å gjøre 
det på en annen måte. 
 
Viss dette går an og få til tenkte vi at Marinaen kunne ligge innerst, og at vi kunne lage 
båt oppsett for større og mindre båter der. Vi ser også muligheten for et sørvis hus der 
i tilknytning til en gjestebrygge. Viss arealet blir stort nok hadde det vært mulig å lage 
til for parkering for bobil og campingvogn og tømmeanlegg for septik. 
 
Vi ser at det er mulighet for å starte opp med fisketurisme / ørnesafari camping osv. 
Utleie av rorbuer og båtutleie. 
 
Dette har gjort at vi hadde fått mere næringsliv hær uti havet. 
Kan du se på mulighetene for dette og det må også tegnes et kart forslag. 
Det er viktig for oss, viss det blir brygger på denne siden med et lite kai, så kan det ikke 
legges ut flytekai da det vil bli alt for trangt mot den andre siden. Dette må vi også se 
på. 
Vi må også ha mulighet til å utvikle næringsliv på andre siden i forbindelse med turisme 
og industri. 
 
Kommentar. Høringsparten ønsker at det bygges en sjette i bukt lengst øst i havna og 
bukta fylles ut med masse, eventuelt muddermasse. Det utfylte areal kan brukes til 
utleierorbuer, båtoppsett og parkering av campingbiler. Det ønskes også å sette ut et 
båtanlegg fra det utfylte arealet. Dette er med forbehold at det er mulig å mudre til 
nødvendig dybde i sundet mellom Holmen og fastlandet i nord.  
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Dette er en plan, som avhenger av flere forhold. Både mudring og utfylling i sjø krever 
geoteknisk utredning av området. Det må bygges en sjette tvers over bukta, så kan det 
fylles med «dårligere» masse innerst i bukta. Området må fylles ut til kote +3 for å møte 
krav for flomsikker byggegrunn i teknisk forskrift TEK17. Område er på ca 4 da og må 
heves med mer enn 3 m.  
 
Ut i fra innspillet forstår saksbehandleren at det forventes at kommunen gjennomfører 
fylling av området. Lurøy Kommunen vedtok å regulere området, men 
reguleringsarbeidet legger ingen føringer for hvem som skal gjennomføre de planlagte 
tiltak og det ligger ikke noe i kommunens økonomiplan pr i dag som tilsier at dette vil 
vær et kommunalt prosjekt. De arealene som reguleres til nye byggeområder er i all 
hovedsak privat eid.  
 
Kommunen er enig med høringsparten om at det kan være hensiktsmessig å benytte 
dette arealet til en sjette og fylle opp område innerst i bukta. 
 
Området kan brukes til fritids- og turistformål – utleiehytter og campingbiler, et service 
hus og liknende. Det må stilles rekkefølgekrav for geoteknisk utredning av både 
område som skal mudres, og område som skal fylles ut. Mudring og utfylling krever 
normalt tillatelse fra Statsforvalteren i Nordland.  
 
Dersom det viser seg at det kan mudres til tilstrekkelig dybde i bukta og området fylles 
ut, kan reguleringsforslaget åpne for utlegging av båtanlegg ut fra det utfylte areal.  
 
 
Sørnesøy lokalutvalg 
Enstemmig vedtak: 
Målet bør være å få regulert hele området, og området bør legges til rette for både 
fiskerelatert næring og annen næring på øya. 
 
Et alternativ kan være å forlenge eksisterende molo. Man bør også sikre god tilgang til 
fasiliteter som strøm og vann i området. 
 
Det må legges til rette for parkeringsplass i molorota. For å få utnyttet arealet mest 
mulig effektivt, må man legge til rette for mudring ved gnr. 51/26. 
 
Det må være klare regler for hvor langt ut ei flytekai kan komme ut fra tomta, for ikke å 
være til hinder for øvrig båttrafikk, og at man sikrer fri ferdsel i området. 
 
Kommentar. Det er planlagt mer kai areal for fiskenæring – områder K3 og K4. Samtidig 
åpnes det for turist- og fritidsvirksomhet – utleiehytter i områder U1 og U2. Områder U1 
og U2 kan også utnyttes for parkering campingbiler, hvis det blir plass for det.  
 
Det er regulert mer parkeringsareal i det utsprengte område ved «molorota» 
 
Det er åpent for mudring i hele havneområdet, men det må gjennomføres geoteknisk 
undersøkelse og det må fås tillatelse fra Statsforvalteren før mudring kan skje.  
 
Begrensning for hvor langt flytekai kan komme ut fra land settes med hjelp av 
reguleringsformål. Midt i havneområdet er det reguleringsformål «ferdsel» og her 
tillattes det ikke verken kai eller flytebrygge.  
 
Lovundlaks AS 
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Lovundlaks har etablert lokaliteten «Korsvika» ved Nesøya, i tilknytning til denne 
lokaliteten har vi blant annet to arbeidsbåter, fem fast ansatte og en lærling/fast vikar. 
Oppstarten har vært tilfredsstillende og på andre syklus (fra våren 2022) forventer vi 
en moderat økning i produksjonen. Lovundlaks har etablert landbase på 
Kjerringskjæret på Nordnesøya, 
men vi har brukt og håper også i framtiden, ved behov, å kunne benytte havnen på 
Sørnesøya. I perioder kan det også tenkes at vi skal røkte flere lokaliteter fra Nesøya, 
eks vår lokalitet i Måvær. I noen scenario kan det da være ønskelig og holde båter og 
utstyr fra en lokalitet adskilt fra den andre. Havna i Sørnesøya vil da kunne være et 
alternativ for oss. Vi ser i høringsbrevet at både mudring og større/utbedring av 
dieseltank er nevnt, dette ser vi særlig positivt på. 
 
Vi ønsker alle de involverte lykke til med et arbeid vi tror vil være positivt for alt av 
næringsliv på øya. 
 
Reguleringsforslaget tilrettelegger for nye områder for sjøhus for sjørelatert næring. 
Det åpnes også for mye nytt kaiareal.  
 
Det er åpent for mudring i hele havneområdet, men det må gjennomføres geoteknisk 
undersøkelse og det må  foreligge tillatelse fra Statsforvalteren før mudring kan skje.  
 
Kystverket har ikke merknader til planoppstarten slik den foreligger. 
 
Kommentar. Tas til orientering 
 
Reguleringsforslaget 
Reguleringsforslaget åpner for nye områder for sjøhus og mer kaiareal. Det er 
regulert for mer næringsareal som kan etableres når mer steinmasse er tatt ut i 
nordvest av reguleringsområde. Det er også regulert 2 områder for turist og 
fritidsformål – utleiehytter og campingbiler. Et av disse områdene fylles ut på fjære 
lengst øst i bukta mellom Holmen og fastlandet i nord. Utfylling er avhengig av 
geoteknisk undersøkelse og krever tillatelse fra Statsforvalteren i Nordland.  
 
Hele reguleringsforslaget er beskrevet i planbeskrivelse som følger saken som 
vedlegg.  
 
Saksbehandleren anbefaler at vedlagte reguleringsforslag Sørnesøy havn legges ut 
til offentlig ettersyn.  
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Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:  
Reguleringsforslaget legger til rette for mer kaiareal sjørelatert næring og mer 
næringsareal på land. I tillegg legger planen til rette for bygging av utleiehytter og 
parkering av campingbiler.  
 
Saken omfattes av følgende av de syv prioriterte resultatatområdene fra Regional 
plan for folkehelse i Nordland 2018-2025: 
 
Samarbeid 
Bo- og Nærmiljø 
Et inkluderende og likeverdig samfunn 
Barn og ungdom 
Voksenlivet 
Alderdom 
 
Planen vil bidra til vekst sjørelatert næring og turisme på Sørnesøy. Sterk næring 
bidrar til bolyst, trygghet og trivsel.  
Saken vurderes til å ha positiv effekt på folkehelse. 
 
Vedlegg:   
Forslag til reguleringsplankart 
Forslag til reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse 
ROS-sjekkliste 
Uttalelse. Universitetet i Tromsø 
Uttalelse. Statsforvalteren 
Uttalelse. Larry Djønne 
Uttalelse. Sørnesøy lokalutvalg 
Uttalelse. Nordland Fylkeskommune 
Uttalelse. Fiskeridirektoratet 
Uttalelse. Lovundlaks 
 
 
Utskrift til: 
Høringsparter i hht liste 
 
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.  

 
 
Tonnes, 22.10.2021  Vaidotas Suveizdis, arealplanlegger 
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Etatssjefens innstilling: 
 

 Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 17.11.2021  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.  

 
Lurøy, 2. desember 2021 Karl-Anton Swensen, rådmann 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 08.12.2021 sak 172/21 
 
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.  

 
 
 


