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KOMMUNEDELPLAN KVARØY – UTLEGGING PLANFORSLAG TIL OFFENTLIG ETTERSYN 
 
 
Saksbehandler: Vaidotas Suveizdis Arkiv: UNARK12-15/143  
Saksnr.: Utvalg Møtedato 
52/20 Formannskapet 27.05.2020 
 
Bakgrunn: 
I henhold til plan- og bygningslovens §11- 12 og i henhold til vedtak i Lurøy formannskap den 
23.10.2019 i sak 89/19, ble det i slutten av oktober 2019 varslet oppstart arbeid 
Kommunedelplan Kvarøy og høring planprogram.  
 
Revidert planprogram ble vedtatt i Lurøy formannskapet den 26.02.2020 i sak 6/20. Alle 
innspillene som kommunen fikk under høring av planprogram, ble kommentert i 
saksfremlegg behandling av revidert planprogram. Saksfremlegget behandling av revidert 
planprogram følger som vedlegg.  
 
Arbeid med forslag til kommunedelplan Kvarøy foregikk parallelt med høring av 
planprogrammet og fortsatte etter at revidert planprogram ble vedtatt. Nå legges 
planforslaget til politisk behandling for utlegging til offentlig høring i henhold til plan- og 
bygningslovens §11-14.  
 
Planforslaget består av plankart, planbestemmelser, planbeskrivelse, 
konsekvensutredning og temakart for friluftsliv.  
 
Planforslag kommunedelplan Kvarøy ble utarbeidet i dialog med Kvarøy lokalutvalg der 
lokalt næringsliv er godt representert. De 2 viktigste tema i plan er ny boligbebyggelse og 
ny næringsbebyggelse. Kommunen forventer fortsatt stor vekst i næringsaktivitet på 
Kvarøy i årene som kommer. Av denne grunn er det viktig å planlegge hvor ny 
boligbebyggelse og ny næringsbebyggelse kan lokaliseres.  
 
Vurdering:  
Boligbebyggelse 
Det nye planforslaget åpner for fortetting av eksisterende boligbebyggelse og bygging av 
12 nye boliger i nye områder. I tillegg er det avsatt areal for bygging av enda 10 nye boliger 
med krav til reguleringsplan.  
 
Næringsbebyggelse 
I Kallervika er det planlagt nytt næringsareal. Kallervika er naturlig beskyttet fra vær og 
vind og kommunen ser gode muligheter for etablering av industriell kai både på nordside 
eller på sørside av vika. Det er satt krav om reguleringsplan for området, fordi det er viktig 
å utrede alle virkninger for miljø og samfunn når flere detaljer rundt planlagte kaianlegg er 
avklart.  
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Fritidsbebyggelse 
Planen åpner også for fortetting av eksisterende fritidsbebyggelse langs Gårdsveien og 
fradeling av noen nye hyttetomter.  
 
Friluftsliv 
I samarbeid med Kvarøy lokalutvalg ble det utarbeidet temakart for Friluftslivsinteresser, 
som viser de mest brukte turstier og friluftsområder på Kvarøy. De viktigste 
friluftsområdene er i tillegg vist som hensynssoner i plankart kommunedelplan Kvarøy.  
 
Ikke alle forslag fra Kvarøy lokalutvalg ble tatt med i plan. Det er ønske om å etablere en 
godkjent skytebane på Fløvalneset. På grunn av strenge krav for sikkerhet ved 
skytebaner, bl. annet krav til sikkerhetssone og en godkjent adkomstvei, velger 
kommunen ikke å ta med areal for skytebane i plan. Mulighet for etablering av skytebane 
kan utredes i en privat detaljreguleringsplan der en kan vurdere hvordan alle 
sikkerhetskrav skal oppfylles.  
 
Hele planforslaget er beskrevet mer detaljert i planbeskrivelsen.  
Forslag til alle nye tiltak er konsekvensutredet i henhold til forskrift om 
konsekvensutredning. Konsekvensutredningen følger med saken i eget vedlegg.  
 
Oppsummering 
Ny kommunedelplan Kvarøy skal legge føringer for bruk av areal i årene som kommer. 
Planen åpner for fortsatt utvidelse av boligbebyggelse og fritidsbebyggelse. Planen åpner 
også for etablering av industri kai eller annen næringsaktivitet i Kallervika, men det må 
utarbeides en detaljreguleringsplan før tiltak kan settes i verk.  
Det stilles også krav om detaljreguleringsplan for boligområde B2, fordi det er viktig å sikre 
at ny bebyggelse plasseres optimalt i silhuett og at det finnes gode løsninger for teknisk 
infrastruktur.  
 
Saksbehandleren anbefaler at vedlagte planforslag legges ut på offentlig høring.  
 
Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:  
En helhetlig planprosess for arealbruk i Kvarøy sørger for at alle samfunnsinteresser 
vurderes i helhet og alle sosiale grupper blir hørt. Dette bidrar til sosial utjevning, bo- og 
nærmiljø og inkluderende samfunn, som er viktige overordnede prinsipper og prioriterte 
resultatområdene fra regional plan for folkehelse i Nordland.  
 
Vedlegg:  Forslag til plankart 

Forslag til planbestemmelser 
Planbeskrivelse 
Temakart Friluftsliv 
Konsekvensutredning 
Risiko- og sårbarhetsanalyse 
Vedtatt planprogram 
Saksfremlegg endelig behandling planprogram 

 
Utskrift til:  høringsparter i henhold til liste 
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Saksbehandlerens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskapet som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

  I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, legges forslag til 
kommunedelplan Kvarøy, til offentlig ettersyn. 

 Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Tonnes, 11.05.2020  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 

 
Etatssjefens innstilling: 
 

Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 18.05.2020  Atle Henriksen, teknisk sjef 

 
 
Rådmannens innstilling: 
 

 Det anbefales at Formannskapet som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

  I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, legges forslag til 
kommunedelplan Kvarøy, til offentlig ettersyn. 

 Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 
 
Lurøy, 21. mai 2020 Karl-Anton Swensen, rådmann 

 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 27.05.2020 sak 52/20 
 
Enstemmig vedtak: 
 

Formannskapet som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 I medhold av Plan- og bygningslovens § 11-14, legges forslag til 
kommunedelplan Kvarøy, til offentlig ettersyn. 

 Planforslaget sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn, 
kunngjøres i minst én avis som er alminnelig lest på stedet og gjøres 
tilgjengelig gjennom elektroniske medier.  

 Fristen for å gi uttalelse skal være minst seks uker. 


