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Bakgrunn: 
Kommunen fikk den 15.01.2021 søknad om endring del av reguleringsplan for 
Hamnholmvalen. Den omsøkte endringen omfatter eiendommer gnr. 1/3, gnr. 1/12 
samt deler av gnr. 1/395 og nr. 1/35. Området der plan ønskes endret er omtrentlig vist 
med rød farge i figur 2. nedenfor. Det er ønskelig å etablere en treningspark i område, 
som er i gjeldende plan regulert til boliger og adkomstvei.  
 

 
Figur 1. Oversiktskart 
 
Søker er Vigner Olaisen AS.  
 



LURØY KOMMUNE  Side 2 av 8

Arkivsaksnr. 21/35

 
Figur 2. Kopi av gjeldende reguleringsplankart 
 
Tiltak som planlegges gjennomført er:  
• Etablering av gangveieier i tre  
• Etablering av 3 områder med treningsapparater  
• Etablering av badstue  
• Etablering av bru over muren  
• Etablering av område med benker  
 
Kommunen fikk også presentasjoner av hvordan området planlegges at det skal se ut 
i fremtiden.  
 

 
Figur 3. Presentasjon av treningspark 
 
Søknaden med forslag til hvordan reguleringsplankart endres og beskrivelse av 
planlagte tiltak ble sendt på høring til Lovund lokalutvalg, Statsforvalteren i Nordland, 
Nordland Fylkeskommune og eiere til 40 private eiendommer som ligger i relativt stort 
radius rundt den planlagte parken. Kommunen hadde intensjon om å behandle denne 
endringen som en mindre vesentlig endring av reguleringsplan.  
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Både Statsforvalteren i Nordland og Nordland Fylkeskommune var sterkt mot at 
reguleringsendring behandles som en såkalte «mindre endring av plan». For en så 
omfattende endring, der det tilrettelegges for en treningspark i et tidligere boligområde, 
må berørte grunneiere og andre høringsparter få anledning til å komme med innspill til 
både reguleringsplankart og reguleringsbestemmelser. Derfor skal en slik endring 
behandles som vesentlig endring av plan og alle plandokumenter – plankart, nye 
reguleringsbestemmelser for det aktuelle området og en planbeskrivelse skal sendes 
ut på offentlig høring. Det er veldig viktig at berørte grunneiere og alle høringsparter 
kan bli kjent med de juridisk bindende dokumentene - reguleringsplankart og 
reguleringsbestemmelser. Det er viktig at alle får anledning til fullverdig medvirkning.  
 
Saken ble lagt til behandling i formannskapet og det ble fattet et følgende vedtak: 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 17.03.2021 sak 21/21 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 Formannskapet finner at det ikke er hjemmel for å behandle denne saken som 
en «enkel» endring etter pbl § 12-14 og avslår på bakgrunn av dette søknaden. 
 

 Formannskapet aksepterer at det startes opp privat reguleringsprosess –endring 
Hamnholmvalen reguleringsplan for området vist med rød farge i figur 2. med 
hensikt å legge til rette for Valplassen treningspark jfr søknaden. 

 
Tiltakshaver har engasjert Prodeco AS for å utarbeide nye dokumenter for 
reguleringsendring. Komplett reguleringsforslag ble sendt inn til kommunen den 
26.04.2021. Nå legges dette reguleringsforslaget opp til politisk behandling for 
utlegging til offentlig ettersyn.  
 
 
Vurdering:  
Selv om endring reguleringsplan Hamnholmvalen kjøres som en fullstendig prosess, 
ble det ikke sent ny oppstartsvarsel. Det ble vurdert at det er ikke nødvendig med ny 
oppstartsvarsel når en høringsbrev, som viser intensjon med endringen, ble sendt ut til 
alle grunneiere i forholdsvis stor radius rundt den planlagte parken. Det har bare 
kommet en høringsmerknad fra eier gnr. 1/35. Denne merknaden er ivaretatt i forslaget 
til endring av gjeldende plan. Merknaden er også beskrevet i planbeskrivelsen. 
Det ble holdt oppstartsmøte med tiltakshaveren den 20.04.2021. Referat fra 
oppstartsmøte følger vedlagt.  
 
 

 
 
 
Figur 4. Planprosess 
 
Etter offentlig høring vil planen bearbeides med bakgrunn i innkomne innspill. Endelig 
plan vedtas i formannskap som planutvalg og i kommunestyre.  
 

Oppstartsmøte
20.04.2021 Plandokumenter 

utarbeides 
Planforslag 
sendes inn 

Offentlig 
høring Bearbeiding Sluttvedtak i 

FSK og KST 

Behandling i 
FSK som 
planutvalg 
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Reguleringsforslaget 
 

 
 
Figur 5. Utkast til reguleringsplankart 
 
Hensikt med endring av reguleringsplanen er å legge til rette for nytt areal til 
aktivitetspark/treningspark samt å legge til rette for muligheter til å bygge et badehus samt 
molo med gang- og sykkelveg innenfor planområdet. I hovedsak er boligformål for konsentrert 
bebyggelse samt vegareal tatt bort.  
 
 § 2 Planområdet reguleres til følgende formål:  
2.1. Bebyggelse og anlegg (PBL § 12-5, nr. 1)  
• Boligbebyggelse - frittliggende småhusbebyggelse (BFS1, BFS2)  
• Fritidsbebyggelse - rorbu/naust (BFR)  
• Uthus/naust/badehus - (BUN)  
• Telekommunikasjonsanlegg (BTK)  
 
2.2. Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur (PBL § 12-5, nr. 2)  
• Veg (o_SV)  
• Molo (SM)  
•  
2.3. Grønnstruktur (PBL § 12-5, nr. 3)  
• Park (GP)  
• Friområde (GF)  
 
2.4. Bruk og vern av sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (PBL § 12-5, nr. 6)  
• Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone (o_VFS)  
 
2.5 Hensynssoner (PBL § 12-6)  
• Bevaring naturmiljø (H560)  
 
 
GP (Park) 
Mesteparten av landareal innenfor reguleringsgrenser har reguleringsformål 
grønnstruktur – park. Her skal det etableres Vallplassen treningspark. 
Reguleringsformålet går ut for kote 0 og omfatter en mindre del av «sjøareal». 
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Etter søknad er det tillatt å opparbeide arealer for trening og treningsapparater samt 
stier/gangveier. Treningsarealer og -apparatene skal planlegges og plasseres slik at 
de best mulig er tilpasset terrengets naturlige form og i minst mulig grad kommer i 
konflikt med eksisterende vegetasjon der slik finnes. I den grad det er mulig skal 
opparbeidelse skje uten vesentlige naturinngrep. I all planlegging og opparbeidelse av 
allmenn tilgjengelig treningspark er det et krav at hensynet til universell utforming og 
brukstilgjengelighet er lagt til grunn for alle grupper i samfunnet. Det er ikke tillatt med 
noen form for opparbeidelse av treningsparken innenfor buffersona som er avsatt til 
Friområde (GF), og som ligger mellom boligtomtene i sør og treningsparken.  
 
o_VFS (Friluftsområde i sjø og vassdrag med tilhørende strandsone) 
Innenfor molo er området avsatt som friluftsområde i sjø, som skal benyttes til friluftsliv 
og rekreasjon og skal være allment tilgjengelig. Tiltak eller inngrep som forringer 
landskapsbildet, friluftsliv eller biologisk mangfold tillates ikke. I all planlegging og 
opparbeidelse av allment tilgjengelige områder er det et krav at hensynet til universell 
utforming og brukstilgjengelighet er lagt til grunn for alle grupper i samfunnet.  
 
SM (Molo) 
Arealet er avsatt til molo (med «sluseport») mellom parkområdet og Hamnholmen. På 
molo tillates det etablert gang- og sykkelveg, etter søknad. Gang- og sykkelveg skal ha 
en tiltalende utforming; være tilrettelagt for universell utforming og må ha 
tilfredsstillende brukssikkerhet. Gang- og sykkelveg på moloen skal holdes åpen for 
allmennheten.  
 
Telekommunikasjonsanlegg (BTK)  
Området skal sikre areal til anlegg for telekommunikasjon. Maksimalt tillatt grunnflate 
for bebyggelsen er 50 m2 (T-BYA)  
 
Uthus, naust og badehus (BUN)  
Innenfor områder regulert til formålet tillates oppført uthus/naust/badehus med 
maksimal grunnflate på 50 m2 (T-BYA), samt tilhørende utomhusanlegg. Maksimal 
gesims- og mønehøyde settes henholdsvis til 4.0 m og 6.0 m over planert terreng. Alle 
bygninger med møne skal plasseres med mønelinje i retning mot sjøen. Tilknytning til 
offentlige vann- og avløpsledninger skal omsøkes. Ellers vises det til bestemmelsenes 
§3, pkt. 3.12 og §6, pkt. 6.1, siste avsnitt.  
 
SV (Veg2) 
Vegarealet er avsatt som avkjørsel til park-området samt til eiendommen gnr. 
1/395/0/0 
 
o_SV (Veg1) 
Vegarealet er lite og skal benyttes som tilleggsareal til eksisterende off. veg ut til 
Hamnholmen. 
 
Boligformål 
Reguleringsområde omfatter del av boligtomt gnr. 1/395. Det er 
reguleringsbestemmelser knyttet til dette området.  
 
På grunn av avvik mellom eksisterende eiendomsgrenser og tidligere 
reguleringsgrenser, omfatter reguleringsområde også en mindre del av gnr. 1/234, 
1/215 og 1/350, som også har boligformål.  
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Fritidsformål 
Av samme grunn som nevnt ovenfor, omfatter reguleringsområdet en mindre del av 
eiendom gnr. 1/35, som har formål fritidsbebyggelse. Det er reguleringsbestemmelser 
knyttet til dette området, som er identiske med gjeldende reguleringsbestemmelser 
for resten av fritidsareal i gjeldende reguleringsplan for Hamnholmvalen. Området i 
denne reguleringsendringen er for liten for kunne unyttes som selvstendig fritidsareal. 
 
Buffersone mellom treningsparken og eksisterende boligbebyggelse 
I forbindelse med kommunens varsling den 21.01.2021 ble det mottatt innspill fra 
tilgrensende naboer i sør, der det kom frem at de ønsket å sikre «privatlivets fred» for 
egne eiendommer, på en sik måte at planlagte aktiviteter i treningsparken ikke skulle 
etableres tett inntil eiendomsgrensene. Forslagsstiller har i etterkant vært i kontakt med 
representant for naboene i sør, og i fellesskap kommet frem til en løsning som alle 
parter kan akseptere. Det var ikke ønskelig for naboene verken med oppbygde murer 
eller en voll som skjerming, siden disse ville hindre utsikt. Løsningen falt derfor på at 
det skulle legges inn en buffersone på 4 m mellom treningsparken og boligtomtene i 
sør. Planbestemmelsene hindrer bruk av buffersonen til annet enn friområde, og da 
slik at endringer av eksisterende landskap og naturmiljø ikke er tillatt. Merknadene er 
etter vårt syn dermed imøtekommet fra forslagstillers side.  
 
H560_Bevaringsområde naturmiljø 
Hensynet er satt slik for å opprettholde eksisterende naturmiljø i buffersone mellom 
planlagt treningspark og regulert areal for boligformål. 
Henssynssonen er lagt over friområdet for å bevare eksisterende naturmiljø; 
underforstått at eksisterende natur og miljø innenfor buffer-sonen ikke kan endres. 
 
Oppsummering 
Saksbehandleren anbefaler at vedlagte reguleringsforslag – reguleringsplankart, 
bestemmelser og planbeskrivelse legges ut til offentlig ettersyn i medhold av plan og 
bygningslovens §12-10.  
 
Vurdering av sakens påvirkning på folkehelse:  
Tilrettelegging for økt fysisk aktivitet, sosiale møteplasser og friluftsliv er en viktig tema i 
regional plan for folkehelse i Nordland 2018-2025, Del 3. Mål og strategier for 
folkehelsearbeidet i Nordland, punkt 3.3 BO- OG NÆRMILJØ  

Mål:  

Alle innbyggere i Nordland skal ha trygge, attraktive og helsefremmende bo- og nærmiljø.  

  



LURØY KOMMUNE  Side 7 av 8

Arkivsaksnr. 21/35

I planlegging og i utforming av byer og tettsteder må helse og miljø vektlegges. Våre bo- og 
nærmiljø må tilrettelegges slik at en aktiv og sunn livstil fremmes. Kvaliteter i befolkningens 
fysiske bo- og nærmiljø påvirker trivsel og trygghet og dermed graden av fysisk aktivitet og 
sosial deltakelse.  

() 

Friluftsliv og naturopplevelser har positive virkninger på fysisk og psykisk helse. Lavterskel 
naturbaserte aktivitetstilbud i bo- og tettstednære områder er den enkleste, mest bærekraftige 
og minst kostnadskrevende aktiviteten vi har for å fremme folkehelsen. Natur og 
friluftslivsmuligheter har stor betydning på folks opplevelse av “det gode liv” og tilgangen til 
friluftsliv og natur brukes ofte som virkemiddel i rekruttering av nyansatte.  

STRATEGIER 

 • Videreutvikle sosiale møteplasser, varierte fellesarenaer og kultur- og fritidstilbud som er 
tilpasset ulike kulturer, funksjonsnivå og generasjoners behov.  

• Tilrettelegge for bostednære friluftsområder, parker og grønnstrukturer.  

• Fremme god tilgang til gangveier, sykkelveier, kollektivtransport og tjenestetilbud.  

• Fremme utvikling av anlegg for idrett og fysisk aktivitet, herunder friluftsliv i bo- og nærmiljø.  

• Videreutvikle trygge, universelt utformede og sosialt tilpassede boliger og bomiljø.  

• Fremme sikkerhetsfremmende og skadeforebyggende arbeid. 

I tillegg til mål- og resultatområdet Bo og nærmiljø, omfattes saken også av noen andre 
av de syv prioriterte mål- og resultatområdene i Regional plan for folkehelse i Nordland:  

 Et inkluderende og likeverdig samfunn 
 Barn og ungdom 

o Herunder helsefremmende oppvekstarenaer 
 Voksenlivet 

 
Bruk av sosiale møteplasser, friluftsområder, parker og grønnstrukturer bidrar til bedre 
psykisk og fysisk helse, godt bomiljø for voksne, godt oppvekst- og miljø for barn. 
Psykisk helse er en av overordnede prinsipper i regional plan for folkehelse i Nordland 
2018-2025. Nedsatt psykisk helse, ensomhet, lav mestringsfølelse, etc. er et økende 
samfunnsproblem med potensielt alvorlige konsekvenser for individ og omgivelser.  
 
I reguleringsforslaget, som fremmes i denne saken, er det sikret en buffersone mellom 
planlagte treningspark og eksisterende boligbebyggelse, slik at beboere ikke blir 
unødvendig forstyrret av aktiviteter i parkområdet.  
 
Saken vurderes til å ha stor positiv påvirkning på folkehelse. 
 
Vedlegg:   
Utkast til reguleringsplankart 
Utkast til reguleringsbestemmelser 
Planbeskrivelse med ROS analyse 
Referat fra oppstartsmøte 
Saksfremlegg fra behandling av saken i formannskapet den 17.03.2021 
Utskrift til: 
Høringsparter i hht til liste 
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Saksbehandlerens innstilling: 
 
Det anbefales at Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 

 I henhold til plan og bygningslovens §12-10 legges reguleringsforslaget ut til 
offentlig ettersyn 

 Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi 
uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. 

 
Tonnes, 27.04.2021  Vaidotas Suveizdis, kommuneplanlegger 

 
Etatssjefens innstilling: 
 

 Saksbehandlers innstilling tiltres.    
 
Tonnes, 28.04.2021  Atle Henriksen, teknisk sjef 

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

 I henhold til plan og bygningslovens §12-10 legges reguleringsforslaget ut til 
offentlig ettersyn 

 Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi 
uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. 

 
 
Lurøy, 21. mai 2021 Karl-Anton Swensen, rådmann 

 
 
Behandling/vedtak i Formannskapet den 26.05.2021 sak 64/21 
 
Behandling: 
 
Asle T Lyngøy inhabil jf forvaltningsloven § 6, første ledd. 
 
Enstemmig vedtak: 
 
Formannskap som planutvalg fatter følgende vedtak: 
 

 I henhold til plan og bygningslovens §12-10 legges reguleringsforslaget ut til 
offentlig ettersyn 

 Planforslaget gjøres tilgjengelig gjennom elektroniske medier. Frist for å gi 
uttalelse og eventuelt fremme innsigelse skal være minst seks uker. 

 
 
 


